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SAVAITRAŠTIS

Leidžia
Kanados Liotaviy Katalikę

Kultūros Draugija

941 Dundas St. W„ Toronto

Po rinkimu
Kovo 31 d. Kanados federaciniai rinkimai pribloškė visus po

litikus. Nustebinti buvo ne tik liberalai, kurie tikėjosi atsigausią, 
bet ir konservatoriai, kurie ne be baimės žvelgė į ateitį, be abe
jonės, tikėjosi .zsavo atstovų skaičių pakelti, tačiau apie šitokį 
triumfalinį laimėjimą svajoti nedrįso. Bebaigiant plaukti prane
šimams apie rinkimų rezultatus, teko būti viename priėmime 
kartu su keletu torontiškių" konservatorių-, vadų. Sekdami tele
vizijos pranešimus ir jie buvo tikrai sujaudinti. Kai paklausiau 
buvusį parlamento pirmininką Mr. Mitchener, kaip jis vertina 
šią dieną, jis atsakė, kad tai Didžioji diena. Gal būt tai tikra tie
sa, nes, perėmę visą atsakomybę dėl krašto valdymo, konserva
toriai tikrai stengsis vesti Kanadą naujais keliais. Tai turės atsi
liepti ir į vidaus gyvenimą ir į tarptautinę Kanados politiką.

Prieš rinkimus naujų didelių pažadų konservatoriai šį kartą 
nebuvo davę. Jie. juto atsakomybę, kad tebėra dar ne visai tesėti 
pažadai pereitų rinkimų, O naujus įvykdyti gal būtų nei nebe
įmanoma. Liberalai su pažadais mažiau tesivaržė. Tačiau tauta, 
matyt, pažadais nelabai tesuviliojama, ypač, kai liberalai neseniai 
tebuvo valdanti partija ir to, ką dabar žadėjo nebuvo vykdžiusi. 
Konservatoriai į visus pažadus ir atsakydavo: “O kodėl to neda
rėte, kai valdėte?” Tauta nepatikėjo ir tuo, kad dabartiniai ūki
niai sunkumai bei nedarbo našta yra neilgo konservatorių valdy
mo vaisius. Tauta atsiminė liberalų valdymo laikų gaspadoriš- 
kai ramias dienas.be jokių didelių užsimojimų ir panoro patirti, 
kaip konservatoriai valdys vieni, neturėdami reikalo-laviruoti 
tarp įvairių partijų nusistatymų. Mr. Diefenbaker paleido aną 
parlamentą laiku, paprašydamas mandato perimti valstybės vairą 
be jokių pančių. Tauta šitą mandatą davė, nes norėjo pamatyti, 
ką kraštui duos toji partija, kuri pastaruoju laiku parodė ypatin
go veržlumo, iškėlė naujų idėjų ir vidaus ir užsienio politikoje.

Konservatoriams tai bus didelių bandymų keturmetis. Jis 
nulems tolimesnį abiejų didžiųjų partijų santykį. Jei jiems pa
siseks’nugalėti jau dabar įvairiose gyvenimo srityse pasireiškian
čius sunkumus, greičiausiai ateis ilgi konservatorių valdymo lai
kai. Jei tų sunkumų nepasiseks nugalėti, konservatoriams bus pri
skirtas sunkumus nešančios partijos vardas ir grės pralaimėjimas 
ilgiems metams, kaip buvo anos garsiosios depresijos laikais. Dėl 
to tai greta-reformų bei naujų užsimojimų valstybės politiniame 
gyvenime dabar tenka laukti partijų persigrupavimo bei jėgų or
ganizavimo laikų. Aiškus dalykas, kad šitame kely negalės būti 
palikta-vietos ir naujiesiems-kanadiečiams, kurių vaidmuo bei 
svoris šių abiejų pastarųjų rinkimų metu gerokai šoktelėjo. Par
tijos nebegalės jų apeiti. O tai yra sritis, kuri jau gali ir turi do - 
minti taip , pat ir-jnjus lietuvius,- kaip vieną iš- mažumų grupių. 
Mūsų žmonės politiniu šio krašto gyvenimu jau pradeda domėtis 
ir palengva į jį įsitraukia. Šitą procesą reikėtų pagyvinti ir ryšių 
su partijų centrais nepalikti vien rinkiminiam laikotarpiui. Aišku, 
lietuviai niekad nesutilps vienoje kurioje partijoje. Jau dabar 
vieni yra.susirišę daugiau su viena, kiti su kita partija. Tai vra 
i-.aturalu. Tų ryšių nere.kėtų užmesti, bet juos plėsti. Mes gi esame 
šio krašto gyventojai, daugelis jau jo piliečiai, ir negalime šalin
tis nuo jo gyvybinių reikalų. Tie ryšiai juk gali labai daug pa
dėti ir mums rūpimuose lietuviškuose reikaluose. Niekas neateis 
mūsų ieškoti ir paklausti, kas mums rūpi, ko męs siekiame ir t.t. 
Mes turime patys ateiti ten ir pasakyti tai. O tai bus nesunku tik 
tada, kada ten būsime savo ir daugeliu atžvilgių reikalingi talki-;, 
ninkai. ,

Delhi - Tillson burg apylinkių jaunimas minint Vasario 16 d. kartu su kanadiečių atstovais: 
Mr. E. Knowles, parlamento nariu jr Mr. Willson, Delhi miesto burmistru. Tai tautinių šo
kių šokėjai, skautai-ės, kurie dalyvavo šventės programos išpildyme ir šiaip pareigas atliko.

Chruščiovo vadelės

KAS NAUJO KANADOJE?
Rinkimų į feder. parlamentą 

galutiniais duomenimis konser
vatoriai laimėjo 208 vietas, libe
ralai 49, CCF — 8. Suskaičius 
balsus Kanados karių užsieniuo
se paaiškėjo, kad jų 57% balsa
vo už liberalus. Jų balsai betgi 
neįnešė didesnių pakeitimų, iš
skyrus Renfrew, Ont. rinkiminę 
apylinkę, kur karių balsai davė 
persvarą liberalų kandidatui.

Nikita Sergievičius ’ Chruščio
vas, dar neseniai tariamas “gir
tuokliu, Stalino padlaižiu, prisi
plakėliu”, praėjusią savaitę ir to
liau žengė į 20-tojo amžiaus vie
ną ryškiausių politinių figūrų. 
Su jaunosios nišų šviesuomenės, 
pritarimu jis sugebėjo atsipalai
duoti nuo susenusių, revoliuci
nių fanatikų. Ne be jos, tos mili
jonais skaičiuojamos sovietų in
teligentijos pritarimo," praėjusią 

Nikita vyko Vengrijon 
spręsti kito sunkaus, bet įmano
mo uždavinio — atsipalaiduoti 
nuo tiesioginės Rytų Europos do- 
minacijos. - .

Amerikos didvyriai — Eisen - 
howeris ir Dulles — ryžtingu nu
sistatymu, nesikalbėti iki Rvtų 
Europos klausimas bus pajudin
tas, galėjo būti viena Maskvos 
žygio priežasčių. Diplomatiškai 
prie to vedė britai. Kalbėdamas 
vokiečiams britų strategas Sir 
Tohn Harding lyg prižadėjo, jog

ALMAUS, 
mūsų bendrąbarbio Niujorke

Reikalauja kultūrinės 
nepriklausomybės
Po nevykusios kontrrevoliuci- 

jos pokario metais, kurią vaka
riečiai gal sąmoningai nutylėjo, 
po ilgos tebesitęsiančios bloka
dos, deportacijų ir teroro, lietu
viai tėvynėje tarytum apsipra
to su . šia “geopolitine priklauso
mybe”, bet aršiau nei kada anks
čiau jie reikalauja kultūrinės ne
priklausomybės. Maskva ne kar- 

. tą per “Sovietskaja Kultūra”, 
f komiteto specialiai pri-

“atsipalaiduoti”! Maskvos lanks
tumas rūpino kiekvieną tikėjusį 
neprikl. Lietuvos prisikėlimu. 
Nežiūrint paka^jfc&’nų Valst. De
part. “užtikrinimų”, kiekvienam 
aišku, kad visų taip geidžiamas 
atominių galybių susitarimas te
galėjo pasisekti abipusiu komp
romisu. Pabaltijo valstybės gi 
oi- lis “o e "’s”, r.’j.io fe 
politinį - strateginį ir ekonominį j 
priklausomumą nuo Sovietijos siųstą Rurikovą reikalavo iš tė 
masyvo prez. Rooseveltas ir e . j .
premjeras Churchillis buvo veik muzikų vykdyti norus “pono, ku 
oficialiai pripažinę vykdami į cio jie duoną valgo”. Reikalauja 
garsiąją Jaltos konferenciją.

masyvo prez. Rooseveltas ir ^inecių rašytojų, dailininkų ir

(Nukelta i 8 psl.)

VISOS PRIEMONĖS TAIKAI

Savaitės įvykiai

Iš 831 kandidatų į feder. par
lamenta, 361 nesurinkusiu nė 
pusės balsų, prarado $200 užsta
tą. Ontario prov. tokių buvo 127, 
Quebeco — 67. Daugiausia nu
kentėjo šiuo požiūriu CCF — iš 
169 kandidatų užstatus prarado 
135; liberalai iš 265 prarado 100; 
kreditistai iš 82 prarado 75; ko
munistai prarado visus 18; kon
servatoriai iš 265 prarado tik 3.

turėtus atstovus praėjusiame _
parlamente ir pravedęs ši karta 1 Vakarai atitrauks kariuomenę iš 
tik 48, išskrido poilsio Floridon J Vokietijos, jei... “sovietai nuo-

Coldwell, socialdemokratu va- i širdžiai įgalins Vokietijos susi- 
das šį kartą savos apylinkės ne- į vienijimą ir sušvelnins Rytų Eu- 
išrinktas į feder. parlamentą, pa- į "O^^ kontrolę”, 
reiškė dirbsiąs ir toliau partijoj, I Dėlto, Nikitos pareiškimas Bu- 
bet nebebusiąs kandidatu į par-! ’opešte kur bučiavo vengrų vai- 
lamenta, kur dirbo nuo 1935 m. I Jus, dėvėio prašmatnius drabu- 

« nūs ’r apgailestavo, “lai vengrai
nesitiki rusų pagalbos, jei įvyks 
kita konttrevoliucija”, juo labiau 
"e’^šmin^as.

Atrodė, kad Nikita ištikro ruo
šės vardan Amerikos draugystės

Low, kreditistu partijos vadas, 
irgi nepatekęs šį kartą į feder. 
parlamentą, .pareiškė, kad jo va
dovaujamas sąjūdis neišnyksiąs, 
nors Į šį parlamentą nebuvo iš
rinktas nė vienas jo kandidatas. 
Jo sąjūdis žinąs kelius išeiti iš 
dabartinių ūkinių sunkumų.

Popiežius Pijus XII Velykų ry
tą pasakė kalbą 250.000 miniai 
šv. Petro aikštėje. Jo kalba-bu- 
vo perduota per radiją ir televi
ziją. Pijus XII ragino pasaulį pa
naudoti visas priemones teisin
gai taikai atstatyti. Esą Sov. Są
junga yra kalta, dėl taikos nebu
vimo pasaulyje. Jei krikščioniš
kieji kraštai siektų taikos nuo
širdžiai, garbingai ir ryžtingai, 
aiškiai būtų matyti kam tenka 
kaltė dėl esamų nesusipratimų. 
Toliau jis ragino visus vadovau
tis savo dvasiniame ir materiali
niame gyvenime Kristaus švie
sa: “Tikėkite į Kristaus ir Bažny-

38 parlamento nariai, neišrink
ti Į šį parlamentą, turi teisę gau
ti pilną $3.000 pensiją. Iš jų — 
26 liberalai, 5 — CCF, 6 — kredi- 
tistai ir 1 — nepriklausomas. Pa
gal įstatymą, parlamento narys, 
išbuvęs trijuose parlamentuose, 
turi teisę į pilną pensiją. Pasta
roji sudaroma iš parl. nario me
tinio įnašo $240 ir valstybės iždo 
lėšų.

Diefcn baker, 
vadas ir min. 
savo pergale, 
riuos pakeitimus kabinete, nes 
reikia įvesdinti bent du .naujus 
ministerius iš Quebeco prov. 
Taip pat jis rengia įstatymų pro
jektus būsimam parlamentui, 
kuris susirinks, manoma, už 5 
savaičių. Pirmoj eilėj numatoma 
svarstyti viešųjų darbų planus. 
Tuo tarpu min. pirm. Diefenba- 
ker išskrido su žmona pailsėti į 
Bermudų salą.

konservatorių 
pirm., džiūgauja 
planuoja kaiku-

Pcarson. liberalų partijos va
das, netikėtai pralaimėjęs net ir

PABALTUYS NAUJUOSE PLANUOSE
Lenku užsienio r. min. Rapac- 

kio pasiūlymas Europoje įkur
dinti neatominę sritį netikėtai 
rado paramos Skandinavijoje. 
Skandinavų tarvba: i kurią Įeina 
Danija. -Norvegija, Islandija, Šve 
dija ir Suomiia. savo paskutinia
me posėdvie kovo viduryje Stock 
holme aiškiai pasisakė už Rapac- 
kio ola^a. Tai juo labiau sfebi- 
~a. kad Danija ir Norvegija yra 
Š Ailarto S-gos nariai, o jos vals- 
tvbi’i dauguma vra pasisakiusi 
prieš Rapackio planą.

Skandinavu pasisakymas už 
1949 m. pragvvenimo rodiklis lai- ■ Rapackio plana mums įdomus 
komas 100 taškų. Praėjusiais me-; tuo. kad juo siūloma Į neutrali- 
fais tuo pačiu metu jis siekė 120,5 
taškų.

čios šviesą. Mylėkite ir ryžtingai 
ginkite didžiąsias Dievo duotas 
vertybes pasauliui. Mes tebekal
bame praėjusių amžių balsu, bet 
su nauju susirūpinimu, kurį šių 
dienų netikrumas kelia. Mylėki
te šią šviesą, šį taikos norą; trokš 
kite jos, kad pasiektumėt šią 
šviesą šviesos priemonėmis gy
vendami taip, kad niekad dau
giau nepatektumėt mirčiai” (šv. 
Augustinas). Tavyje, Viešpatie, 
yra gyvybės šaltinis ir Tavo 
šviesoie laimėsime nenykstančią 
garbę”. P ošios kalbos popiežius 
prabilo į maldininkus angliškai, 
prancūziškai, vokiškai, ispaniš
kai, portugališkai ir olandiškai. 
Suteikęs palaiminimą, jis pasi
traukė į Vatikano rūmus. Miniai 
□lojant ir nęsiskirstant jis dar 
kartą pasirodė savo darbo kam-

Papildomi rinkimai į Ontario 
prov. seimą įvyks gegužės 12 d. 
šiose apylinkėse: Renfrew North, 
Cochrane North, Huron ir To
ronto — St. George. Kandidatų 
išstatymo terminas — balandžio 
28 d. Visas minėta svietas turė
jo konservatoriai, bet mirė. Į jas 
dabar pretenduoja ir liberalų 
kandidatai.

Pragyvenimo rodiklis vasario - 
kovo mėn. pakilo iki 124,3 taškų 
vpač dėl maisto kainų pakilimo, j

Keleiviniu lėktuvų bendrovės 
nuo balandžio 1 d. įvedė šalia I 
ir turistinės klasės III-ją — eco
nomic ir jos bilietų kainas suma
žino 20%. Pvi. kelionė Otava - 
Paryžius kainuoja $274, Montre
al is-Parvžius 
gal — $480,60.

- $267, o ten ir at-

zuota ncatomi”c s'itį įjungti vi
sus Pabaltijo kraštus, taigi ir 
Lietuva. Latviją ir Estiją.

Lenkija ir Sov. Sąj. vra pasi
sakiusios už Rinackio neatomi- 
"ės srities praplėtimą i šiaure. 
Skandinavijos vyriausybės reiš
kia nušistatvmą, kad tokia sri
tis vra ;manoma. iri i ja patektų 
visi B’’t»ios nakraščiu kraštai.

Atsile’stn «rv;ctinės

CCF partiio^ vadovybė balan
džio 12-13 d.d. rinksis posėdžio 
Toronte apsvarstvti susidariu- i lės. anrėpusios Lietuvą. Latviją 
sios būklės: nei partijos vadas, ir Esti’ą, turėtų bent šiek tiek 
nei pavaduotojas neišrinkti į fe- i atsileisti.
der. parlamentą. • Fed. Vokietijos vyriausybės

Jei pavyktų Pabaltijį įjungti į 
"eatomine zona, soivetinės reo-

partijos pasisakė prieš Rapac
kio planą. Anot jų, tą planą įgy- bario lange, 
vendinus. būtų pripažinta dabar
tinė padėtis — padalinta Vokieti
ja; V. Vokietija netektų Vakarų 
valstybių apsauginių įgulų, o so
vietinė grėsmė tik truputį į Ry
tus pasitrauktų. Socialdemokra
tai ir kaikurios kitos opozicinės 
oartijos yra už Rapackio planą, 
kurio įgyvendinimas sudarysiąs 
Rytų - Vakarų įtampos atoslūgį 
;r laisvojo pasaulio reikalas galė- 
'u tik laimėti.

Laisvinimo veiksnių ir plačių 
J’etuvių visuomenės sluogsnių 
nuomone, Rapackio planas pa
vergtosioms tautoms nieko gero 
meduotų, o tik sutvirtintų esamą
jį padėtį. Jei to plano vykdyme 
Skandnavu valstybių vaidmuo 
!ikrai padidėtų ir į neatominę 
ritį būtų įtraukti ir trys Pabal- j mai tol nebus duodami, kol so- 

f{<o kraštai, susidarytų nauja pa
dėtis.

Iškėlus Chruščiovui atominių 
bombų sprogdinimo bandymus 
galbūt Rapackio planas neteks 
savo aktualumo.

Balandžio mėn. vidury numa
toma Atlanto S-gos konferencija 
Kopenhagoje, kur bus svarsto
mas ir Baltijos jūros klausimas.

E.

Sovietai sukėlė propagandinį triukšmą paskelbdami sustabdą 
atominių bei vandenilinių bombų sprogdinimo bandymus. Užsie
nio r. min. A. Gromyko savo pranešime naujai išrinktame augšč. 

. soviete pareiškė, kad tai viso pasaulio noras ir kartu kvietė Va
karų didžiąsias valstybės pasekti šia sovietų iniciatyva. Jei vaka
riečiai betgi prie to neprisidėsią, sovietai savo nutarimą pakeisiu. 
Min. pirm. N. Chruščiovas savo kalbose Budapešte, kur jis lankėsi 
su savo vicepremjerais Mikojąnu ir Kozlovu, reikalaute reikalavo 
amerikiečius ir britus sekti sovietų pavyzdžiu. JAV prezidentas 
Eisenhoweris šį naują sovietų ėjimą įvertino kaip propagandinę 
gudrybę. JAV Valstybės Depar-*------------------------------------- -
tamentas pareiškė, kad sovietai 
yra atsisakę siekti taikos Jungt. 
Tautų chartos nustatytais keliais 
ir siūlą savo išsisukinėjančius 
būdus. Jei sovietai nesilaiko sa- 

- ! vo pasirašytos chartos, esą kas 
i gali laiduoti, kad jie laikysis nau- 
jjai pasirašytų sutarčių. Be to, 
sovietai paskelbę sustabdą ato
minius bandymus ką tik baigę 
visą eilę sprogdinimų Sibire. 
Kiek palankesnio įvertinimo so
vietų iniciatyva susilaukė Brita
nijoj, ypač darbiečių opozicijoj. 
Min. pirm. Macmillan pareiškė, 
kad nesant atitinkamos kontrolės 
atominių sprogdinimų sustabdy
mas nepasiektų savo tikslo. Esą 
iki šiol turimais duomenimis, 
atominiai sprogdinimai gali būti 
vykdomi išvengiant įregistravi
mo atitinkamais aparatais. Opo
zicijos vadas Gaitskell betgi pa
sisakė. manąs, kad Britanija tu
rėtų pasekti sovietų pavyzdžiu.

Sovietų iniciatyva ypač suju
dino komunistinius bei proko
munistinius sąjūdžius Vakaruo
se. Britanijoj ir JAV jie ėmė or
ganizuoti demonstracijas, reika
laujančias sustabdyti atominius 
sprogdinimus. Tas pats ir kituo
se kraštuose. Tuo būdu sovietai 
siekia paveikti visuomenės nuo
monę ir palenkti ją sau. Prie to 
priklauso pvz. ir kaikurių įžy- 

l mvbiu ‘suorganizuota byla JAV 
.eJe/acimame teisme prieš ato
minės energijos komisiją. Įžymy
bių tarpe yra: B. Russel, britų 
filosofas, L. C. Pauling, chemi
jos profesorius Kalifornijoj, N. 
Thomas, socialistų partijos va
das, B. Chisholm, kanadietis, bu- » 
vęs pasaulio sveikatos organiza
cijos direktorius. Panaši byla esą 
būsianti iškelta Britanijos ir S. 
Sąjungos teismuose. Veikliausias 
jų yra Pauling, kuris-sausio mė
nesį įteikė JTautoms prašymą 
sustabdyti atominius sprogdini
mus. Prašymas buvo pasirašy
tas 9.235 Įžymybių.

Kitaip mano vandenilio bom
bos išradėjas E. Teller, kurio bal
sas JAV daug sveria. Jis yra 
Vengrijoj gimęs ir vėliau natū- 
ralizavęsis. amerikietis. Jo spe
cialybė — atominė energija. Pa
sak jo. keliamas triukšmas dėl 
atominių sprogdinimų pavojaus 
yra perdėtas. Taikos esą reikia 
siekti, tačiau tuo tarpu ji gali
ma tiktai jėgos priemonėmis. JA 
V-bės turinčios būti stiprios, ki
taip komunistai viską užims. 
“Taika, paremta jėga, nėra tokia 
gera kaip sutarties taika, tačiau 
dabarties pasaulyje, kuriame gy-

vename, ji gal vienintelė tėra ga
lima”.

Vakariečiai atsako
Š. Atlanto S-gos nariai ap

svarstė sovietų siūlomą viršūnių 
konferenciją. Po to savo nusista
tymą atskiromis notomis sovie
tams pateikė JAV, Prancūzija ir 
Britanija. Jų nuomone, esą rei
kia bandyti siekti pastovios tai
kos, tačiau ne tiesiai per viršūnių 
Konferenciją, o pirmiausia per 
paruošiamuosius pasitarimus — 
Maskvoj reziduojančių diploma
tinių atstovų, o vėliau — užsie
nio r. ministerių. Šie pasitarimai 
turį iš anksto apsvarstyti kelti
nus klausimus ir bandyti rasti 
susitarimo galimumus.

Streikuoja ir dejuoja
Pabrangus pragyvenimui, 

Prancūzijos tarnautojai ėmė rei
kalauti didesnių atlyginimų. Vi
sos jų unijos — katalikų, socia
listų ir komunistų — šį kartą su
tartinai suorganizavo 24 vai. 
streiką kaip perspėjimo ženklą 
vyriasybei. Jeigu jų reikalavi
mai nebūsią patenkinti, prasidė- 
sią ilgesni streikai. Vienos paros 
streike. dalyvavo apie, milijoną., 
valstybės ir viešųjų tarnybų tar
nautojų; buvo paralyžuotas bet- 
koks susisiekimas, ir 3 milijonai 
darbininkų buvo sulaikyti nuo 
darbo. Vyriausybė gi yra susirū
pinusi kylančia infliacija ir at
lyginimų pakėlimas šiuo metu 
pareikalautų $550.000.000. Ji bijo, 
kad tai drauge su kitais rūpes
čiais, pvz. kovomis Alžerijoj, ga
li suardyti krašto ūkį. Vyriausy
bei nepavyko ikišiol sulaikyti 
kainų kilimo: maisto kainos per 
16 mėn. pakilo 17%, kitų gami
nių — 8%, viešosios tarnybos — 
14 procentų.

Kuboj žadėtas sukilėlių puoli
mas balandžio 1 d. neprasidėjo. 
Sukilėlių vadas Fidel Castro 
buvo davęs terminą prez. Batis
ta atsistatydinti iki tos datos. Pa
starasis gavęs seimo įgaliojimus, 
paskelbė išimties stovį, leido 
ginkluotiems valstybės tarnau
tojams šauti į kiekvieną sukilėlį, 
Įsakė griežtai bausti drįstančius 
streikuoti, o kariuomenei pavedė 
saugoti kelius bei viešuosius .pa
status. Prez. Batista tikisi, kad 
sukilimas netrukus bus numal
šintas.

Maskva. — Užsienio diploma
tams uždrausta lankytis Ukrai
noj. Kaukaze ir visoj centrinėj 
Azijoj. Visi svetimšaliai iš tų sri
čių išsiųsti Maskvon. Uždraudi
mas esą truksiąs dvi savaites.

PASLAPTINGA KARALIAU
ČIAUS - TILŽĖS SRITIS

Nėra abejonės, kad vadinama 
Kaliningrado-Karaliaučiaus sri
tis yra svarbi sovietų karinė ba
zė, į kurios gilumą jokių pašali
nių lankytojų neįsileidžia.

Skandinavijos • turistų biurai 
vėl kreipėsi į sovietų “Inturis- 
tą”, norėdami gauti leidimą skan 
dinavų turistų grupėms savo ke
lionėse Pabaltijo kraštuose už
sukti ir į Karaliaučiaus sritis. So
vietų įstaigos atsisakė duoti lei
dimą. Kiek kartų skandinavų ir 
kitų šalių turistų biurai paprašy
davo tokio leidimo, tiek kartų 
sovietai atsąkydavo: “Dar nega
lima”. Spėjama, kad tokie leidi-

vietai bus Karaliaučiaus srityje. 
Tie toje srityje, matyti, turi ka
rines paslaptis, kurių nęnori nie
kam rodyti. Dėl tos priežasties ir 
traukiniai tarp Įsručio ir Virba
lio neleidžiami, nors tai moty
vuojama “techniškomis” priežas
timis. <

Neleidžia svetimų turistų nė į į 
Leituvą. Leidžia tik į Rygą, Ta-, 
liną ir Leningradą. * E.

Br. Kolumbijoj, prie Vancouverio, Seymour sąsiaury, i 
J2-‘- uola, kliudžiusi laivininkystę. Nuo 1875 m. ten su< 

ir žuvo 114, asmenų. Tam buvo panaudota 2.750.000 sv. nit- 
sprogstamosios medžiagos.

dienas.be
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Veikiame ar ne?
. . ' Laikas nuo laiko mūsų išeivi- 

jos spaudoj pasigirsta tarytum 
j fezignacinė gaida, jog mes ma- 

■ žai veikiam Tėvynės laisvinimo
• hare, nekažin kiek, dirbam ir kul- 

tūrinėj bei lietuvybės išlaikymo
.rsrityse, blogai sugyvenam tar

pusavy ir t.t. ir t.t. /
Ardštikrųjų taip yra?. Reikia 

' pripažinti’/jog tokiuose balsuo- 
'•f‘Sė yra? truputis teisybės, bet, to- 

; -ii ghažu,- ne visa tiesa. Išeivijos 
t / ■ lietuviai įdirba ir. reikia pasa- 
f,r ;kytif daūg’dirba visose srityse.

Jeigu ‘‘reikėtų tiek dirbti kitų 
•tautybių-žmonėms, ypač tiems, 

- • kurie- ‘niekad nepatyrė savo kai- 
> v Bū-sovietinės vergijos, jie pasa- 

■kytų, jog tikrai šioje žemėje nie- 
'• - ko-7‘geresnio ■— tik pragaras...

' ; Jėi^u kitų tautybių fabrike 
žmogui grįžus iš 

darbo dat reikėtų sėsti už maši
nėlės ar:imtr į rankas plunksną 

■' sir rašyti savėl spaudai žinias ar 
straipsnius arba net kurti išti
sus veikalus — knygų pavidale, 
skubiai praustis fabriko dulkes 
nuo veido ir skubėti susirinki- 

- man ar posėdin, kur bus svars
tomi Tėvynės laisvinimo ar kul
tūriniai reikalai, — jis su visiš- 

: kos rezignacijos priegaide pasa- 
kytų: nebėra kada nei gyventi, 
nei pailsėti...

O mes, lietuviai, bent didžioji 
mūsų išeivijos dalis, visa tai da
romi’ ir nešiskundžiam, neaima- 
ntiojairi,, nes žinom, jog mūsų 
darbas, mūsų jėgos — Lietuvai 
Tėvynei. Kilniam tikslui^skiria
mas darbas? nors begalinį apsun
kus ir įtemptas, — riiūms**nėra 
.sunkus ir 1 mes nevargsime jį

* dirbdami ligi. tol, pakol mūsų 
. tikslas, bus pasiektas.

Štai,tneseniai Čikagoje įvyko 
“Draugo”,, .literatūrinės premijos 
įteikimas laureatui, laimėjusiam 
ją už geriausiai parašvtą roma
ną. Kas .fas.laureatas? Ogi nū
dienis fabriko darbininkas Jero
nimas Ignatonis.

Kąi to darbininko laikraštinin-

S stosiu darban ir tenai 8 valan- 
las be pertraukos išstyplinėsiu 
eškodamas pats savęs dulkių de

besyse. Mintimis skrisiu į tėviš
kės laukus, kur palikau saulėtą 
jaunystę ir gyvenimo viltį...

Tai vienas pavyzdėlis, rodąs 
didelį lietuvio pasišventimą, lie- 
uviškų vertybių kūrime, jų puo
selėjime ir ugdyme. Tokių, pa
vyzdėlių ir pavyzdžių yra šimtai, 
o gal net tūkstančiai. .

Mūsų lietuviškieji laikraščiai, 
žurnalai, spausdinamos knygos 
ir visa kita — ar nėra auksu žibą 
pavyzdžiai? Pagaliau, ir šiaip— 
koks tik beiškiltų lietuviškas 
reikalas — be lietuvių jis neap
sieis. Lietuvius matome kiekvie
name lietuviškame susibūrime— 
koncertuose, iškilmėse, meno 
parodose, dainų šventėse, susi
rinkimuose ir t.t. O jei jų tenai 
nebūtų, vėl anot J. Ignatonio, 
nebūtų nei koncertų, nei iškil
mių, nei dainų švenčių, nei lite
ratūros vakarų, nei, pagaliau, aš 
pridurčiau, nei to ypatingai įs
pūdingo, ką tik praėjusio, Lietu
vos Nepriklausomybės paskelbi
mo 40 m. sukakties minėjimo 
Toronte, sutraukusio per 2.000 
žmonių į milžinišką salę, kur 
kalbas pasakė ir sveikino lietu
vius bei linkėjimus jiems išreiš
kė Kanados užs. reik, ministeris 
dr. S. Smith, Toronto mayoras 
N. Phillips ir kiti.

Žinoma, mes nesame naivūs j 
ir žinome, jog neišvaduos Lietu-! 
vos ūžs; reik, ministerio pasakyti 
žodžiai lietuvišku : dideliam su
sibūrime, kaip'lygiai jolcioš ypa
tingai apčiuopiamos naudos ne
duos nė miesto mayoro pasisa
kymas, jog jo senelis ar prose
nelis yra gimęs žr gyvenęs Lietu
voje, tačiau, jau mes galime bū
ti tikri, jog jų buvojimas mūsų 
tarpe — bent tiek gero padarys, 
kad jie niekad nebegalvos, jog 
Lietuva randasi kažkur Azijoje 
ar Afrikoje, bet ji besanti Euro
poje, prie Baltijos jūros ir šiuo

va darosi pasaulinių kelių svar
bus mazgas.

Įlanka atrasta 1576 metais Sir 
Martin Frobisher <— jo vardu ji 
ir .pavadinta. Kiekvieną savaitę 
keliasdešimt kartų pro šią vietą 
praskrenda DC6B ir ir kiti di
dieji lėktuvai, palaiką susisieki
mą tarp vakarinių JAV ir Euro
pos. Dažniausiai tie lėktuvai čia 
ir sustoja, nusileisdami ant 7000 
pėdų ilgumo tako įlankos pa
kraštyje.

Ši tarptautinė oro linija, kuria 
vyksta Amerikos ir Europos 
kontinentų susisiekimas per

tebe-Frobisher 
orimena 
guma 
čia grupė 
policija, kiti 
iimai. 
Įlankos gale, 
įlanka yra 
Baffin 
pilnai

Šiaip ar taip bebūtų, Frobi
sher ateitis yra daugiausia ne 
uoste, kuris apie du mėnesius į 
metus būna neužšalęš, bet aero
drome. Šio sąlygos yra ypač gę- 

_____  _ _ ros: daugiausia geras mMomu- 
Šiaurę, buvo pradėta H-jo Pa'-'mas ir labai pakeliui. Įvertinant 
saulinio karo metu RAF pilotų, i šią apylinkę visąs miestelis vis 
palaikiusių susisiekimą tarp daugiau slenka arčiau aerodro- 
dviejų sąjungininkų. Dabar šia Įmo- Minėtąjį miestelio praplėti- 
linija naudojasi apie 50 lėktuvų i m3 numatoma įvykdyti per pen-
į mėnesį, pasipildydami gazoli
ną iš Frobisher tankų, turinčių 
iki 80.000 statinių talpos. Susi
siekimui šia linija didėjant, ma
noma, kad čia ateityje per mė
nesį sustos apie 500-lėktuvų.
j Kanados valdžia jau dabar 
įvertino Frobisher reikšmę ir 
paskyrė $75 milijonus vietovei 
pagerinti. Numatoma čia pasta
tyti ištisą naują miestą ir labai 
praplėsti aerodromą/; Spėjama, 
kad tam reikalui reikės išleisti 
dvigubai daugiau."

Vietovė, kuri yra ne tik aero-

kas ‘paklausė, k^ jis dar^s su- metu ji raudonųjų pavergta...
- įgautąja tūkstantine ir iš ;visop>.i Tai kodėl laikraštininkai ra-

’ką toliau veiks? — Jeronimas Ig- 
" natoms’ atsakęs: ’ -' 1; :

— Parėjęs namo prisėsiu prie 
Ynašinėlės nors vieną sakinį pa
rašyti, o rytoj — kelsiuos 5 vai.,

šo, o spauda spausdina rašinius 
apie mūsų “neveiklumą”? Gal 
todėl, kad neužsimirštume ir ne
sugalvotume ant laurų prisnūs- 
ti... Pr. Alšėnas.

Įvairus siuntiniai 
: į LIETUVĄ, Latviją, Estiją, Ukrainą, 

Lenkiją ir U.S.S.R.
per 

LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ

Baltic Exporting Co.
CENTRINĖ ĮSTAIGA:

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

105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. Tel. JA. 8-6686 
ponia V. Juraitis.

94 Douglas St., Sudbury, Ont Tel. OS. 3-5315 
ponia M. Venskevičienė.

Iš Anglijos siuntiniai iki 38 sv. gryno svorio. 
Prašau rašyti ar skambinti ir reikalauti mūsų plataus ir turinin
go katalogo ir įsitikinti dėl žemų kainų ir didelio pasirinkimo 
įvairių gėrybių. •
Yra gauta kostiumams ir paltams nauji medžiagų pavyzdžiai.

STANDARTNIAt SIUNTINIAI
3. 2 košt orbo lengv. mot. poltoms vil

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

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

Iš viso už

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

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

pamušalo 
šerinės /klijonkės/

Iš viso už $79,90

2. 21 košt, vilnonės medžiagos 7 yrd.
2 paltams vilnonės medžiagos 6 yrd.

, 1 sukenlei viln. medžiagos 3 yrd.
2 suknelėm royono medžiagos 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

14 yrd.
8 yrd.
4 yrd.

._ ...____ „ . .. už $81,90
(Užsakant prašau nurodyti medžiagų spalvą ir vyr. ar mot)..
BE TO SIUNČIAME Įvairius vaistus, dantims taisyti Įvairias medžiagas, siuva
mas mažinąs, akordeonus, mezgimo molinas, laikrodžius, stiklui piauti peiliukus, 
parkerius, skustuvus, plaukams kirpti mašinėles, avalynę, rūbus, .{vairias teks
tilės medžiagas, maistą ir t.t. ir t.t.

• Mažesnio formato siuvama malina firmos "Essex" rankinė $48.50 
elektrinė — pastatoma ant stalo $68.20

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

Taip pat siunčiame iš Kanados:
Jfisą sudarytus, apdr. rūbų, avalynės, vaistą ir kt. reikmenų {vairius siuntinius. 

XSyvong ne Toronte, gali savo sudarytus iki 17 svarą gryno svorio siuntinius 
sląsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsą pranešimą.

Turimo pardavimai vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams

Iš viso

DARBO VALANDOS: pirmadieniai* - penkiadieniais nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. 
vakaro, šeftodieniais — nuo 9 vaL ryto iki 5 vai. vok.

SaV. A. Kaluza ’

tidzias pareigūnų — 
tarnautojai įj: es
tas stovi Fjpbisher 
i šalia uosta; PatiPati 

į; didelę 
ir, vasarą

i keris metus. Tada jis bus įdomus 
ir savo architektūra.

Architektūriniu?; reikalavimus 
iškelia savotiškas yietovės kli
matas. Didelę metų dalį tempe
ratūra čia yra žemiau nuliaus, 
kartais labai daug žemiau. Iš jū
ros pusės pučia stiprūs yėjai, 
pustydami sniegą ir siautėdami 
medžių neturinčiose apylinkėse., 
Dirvožemis yra uola — įšalusi 
arba .puriau sušalusi su vande
niu,* taip vadinamas “perma
frost”*. Visa tai; sudaro architek
tams galvosūkio. Neblogi jų mo-

- Frobisher
Taigi tą naująjį 5.000 gyven

tojų miestą galime įsivaizduoti 
maždaug taip. Pakeltas. Cemen
tinis. Vienuose namuose gyvena 
daug šeimų. Namai apskriti ar 
daugiakampiai. ' Centralizuotas 
miesto išplanavimas — viskas 
kaupiasi apie centrą, kuriame 
yra krautuvės ir įstaigos. Namai 
sujungti dengtais takais ar deng
tais tiltais, panašiais į tiltus New 
Brunswicke.

Kiek žmonių galima tikėtis 
gyvens šiame mieste ir kaip toli 
jis galėtų plėstis? Sunku pasa
kyti, bet rusai esą įkūrę, arkti- 
koje miestų su iki 100.000 gy
ventojų.

Su plano padarymu vargai dar 
nepasibaigia. Jų daug turės ir 
statytojai. Vienintelė vietoje 
gaunama medžiaga yra akmuo. 
Yra dar ir vandens, bet tas van
duo turi tekėti vamzdžiais, ku
riuos reikia gerai apsaugoti —

kitaip užšals. Kadangi medžiai 
•ten neauga, tai nėra 
medžiagos. Iš viso 
rus akmenį ir vandenį, 
atvežti. O atvežimas sunkus, nes 
ne tik kad uostas didelę metų 
dali užšalęs, bet ir nepakanka
mai didelis.

Pastatus užbaigus prasidės 
nauji vargai: elektra, pamazgų 
nutekėjimas, ir svarbiausia — 
šildymas. Vietoje nėra nei ang
lies, nei naftos, nei medžio. Es
kimai šildosi banginių taukais, 
bet 5000 gyventojų miestui tai 
neįmanoma.

Vienintelė geriausia šildymo 
sistema čia būtų atominė ener
gija. Šiuo metu Kanada jau sta
to bandomąją • atominės energi
jos stotį Dės Joachimes, Ont. 
vietovėje. Frobisher galėtų būti 
gera atominio generatoriaus yie- 
ta, panaudojant šią naująją ener
giją šildymui bei elektros gami
nimui, tuo užtikrinant vietovės 

'ateitį toli pirmyn.

Nmlpgs, pavargę*, nervingas?

IRONIZED 
YEAST

Tuo jaus padės jums atgauti 
jėgas ir energiją.

Per 24 valan
dos IRONIZED 
YEAST ’ pavers 
geležies trykš
tantį kraujg į 
normalų raudo
nę kraujo — į 
tokį kraujo, 
kuris sugrožins 
jums normalų 
tvirtumą ir 
energijų.
PER 7 DIENAS 
jausies stipres
nis.
120 tabl. $2. 60 tabl. $1.25

’dromas, bet ir uostas; ir kuri bu- Į kytojai čia yra -ęskirnai. Pasiro- 
vo tik Hudson’s Bay kompanijos do, kad esamomis sąlygomis pa-
stotelė, neabejotinai iškils tiek, 
kad ją galima bus vadinti “Ark
tikos Montrealiu”. Bet transpor- 
tacija čia dar nėra viskas. Kitas 
svarbus faktorius yra tas, kad ji 
yra viduryje turtingų ir neištir
tų žemės klodų. Nuo čia neper- 
toliausia yra turtingoji Baffin 
augštuma, o taip pat ir garsioji 
Ungava apylinkė su gausiais 
mineralais. •. • .

Mažiau kaip už 200 mylių nuo 
Frobisher Į Šiaurės vakarus .yra 
didžiuliai magnetinės geležies 
plotai, spėjamai turį apie bilijo
ną tonų žaliavos. Čia taip pat 
yra ir paprastos rudos su 30-40% 
geležies. Ta kryptimi jau tiek 
nueita, kad projektuojama pro
dukcijos pradžia, išleidžiant tam 
reikalui tuoj pat apie $200 mili
jonų. Vasarą numatoma atnau- 
*ynti ieškotojų ekspedicijos apy
linkėse iki 1300 mylių nuo Mont- 
realio į šiaurę, nes Ungava tur
tinga nikeliu, variu, geležimi, o 
kai kds svajoja rasti čia net dei
mantų. , 7.

Anksčiau toji vietą buvo “ne
žinomiausią iš nežinomų”. Šiuo 
metu keturios lėktuvų bendro
vės deda pastangas atidaryti 
nuolatinę oro liniją tarp Frobi
sher įlankos ir Kanados centrų.

statai geriausia, kad būtų aps
kriti arba daugiakampiai, kaip 
pagarsėjusios eskimų trobelės — 
igloo. Toliau paranku iš eskimų 
paimti ir kitą mintį ■— sujungti 
pastatus dengtais koridoriais, 
kurie atstotų gatvių šaligatvius. 
Dar toliau reikia žiūrėti, kad 
miestas nebūtų iš viso sniego už
pustytas. Pagaliau pamatai turi 
būti taip išpilti,7kad jų apačio
je esanti įšalusi; uola neatsileistų 
nuo pastatų šilumos ir tuo būdu 
nesudarytų pavojaus pastatams 
sukrypti 'ar skilti.

Kad ir kaip keista, bet archi
tektūra atšiauri© kraštuos kar
tais panaši į naudojamą pietuo
se. Štai tropikų ‘kraštuose, kaip 
Combodijoje ar Vietname, na
mai dažnai pakeliami ant polių 
augščiau, kad liūtys jų neužtvin- 
dytų. Atrodo, kad panaši kon
strukcija bus naudinga ir Fro
bisher srityje — pakelti namai 
bus saugesni ntio užpustymo ir 
mažiau bijos dirvožemio svyra
vimų. JZį-'

Romos mūrU' pavėsy
(Tęsinys iš praeito nr.)

Roma, žiūrint 
nuo kalvų
Velykų dienos priešpietis skir

tas apžiūrėti miestui iš visų pu
sių. Jau anksčiau, vykdąmi lan
kyti garsiųjų pastatų, apžiūrėda
vome šiek tiek ir patį miestą. 
Šiandien apžvelgiame Romą pla
ningiau ir, be to, nuo trijų augš- 
tumų, iš trijų pusių.

Pirmoji apžiūrėjimo vieta — 
Termini geležinkelio stotis, be
rods, pati didžiausia Europoje, 
vien iš balto marmuro, pastatyta 
dar Musolinio laikais. Toliau ke
liaujame palengva žvalgydamie
si pro Piazza Esedra, Via Na- 
tionale, Piazza delta Pilotta (čia 
yra popiežiškasis universitetas). 
Iš čia pėsti aplankome garsųjį 
Romos Trevi fontaną - šaltinį, 
į kurį turistai apsigręžę meta po 
kokią Jirą, nes sakoma, kad tai 
atneša laimę; Kaikam gal ir at
neša. “įaimę”, nes apskaičiuota, 
kad. į fontaną tokiu būdu kasdien 
sumetamą mažiausiai 50.000 lirų. 
Dabar šiuos pinigus išsigraibo 
Romos miesto savivaldybė.

Sugrįžę vėl į Piazza della Pi
lotta. vėl keliaujame autobusais, 
pro Kvirinalo rūmus (iki 1870 m. 
buvo popiežių vasaros rezidenci
ja, dabar prezidento buveinė) ir 
pagaliau- atkeliaujame į Pincio. 
Tai augštuma, nuo kurios labai

MEČYS MUSTEIKIS

KELIONES ĮSPŪDŽIAI

Ontario ženklins vairuotojus

Dėmesio Namų 
Savininkams!

Šildymas alyva
Kad sumažinus gaisrų pavojų, spro

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

Atlieku visus ougšč:ou išvardintus 
darbus, taip pat atlieku Įvairius re
monto darbus, pakeičiu dalis, suda
rau alyvos sutartis.

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

Jūsų patarnavimui skambinkite:

S. Ignotas
LE. 6-5113 .

88 Delaware Ave.

(CSc) Ontario vyriausybės su
sisiekimo saugumo komitetas 
yra rekomendavęs provincijos 
parlamentui priimti naujas tai-, 
sykles neatsargiems vairuoto
jams ženklinti. Taisyklės pana
šios į tas, k-urios jau veikia kai- 
kuriose kitose Kanados provįri- 
cijose, o taip pat ir kažkuriose 
JAV valstijose. . • ... _____ ____

Tikimasi, kad taisyklės bus ne- mo taisyklių nesilaikymas ■ 
trukus priimtos ir paskelbtos' 
naudojimui. Pagal jas, įvairūs 
vairavimo nusikaltimai įvertina
mi taškais. Surinkęs tam tikrą 
skaičių — vairuotojas netenka 
leidimo.

Pagal projektą, vairuotojas, 
surinkęs šešis taškus, gaus įspė
jamąjį raštą. Gavęs aštuonis taš
kus, vairuotojas bus iškviestas į 
kelių saugumo įstaigą asmeniš
kam įspėjimui. Pagaliau, po de
šimties nelaimingų taškų vaira
vimo leidimas, suspenduojamas 
ilgesniam ar "trumpesniam lai
kui. ' ’ ; •

Taškai renkami dviejų metų 
laikotarpyje. Po to byla prade
dama iš naujo. " i .

Siūlomoji taškų sistema yra

tokia:
Pabėgimas iš susisiekimo ne

laimės vietos — 7 taškai, neat
sargus vairavimas — 4, lenkty
niavimas plentuose — 4, naudo
jimasis. kito asmens vairavimo 
leidimu — 5. vairavimas be jo
kio leidimo — 3, per greitas va
žiavimas — 2, judėjimo taisyklių 
nesilaikymas — 2, auto Stovėji-

Labai
patogios 

kojinės

įtraukimas, kito į nelaimę — 1, 
smulkus neapdairumas —• trys 
per 12 mėn. — 2. '

Prie šio propekto pridėta pa
aiškinimai, padaryti plentų mi- 
nisterio Allen. Pagal tuos paaiš
kinimus, dešimties iš eilės gau
tų taškų už per greitą važiavi
mą jau pakaks leidimo atėmi
mui. Kas du metai bylos nušvari
namos tik tiems vairuotojams, 
kuriems tame* laikotarpyje ne
buvo atimtas ar sulaikytas leidi
mas. Priešingu atvejū neatsar
giam vairuotojui sekančiam ter
minui paliekamas “kraitis” — 
penki taškai.

Tai yra stiprus Ontario val
džios žygis, siekiąs sumažinti ant 
mūsų pienų vykstančias žmogžu
dystes, pareikalaujančias kas
met per 1.000 gyvybių ir atne
šančias keleriopai didesnį įvairių 
sužeidimų skaičių. Į tai dar ne
įskaitoma įvairios nelaimės, iš
kylančios ryšium su susisiekimu, 
kurių nebegalima suregistruoti 
— įvairūs smulkesni sužeidimai, 
išgąsčiai ir milžiniški finansiniai 
nuostoliai.

Plentų ministerija, įvesdama 
šias taisykles, mano, kad jos pa
dės visuomenei įsitikinti, jog vai
ravimas nėra kiekvieno gyven
tojo teisė, bet tik už savo veiks
mus atsakingo asmens privile- 
gija-

Patentuotos “2-jų padų” kojinės
Dvigubi megzti padai iš dviejų dalių. Išvidinė 

pado dalis yra išversta, tam,‘kad koją liestų , minkštoj i 
kojinės dalis. Jos nėra didesnės ar sunkesnės. Jūs turite 

panešioti Penmano dvigubu padu kojines, kad pamatytųpięte 
skirtumą. .. vr 10S-8

‘ . ............... ........................................................... .......•........    ii ....  LloM 8

Bagdadas. — Irakas suteikė 
balsavimo teisę moterims. Jau 
anksčiau tą buvo padarę kiti ke
turi arabų kraštai: Egiptas, Syri- 
ja, Libanonas ir Tunizija.

gerai matyti didelė dalis Romos, 
kur šv. Petro baziliką, lyg mies
to puošni valdovė, iškyla virš vi
sų pastatų^ Pincio kalvos parkuo
se sustojame ir nuo jo plačių te
rasų stebime bei ilgesnį laiką gė
rimės Romos grožybėmis.

Nuo Pincio toliau keliaujame 
pro ispanų bažnyčią Trinita dei 
Monti į Ispanijos aikštę (Piazza 
di Spagna), į ispanų kvartalą. 
Jame dėmesį atkreipia platūs ir 
augšti vadinami Ispanų Laiptai, 
apstatyti puošniom gėlėm. Ir tų 
gėlių čia tiek daug, kad visa ap
linkuma nuo jų maloniai pakvi
pusi.

Atkeliaujame į Aventino kal
vą. Čia yra vieni vartai; pro ku
rių rakto skylutę žiūrint (spe
cialiai padaryta), pro lanku išau
gusią -laurų alėją matyti šv. Pet
ro bazilika, lyg pro žiūronus. Su
stojame ir ant šios kalvos. Ir čia 
puikūs parkai, švarios terasos, 
nuo kurių vėl matyti Roma ir 
Vatikanas, tik jau iš kitos pusės. 
Artumoje aplankome S. Alessio 
bažnyčią, S. Sabinos baziliką ir 
toliau keliaujame per Tiberio 
upę link Vatikano. Pervažiuoja
me Tiberio, upėje esančią salą, 
aplankom garsią šv. Cecilijos ba
tiką ir atvažiuojame ant trečios 
kalvos — Janikulus. Nuo aikš
tės, kurioje yra didžiulis Italijos 
laisvės kovotojo Garibaldi pa
minklas, žvelgiame į Romą iš 
trečios pusės.

Šv. Tėvas kalba 
ir laimina
Nuo Janikulo kalvos keliauja

me tiesiai į Vatikaną, į šv. Petro 
bazilikos aukšte išklausyti iškil
mingų šv. Mišių, šv. Tėvo vely
kinės kalbos ir dalyvauti Urbi et 
orbi palaiminimo metu. Atvyks
tame tik ką prasidėjus pamal
doms. Jos vyksta ant laiptų prieš 
bazilikos centrines duris. Ant 
plačių laiptų augštoji dvasišką
ja, popiežiaus rūmų apsaugos 
gvardija, augštieji svečiai, or
kestras, choras, spaudos atsto
vai, filmuotojai, ir daugelis kitų 
panašių. Šv. Petro aikštė bema
tant prisipildo, žmonėms beplau
kiant visais keliais iš visų pusių. 
Spėjama, kad tuo metu aikštėje 
ir artumoje buvo arti pusės mili
jono žmonių.

Pamaldoms pasibaigus, prieš 
pat 12-tą vai. pasigirsta giesmė 
“Christus vincit, Christus reg- 
nat”, po to Aleliuja. Šimtatūks
tantinėje minioje staiga įsivieš
patauja didžiausia tyla. Visi 
įtemptai stebi šv. Petro bazilikos 
balkoną virš cementinių durų, 
išpuoštą raudonais, simboliniais 
kilimais. Lygiai 12-tą vai. per 
mikrofoną praneša, kad tuojau 
pasirodys popiežius. Danguje tuo 
laiku apsuka ratą lėktuvas. Pa
galiau balkone pasirodo šv. Tė
vas Pijus XII, baltuose drabu
žiuose, lydimas kardinolų. Minia 
ilgai entuziastingai ploja, mojuo
ja rankomis bei skepetaitėmis ir 
nepertraukiamai šaukia “Eviva 
ii papai” Po kurio laiko miniai 
aprimus, pasigirsta popiežiaus 
giedrus balsas—jo velykinė kal
ba. Juo ilgiau kalba, tuo popie
žiaus balsas darosi skambesnis, 
tenoriškas. lyg kokio jauno žmo
gaus; jei nežinotum—netikėtum, 
jog tai kalba virš 80 metų sene
lis. Kalba jautriai, dažniausiai iš
keldamas dešinę ranką, bet daž
nai iškelia ir abi rankas į šalis, 
nedarydamas aštresnių judėsiu. 
Popiežiui kalbą baigus, vėl pasi-

girsta galingas minios šauksmas 
“Viva ii papa”, plojimai, moja
vimai ir t.t. Popiežius dar taria 
po trumpą žodį prancūzų, anglų 
ir vokiečių kalbomis. Ir kiekvie
nu kartu jo žodžius palydi jau 
įprastos minios ovacijos. Paga
liau popiežius perskaito Urbi et 
orbi palaiminimo žodžius ir lai
mina, o minia priklaupia ir žeg
nojasi. Palaiminimo metu pakyla 
iš kažkur paleisti šimtai balan
džių ir suskamba varpai; vienu 
metu skambina Romos keturių 
šimtų bažnyčių varpai.

Šv. Tėvui iš balkono pasitrau
kus, minia dar vis nesiskirsto, 
lyg tikisi, kad gal dar kartą pa
matys tą šventąjį senelį. Tačiau 
popiežius negrįžta. Žmonės lyg 
nenoromis skirstosi, vis dar atsi
gręždami ir žvelgdami į bazili
kos balkoną: o gal dar kartą po
piežius pasirodys? Įdomu stebėti 
tuo laiku minios veidus. Visi 
džiugūs, spindinčiom akim, kai- 
kurie kalba tarpusavy giliai ir 
susijaudinę ir, apskritai, atrodo, 
lyg ta visa minia priklausytų vie
nai šeimai. Minios rodomas en
tuziazmas šv. Tėvui — nuošir
dus, gilus, nesuvaidintas. Iš vi
sų mirtingųjų, turbūt, tik šv. Tė
vas susilaukia iš žmonijos tpkios 
nemeluotos pagarbos it. meilės.

Lietuvių šv. Kazimiero 
kolegijoje
Po pietų mūsų ekskursija ne

turi jokios bendros programos. 
Šią “pauzą” išnaudoju aplankyti 
Romos (ir, apskritai, Italijos) lie
tuvių žymiausiam kultūriniam 
centrui šv. Kazimiero kolegijai, 
šv. Velykų proga. Pėsčias Romos 
gatvėmis atkeliauju į kolegiją 
(Via Casal Monferrato, 20) jau 
gerokai po pietų. Kolegijos rū
mus su keturkampiu bokšteliu 
nekartą esu matęs nuotraukose, 
todėl juos jau iš tolo atpažinau. 
Atvykus į kolegiją, buvau giliai 
nustebintas jos rektoriaus Jo 
Ekscelencijos vysk. V. Padolskio 
nepaprastu nuoširdumu ir šiltu 
priėmimu. Šv. Velykų proga pas 
Jo Ekscelenciją buvo atsilankę 
žymių svečių: min. Ed. Turaus
kas, prof. Z. Ivinskis, solistas St. 
Baranauskas (su prof. Ivinskiu 
turėjau laimės susitikti jau va
kar vakare, nuoširdžiai pasišne
kučiuoti ir gauti gerų patarimų). 
Prie kolegijos rūmų visiems nu
sifotografavus, Ekscelencija pa
kvietė velykinėms popiečio vai
šėms, kurios, be minėtų, daly
vavo ir prel. dr. Tulaba bei kole
gijos Dvasios Tėvas kun. dr. Bal
čiūnas. Ekscelencijai rodant savo 
lietuvišką vaišingumą ir besišne
kučiuojant . lietuviškomis temo
mis, jaukiausioje velykinėje nuo
taikoje prabėgo pora valandų. 
Tai buvo lyg atsišviežinimas ir 
drauge atsipalaidavimas nuo la
bai gausių įspūdžių.

Po vaišių, malonus kun. dr. 
Balčiūnas, Ekscelencijos papra
šytas, aprodė šv. Kazimiero ko
legijos patalpas ir suteikė infor
macijų. Šiuo laiku kolegijoje yra 
apie 20 lietuvių studentų (klie
rikų ir kunigų), kurie studijuoja 
įvairiuose Romos universitetuo
se, bet daugiausia Gregorijanu- 
Tie — popiežiškame universite- 
'.e. Kolegijoje jie gyvena ir atlie
ka dvasines pratybas.

Namas nupirktas iš vienuoly
no, bet dabar pritaikytas kolegi
jai. Jame randasi dvi koplyčios: 
viena bendra, o kita seserims 
(čia gyvena ir penkios seserys 
kotrynietės). Yra sava bibliote
ka turinti apie 2.500 tomų, kurie 
iau baigiami įrišti. Yra ir salė su 
nauju televizijos aparatu. Kole
gijos rūmai — trijų augštų, bet 
viršuje yra dar šeši kambariai. 
Kolegija daug paramos gauna iš 
nuosavo ūkio, kurs yra netoli už 
Romos, Tivolyje. Ten yra ir sa
va vila. Ūkį veda kun. Dabro- 
volskis. Kolegijoje gyvena ir V. 
Mincečius, Italijos Lietuvių Ben- 
iruomenės Krašto Valdybos pir
mininkas.

Aplankydamas kolegiją — bai- 
(Nukelta į 6 psl.)

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

APDRAUDA
GAISRO — AUTOMOBILIŲ — VA
GYSČIŲ — SVEIKATOS — NELAI

MINGŲ ATSITIKIMŲ Ir t.t 
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDA

KELIONIŲ BIURAS
LĖKTUVAI — LAIVAI — AUTOBU
SAI — GELEŽINKELIAI — EKSKUR

SUOS — VIEŠBUČIAI 
Užsisokykite dobor 1958 m. 

Potomoujome visome pasaulyje.
Skambinkite ar rąžykite pageidaudami patyrusia ir patikimo patarnavimo, 

O. K. JOHNSON & CO. LTD.
Travel & Insurance Agencies

697 Bay Str., Toronto 2 - - • EM. 6-9488
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Dr. M. Anysas.
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Dr. Šapoka savo paskaitoje 
Klaipėdos prijungimo minėjimo 
Toronte proga gana plačiai papa
sakojo, kad Mažosios Lietuvos 
sąvoka ligi šiol neišaiškinta, ypa
tingai kas liečia lietuvių preten
zijas į buvusį Rytų Prūsijos plo
tą. Jo žodžiais, tuo reikalu nie
ko nedaroma ir kad- ligi šiol nėra 
pilno supratimo apie Mažosios 
Lietuvoj istoriją. Nežinoma, kaip 
toli siekė lietuviško elemento 
etnografinės ir istorinės ribos, ir 
kad, jeigu mums tuo reikalu rei
kėtų greitai pasisakyti, mes ligi 
šiol nebūtume net savo tarpe su
sidarę pilno vaizdo. Laukiame 
ateityje asmens, kuris visus ši
tuos klausimus pilnumoje išaiš
kintų.

Šitas prelegento pasisakymas, 
kuriuo mažalietuviams ir kitiems 
tuo reikalu užsiimantiems buvo 
išrašomas pilnas “testimonium 
paupertatis”, daugelį paskaitos 
klausytojų gerokai nustebino. 
Kitiems, reikalo arčiau nežinan
tiems, susidarė nuomonė, kad 
kalbamieji mažalietuviai ir jų 
bičiuliai yra netik užsnūdę, bet 
kietai užmigę.

Kad taip nėra, norėčiau ger
biamiems paskaitos klausyto
jams priminti, kas tuo reikalu 
padaryta.

1. VLIKas, dar tebebūdamas 
Vokietijoje, viename nutarime 
labai aiškiai formulavo lietuvių 
tautos pretenzijas į kaikuriuos 
buvusius Rytų Prūsijos plotus.

2. Turbūt, VLIKo pavedimu 
istorikas Zenonas Ivinskis pra-

, vedė gilią studiją apie mažalie
tuvių apgyventas vietas buvu
siame administracijos vienete 
“Litauen”. Šita studija yra įteik-, 
ta visiems tuo reikalu suintere
suotiems veiksniams.

3. Pono Simonaičio lankymosi 
metu Kanadoje ir JAV States 
departamentui Vašingtone, buvo 
įteiktas’ atitinkamas memoran
dumas dėl lietuvių tautos pre
tenzijų į kalbamą kraštą.

‘4. Sąryšyje su pagyvėjusiu R. 
Prūsijos pabėgėlių organizacijų 
veikimu JAV Tennesee valsty
bės atstovas Carol Reece, vokie
čių inspiruotas, 1956 m. vasario 
8 d. atstovų rūmuose pasakė kal
bą, pažymėdamas ypatingą pa
dėtį šiaurės rytų Europoje, są
ryšyje su vokiečių elemento iš-

Ar Mažosios Lietuvos reikalai apleisti?
studijos yra pažengusios taip to
li, jog mes tikrai galime susida
ryti pilną vaizdą istoriniu ir et
nografiniu atžvilgiu. Čia mus jau 
niekas neužkluptų netikėtai ir 
nepasirengusius.

Kad mūsų plačioji visuomenė 
Mažosios Lietuvos klausimuose 
yra mažai informuota, reikia ap
gailestauti. Bet tai priklauso nuo 
jos pačios, nuo kaikurių organi
zacijų ir nuo mūsų pačių spau
dos. Mes pav. jau eilę metų turi
me M. Lietuvos Bičiulių drau
giją su įvairiais skyriais, kuri 
kaip tik buvo įsteigta veikti kal
bamo krašto reikalais. Ji yra ka
žin kaip užsidariusi, pasitenkina 
tik sausio 15 d. paminėjimu ir vė
liau nutilsta. Mano žiniomis ji 
per paskutinius keturis metus 
pravedė tik vieną paskaitą apie 
Rytų Prūsijos ūkį ir nieko dau
giau, nors aš jos ilgametinį ger
biamą pirmininką esu pakartoti
nai prašęs surengti tuo reikalu 
paskaitų. Atsakymas buvo vi
suomet trumpas: niekas nesido
mi istoriniais reikalais. -

Užmirštama, kad gyvenime 
veikia nepakeičiamas dėsnis: 
nieko nežinosi, jei nesimokinsi. 
Knygos turinio nesužinosi, jeigu 
jos neskaitysi. Šio mažo nemalo
numo turėtų kiekvienas neveng
ti, jeigu jis šitam reikalui nori 
duoti veiklios paramos.

Manau, būtų dabai naudinga, 
jeigu tokie, visą lietuvių tautą 
liečią reikalai, būtų viešai iške
liami ir išdiskutuojami tokia 
prasme, jog ir patys klausytojai 
galėtų susidaryti pastovią nuo
monę šitų klausimų komplekse.

Jeigu mes reiškiame pretenzi
jų į tam tikrą kraštą, męs turime 
patys šituos klausimus nagrinė
ti ir gvildenti, bet nelaukti ko
kio tai ’’Deus ex Machina” arba 
kokio politinio pranašo, kuris 
mums gatavai iškeptą atsakymą 
pateiks ant stalo.

Atrodo, kad ir ankstybesniuose 
laikuose lietuvių tauta, išėmus 
kunigaikščių laikus, neveikė pa
kankamai pati, bet laukė išgel
bėtojų, kol ji buvo suvaryta į 
ožio ragą. Iš istorinių klaidų mes 
turėtume mokintis.

Tokia yra mano numonė; ne
manau, kad būtų galima tą pri- 
valingumą neigti.

ga. Norėčiau dar priminti, kad 
kalbamojo Mr. Sheehaxr* pareiš
kimas Mažosios Lietuvos reikalu* 
susilaukė stiprios reakcijos iš bu
vusios Rytų Prūsijos pabėgėlių 
organizacijų.

Tai tiek reikia pasakyti iš Nor
malinės pusės.

Toliau Mažosios Lietuvos Re
zistencinis Sąjūdis, ankštai ben
dradarbiaudamas su ALTu, ska
tina Mažosios Lietuvos žinovus 
pravesti studijas etnografiniu ir 
istoriniu atžvilgiu, kurios vėliau 
bus atspausdintos informuoti lie
tuvišką ir gal svetimąją visuo
menę. Toliau MLRS pageidavi
mu pravedamos studijos apie 
prūsų ir lietuvių giminingumą, 
jų tuomet apgyventus plotu? ir 
t.t. su tikslu tarp kitko atremti ir 
vokiečių istoriko Mortenseno iš
vystytąją dykumos teoriją.

Kaikurie daviniai bus greičiau, 
Kiti vėliau atspausdinti; kaikurie 
jau yra pateikti spaudai. Viso 
reikalo greitis priklauso nuo su
gebančių tokias studijas pravesti 
asmenų skaičiaus, jų turimo lai
ko ir lėšų. Ponas prelegentas pats 
geriausiai žino, kaip sunkiai 
vyksta pav. Vilniaus klausimu 
stdijų atspausdinimo reikalas. 
Todėl manau, jog nėra pamato 
teigti, kad Mažosios Lietuvos rei
kaluose nieko nedaroma.

Kas mūsų eventualioms pre
tenzijoms bus dedama pamatan, 
istorinis ar geografinis principas 
arba politinis oportunizmas, 
šiandien niekas negali pasakyti. 
Tatai priklausys nuo politinio 
išsivystymo ateityje, mūsų poli
tinio svorio ir mus remiančių po
litinių draugu. Ar mes darome 
rimtų pastangų jiems surasti? 
Abejoju.

Tam bet turėtų ruoštis netik 
mažalietuviai, bet visa lietuvių 
tauta. Ar yra visos lietuvių tau
tos daromos rimtos pastangos ši
tiems klausimams išaiškinti? 
Drįstu pasakyti, kad ne. Dar 
šiandien yra politinių grupių, 
kurios visam viršui išdėstytam 
veikimui yra priešingos.

Noriu pabrėžti, kad kaikurios

KLB Kultūros Fondo Švietimo 
skyriaus rengiamos Mokytojų 
Dienos įvyks balandžio 12-13 d.d. 
Toronte, Prisikėlimo parapijos 
muzikos studijoje — 32 Rushol- 
me Park Crs.

Balandžio 12 d., šeštadienį:
10 vai. registracija,
11 vai.: a. konferencijos atida

rymas, b. invokacija — kun. B. 
Pacevičius, c. prezidiumo kvieti
mas, d. sveikinimai, e. Švietimo’ 
skyriaus vedėjos Įg. Matusevi
čiūtės pranešimas -mokyklų rei
kalu.

12 vai. per. A. Rinkūno paskai
ta: “Lituanistinės mokyklos re
forma”. »

1-2 vai. p.p. pietų pertrauka. 
Pietūs ten pat kavinės patalpose.

2 vaL p.p. Diskusijos dėl A. 
Rinkūno paskaitos.

2 vai. p.p. P. Balčiūno paskai
ta:* “Kanados mokyklų metodi
niai klausimai”. Po paskaitos dis
kusijos.

5 vai. p.p. pranešimai šešt. mo
kyklų vedėjų, vaikų darželių bei 
lituanistinių kursų. Diskusijos 
dėl pranešimų.

7 vai. vak. bendra vakarienė.

Balandžio 13 d., Atvelykio 
sekmadienį:

9 vai. Konferencijos baigiama
sis posėdis. Laisvos diskusijos 
dėl lietuviškos mokyklos ateities 
bei metodų. Rezoliucijų priėmi
mą ir konferencijos uždarymas.

11 vai. visose lietuviškose pa
rapijose pamaldos už Lietuvos 
mokyklą.
• Dėl tam tikrų sąlygų nebuvo 
galima anksčiau mokyklų vedė
jus, mokytojus, mokyklų kape
lionus bei kitus švietimo darbuo
tojus painformuoti laiškais bei 
aplinkraščiais. Prašome priimti 
dėmesin mūsų viešą skelbimą 
bei kvietimą dalyvauti VI-siose 
Mokytojų Dienose.

Konferencijos rengėjai pagei
dauja platesnio susidomėjimo 
lietuviška mokykla mūsų visuo
menėje, o ypatingai lietuviškų 
šeimų tėvų, bendruomenei vado
vaujančių asmenų bei visų lietu
viškų parapijų administratorių.

Kas remia ir padeda lietuviš
kai mokyklai — tarnauja Lietu
vai.

.KLB KF Švietimo skyr.

KELETAS PASTABŲ DĖL ŠIŲ PAAIŠKINIMŲ
Pirmiausia tenka priminti, kad'apie darbus vad. Vakarų s. 

čia ne kokie paaiškinimai, bet j misijos”, kuri kartu su tokia
polemizavimo pastangos. Esą aš

ko-
Pa- 
su-

kraustymu iš šitų sričių. Ta pa- sakęs, jog nieko nedaroma, o iš- 
dėtis reikalaujanti teisingo iš- tikrųjų nebuvusi praleista jokia 
sprendimo ir vokiško elemento proga reaguoti į betkur neteisin-
grąžinimo į tuos kraštus.

Į Caroll Reece kalbą pirmieji 
reagavo lenkai per savo Michi- 
gano valstybės atstovą Thadeus 
Machrowicz.

Lietuviai šitame atsitikime ir
gi nesnaudė. ALTo dėka, Illinois 
valstybės atstovo Sheehan re
prezentantų rūmuose buvo pa
skaitytas ir užrekorduotas ir ma
žalietuvių memorandumas. Jo 
pabaigoje pabrėžiama:

“...to krašto istorija, jo etno
grafiniu charakteriu, ūkiniais 
santykiais ir geografiniu artumu 
buvusios Rytų Prūsijos šiauri
nės dalies problema tiesioginiai 

- paliečia lietuvių tautos. gyvybi
nius interesus. Tiek JAV, tiek 
kiekvieno kito krašto vyriausy
bė, atsakinga už teisingą buvu
sios Rytų Prūsijos problemos iš
sprendimą, gerai padarys, jeigu 
pripažins šituos gyvybinius lie
tuvių tautos interesus bei jos 
natūralinę ir neginčijamą teisę 
aktyviai dalyvauti visuose svars 
tymuose ir sprendimuose, kurie 
liečia buvusios Rytų Prūsijos 
politinį likimą”.

Iš šitų pavyzdžiu kiekvienas 
skaitytojas supras, jog Mažosios 
Lietuvos reikaluose nieko nėra 
prasnausta ir nieko nėra užmirš
ta padaryti, kas atrodė reikalin-

gai paliestą Mažosios Lietuvos 
klausimą. Mažalietuviai- bei jų 
bičiuliai nesą užsnūdę. “ML Re
zistencinis Sąjūdis, ankštai ben
dradarbiaudamas su ALTu”. ska
tinąs žinovus klausimus studi
juoti, o tos studijos būsią išspaus
dintos lietuviškajai, gal ir sveti
mai, visuomenei informuoti.

Du trečdaliu savo straipsnio 
dr. Anysas skiria priminimui 
bent dalies jam žinomų politinių 
žygių ir daro išvadą, kad “nieko 
nėra prasnausta ir nieko nėra 
užmiršta padaryti”. Ištikrųjų ši
tos politinės veiklos savo kalboje 
aš visiškai neliečiau, nenoriu tuo 
klausimu ginčytis ir dabar, nors 
toli gražu nesu tokis entuziastas 
ir šių žygių atžvilgiu. Neliesiu to 
klausimo, nes šios pastabos jau 
perdaug išsiplėstų. Toliau dr. A. 
stoja ginti mažalietuvių, nors 
man nei į galvą niekad neatėjo, 
kad Mažosios Lietuvos reikalas 
būtų vienų mažalietuvių reika
las. Ką sakiau, sakiau taikyda
mas visiems lietuviams, sakyda
mas “mes lietuviai” ir t.t Dar 
keisčiau skamba, kai dr. A. tei
gia, jog M. Liet. Rezistencinis 
Sąjūdis bendradarbiaudamas su 
ALTu vykdąs tyrinėjimo dar
bus. Iš kur čia išlindo tas sąjū
dis? Juk dr. A. norėjo kalbėti

RESTORANAS “RŪTA
Notijai at-darytas ir naujai įrengtas. Valgiai gaminami prityrusių virėjų. Atida
rytas nuo 6 vai. ryto iki 9.00 vol. vak.‘ Visi maloniai kviečiami atsilankyti.

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

1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO • TEL. LE. 2-9547 
čia »at galima užsisakyti laivams mataras bei įvairius medžiakliaius žautuvva.

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

Vaistai Lietuvon!
IŠGELBtKITE GYVYBES, PASIŲSKITE SAVO GIMINtMS IR DRAUGAMS VAISTŲ 

RoJykite, relefonuokite or otvykite pos mesi Visos tnformoėiįo* veltui. . '

WALTMAN’S Patikima Vaistinė

čia “Rytų s. komisija” buvo 
kurta politinių veiksnių konfe
rencijos sutarimu ALTui pasky
rus jų abiejų darbams šiek tiek 
lėšų. ML Rez. Sąj. čia turi tiek 
bendra, kiek kaikurie jo nariai 
yra į tą darbą įtraukti.

Dr. Anysas, pradžioje teigęs, 
kad viskas padaryta ir daroma, į 
pabaigą savo straipsnio plaka ir 
MLB D-ją ir visus lietuvius,’ kad 
Mažosios Lietuvos klausimai esą 
apleisti, jais nesidomima, jie ne
diskutuojami ir t.t. Argi čia mie
lasis daktaras neatsistoja to sa
vo puolamojo Šapokos vieton, 
nors tas ištikrųjų dėl ko kito 
skundėsi. Dr. A. buvo, matyt, 
perdaug susirūpinęs anais rūpes
čiais, kad neatkreipė dėmesio į 
pagrindinę mano keltą mintį, jog 
Mažosios Lietuvos likimo spren
dimas greičiausiai priklausys 
nuo visų Rytprūsių likimo spren 
dimo. Mes šiuo atžvilgiu esame 
visiškai nepasiruošę, neturime 
net jokių apsvarstytų idėjų. O 
turėtume sugebėti pateikti tokių 
idėjų, pasiūlymų bei išeičių, ku
rios. išspręsdamos problemų vi
sumą, išspręstų teisingai ir Ma
žosios Lietuvos ateities klausi
mą. Čia buvo mano pagrindinis 
priekaištas, pora žodžių prime
nant ir smulkesnius uždavinius 
bei neatliktus darbus.

Girdint dr. Anyso kryžiavoji- 
mąsi, kad viskas padaryta, kad 
niekas mūsų neužklups nepasi
ruošusių, kažkaip prisimena Na
poleono III pareiškimas parla
mente, jog karui su Prūsija Pran 
cūzija esanti pasiruošusi, kad 
viskas numatyta iki pat kareivio 
munduro sagos. O kai karas pra
sidėjo, pasirodė, kad ne tik sa- 

bet ir patrankų, ir vadovy
bės geros nėra. Ar ir čia neiš
eitų taip?

Mažosios Lietuvos problemati
kos ryškinimo klausimų savo 
kalboje aš neliečiau, nes nebuvo 
kada. Jei dr. A. tą iškėlė, galiu 
pasakyti, kad jo minimieji dar
bai nėra negirdėta naujiena, ta
čiau tokių didelių vilčių, kaip dr. 
A., jiems neteikiu. Tiesa, ne ma
no reikalas ir ne čia vieta vertin
ti komisijos darbą, tačiau tikiu, 
kad dr. Anysas leis man tuo rei
kalu turėti savą nuomonę, kad ir 
nepasakytą tame pranešime.

Dar pora pastabų dėl smulk
menų.

Dr. Anysas savo “paaiškini
mų” pirmame punkte šėko, kad 
VLIKas dar Vokietijoje“ viena
me nutarime labai aiškiai formu
lavo lietuvių tautos pretenzijas į 
kaikuriuos buvusius Rytų Prūsi
jos plotus”. Patikslindamas ga
liu dar pridėti, kad tos pretenzi
jos buvo taip pat notifikuotos

Velykos Lietuvoje
Rašau šį raštą Verbų sekma

dienį, nes nėra nieko kito daryti, 
kaip tik širdyje prisiminti per
gyventas Velykas. Kaip Kanado
je gyvenu, dar neteko būti baž
nytėlėje Verbų ar Velykų dieną. 
O kai tas laikas ateina, tai dau
giau viską prisimeni ir pergyve
ni tas gražiąsias tradicijas, tas il
gas verbas, kad ir su popierių 
padabintas arba kadugio šakutę, 
kur čia tai pretai sutinkama. 
Kaip buvo gražu, kai bažnyčia 
pasipuošdavo gėlėm, kaip rūtų 
darželis, atrodydavo kaip šilta
daržis.

O tos Velykos, Velykos! Links
mą dieną apturėjom, Aleliuja, 
Aleliuja! Pašventinamas pinti
nėlėse maistas, paskiau koks sku
bėjimas į namus! Jau gerokai iš
alkus pavėluoti pusryčiai, kartu 
:r pietūs.

Atidarius pintinę pakvimpa 
maistas arba pasilikusios šeimi
ninkės išvirti kopūstai padvigu
bina apetitą. Mūsų namuose dau
giausia tėvelis pasilikdavo ir la
bai skanius kopūstus išvirdavę. 
O tie raudoni kiaušiniai svogūnų 
lukštuose virti! Jie daug ska
nesni būdavoT /

Aš čia tik trumpai perbėgau

pasaulio vyriausybėms MLTary- 
bos vardu. Ar dr. A. to nežino, 
jei pirmuoju memorandumu lai
ko p. Simonaičio įteiktąjį Va
šingtone? Betgi, pareikšti pre
tenzijas dar nėra tas pats, ką tu
rėti pakankamų argumentų joms 
paremti bei atremti priešingoms 
mokslinėms ir politinėms te
zėms. Juk, jei tų argumentų jau 
pakankamai turėtume, tai nerei
kalinga būtų nė minėtoji Vaka
rų studijų komisija.

Be reikalo dr. A. klaidina TŽ 
skaitytojus teigdamas, kad prof. 
Z. Ivinskis esąs parašęs studiją 
“apie mažalietuvių apgyventas 
vietas buvusiame administraci
jos vienete ’’Litauen”. Ištikrųjų 
šitokios studijos prof. Ivinskis 
nėra parašęs. Ir skaitytojai jos 
teneieško. Jis yra parašęs studi
ją apie Lietuvos valstybės siek
tinas sienas. Dr. Anysas. matyt, 
iš Vakarų s. komisijos bus gavęs 
tos studijos ištrauką, liečiančią 
Mažąją Lietuvą, ir mano, kad tai 
atskiras darbas.

Įdomu, ką reiškia dr. A. saki
nys: “Dar šiandien yra politinių 
grupių, kurios 'visam viršuj iš
dėstytam veikimui yra priešin
gos”? Ar yra lietuviškų grupių, 
kurios Mažosios Lietuvos norėtų 
atsižadėti? Būtų buvę geriau, jei 
būtų buvę aiškiau pasakyta. Ką 
dr. Anysas supranta geografiniu 
principu, kuriuo galį būti remia
mos mūsų pretenzijos ?

A. Šapoka.

tuos prisiminimus. Būtų galima 
daug prirašyti tų saldžių prisi
minimų.

Dabar Velykos Kanadoje. Čia 
stalas puošnesnis Velykų rytą ir 
valgių daugiau. Dar ir be bon- 
kos neapsieinama. Kūnas per
pildytas, persotintas, bet siela al
kana ir labai ištroškus.

O Dieve, kad aš galėčiau savo 
sielą papenėti ir pagirdyti! Čia 
ne mūsų kraštas ir ne mūsų pa
pročiai. Jau baigiasi dvidešimt 
metų kaip Kanadoj, bet aš nepri
tapau ir gal nepritapsiu.

Rašo Julė.

Įdomūs, labai įdomūs dalykai 
vyksta šiuo metu mūsų tarpe. 
Jūsų bendradarbio dėmesį į tai 
atkreipė visa eilė tautiečių, ku
rie seka tą padėtį ir nežino ko 
gero galima būtų sulaukti. Vie
nas klausė, ar tai rodo mūsų di
delį liguistumą, o gal tik pradžią 
nemažos reikšmės epidemijos, 
kuriai, rasi, gal ir gali padėti 
kokios injekcijos.

Štai nelengvomis išeivijos die
nomis išeina pora lietuviškosios 
lyrikos knygelių. Netiek jau 
daug teturime tikrai talentu ap
dovanotų poetų, tad, kiekvienas 
naujas kūrinys sutinkamas dide
liu dėmesiu, o neretai ir visai 
prielankiai. Gi eilinis skaityto
jas pradeda domėtis, kaip nau
joji knyga bus sutikta mūsų kri
tikų, kokių recenzijų nusipelnys 
naujasis žybtelėjimas.

Ir visa tragedija yra tame, kad 
įvertinimai svyruoja tarp dan
gaus ir žemės. Vienam laikrašty, 
žiūrėk, rasi, tūlos knygelės įver
tinimą beveik saldesnį už me
dų, o kitame visu 100% priešin
gą įvertinimą. Eiliniam skaityto- 
iui pasidaro visiškai neaišku ir 
oats pradedi netikėti savo pačio 
nuomonei, nebežinai ką ir begal
voti. Pradeda abejoti ne tik sa
vimi, bet ir knygų autoriais ir 
pačiais recenzentais.

Žinoma, tokia dalykų padėtis 
neatsiranda pati savaime, nei iš 
šio, nei iš to. Pradedi labai jau 
paprastą, bet galimai nuosekles
nį “privatų” tyrinėjimą. Kągi, po 
trupučio pastangų, tuoj gali 
džiaugtis pirmaisiais rezulta
tais ... Mat, buvo gyvenime da
lykų, kuriuos ne visada aiškiai 
galėdavome suprasti, o išeivijo
je tarpusavy besibrūžydami, pa
sirodo, su savomis ligomis sulin
dome ir į grynai kultūrinį gyve
nimą. Ir čia, kur to mažiausiai

tektų laukti, politinius lietuviš
kojo gyvenimo netvarkingumus 
bandome užkarti ir ant lietuviš
kos raštijos puslapių.

Ir taip, paaiški “didžioji pa
slaptis”. Mat, jei autorius X. yra 
artimesnis Y. sąjūdžiui, srovei ar 
Spaudai, jau gali laukti gana pa
lankių įvertinimų jam pritarian
čioje spaudoje, užtat priešingame 
poliuje (ir laikrašty) stovy kriti
kai jam nepagaili aštrių žodžių, 
kad tik suniekinus, sumenkinus 
savo “politinio neprieteliaus” kū
rinį. Antriesiems taip besiel
giant, nelabai toli atsilieka ir 
pirmieji (maždaug — kaip tu 
man ,taip aš tau...), na ir ratas 
pradeda suktis...

Ant vienos rankos pirštų (gal 
ir tų būtų perdaug) galima būtų 
suskaityti asmenis, kurie užmir
šę visas sroves ir kryptis, visą 
bergždžią ir niekam nenaudingą 
skirstymąsi ir rūšiavimą, bando 
visomis išgalėmis likti netik ko
rektiški, bet ir nešališki. Dieve 
jiems padėk, tvirtai saugoti lie
tuviškas literatūrines tradicijas 
ir kelti mūsų kūrybos kultūrą, 
išryškinti gėrį ir atsiriboti nuo 
blogio. Bet, būtų jau pats laikąs 
ir likusiems pasekti įtaigojančiu 
pavyzdžiu. Pats laikas būtų pa
miršti “savus” ir “kitus” ir vėl 
sugrąžinti skaitančioūe visuome
nėje pasitikėjimą kritikais, ver
tintojais. Tas, pagaliau, galėtų 
sužadinti ir didesnį susidomėji
mą savaja knyga. Anokia juok- 
daryba dar daugiau atbaido nę- 
taip jau gausius lietuviškosios 
knygos pirkėjus.

Žinome ir sutinkame visi: turi
me poetų ir pseudopeotų, turime 
rimtų kūrėjų, nestokoja ir grafo
manų. Kritikų šventa pareiga ne- 
sievliant į kraštutinumus tarti 
savąjį autoritetingą žodį, kur 
menas ir kur tik jo parodiją.

Al. Gimantas.

JUBILIEJINIAI LIURDO METAI
Stebuklų miestas

Popiežius Pijus ’XII savo en- oemokslei piemenaitei, neturtin- 
ciklika Le pelegrinage de Lour- go malūnininko dukrai, gimusiai 
les. išleista 1957 m. liepos 2 d., 11844 fn. balandžio 16 d. Paskelb- 
linkėjo, kad šie jubiliejiniai ta šventąja 1933 m. gruodžio 8 d. 
Liurdo metai pagyvintų pamal- Nuo vasario 11 iki liepos 16 d., 
durną į Tą; kuri teikėsi pasirink- 1858 m., įvyko aštuoniolika Die- 
ti Liurdą savo begalinio gerumo 
sostu.- ; -

Šiais metais Liurde baigta sta
tyti trečia Bazilika šv. Pijaus X 
vardu. Šventovė, kainavusi pus
antro bilijono frankų, talpins 
dvidešimt tūkstančių žmonių. 
Kovo 25 d. ją pašventino kaldi- 
nolas P. Roncalli, Venecijos pat
riarchas. Ir pati Apsireiškimų 
Massabielle Grota ištaigingiau
siai paruošta šimto metų jubilie
jui.

Liurdas yra nedidelis miestelis 
su 12.000 gyventojų, Prancūzijos 
pietvakariuose, augštųjų Pirenė- 
ių kalnų dalyje, upės Gave- du 
Pau krante. Šiandien Liurdas va
dinamas įvairiais vardais: mal
dos, eucharistiniu, atsivertimų 
miestu, bet dažniausiai stebuk
lų miestu.

Stebuklas!
Prisiminkime aplinkybes, ku

riose apsireiškimai vyko. Prieš 
šimtą metų, daugiau negu šian
dien, klestėjo skepticizmas, abe
jojimas pažinime. Tai buvo lai
kas kada prancūzų filosofas ir 
rašytojas Ernestas Renan savo 
knygoj, kvepiančioj pragaru, pa- 
vadintoie pajuokai “Vie de Je
sus“ (Jėzaus gyvenimas), rašė: 
Mes nesakome, kad nebūtų gali
mas stebuklas, tik pareiškiame, 
kad iki šiol neįvyko joks stebuk
las. Jei būtu čia vietoje įsteigta 
fiziologų, fiziku ir chemikų ko
misija įvykiui ištirti, tai tik tada 
būtų patikrinimo galimybė.

18 šimtmečio skeptinė dvasia 
išdrįso išeiti prieš Dievą senu šū
kiu: Kur yra tas jūsų Dievas? 
Kur yra tie stebuklai?

Ir pasaulis, ypač antgamtinių 
ivykių neigėjai, buvo priblokšti 
Liurdo stebuklų.

Aštuoniolika apsireiškimų
Švč. Marija pasirodė ant Mas

sabielle kalvos prie Liurdo Ber-

JEI NORITE PARDUOTI AR PIRKTI
GYVENAMUS NAMUS, APARTAMENTUS, 

ŽEMĘ STATYBAI, INVESTAVIMUI, 
UŽSAKYTI PASTATYTI NAMUS, 

REIKALINGA NAMAMS PASKOLA, 
DRAUDIMAS (VISŲ RŪŠIŲ),

KREIPKI TE
DISTRICT ESTATE BROKERS

ADAMONIS ir BUDRIŪNAS
Pirmąjį Montreoly Lietuvių Real Estate Įstaiga 

Nariai Montreal Reol Estate Board
177 SHERBROOKE ST. W., Telefonas PL. 8501 
MŪSŲ TIKSLAS — JUMS PADtTI: 5-JI METAI. 
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V. LIESUNAITIS
J. SKUČAS
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CRESCENT PHARMACY
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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 
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nadetai Soubiroux, nužemintai ir

vo Motinos Marijos apsireiški
mų. Pirmąjį kartą, kada jaunu
tė, vos 14 metų Bernadeta su 
sesute Toinette ir drauge Joanna 
Abadie buvo nuvykusios į mišką 
pasirinkti šakų, Marija pasirodė 
nesakydama nė žodžio. Tik tre
čiąjį kartą Marija pradėjo kalbė
ti, sakydama: — Ar malonėtum 
čia ateiti per penkioliką dienų. 
Nepažadu tau laimės šiame pa
sauly, bet kitame...

Šeštame apsireiškime Dievo 
Motina jau davė aiškią pareigą: 
— Melsies už nusidėjėlius. Sep
tintame regėjime Bernadetai 
buvo pasakyta paslaptis, kurią ji 
nusinešė į kapą. Tik devintame 
apsireiškime buvo nurodytas 
tikslas: Eik atsigerti ir nusiplau
ti šaltinyje. Tryliktame apsireiš
kime Marija pareiškė: Pasakyk 
klebonui, kad šioje vietoje pa
statytų koplyčią. Pagaliau šešio
liktame apsireiškime Marija pa- 

! sisakė kas esanti: Esu Nekaltas 
Prasidėjimas. Tai buvo 1858 m. 
kovo 25 d. Reikia pastebėti, kad 
Bernadeta nieko nežinojo apie 
Nekaltą Prasidėjimą, kurį popie
žius Pijus IX prieš keturis me
tus buvo paskelbęs kaipo tikėji
mo tiesą. Ji net nesuprato tų 
keistų žodžių prasmės. A

Tuojau, kaip ir buvo nujausta, 
įvyko susikirtimas tarp tikėjimo 
ir bedievybės. Dievybės neigė
jai nieko nelaukdami pradėjo 
šaukti: Viskas dūmų pūtimas į 
akis, apgavystė, suvedžiojimas. 
To pasekmėje štai ir valdžios įsa
kymas: Draudžiama lankyti Ap
sireiškimų Grotą. Veltui visos 
draudimo pastangos. Žmonių mi
nioms sulaikyti nuo Liurdo Gro
tos neužteko nei užtvarų, nei po
licijos. Nieko nepadėjo ir pastan
gos įrodyti, kad regėtoja esanti 
“svaičiotoja”.

Pagaliau įsikišo dr. Dozous, 
miesto gydytojas, pagal to laiko 
madą, ateistas ir racionalistas. 
Ir jo žodis nieko nepadėjo. Prie
šingai, pamatęs stebuklus atsi
vertė ir parašė knygą “Pamačiau 
ir įtikėjau”. Šiuo įvykiu prasidė
jo Dievo Motinos Marijos trium
fas. Užtvaros buvo nuimtos, po
licija atšaukta. Ir maldininkų 
minios plaukė į Liurdą.

Ši buvo stebuklų miesto realy
bė. Realybė, kuri .tęsiasi jau Šim
tą metų.

Mokslininkų žodis
Kiek stebuklų buvo pripažinta 

neabejojamais? Penkiasdešimt 
keturi. Tiek pasveikimų pripaži
no gydytojai ir tiek Bažnyčia pa
skelbė tikrais stebuklais, Bet tai 
tik mažytė dalelė iŠ virš trijų 
tūkstančių pagijimų Liurde per 
šimtą metų.

Liurde yra pasveikimų patik
rinimo įstaiga—Bureau des con- 
statations medicales — kur pa
tikrinami pagal visas medicinos

galimybes stebuklingi pasveiki
mai. Yra pakviesti garsiausi me
dikai, kuriems vadovauja dr. 
Froncois Lauret, Bordeaux uni
versiteto profesorius. Jie susi
renka beveik kasdien moderniš
kiausiai įrengtoje klinikoje.

Dr. Louret yra pareiškęs: — 
Ne medikų komisijos uždavinys 
kalbėti apie stebuklą. Mums pa
vesta tik patikrinti pagal medi
cinos mokslo metodus sergant— 
čiuosius, pristatytus mūsų klini- 
>on ir nustatyti ar įvykęs pasvei
kimas yra realus faktas ar ne. 
Mes gydytojai turime atsakyti į 
šiuos klausimus: ar ligonis, kuris 
sakosi pasveikęs, tikrai sirgo? Ar 
oasveikimas yra realus, ar tik 
paprastas skausmo dingimas?

Į šiuos klausimus atsakoma 
pasiremiant mokslu. Visai ne
svarbu ar medikas tikintis ar ne
tikintis. gana, kad jis specialistas 
savo srityje ir sąžiningas. Pats 
stebuklas paliekamas Bažnyčiai 
patvirtinti ir paskelbti, nes ka
da įeina antgamtinis elementas 
mokslininkas nebegali duoti jo
kio sprendimo. Tas momentas 
nebepriklauso jam.

Visi medikai, betkūrių pažiū
rų, katalikai, protestantai, ateis
tai, gali patikrinti komisijos 
sprendimus. Gali laisvai, kada 
tik nori, aplankyti kliniką, per
žiūrėti bvlas ir dalyvauti disku
sijose. Gali pareikšti savo nuo
monę. kritikuoti ir kontroliuoti 
kaip betkurią modernišką kli
niką.

Kaip vyksta stebuklingų pa
sveikimų patikrinimas? Ligo
niai atvykstantieji į Liurdą, sa
ko dr. Lauret, yra sergantieji, 
kurių jau jokia pasaulio klinika 
nebe tyrinėja. Jie atvykę įteikia 
savo ligos diagnozę ir gydytojo 
raštą. Jei-kartais yra koks nors 
įtarimas ar abejonė, tada Liurdo 
klinikos gydytojai patikrina li
gonį. Po staigaus pasveikimo bu
vęs ligonis tuojau pristatomas į 
kliniką patikrinti. Po to seka iš
kilmingas posėdis, kuriame da
lyvauja visi medikai. Stebuklin
gai pasveikęs visų klausinėja
mas, egzaminuojamas pakol pri
einama vieno sutartino sprendi
mo, kuris paskui siunčiamas į 
Paryžių medikų komisijai, suda
rytai iš garsiausių Prancūzijos 
universitetų profesorių.

Prabėga daug metų. Buvęs li
gonis pakviečiamas atgal į Liur
dą naujam tyrimui, po kūrio, jei 
iš mokslo pusės nelieka mažiau
sio abejojimo, jau įeina teologų 
komisija, kuriai yra duota galia 
priimti ir paskelbti įvykusį ste
buklą.

B. Mikalauskas.

Londonas. — Papildomuose 
rinkimuose vieną vietą iš kon- ' 
servą torių paveržė liberalai. Jie' 
turi parlamente išviso vos 6 at
stovus ir buvo laikomi baigiančia 
mirti partija. Jų laimėjimas vi
sus nustebino.

Varšuva. — Lenkijoje 1957 m. 
buvo 108.500 sunkvežimių ir 
52.500 lengvųjų mašinų.
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Pavergtoje tėvynėje
Į j kio ir kituose rajonuose. Bet rū

dos klodai tokiame gilume, kad 
sunku juos eksploatuoti.

(E) Prie Kauno, ant Nemuno 
kranto, prasidėjo Žemės ūkio 
akademijos naujųjų pastatų sta
tyba. Pradėta statyti keturi ben
drabučiai, keturių augštų namai. 
Kjekviename iš jų gyvens po 400 
studentų.

(E) Tarp Klaipėdos ir Palan
gos šią vasarą plaukios kurorti
nis laivas.

(E) “Pakelta kolūkiečių gero
vė”. Vilniaus radijas valandėlė
je žemės ūkio darbuotojams va
sario 13 d. paskelbė, kad Joniš
kio rajono kaikuriuose kolūkiuo
se tiek buvusi “pakelta kolūkie
čių gerovė”, kad jiems už darba
dienį išduodama vidutiniškai po 
2,2 kg grūdų ir po 4,5 rublius.

(E) “Vaizdo” (buv. J. Kapo
čiaus spaustuvėje Vilniuje įren
giamas skyrius spalvotiems lei
diniams spausdinti. Kaip paste
bėjo Vilniaus radijas vasario 15 
d., anksčiau tokie- darbai buvo 
atliekami tik Kaimo poligrafijos 
įmonėse. “Vaizde” įrengtas ir 
naujas kryngrišyklos skyrius. -

(E) Potvynis prie Kauno va
sario 17 d. apsėmė “Nemuno” 
fabriko sklypo dalį. Iš Kauno 
HES atvykę mechanizatoriai 
jungtinėmis pastangomis sustip
rino pylimus ir pašalino pavojų.

. (E) Šiaulių “Elnio” odos ir 
avalynės kombinatas esąs stam
biausias netik visoje respubliko
je, bet ir Pabaltijyje. Per 4 me
tus esą pagaminta 7,5 mil. porų 
batų.

(E) Šilutės apylinkėje nušau
ti 6 vilkai vien tik šių metų pir
maisiais mėnesiais. Vilkų me-

Stasys Kanapienis - Kapnys, 
rašytojas dramaturgas, mirė ko
vo 19* d. Lietuvoje, sulaukęs 62 
metų amžiaus.

Jonas Žiburkus, generalmajo- 
ras, “Tiesos” Nr. 46 (4566) savo 
biografiją taip nupasakoja:

Esąs šiaulietis. Rusų karei
vius pažinęs būdamas 13 metų 
gimnazistas prieš 1914. m. karą. 
Karą praleidęs su tėvais Voro
neže, kur girdėjęs Kapsuko ir 
Angariečio kalbas. 1918 m. grį
žęs j Lietuvą. Dalyvavęs F. Že
maičio organizuoto žemaičių pul
ko organizavime. Esą “be lietu
vių, jame buvo vietinių rusų, lat
vių geležinkeliečių, kurie buvo 
pasiryžę su ginklu rankose ko
voti už Tarybų valdžią Pabalti
jy. Buvo net du vokiečiai sparta- 
kininkai”. -

Jis likęs pulko štabe “operaty
viniam darbui”, o vėliau ir mū
šiuose dalyvavęs. Sausio mėn. 
pulkas dalyvavęs sukilime, po 
kurio valdžią Šiauliuose perėmę 

9 tarybos. Jis, gimnazistas, nugink 
lavęs komendantą. Pasitraukę 
kovodami į Daugpilį,* kur susi
jungę su “tarybine armija”. Li
kęs joje. Ten susitikdavęs su Že
maičiu. Pereito karo metu buvęs 
komandiruotas į lietuviškąjį jun
ginį, kurio vadas Žemaitis jį šil
tai sutikęs. “Karas baigėsi... ir 
aš grįžau į gimtąją žemę lietu
viškojo junginio priešakyje”.

Santykiams su užsieniu palai
kyti veikusi vad .“kultūrinių ry
šių su užsieniais draugija”, ku
rios priešaky Lietuvoje buvo P. 
Rotomskis, anksčiau buvęs Liet. 
TSR užsienio r. min., panaikina
ma. Jos vietoje kuriamos drau
gijos kultūriniams ryšiams su l----------- --------------- ----- —
atkirais ^kraštais, palaikyti, o jų džiokle pasižymi Šilutės medžio- 
centras bus visų tokių draugijų 
federacija. Tokia ryšiams su Ita
lija palaikyti draugija jau su
kurta ir jos vienu iš vicepirmi
ninkų buvo skelbiamas Telšių 
vysk. P. Maželis.

Panevėžyje besąs likęs vienas 
vienintelis vežikas. Mieste tri- 
jomis linijomis kursuoją 12 au
tobusų. Jų linijų bendras ilgis 18 
km. Į užmiestį kasdien išeiną 47 
autobusai 14 linijų. Mieste esą 
874 mašinos.

(E) Geležies klodai Lietuvoje 
yra atrasti Kazlų Rūdos, Rokiš-

tojų draugijos nariai.
(E) Petrui Tarasenkai, Kauno 

Čiurlionio vardo dailės muzie
jaus bendradarbiui’ už nuopel
nus tyrinėjant lietuvių tautos 
senovės paminklus, Augšč. ta
rybos prezidiumo įsaku suteiktas 
"Lietuvos nusipelniusio kultūros 
veikėjo garbės vardas”.

Su Jazbučiais atsisveikinus

Dantų milteliai išlaikys jūsų 
dantis BALTESNIUS

Tuoj padarys jūsų 
kvapą malonų. Pa-

s®|dės apsaugoti
f dantis r^jo gedi- 

:: ^?mo ir išlaikys jūsų 
„ėdantis gražiai bal-

I Dr. Lyon’s
TOOTH POWDER

i.
Atsiminkit — vei

kto dvigubai il
giau už dantų 

pastą

Delhi, Ont.
Balandžio 12 d., Atvelykio šeš

tadienį, 8 vai. vak., Delhi veng
rų salėje rengiamas pasilinksmi
nimas. Rengia lietuvių parapijos 
komitetas. Gros geras orkestras, 
veiks turtingas bufetas ir didelė 
loterija.

Londono vyskupija stato naują 
kunigų seminariją. Visoms para
pijoms yra uždėti gana dideli 
mokesčiai. Ir mūsų lietuviška 
parapija yra paprašyta pinigine 
□aram prisidėti. Todėl šio vaka
ro pelnas ir bus skiriamas vys
kupijos reikalams. Parapijos ko
mitetas mano, kad šiuo būdu pa
rapijiečiams bus maloniau paau
koti, negu renkant aukas ir pra
šo visus parapijiečius suvažiuoti 
į pirmus po gavėnios šokius, 
linksmai praleisti šeštadienį, o 
tuo pačiu prisidėti ir prie pasi
linksminimo pasisekimo.

Parap. komitetas.

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. LI. 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 kt. 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 vai. vakaro, išskyrus pirmadienius.

Kovo 25 d. mūsų lietuviška 
bendruomenė išleido į^AV reto 
nuoširdumo. augštos“!£judicijos, 
didelės tolerancijos pavyzdin
gus lietuvius veikėjus inž Ana
tolijų ir Marytę Jazbučius su jų 
4-rių metų sūneliu Tomuku. Ši 
lietuviška šeima liks mums ha- 
miltoniečiams, o ypatingai orga
nizacijose dirbantiems šviesiu 
simboliu, nurodančiu kelią bet 
kokiam tautiniam veikimui.

Anatolijus Jazbutis gimė 1923 
m. Pasvalyje. Jo tėvukas buvo 
valstybės tarnautojas. Ilgesnį 
laiką jie gyveno Lazdijuose, kur 
Anatolijus lankė ir baigė gimna
ziją 1942 m. Artėjant rytų fron
tui, jis pasitraukia į Vakarus ir 
1956 m. pradeda studijas Darm- 
stadte pasirinkdamas elektro -in
žineriją. 1949 m. atvyksta į Ka
nadą, pradžioje apsistoja Kitche
ner, o vėliau Toronte. Čia stoja 
Toronto universitetą baigti įpu
sėtus Vokietijoje mokslus. 1952 
m. universitetą baigia su garbės 
pažymėjimu, įsigydamas elektro 
inžinieriaus vardą. Tais pat me
tais birželio 1 d. gauna inžinie
riaus vietą Hamiltono Westing
house, kame dirbo projektuoja
mąjį darbą gynybos (radaro sky
riuje) srityje.

Marytė Bielskutė - Jazbutie- 
nė, kilimo šakietė, gimnaziją 
baigė Šakiuose. Lietuvą paliko, 
kaip ir daugis mūsų, 1944 m. Vo
kietijoje susipažino su A. Jaz
bučiu ir 1949 m. ten pat sujun
gė savo gyvenimo kelią su Ana
tolijaus. .

Inž. A. Jazbutis į lietuvišką or
ganizacinį darbą įsijungia studi
juodamas Toronto un-te 1950 m. 
Tais metais įsisteigė Toronto un
to liet, studentų klubas, kurio 
pirmuoju - v-bos pirm, išrenka
mas A. Jazbutis. Baigęs un-tą 
persikelia į Hamiltoną ir kuri 
laiką liet, veikime aktyviai ne
dalyvauja. 1957 m. išrenkamas 
Hamiltono apyl. v-bos pirminin
ku ir šiose pareigose išryškėja 
hamiltoniečiams kaip tauri, gili 
ir nuoširdi lietuviška asmenybė.

Inž. A. Jazbučiui ir M. Jazbu- 
tienei oficialios išleistuvės buvo 
suruoštos kovo 23 d. Keženaičių 
namuose, kuriose dalyvavo 34 
asmenys. Išvykstantiems linkėji
mus savo kalbose pasakė kun. 
dr. J. Tadarauskas, šešt. mok. ve
dėjas J. Mikšys ir kartu su M. 
Keženaityte inž. Jazbučiui įteikė 
gražią ir vertingą taurę. Bend
ruomenės vardu kalbėjo pirm. 
R. Bagdonas. Šia pačia proga M. 
Jazbutienei choro vardu buvo 
įteikta dovana. Inž. A. Jazbutis 
linkėjusiems ir išleistuvių daly
viams bei visiems hamiltonie
čiams savo ir šeimos vardu nuo
širdžiai padėkojo ir kvietė visus 
kiekviena proga, važiuojant pro 
Jamestown, N.Y., užsukti pas 
juos.

Inž. A. Jazbutis apsistos Ja
mestown,-N. Y., kur gavo inžinie
riaus vietą Automatic Voting 
Machines Corp, su $9.000 metiniu 
atlyginimu.

Malonu konstatuoti, kad inž. 
A. Jazbutis buvo didęlis Lietu
vių Namų Hamiltone įsigijimo ' 
rėmėjas. Jis yra 113-tuoju NF 
nariu, įnešęs $100 NF vienų me
tų sukaktuvinio koncerto proga, 
kada dar Namų įsigijimas buvo 
labai problematiškas. Ir į kitą 
valstybę išvykdamas jis tą šim-

tinę paliko su geriausiais linkėji
mais šiame didelės įtampos tauti
niame darbe.

Atsisveikinant su geraisiais 
Jazbučiais, man tikrai malonu 
konstatuoti jo didelį nuosaiku
mą, taktą ir kartu kuklumą. Lie
tuvy jis- matė brolį ir kiekvieną 
tautietį vienodai traktavo, ne
žiūrėdamas nei išsilavinimo, nei 
ekonominės padėties. Kad Ha
miltone asmeniškos mūsų ambi
cijos rečiau prasiveržia į, viešu
mą, labai didelė dalis tų nuopel-

nų tenka puikiam ir nuoširdžiam 
inž. Jazbučio diplomatiniam 
taktui, šioje srityje jis mums 
liks ilgą laiką gražiu pavyzdžiu.

Nuoširdžių jausmų kupini atsi
sveikinome ir su taip malonia M. 
Jazbutiene. Reikia pripažinti, 
kad tokių šeimų yra reta. Ji, kiek 
žinau, buvo nuolatiniu skatinto
jų ir pagelbininku lietuviškame 
darbe savajam Anatolijui. Kada 
buvo renkamas B-nės nario mo
kestis, ji nors ir turėdama prie
žiūros reikalingą mažąjį Tomu
ką, visdėlto rado laiko ir surinko 
per $100. Nedaug mes rasime to
kių idealisčių moterų.

Paskutinę’ dieną prieš išvyki
mą sugavau išleidžiamuosius pas 
pp. Pliūrus, kurie Jazbučių gar
bei, kaip seni draugai, surengė 
šeimynines išleistuves. Baigda
mas pasikalbėjimą inž. Jazbutis 
taip atsiliepė apie Hamiltono lie
tuvius: “Hamiltonas turi savotiš
ką trauką, kuri žmones pririša 
ir tuo pačiu jį pamilsti. Aplei
džiu šią koloniją su dvigubu 
jausmu: geresnės ekonominės 
perspektyvos stumia išvykti, bet 
širdį traukia Hamiltonas. Tikiuo
si čia dažniau apsilankyti, nes 
gyvensim tik apie 140 mylių nuo 
jo. Mielai kviečiu visus hamilto- 
niečius, važiuojančius į Cleve- 
landą užsukti nors valandėlei 
pas mus”.

Nuoširdžiausiai linkime malo
niesiems Jazbučiams naujoje ša
lyje visokeriopo pasisekimo ir 
gražiausios ateities! Sk. St.

HAMILTON, Ont.
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Lietuviai pasaulyje
IA VALSTYBĖS

SLA organų rinkimai šiemet 
sukėlė toje organizacijoje gyvų 
nesutarimų. Grupė narių, pasi
vadinusi SLA Bičiulių Komisi
ja, apkaltino buvusius centro 
žmones organizacijos aparatą 
naudojant savo asmeniškoms 
kandidatūroms paremti. Ta ko
misija prieš rinkimus išleido 8 
pusi, leidinėlį “Tiesos žodis SLA 
nariams”, kuriame panagrinėja 
SLA reikalus ir siūlo savuosius 
kandidatus į organus: pirminin
ku adv. J. R. Vabalį, vicepirm. 
Alb. Trečioką, iždininku A. Čap
liką, iždo globėju J. Arlauską.

To leidinėlio autorių duomeni
mis, SLA 1956 m. turėjo 11.61Ą 
narių, kai 1951 m. puvo 13.247. 
Dėl to keliamas reikalas pagy
vinti naujų narių verbavimą. Lė
šų fondas nuo 1949 m. kasmet 
turėjęs deficito, tais metais net 
$6.765,76, 1955 — $4.031,54, ma
žiausiai 1952 m. — $1.D22,25.
D. BRITANIJA

Iš Anglijos į Kanadą išvyksta 
LAS vietininkijos valdybos sek
retorius bei Londono skyr. pirm. 
Pov. Adomaitis ir narės: O. Ado
mavičienė ir A. Adomaitienė. Iš
vykstantiems buvo surengtas at
sisveikinimo vakaras kovo 22 d.

Vincas Eidukevičius mirė 1956

m. gegužės 26 d. Jo palikimas 
perduotas DBLS global Jei kas 
žinotų apie jo kokius gimines, 
prašomi pranešti DBLS valdy
bai ---- Ladbroke Gardens, Lon
don W. 11, England.

Iš Nottingham išvyksta į Ame
riką broliai Pov. ir Ad. Marciuš- 
kos, į Kanadą Bernotų šeima.

Dešimtmečius paminėjo DBLS 
Birmingham skyrius kartu su 
Vasario 16, Leigh skyr. kovo 8 d. 
BRAZILIJA

Seserų Pranciškiečių gimnazi
ją baigė Liudvika Aldona Mo- 
šinskytė, Halinos Didžiulytės - 
Mošinskienės ir inž. Algirdo Mo- 
šinskio dukrelė, gim. 1943 m. Ji 
studijuoja anglų ir prancūzų 
kalbas.

Vincas Bilevičius, Jonės ir Sta
sio Bilevičių sūnus, gim. 1940 m., 
Romas Dovydaitis, Prano ir Onos 
Dovydaičių sūnus, gimęs 1942 m. 
Kaune. Visi trys jie lankė lietu
vių kalbos pamokas, visi trys 
veiklūs ateitininkai.

“Diaro da Noite” 1958. 2. 11. 
skyr. “Musicais” labai palankiai 
atsiliepė apie mūsų kolonijos 
mėgiamo solisto Kazimiero Am- 
brozevičiaus įdainuotas plokšte
les, akompanuojant saloniniam 
Radio Gazeta orkestrui, diri
guojant orkestratoriui dirigentui 
Angelo Ferreira Pestana.

Pries perkant ar 
parduodant

namus, biznį ar ūkį etc. 
pasitarkite su mumis:

L. Kat, Moterų D-jos Hamil
tono skyrius gegužės 10 d. ren
gia žiemos sezono uždarymui sa
vo tradicinę pavasario vakarienę 
su šokiais.

Šiam subuvimui atsidėję ruo
šiasi visos narės, kad vakaras 
būtų tikrai įdomus ir jaukus. 
Rengiama daug įvairumų: va
karienei lietuviškai parengti sta
lai su pačių narių gamintais val
giais ir priede skanūs gėrimai. 
Bus įdomi programa vakarienės 
metu.

Visos narės dirba' rankdarbių 
loterijai, todėl bus gražių ir ver
tingų fantų.

Šokiams gros Benni Ferri or
kestras.

Kviečiame skaitlingai šiame 
parengime dalyvauti. K. M.

Metinis at-kų susirinkimas 
įvyko kovo 29 d. AV parapijos 
salėje. Jį atidarė .ųąld. pirm. J. 
Pleinys,’ Tfuriš p^S^fė'" plštešiiį 
pranešimą apie ateitininkų veik
lą. Po jo sekė revizijos komisi
jos pranešimas. Pasirodo, kad 
vietos at-kų kuopa buvo veikli, 
gyva ir metus baigė su gana žy
miu pelnu.

Mokyt. J. Domeika skaitė įdo
mią paskaitą apie a.a. arkiv. Jur
gį Matulaitį, kuris mirė Kaune 
prieš 30 metų. Paskaitininkas 
gana tiksliai apibūdino velionio 
arkivyskupo retai pasitaikantį 
gyvenimą, suderintą su religi
niais ir tautiniais jausmais, gra
žiausiais gyvenimo pavyzdžiais. 
Prelegentas davė aiškiai supras
ti, kad lietuvių tauta turėtų pa
daryti viską, kad a.a. ark. J. Ma
tulaitis būtų pripažintas šven
tuoju. Paskaita buvo įdomi, gra
žiai paruošta ir ji yra verta išti
sai atspausdinti laikraščiuose.

Pusiau slaptu balsavimu 1958 
ęietams išrinkta nauja valdyba: 
J. Pleinys — pirm., S. Orvidienė 
— vicepirm., mokyt. A. Grajaus- 
kaitė — sekret., St. Verbickas — 
iždin. ir Teresė Verbickaitė — 
valdybos narys. K. G.

Tautinių Šokių Grupės šokiai. 
Kiekvienas kultūrinis darbas da
bartinėmis sąlygomis reikalauja 
daug atsižadėjimo ir pasiryžimo. 
Ypač daug laiko ir. pasišventimo 
pareikalauja nuolatinis ir pasto
vus repeticijų lankymas Tauti
nių. Šokių Grupei, kuri keletą 
metų dirba mūsų kolonijoje ir 
daugeliu progų prisidėjo prie di
desnio bendruomenės išgarsini
mo, ne kartą ir kanadiečiai ža
vėjosi grakščiai atliekamais mū
sų tautiniais šokiais. Grupė daž
nai minėjimų progomis Ęasirodo 
pas mūs, bet nuolatos kviečiama 
ir kaimyninių kolonijų padėti at
likti įvairiomis progomis prog
ramą. Taip praeitais metaįs bu
vo išvykusi į Oakvillę, St. Catha
rines, Welland su gražiais pasi
rodymais, taip pat ir per penk
tąją Lietuvių Dieną Niagara

Falls vienintelė dalyvavo prog
ramos išpildyme. Čia yra didelis 
nuopelnas jaunųjų šokėjų, kurie 
stropiai dirbdami garsina lietu
vius ir Lietuvo svardą. Hamilto
no lietuviai tikrai dėkingi visai 
grupei už atliekamą darbą, bei 
jų nepailsančiai vadovei G. 
Breichmanienei, kuri nežiūrint 
savo šeimos rūpesčių randa laiko 
ir galimybės eilę metų dirbti 
mokindama ir vadovaudama jau
niesiems šokėjams. Betkokiam 
pasirodymui reikalinga daugelio 
valandų repeticijų. O kiek tuo 
atveju repetuojama ir laiko su
gaištama nieks nemato ir neap
skaičiuoja.

Nors'TŠ Grupė nusipelno pa
dėkos ir įvertinimo, tačiau nuo
latinės paramos iš mūsų visuo
menės mažai tegauna. Būdama 
prisiglaudusi prie bendruomenės 
iš pačios bendruomenės daug ne- 
"gali“ gauti dėl nuolatinio lėšų 
trūkumo. Pagrindinis Grupės 
trūkumas per eilę metų besikar
tojąs nuosavų tautinių rūbų vy
rams įsigijimas. Keičiantis sudė
čiai dalyviai, aukodami savo lais
valaikį nebegali dar aukoti ir ga
na brangiai kainuojantiems tau
tiniams rūbams įsigyti. Todėl 
tam tikslui kartą yra bandoma 
surengti šokių vakarą, kad gau
ti kiek pajamų, kuris padėtų įsi
gyti tautinių rūbų. Tam tikslui 
Tautinių Šokių Grupė balandžio 
19 d., šeštadienį, parapijos salė
je rengia smagius šokius. Bus 
orkestras, veiks bufetas ir šiaip 
numatoma įdomiai pravesti va
karą. Kadangi tai pirmas po Ve
lykų šokių vakaras, tai laukia
ma ir kviečiama skaitlingai atsi
lankyti. Paskirkime šį vakarą 
parėmimui TŠ Grupės pastangų 
įsigyti naujus tautinius rūbus.

Atidaryta nauja lietuviška

moterų kirpykla

KRONAS - VALEVIČIUS
NELLE BEAUTY 

SALON 
1496 Main St E. 

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

Sav. A. BUČINSKIENĖ
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NF visuotinis narių susirinki
mas kovo 30 d., visiems jo lauku
siems atnešė malonių ir netikėtų 
staigmenų. Jį atidarė v-boc pirm. 
St. Bakšys, paprašydamas narius 
daryti lemiamus sprendimus vi
su lietuvišku atsargumu. Jis 
kvietė kiekvieną NF narį bandy
ti pramatyti vienokio ar kitokio 
splendimo tolimesnes pasekmes.

NF v-bos pranešimus darė 4 
jos atstovai. Čarterio gavimo ei
gą ir jo turinį, o taip pat ir salei 
perrremontuoti leidimo išgavi
mo pastangas pranešė G. Skais- 
tys. Iš iždininko K. Žukausko 
peskaitytos apyskaitos paaiškė
jo, kad NF kasoje kovo 30 d. tu
rėjo $36.314,34 (į šią sumą įeina 
ir $3.000 užstatas LN užpirki
mui).

Nuoširdų pranešimą girdėjo
me iš svečio J. Strazdo, Toronto 
“Paramos” ir T.Liet. Namų v-bų 
pirmininko. Jis pareiškė, kad 
beveik tikra, jog “Parama” $20. 
000 paskolą HLN duos lengviau
siomis sąlygomis ir reiškė didelį 
džiaugsmą, kad hamiltoniečiai 
perka Lietuvių Namus, kokių to
rontiškiai seniai ieško ir mažai 
turi vilties ką nors panašaus su
rasti. Jis patikino, kad pirkdami 
Delta nariai imasi labai mažą ri
ziką, o įsigyja visais atžvilgiais 
idealią Lietuvių Namams nuosa
vybę. Savo ugningą patriotinį 
pranešimą jis parėmė konkrečiu 
veiksmu, čia pat įteikdamas $200

L I M I T E*D
366 MAIN ST. EAST, HAMILTON, ONTARIO 

Didžiausia Real Estate įstaiga Hamiltone (3 skyriai).
Jums sąžiningai patarnaus mūsų lietuviai atstovai. CENTRINĖ ĮŠT.: p. Vladas Antanaitis, p. 
Stela Panavienė, p. Vladas Panavas, p. Jonas Mikelėnas tel. J A.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. 

Taupykime ir skolinkimės 
kooperatiniame bankelyje “TALKA”

Augžti procentai už indėliui. Sumažinti procentai už pelkeles. 
Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdrausto.

Operocijos atliekamos penktodieniois nuo 6 vol. vok. iki 8 vol. vok., 128 Main 
St. West, tel. JA. 7-5575. Sekmodieniois nuo 12 vol. iki 2 vol. p.p. poropiįos 

bibliotekoje, 58 Dundum St. N.

čekį HLNF. Susirinkime dar bu
vo gauti čekiai ar pinigais po 
$100 iš J. Girevičiaus, St. Catha
rines, Ont. (antra šimtinė), Va
lės Tauškelaitės, Salmės ir Al
fonso Matuliūnų, viso $600.

Į J. Strazdo kalbą susirinki
mas reagavo audringu plojimu, 
kuris jau buvo pereinąs į ovaci
jas. Šia proga rašančiajam malo
nu išreikšti dar kartą J. Strazdui 
didžiausią padėką už šią didelę 
HLN moralinę ir materialinę pa
ramą.

Paskutinis NF v-bos praneši-. - . . .
mas buvo jos pirm. St. Bakšio, .buvo nė vieno balso. Susirinki' 
Papildydamas iždininko apyskai-' 
tą, jis davė kiek statistinių davi
nių. NF tą dieną turėjo 264 na
rius įnešusius po $100 ir daugiau, 
kurių 34 senieji lietuviai ir 230 

■naujai atvykusieji. Iš bendro N. 
Fondo narių skaičiaus 36 su 
$4.800 yra ne hamiltoniečiai ir 
228 Hamiltono gyventojai. Iš ki
tų vietovių pirmą vietą užėmė 
Paris, Ont. — 10 narių su $1.100. 
Toliau Welland, Ont., su 3 na
riais ir $700, Copetowin, Ont., 
3 nariai $700 (viena Bugailiškių 
šeima), Brantford, Ont. 6 nariai 
$600, Fruitland, Ont. 5 nariai 
$500, Simcoe, Ont. 3 nariai $400, 
Vanessa, Ont. 2 nariai $200, Či
kaga, III. ir St. Catharines, Ont. 
po 1 narį ir po $200 ir Philadel
phia, Pa. bei Windsor, Ont. po 1 
narį ir po $100. NF v-bos pirm, 
susirinkimui visus narius iš šių 
vietovių pristatė pavardėmis, o 
susirinkusieji į tai reagavo nuo
širdžios padėkos plojimais.

Padėkojęs NF Garbės nariams, 
kurių yra 3 po $1000 ir 6 po $500, 
pristatė juos ir dar 4 narius, įne
šusius po $300. Tolimesnėje pra
nešimo eigoje St. Bakšys davė 
pasižadėjusių narių bendrus da
vinius. Dalinai įnešę ir dalinai 
pasižadėję buvo 5 nariai, įnešę 
$165 ir $335 pasižadėję. 2 nariai 
$300 išdavę terminuotus čekius. 
Terminuotai pasižadėję 180 na
rių $22.200. Išviso NF susirinki
mo dieną turėjo 451 narį ir bend
roje (su pasižadėjusiais) $59.149, 
34 sumoje. Iš pasižadėjusių NF 
narių 26 asmens yra iš anksčiau 
atvykusių lietuvių ir 154 atvy
kę po paskutinio karo, 17 iš kitur 
ir 163 hamiltoniečiai.

Padėkojęs visu nuoširdumu J. 
Strazdui, St. Bakšys prašė jį per
duoti viso susirinkimo ir visų 
narių bei NF v-bos gražiausią 
padėką bankelio “Paramos” 
valdybai ir visiems jo nariams 
už jų didelę kaimyninę paramą 
hamiltoniečiams sunkiame Liet. 
Namų įsigijimo darbe.

Perėjęs prie bendrines savo 
pranešimo dalies St. Bakšys iš
ryškino 5 pargindines NF v-bos 
veikimo kryptis: čarterio gavi
mas, salės remontui leidimu rū
pinimasis, pinigų telkimas, 2 me
tų NF sukaktuvinio koncerto bei 
jo proga leidinio ruošimas ir in
formacija spaudoje. Padėkojęs 
savo bendradarbiams NF v-bos 
nariams už jų didelės apimties 
darbus, jis pažymėjo, kad visose 
5 srityse buvo dirbama retu in
tensyvumu: kas savaitę nuo va
sario 1 d. NFondui buvo suren
kama vidutiniškai po $1.200. 
Skelbimų leidiniui gauta už 
$1.300, kurių vien tik J. Kažemė- 
kas surinko už $400. Pabrėžęs 
principinę NF v-bos veikimo li
niją — žiūrėti į kiekvieną lietu
vį kaip į brolį, nesikišant nei į 
asmeninius, nei į pasaulėžiūrnius 
nusistatymus — iškėlė tokio vei
kimo rezultatus: per 2-jus metus 
pasiektas toks narių skaičius, ko
kio anksčiau mažai kas tikėjo. 
Toks naujas lietuviškas veikimas

spinduliuoja į viso pasaulio lie
tuvius ir juos žavi. Tai yra im
ponuojantis vienybės bei jėgos 
pavyzdys. Šios išvados daromos 
prisimenant stambią paramą iš 
toliau gyvenančių tautiečių.

Priėjus prie Delta nuosavybės 
pirkimo uždarymo, nariai su di
deliu entuziazmu nutarė galuti
nai šiuos rūmus pirkti, nors kino 
salę perdirbti į šokių salę leidi
mas dar ir nebūtų gautas. Iš su
sirinkusiųjų 89 pilnateisių narių 
už pirkimą balsavo 81 ir 8 susi
laikė. Kad salės nepirkti — ne-

mas taip pat patvirtino v-bos pir
mininko pasiūlymą bylą leidimo 
gavimo reikalu, Ontario Supre
me Court, Toronte nutraukti ir 
pradėti juo iš naujo rūpintis Ha
miltono miesto valdyboje.

Balandžio 30 d. yra pirkimo 
uždarymas. Tą dieną reikės įmo
kėti $65.000. Tad pirm, prašė su
sirinkusiųjų padėti lėšų telkime 
valdybai, - pakalbinant prisidėti 
prie LN savo draugus ir pažįsta
mus.

Svarstant komisijos sudarymą 
statuto projektui paruošti, net 3 
kalbėtojai pageidavo, kad artėti 
prie to, jog vienas asmuo turėtų 
tik vieną balsą. A. Paulauskas, 
kaip nepageidautiną Hamiltone 
pavyzdį, priminė Anglijos Lietu
vių Namus Londone, kurių kont
rolė perėjo į nedaugelio asmenų 
— stambesnių šėrininkų rankas. 
Minėtos komisijos sudarymą su- 
sirinkimąs pavedė valdybai.

Susirinkime dalyvavo 117 as
menų — 89 NF pilnateisiai na
riai ir 28 terminuotai pasižadėję 
bei svečiai.

Susirinkimą puikiai pravedė 
anksčiau atvykęs į Kanadą tau
tietis G. Palmer - Paliliūnas, jį 
uždarydamas palinkėjo ateityje 
susirinkti jau Lietuvių Namuo
se. Sekretoriavo J. Romikat-Ro- 
mikaitis.

NF narių eiles sustiprino du 
nauji tautiečiai: Strazdas Jurgis, 
Port Credit, Ont. įteikęs $200 su
sirinkime ir Kaziukonis Pranas 
iš Woodstock, Ont., prisiuntęs 
čekį su ‘trumpučiu laiškeliu:

“Gerb. p.. Bakšys! Siunčiu mo
ney orderį $100. Su tikra pagar
ba Pr. Kaziukonis”.

Ar ne nuostabu, kada mūsų 
hamiltoniečių dar yra keli šim
tai galinčių prisidėti ir vis dar 
svyruojančių, jau daug lietuvių 
ištiesė pagalbos ranką, kurie gy
vena toliau nuo Hamiltono. Kur 
gi pagaliau mūsų hamiltoniečių 
tautinė ambicija, kurios asme
niškuose santykiuose kartais ir 
perdaug parodome!

Namų Fondo lėšos per savaitę 
paaugo $1.100. Be minėtų $300 
dar įnešė Onutė ir.Juozas Kane- 
vai po antrą šimtinę kiekvienas. 
Visuotiniame susirinkime čekius 
įteikė Salmė ir Alfonsas Matu- 
liūnai po $100, Juozas Girevi- 
čius iš St. Catharines, Ont. irgi 
pridėjo antrą šimtinę ir Tauške- 
laitė Valytė $100. Mieloji p. Mi
sevičienė (vyresnioji) pirmpji 
pasiūlė ir įteikė NF $100, įrašy
dama nariu savo mažąją anūkę 
Repčytę Margaritą ir $100 įnešė 
Hilda ir Juozas Petkūnai.

Visiems prisidėjusiems nuo
širdžiausias ačiū! Laukiame vi
sų tautiečių įsijungimo. Maloniai 
prašome toliau gyvenančius lie
tuvius investuoti į Hamiltono L. * 
Namus bent po $100. Čekius ar 
money orderius siųsti šiuo adre
su: Lithuanian Home in Hamil
ton Ltd., 38 Stanley Ave., Ha
milton, Ont

Iš anksto visiems maloniai dė-
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PETRAS KARUŽA
. 1906. 5. 15 - • •-

Š m. kovo 15 d. suėjo 25 metai 
nuo katalikų veikėjo, poeto Pet
ro Karužos mirties. Mirė jis vi
sai jaunas, pačiame savo fizinių 
ir dvasinių galių stiprume, ei- 

“ damas vos 27 savo amžiaus me
tus.

Buvo gimęs 1906 m. gegužės 15 
d. Anglijoje, netoli Glasgovo. 
1912 m. kartu su tėvais grįžo Lie
tuvon ir apsigyveno Vokiškėlių 
kaime, prie. Vilkaviškio. Baigė 
Vilkaviškio miesto prad. mokyk
lą, o 1928 m. Vilkaviškio gimna
ziją; Tų pat metų rudenį įstojo į 
Vytauto D. un-to Teologijos - fi
losofijos fakultetą, pasirinkda
mas savo širdžiai artimas lietu
vių, prancūzų literatūras, be to, 
pedagogiką ir psichologiją.

Būdamas dar gimnazijos suole, 
stipriai veikia ateitininkų ir pa
vasarininkų organizacijose. Šio 
veikimo nenutraukia ir apsigy
venęs Kaune studijų metu. Nuo 
1928 m. dirba “Ryto” redakcijo
je, redaguodamas literatūros 
skyrių. Aktyvus studentų ateiti
ninkų Šatrija meno draugijos 
narys. Neretai susirinkimuose ir 
privačiuose rateliuose nustebin
davo vyresnius draugus savo 
gražia iškalba ir puikia įvairiais 
klausimais orientacija. Visi, ku
riems teko tuo metu su juo susi
tikti ir turėti reikalų jautė, kad 
tai yra neeilinių gabumų jau
nuolis, kuris visa savo jaunatvės 
galia veržiasi į kūrybinį pasaulį. 
•Universiteto studijų metu, ra
šydamas visuomenės, kultūros ir 
literatūros klausimais, aktyviai 
dalyvauja katalikų spaudoj. Tu
pėjo neabejotiną poeto dovaną, 
sukurdamas visą eilę stiprių tu
rinio ir formos atžvilgiu eilėraš
čių. 1928 m. vasario 16 d. katali
kų jaunimo laikrašty “Pavasa
ris” buvo išspausdintas Petro 
Kapsainio vardu jo pirmasis ei
lėraštis — Romansas: “Savo 
džiaugsmo pirmą gėlę, Tau au
koju, mergužėle”. Daug jo eilė
raščių ir literatūros bei kultūros 
klausimais straipsnių tilpo: Atei
ty, Ateities Spinduliuos, Naujo
joje Romuvoje, Pavasary, Ryte. 
Kaikur pasirašinėdavo Petro 
Kapsainio slapyvardžiu. Deja, 
ankstyva ir nelaukta mirtis ne
leido pilnai pasireikšti jo kūry
biniams gabumams. Anuo metu 
vos prieš keletą dienų mes ma
tėme jį linksmą ir pilną energi
jos savo draugų tarpe vaikščio
jantį Laisvės alėja, o po keletos 
dienų.— 1933. 3. 15 — išgirdome, 
kad Petras Karuža mirė plaučių 
uždegimu, pasirgęs vos keletą 
dienų. Ir taip, jo paties žodžiais 
tariant, tapo “ąžuolas vėtrų pa
laužtas”. Vėliau jo eilėraščiai bu
vo surinkti ir išleisti atskira kny
ga: Giesmės apie daiktus ir žmo
nes. P. Karužos eilėraščių turi
nys yra įvairus, pradedant asme
niniais, kuriuose skamba gili il
gesio ir skausmo gaida, toliau 
gausiai eina religiniai ir patrio
tiniai motyvai. Daugelyje jo eilė
raščių atsispindi gimtojo krašto 
meilė ir poeto su savąja žeme, su 
kaimu suaugimas. Nepaisant vi
sų motyvų. Amžinoji Visatos Iš
mintis — Dievas ir gimtasis kai
mą 'su visais jo atspalviais yra 
diVsvarbieji veiksniai, du didžiu- 
hjei stulpai, kurie aprėžia, saisto 

isą P. Karužos gyvenimą ir jo 
poetinę kūrybą.

Pabaigai duodame porą P. Ka
ružos eilėraščių iš kurių bus aiš
kiau matyti jo eilėraščių apimtis 
ir kūrybos pobūdis.. P. K.

VIENATVĖJ VIENAS
Kodėl pirkia tamsi ir pelėnai 

Nęklauski, sese. išgesę,
Iš skausmo ašarų akyse 

Neišskaityst
Kam langas be gėlių, visi keliai 

. s ■■ . s y užsklęsti,
Ar verta spręsti?

Lūpose surakintas žodis 
Tau neparodys.

Neženk, žmogau, į vidų, nebai
dyk durų — 

Svečių nežiūriu.
Paliki tarp keturių sienų 

Vienatvėj vieną.
Kapu tyla visur ir jokio aido 

Namuos palaido.
Tik laikrodžio rodyklė slenka 

Į buitį menką.
O pats į juodą skraistę įsivėlęs, 
* Kaip tas šešėlis, 
Kenčiu už tūkstantį šiandieną 

Už vakar dieną.
(Ateitis, 1929 m. Nr. 10).

VASARA
Tai buvo vasara 
Žalia ir mėlyna — 
Marga, nelyginant drugelis. 
Kaip mylimi į pietvakarius 
Ėjom pusantros mylios 
Baltų lelijų skinti.
Akyse švietė džiaugsmo ašaros, 
Žydėjo laimės marios, 
Sieloje buvo šventė.
Tu pasakei: “Kaip mylim Dievą, 
Pasaulio vargą mylim, — 
Viens antrą mylime šiandieną. 
Rausvi žiedai ant tako 
Nūn mums daugiau pasako 
Už milijonus žodžių, 
Kurie tik širdį skrodžia”.
Aš pritariau mergužei 
Palenkęs galvą ant krūtinės. 
Ir kaip gi nepritarti, 
Kada meilė taip arti 
Fokstrotais ir suktiniais 
Aplinkui čirška, ūžia?

(Ateitis, 1930 m. 260 psl.).

PO PARKETĄ
Po parketą kraujas dūksta, 
Sukas poros dyvinai... 
Supas žemė, dulkės rūksta, 
Skrendam, skrendam kaip 

sapnai,

5PUSL.

Parkete veidai pražydo, 
Kaip lelijos, kaip daina. 
Ir tik savąją išvydo — 
Širdis meilės kupina.
Galvos kaista ,rausta lūpos, 
Juodu neša svaigulys.
Koks pašėlęs šiandien ūpas — 
Sielą degina ugnis.
Siausti, mielas, auski giją, 
Tau tik mano šypsena. 
Tau prisegsiu aš leliją — 
Džiaugsmo, leimės bus gana!...

(Pavasaris, 1928 m. Nr. 7).

Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas 
K. ARDAVIČIUS

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

(tarp Howard Pk. ir Roncesvalles)

Wally’s Garage 
5 ROBERT STREET, TORONTO 

/prie Spndine-College/ 
Sav. VL. TARVYDAS

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

Naujų stabdžių įdėjimas tik $18.00
GARANTUOTAS DARBAS 

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

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

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

Atidaryta šeštadieniais visą dieną

Lietuviams įdomų dalyką ap
rašo anglas istorikas Arnold J. 
Toynbee, savo aštuntame tome 
veikalo “A Study of History” (p. 
152-160). Jis atpasakoja gyveni
mą ir veiklą graiko dvasininko 
Kirilo Lukario, kuris 1596-1599 
m. buvo viršininkas pravoslavų 
vienuolyno Vilniuje. Įdomus tuo, 
kad vakarietiškos kimės atskalą 
— kalvinizmą bandė panaudoti 
prieš katalikybę, norėdamas gel
bėti Rytus.

Ąnų laikų “Rytus”, kuriuos 
jungė bendra pravoslavų (ar 
Rytų apeigų) tikyba, sudarė du 
politiniai kūnai — buvo didžioji 
Maskvos kunigaikštija ir turkų 
užkariauta Bizantijos imperija 
bei jos valdytos bulgarų, serbų 
ir rumunų tautos Balkanuose. 
Šiai imperijai žuvus, kaip V. 
Sruogienė “Lietuvos istorijoj” 
oasakoja: “Vedęs paskutiniojo 
Bizantijos imperatoriaus gimi
naitę Sofiją, Maskvos d. k. Iva
nas III ėmė skelbti esąs Rytų Ro
mos tradicijų tęsėjas, sakyda
mas: Maskva tai trečioji Roma, 
o ketvirtos nebus. Maskvoje at
sirado ir teorija, būk Maskvos 
kunigaikščių šeimos pranokėjas 
atvykęs iš Romos, o jo sūnus 
Prūsas buvęs Lietuvos kunigaikš 
čių dinastijos įkūrėjas — todėl 
čia pagrindas reikšti pretenzijų 
į Lietuvos žemes”.

Maskva ir pradėjo ąu Lietuva 
rungtis dėl Lietuvos valdomų 
“rusų” žemių (rusiškumas tada, 
kaip istorikas Paškevičius įrodė, 
buvo tikėjimo sąvoka — “pra
voslavas”) Tų žemių prisijungi
mo čiukurą Lietuvos kunigaikš
tija pasiekė 1449 metais, kada po 
Vytauto mirties pasirašyta “am
žina taika ”su Maskva. Atoslūgis 
prasidėjo 1494 metais, kada Iva
nas III pasisavino" keletą Lietu
vos slaviškųjų sričių ir išleido už 
Lietuvos d. k. Aleksandro savo 
dukterį Eleną, prigraisnęs jai 
nepasidaryti katalike. Atoslūgis 
prasidėjo, keliems metams pra
slinkus po Kolumbo atradimo 
Amerikos, kuri buvo pradžia iš
sivystymo moderninės Europos. 
Europa kilo, Lietuva menkėjo.

Jau 1441 m. Maskva įkūrė sau 
nepriklausomą pravoslavų met
ropolitą, kurį 1589 m. pakėlė į 
patriarchus. Tai buvo 20 metų 
oo Liublino unijos, kurią paska
tino Lietuvos didikų noras gauti 
lenkų paramą numatomiems ka
rams su Maskva, bet kuri, taip 
pat pat įrodė pravoslavams Lie
tuvos didikams, kad jiems atei
ties Lietuvos valstybėje veik 
nėra. Kaip tikyba buvo veliama- 
si į užsienio politiką, parodo pa
vyzdys Didžiojo Naugardo. Mas
kvos šalininkai ten šaukė: “Į 
Maskvą! Prie pravoslavijos!” O 
Lietuvos šalininkai neturėjo pa
trauklesnio šūkio. Ivanas suruo
šė žygį prieš D. Naugardą, su
mušė jo kariuomenę, atitraukė iš 
Lietuvos įtakos ir 1479 m. visai 
miestą prisijungė. Žuvo ne tik 
lietuvos sąjungininkas, bet ir ru
sų tautai proga politiškai vysty
tis ne Maskvos “samoderžavijos” 
bet žmonių balso (“viečės”) 
principu.

Kirilas Lukaris gimė Kretos 
saloje 1572 metais, reiškia, buvo 
pilietis turkų valdomos Rytų pa
saulio dalies. Jo globėjas, Alek
sandrijos patriarchas Meletios 
Pighas, pasiuntė jį, 12 m. berniu
ką, mokslus eiti Venecijos kole
gijoj, kur ir jis pats mokslus iš
ėjo, tik diplomo negavo, nes at
sisakė pripažinti katalikų dog
mas ir šv. Tėvo pirmenybę. Lu
karis Venecijoj mokėsi keturius 
metus, po to studijavo Paduos 
universitete 7 m. Patriarchas 
Meletios jį 1596 m. pasiuntė su 
misija Lietuvos - Lenkijos vals- 
tybėn patirti, kas ten tikybos 
klausimu darosi. Brastoje tais 
metais buvo sušauktas suvažia
vimas (sinodas) tų pravoslavų 
vyskupų ir dvasininkų, kurie pri 
tarė Rytų ir Vakarų Bažnyčių 
unijai, atsiremiant Florencijos 
bažnytinio suvažiavimo nutari
mais, — reiškia, Rytų Bažnyčia 
pasilieka savas apeigas, tik pri
pažįsta katalikų dogmas ir šv. 
Tėvo pirmenybę. Šis suvažiavi
mas buvo Lietuvos valstybės at
sakymas į Maskvos žygį pasida
ryti sau patriarchą visiems “ru
sams” (reiškia, pravoslavams).

Tie pravoslavai, kurie nenorė
jo unijos, sušaukė Brastoje savo 
suvažiavimą, kuriame iškeikė 
unijos sinodo dalyvius. Šie tuo 
pačiu atsilygino. Tokiu būdu, 
Lietuvoje visose pravoslavų vys
kupijose atsirado po du vysku
pu: vienas unijotų, kitas pravo
slavų. Lukaris dalyvavo antra
me pravoslavų sinode, taip pat ir 
bendrame pravoslavu ir refor
matu sinode Vilniuje 1599 m. ge- 
geužės 15 d. Čia buvo siekta ap
jungti du Katalikų Bažnyčios 
priešininkus bendrai kovai, bet 
nieko neišėjo, nes pravoslavai 
reikalavo pripažinti Konstanti
nopolio patriarchą ir kalvinistų 
dvasine galva.

Penkerius metus Vilniuje iš
gyvenęs Lukaris 1602 m. paski
riamas Aleksandrijos patriar
chu, o 1620 m. pakeliamas ir vi-

sos Rytų apeigų žnyčios galva 

 

Turkų imperijoj (Maskva jau 
turėjo saviesiems savo galvą). 
Jo gyvenimas, tačiau, buvo aud
ringas, nes Lietuvoje begyven
damas, matyti, susižavėjo kalvi-

vams 
vaikų” 
kėjimas. Tokiu būdu, 1623m. Lu- 
karis susilaukė nušalinimo, bet 
po metų sugrąžinamas; 1635 me
tais jis vėl keliems, mėnesiams 
nušalinamas, o 1635. m. netenka 
sosto visiems laikams. 1638 m. 
jis neteisingai įskundžiamas tur
kų sultonui ir šis jį pasmerkia 
mirti.

Dėl dažnų Dono kazokų puldi
nėjimų Konstantinopolio apy
linkių priešai įskundė sultonui 
Lukarį, kad nesuvaldąs savo val
dinių pravoslavų; nors patriar
chas tiek galios tūrėjo kazokams 
įsakinėti, kiek ir Turkų sultonas. 
Mes iš savo istorijos žinome, 
kaip’stiprus buvo Lietuvos ku
nigaikštijos pravoslavų prisiriši
mas savo tikybai. Polocke, pa
vyzdžiui, įniršę pravoslavai už
mušė unijotų vyskupą Koncevi
čių ir padarė jį pirmuoju unijotų 
šventuoju. Graikų patriarchas 
Jeruzalėje, du šimtu metų vėliau 
(1798 m.) pareiškė: “Kuomet 
paskutinieji Bizantijos imperato
riai pradėjo vesti Rytų Bažnyčią 
popiežiaus nevalion, Dievas savo 
ypatinga malone iškėlė turkus 
apsaugoti graikus nepasidaryti 
atskalūnais ir sulaikyti Vakarų 
atlindimą su savo politine galia. 
Turkų imperija buvo Rytų Baž
nyčios apsaugotoja”. Kitais žo
džiais, augštas Rytų Bažnyčios 
galva sovo tautai linkėjo būti 
turkų nelaisvėje, negu pasidary
ti unijotais.

Lukarį nužudęs sultonas nepa
stebėjo, kad patriarcho siekimas 
apjungti graikų pravoslavus su 
Europos kalvinistais gal būtų iš
ėjęs jo naudai. Kalvinistai, kaip 
žinoma, ųepripažįsta kunigų ir 
šventųjų paveikslų bei statulų. 
Jie turi ir “likimo” teoriją, pana
šią turkų “kismet”. Tokiu būdu, 
turkai ir kalvinistai dvasia gana 
artimi. Jei Lukario užmačios bū
tų pavykusios ir vakarietiška 
kalvinistų dvasia būtų perpūtu- 
si graikų rytietišką pravoslavi- 
ją, kas žino, gal Balkanų tautos 
būtų labiau palinkusios įsijungti 
i turku imperiją? Gal šis vaka-

rietiškas vėjas būtų joms ką pa
našaus padaręs, ką komunizmas 
rusų pravoslavams? Vilniuje be
gyvendamas ir su kalvinizmu 
susipažinęs graikas Lukaris sap
navo didelį sapną, dėl kurio tra
giškai žuvo.

Būtų įdomu plačiau patirti 
apie Lukario gyvenimą Vilniu
je: su kuo sueidavo, apie ką kal
bėjosi, ar pramoko lietuviškai? 
Jei Lietuvos kunigaikščtijos ry
tietiškiems pravoslavams būtų 
pavykę dvasiškai apsijungti su 
vakarietiškais kalvinistais, ar 
būtų įstengę Lietuvą vėl atgal į 
Rytus pasukti? Atvyko tėvai jė
zuitai su kontrreformacija. Ka
talikybė sustiprėjo, kalvinizmas 
nusilpo. Unijotų Bažnyčia netar- 
po ir Lietuvos pravoslavai nu
slinko Maskvai. Caras kieta ran
ka užgniaužė unijotų Bažnyčią 
ir 1837 m. nukaldino atminimui 
medalį su parašu: “Prievarta at
plėštieji, meile sujungti”. '

Vyt. Sirvydas.
Red. pastaba. Ne vien kalvi

nistai, bet dar anksčiau liutero- 
nys iškėlė mintį protestantams 
susijungti su Rytų apeigų Bažny
čia bendrai kovai prieš “Romos 
antikristą!” Šito sąjūdžio cent
ras buvo Tuebingen. Pas patri-

legacija buvo pasiųsta. Lietuvoje 
šitam sąjūdžiui vadavavo didžiū
nai. ne dvasininkai: kunigaikštis 
K. Ostrogiškis, Kr. Radvila, o 
prie jų šliejosi Lenkų didžiūnas 
Leszczynskis. Iš teologų kalvinis
tai buvo už, o pravoslavai prieš. 
Išviso tai buvo politinė mintis, 
kuriai vėliau ieškota teologinių 
pateisinimų. 1599 m. Vilniaus 
protestonų ir pravoslavų derybų 
eiga bei ten pasakytos kalbos ir 
patriarchui tvirtinti patiektieji 
18 punktų yra gerai žinomi. Lu
karis ten buvo dar labai menka 
figūra. Juk vos 27 metų vyrio
kas pasaulinio>masto problemose 
dar negalėjo būti autoritetu.

Sovietinės imperijos paroda, 
surengta didžiausios JAV darbi
ninkijos Organizacijos AWL - 
CIO drauge su Pavergtųjų Euro
pos Tautų Seimu, kuri buvo pir- 
Tniausia išstatyta Niujorko-cent
rinėje geležinkelio stotyje, da
bar perkelta į Vašingtono stotį, 
kur kasdien praeina ne tik tūks
tančiai šiaip piliečių, bet ir poli
tiku.

Kultūros ir knygų pasauly
Premijos įteiktos. Liet. Rašyt. 

Draugijos ir L. Enciklopedijos 
premijos, kiekviena po $500, jų 
laimėtojams įteiktos kovo 30 d. 
Jaunimo Centre Čikagoje Terros 
suruoštame literatūros vakare. 
Vakarą atidarė LRD pirm. B. 
Babrauskas, o jam vadovavo P. 
Gaudys. LRD premija įteikta 
Gražinai Tulauskaitei, o L. En
ciklopedijos — Mariui Katiliš- 
kiui, kuriam taip pat įteikta či- 
kagiečių jo gerbėjų grupės sudė
ta dovana — $500. Ją sudėjo: 
agr. Bertašius, ekon.’ Miglinas, 
pulk. Naujokas, inž. Kaunas, adv. 
Budreckas, inž. Kregždė, žurn. 
B. Dundulis, adv. J. Kutra, J. 
Vėpša, inž. K. Karazija, Vyt. Ka
rosą ir kt., kurių pavardės nebu
vo išskaitytos.

Literatūrinėje programoje da
lyvavo J. Cicėnas su paskaita, o 
su savo kūryba abu laureatai, J. 
Aistis, Jurgis Jankus, Henr. Na- 
gys. Ant. Gustaitis.

Clevelando Liet.Kultūros Dar
želio Sąj. susirinkime kovo 26 d. 
paaiškėjo, kad miesto užsakytas 
Italijoje dr. J. Basanavičiaus 
biustas, buvo patekęs už geleži
nės uždangos, bet jau yra pasiųs
tas į JAV. Tame pat daržely bu- 

Į vęs Maironio biustas taip pat su-

išrinko tiekėju žinių Australijos 
laikraščiams^

Vienuolis pasionistas Leonar
das Paltanavičius aptarnauja lie
tuvius katalikus išsiblaškiusius 
po tolimus Australijos plotus.

Gyd. Juozas Gintyla, Lietuvoj 
garsėjęs savo klinika reumatiz
mui gydyti, mirė Buenos Aires, 
kur taip pat turėjo savą kliniką.

LTSR Veterinarijos akademi
jos prorektoriups J. Nainys ir že
mės ūkio akad. gyvulininkystės 
katedros vedėjas doc. J. Petraitis 
pakelti profesoriais.

PASIGENDAME
Kur pražuvo mūsų seni spau

dos darbuotojai? Mes jų pasigen- 
dam. Kur pp. Yokubynai, p. In- 
drelienė, Aukštaitė, na ir mūsų 
winnipegietis p. Pronskus ir ki
ti. Žuvo kaip burbulėlis vande
ny, kai tik paliko Winnipegą.

Ponai ir ponios nepasiduokit 
senatvei ar kitam kokiam nela
bajam. Atsišaukit ir pasirodykit. 
O mes visi laukiam jūsų pasiro
dant. Pasiilgusi Julė.

archą Jeremijų 1575 m. net de- Į trūkęs. Jo nuliedinimu rūpinasi
šv. Jurgio liet, parapija. Vietos 
ALTo skyrius Darželio reikalų 
tvarkymą taip pat stropiai žada 
paremti.

Dabar L. Kult. Darželio valdy
bą sudaro: J. Brazauskas, Q. Mi- 
ehaličienė, M. Mišeikienė, B. Ba
cevičienė, A. Šimkūnas, P. Glu- 
donienė ir J. Sadauskas. Pasi
traukus J. Vencio vai antruoju vi
cepirmininku išrinktas kun. P. 
Dziegoraitis.

Adelaidėje gyveną lietuviai 
■ laikraštininkai E. Maziliauska

Redakcijai prisiųsta
Ateitis, 1958 m. kovas Nr. 3, 

49-72 psl.
Turinys: Viktoras Gidžiūnas, 

OFM, — Mūsų šventasis; J. Na
vakas — Jaunimo ideologinis ap
sisprendimas; Nerimą Narutės 
ėilėr.; Pr. Naujokaitis — Užga
vėnės tėviškėje, ištrauka iš ro
mano “Upeliai negrįžta į kal
nus”; Giedrė Griškėnaitė—Kris
toforų sąjūdis ir ateitininkų ide
alai; Slaputės eilėn; Alfa Su- 
šinskas — Žmoguje žmogų ma
tant; Vyt. Valaitis — Nuotrau
kos; St. Yla — Ateitininkų veik
los formos - posėdžiai. Spaudos 
puslapiuose, Pastabos, Sportas, 
Atskleista knyga, Apžvalgos.___

Pasinaudokite didžiausiais kelionės 
patogumais 

važiuodami

i onfinenfa/

ir

//onfinenfa/

Dviem puikiais transkontinentiniais traukiniais, kurie važiuoja kasdien 
j Rytus ir j Vakarus — aptarnaudami: -

MONTREAL - OTTAWA - TORONTO - WINNIPEG 
SASKATOON - EDMONTON - JASPER - VANCOUVER 

o tarpines stotis aptarnauja CONTINENTAL.

Norėdami viskuo ^aprūpintos kelionės, pasiteiraukite apie CNR'o "suplanuota 
MAPLE LEAF PACKAGE TOURS

Informacijųiir rezervuotų kelionių reikalais kreipkitės 
į Canadian ’National atstovus.

•. * • * • . r •■’‘v*—» J 7^’ ' t ‘ j v., 'v" ,

CANADIAN NATION AL R A I LWAYS
VIENINTELIS GELEŽINKELIS APTARNAUJĄS VISAS PROVINCIJAS

■yJSOi

PRANAS BARAUSKAS 
Insurance Service
LE. 4-3608

83 Westmoreland Ave., Toronto

Patarnavimas
automobilių, namų, baldų, 
nelaimingų atsitikimų, vagysčių, 
sveikatos, atsakomybės ir kt.

DRAUDIMUOSE

Prityręs Admiral T.V. Corporation technikas

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

RO. 7-5976 V. SIMINKEVIČIUS 386 Durie SL

Krosnys - Gazai - Alyva - Anglys
CONVERSION BURNERS — gazo ir alyvos. VANDENS TAN
KAI — gazę ar elektros. Šaldytojai (air conditioners) vasarai ir 
žiemai. Krosnys “Gurney” — gazo ar elektros. Šaldytuvai — 
gazo ar elektros. VISŲ RŪŠIŲ REMONTO DARBAI.

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

Savininkai ZALECKIAI ,
TELEFONAS HO. 6-1623

Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas

Baby Point Paint & Wallpaper
(voirūs dožoi, sienoms popietis, grindims toilės ir kiti reikmenys.

Lietuviams, perkantiems daiin 20% nuolaida.
Kviečiame atsilankyti arba skambinti tel. RO. 2*4931.

Sav. A. F. GALDIKAI 
3S1 JANE ST. /prie Annette/

W3-8

Glaudžiai gulinčios, vėsios, patogios. 
Švelnaus nėrinio iš šukuotos medvil
nės . . . plokščių siūlių . . . Aplinkui 
visa elastinį juosmenį, dvigubą priekį 
ir anga stiprūs apsiuvimai. Tinka prie 
Jersey.

Prancūziško 
stiliaus 

kelnaitės 
396

DIDŽIAUSIA LIETUVIU PREKYBA TORONTE

Mohawk Furniture
2446 - 8 DANFORTH AVE. TEL.: OX. 9-4444,"DX. 9-4224

PILNAS NAMU APSTATYMAS BALDAIS

★

★

KROSNYS ' 

LINOLEUMAS

VAIKŲ BALDAI 

ĮVAIRŪS KILIMAI 

VAIKAMS VEŽIMĖLIAI

RADIJO * 

ŠALDYTUVAI * 

SIUVIMO MAŠINOS ★ 

skalbimo mašinos * 
TELEVIZIJOS APARATAI *



Maori & Martel Ltd AUSROS ŽINIOS

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 įmokėĮimo. 
Čia rasite viską kas Jus interesuoja nekilnojamo turto reikaluose.

Dunda* - Sorauren 
$3.060 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas su 2 virtuvėm, nepereinami 
kambariai. ‘Arti susisiekimo.

Indian Rd. * Annette 
$3.5000 įmokėti, 7 kambariu mūrinis 
narnos, 2 virtuvės. Alyva apšildomas, 
garažas. Lengvos mokėjimo sąlygos.

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

St. Clair • Vinona 
$4.000 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas su 2 modemiškom virtuvėm, 
garažas, alyva šildomas.

Indian Grove • Annette 
$17.500 pilno kaina, 6 kambarių at- 
kiros mūrinis namas su garažu, 2 
modemiškos virtuvės, nauja apšildy
mo sistema su gozu.

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

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

moder-
kamba-

mūrinis
Bloor - Beresford 

$5.000 įmokėti 6 kambarių 
namas su garažu, moderniška virtuvė, 
alyva apšildomas, užbaigtas rūsys, 
giežus kiemas. Tuoj galima užimti.

High Park - Quebec
$6.500 įmokėti, 9 kambarių per du 
augštus, 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 
augštus mūrinis atskiras namas, van
deniu alyva šildomas, garažas, 2 mo
derniškos virtuvės. Viena skola balan
sui.

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

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

B. SAKALAS
- SAKALAUSKAS 

Darbo telef. LE. 4-8481

Namų tel. LE. 6-1410

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

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

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

ATSKIRŲ MEDŽIAGOS GABALŲ UŽ PIGIĄ 
KAINĄ PASIRINKIMAS.

ŽEMIAUSIOS KAINOS TORONTE.

fcSHwtWBlr
V REAL ESTATE X

'■Z

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.

Bloor - Dovercourt Rd.
$2.000 įmokėti, 6 komb. otsk, mūr. 
namas (duplex), 2 virtuvės, 2 vonios, 
garažas, alyva Šildomos.

Indian Rd. - Bloor
$3.000 įmokėti, 8 kamb. mūr. namas, 
2 virtuvės, didžiulis kiemas, namas be 
skolų, skubus pardavimas.

Jane - Bloor
$4.500 įmokėti, 5 kamb. plius vienas 
komb. rūsy, vieno augšto otsk. mūr. 
namas, 10 metų senumo, modernus 
viduje, garažas su privačiu įvažiav., 
viena skola 10-čioi metų. \

Runnymede - Annette
$4.800 įmokėti, 8 komb. mūr. namas, 
2 mod. virtuvės, alyva šildomas, ga
ražas, ilgos išsimokėjimo sąlygos.

Windermere • Bloor
$5.500 įmokėti, 7 kamb. atsk. mūr. 
namas, 2 mod. virtuvės, 2 vonios.

Annex rajone
$5.700 jmokėti, 16 kamb. atsk. mūr. 
nomos, 4 vonios, vand. alyva šildom., 
netoli nuo Bloor St., gauna $110 nuo
mos savaitei, namas be skolų.

Sunnyside • Howard Park
$7.000 įmokėti, 11 kamb. otsk. mūr. 
namas, 4 virtuvės, vand. šildomas, ge
ros nuomavimui, parduodamas su bal
dais, šeimininkas išvyksta.

. Indian Rd. - Bloor
$7.000 įmokėti, 11 kamb. atsk. mūr. 
namas (<kjplex), 2 vonios, 2 virtuvės, 
alyva šildomas, 10 metų skola.

P. KER
TEL. DARBO LE. 2-4404 •

1 High Park 
x 10 kambarių - 3 virtuvės 

$5.000 įmokėti, mūrinis, 2 garažai, 
vandeniu alyva šildomas. Pajamos 
$150 mėnesiui, priedo 4 kambariai 
savininkui.

St. Clair • Oakwood
2 butų - 8 kambariai 

$4.000 įmokėti, šiurkščių rauplėtų 
plytų, 2 modernios virtuvės, 2 vonios, 
2 garažai, vandeniu alyva šildomas. 
Tuoj pat galimo užimti.

St. Clair - Oakwood
3 butų -12 kambarių 

$7.000 įmokėti, atskiras, gerų plytų, 
12 kambarių namas, padalytas į 3 
atskirus butus. Nuomos gaunama.. 
$3.780 metams. Garažas. Turi būti 
parduotos dar šią savaitę.

Jane - Bloor 
2 butų - 10 kambarių 

$6.900 įmokėti, atskiras mūrinis, 2 
pristatyti garažai su privačiu įvažia
vimu, 2 vandeniu alyva Šildomos kros
nys, 2 modernios virtuvės, 2 vonios. 
Savininkas keliasi iš Toronto. Gera 
proga įsigyti 2 butų namą, labiausiai 
pageidaujamoje vietoje.

Parkdale 
$5.000 įmokėti, atskiras, mūrinis 12 
kambarių, vandeniu alvva šildomas 
namas. Pajamos $160 mėnesiui, prie
do 5 kambarių butas savininkui.

St. Clair - Bathurst 
7 kambariai - 2 augštai 

$5.000 įmokėti, atskiras, mūrinis, ga
ražas. Savininkas labai nori parduoti. 

Bloor - Oakmount Rd.
$12.000 įmokėti, atskiras, mūrinis, 
18 kambarių, garažas, privatus įva
žiavimas.

Pajamos $7.520 metams 
6 butų -114 metų senume 

Dufferin - Davenport 
$10.000 įmokėti, mūrinis, atskiras 
nuo gaisro ir triukšmo apsaugotas 
modernus pastatas. 6 moderniškos vir
tuvės, 6 vonios, 6 elektriniai pečiai, 6 
šaldytuvai.

Bloor - Runnymede
2 butų - 10 kambarių 

$21.900 prašoma kaina, atskiras, 
mūrinis garažas, 2 virtuvės, 2 vonios, 
Bloga sveikata verčia savininko par
duoti skubiai.

3 butų - 15 kambarių
2 metų senumo 

$26.500 pilna kaina, mūrinis, 3 mo
derniškos virtuvės, 3 vonios, vieta 3 
mašinoms pastatyti. Jane - Lambton.

T. STANULIS
1264 St. Clair Ave. W.

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

skambinti po 10 vai. vak.

St. Cloir - Bathurst
$7.000 įmokėti, krautuvės ir 4 kamb. 
mūr. nomos, naujas šildymas, gerai 
įrengtos, tinta visokiom bizniui, na
mas be skolų, didelis kiemas.

Pacific - Bloor
$10.000 įmokėti, 9 kamb. atsk. mūr. 
namas, 2 vonios, 3 virtuvės, vond.

.alyva Šildomas, garažas.
Bloor - Keele St.

$15.000 įmokėti, maisto prod, kraut, 
ir 3-jų apart, po 5 komb. otsk. mū<. 
narnos, gera apyvarta, garažai, par
duoda dėl ligos.

Oakmount - Bloor
$16.000 įmokėti, 14 komb. atskiros 
mūr. namas, 4 virt., 2 vonios, vond. 
alyva šildomas, privatus įvažiavimas, 
labai puikus pastatas iš lauko ir viduj.

Apartamentai
$18.000 įmokėti, 5 butai, naujos virš 
$7.000 nuomos.
$25.000 įmokėti, 9 butų, nauįos, 
$12.400 nuomos.
$35.000 įmokėti, 15 butų, naujas 
apie $20.000 nuomos.
$30.000 įmokėti, 17 butų, naujos, 
apie $23.000 nuomos.

Wataga Beach •
19 kabinų, restoranas ir benzino sto
tis $6.000 įmokėti.
Maisto produktų krautuvė — lietuvių 
rajone, $3.000 įmokėti.
Vasarnamiai — lietuvių rajone.

NAMŲ LE. 5-1584

Bathurst - Queen
$1.000 įmokėti, 6 kambarių, dviejų 
ougštų, geros pajamos iš namo, viena 
skola per 10 metų, pilna kaina tik 
$12.900. -

College - Clinton
$1.500 įmokėti, 8 kamoarių mūrinis 
namas, įvažiavimas iš gatves, geros 
pajamos iš namo, geros mokėjimo są
lygos.

Silverthorn - St. Clair Ave. 
$1.625 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas, garažas, privotus įvažiavimas, 
alyva apšildomos.

Winona Dr. - Vaughan Rd. 
$2.000 įmokėti, 8 kambarių per du 
augštus, du vonios kambariai, dvi mo
derniškas virtuvės, gozu apšildomas. 
Taip pat garažas ir privotus įvažiavi
mas. Pirmas augštas išnuomotas $25 
savaitei, antras augštas $20 savaitei. 
Geros mokėjimo sąlygos.

Nairn Ave. - St. Clair 
$1.700 įmokėti, 6 kambarių, vieno 
augšto, dvigubas garažas, arti prie 
mokyklos, krautuvių ir geras susisieki
mas i visos miesto dalis.

Queeen - Lansdowne 
$2.000 įmokėti, 7 kambarių, dviejų 
augštų namas. Dvi virtuvės, iš užpa
kalio įvažiavimas, alyva šildomas, ge
ram stovyje namas, geros pajamos.

Adelaide - Bathurst
$2.000 įmokėti, 6 kambarių per du 
augštus, dvi virtuvės moderniškos, du 
vonios kambariai, vienas keturių, ki
tas trijų gabalų. Antras augštas išnuo
motas už $85 mėnesiui. Gozu šildo
mas, plius dvigubos garažas. Galima 
laikyti kaip dupleksą.

Ossington - College 
$2.500 įmokėti, 6 kambarių per du 
augštus, dvi virtuvės, naujai dekoruo
tas. Geram stovy namas, viduj šva
riai užlaikomas. Labai tinkama vieta 
išnuomavimui, geras susisiekimas.

Ossington - Queen 
$2.500 įmokėti, 6 kambariai per du 
augštus, plius krautuvė, dvi virtuvės, 
du vonios kambariai, vieta mašinoms 
pastatyti, lengvos mokėjimo sąlygos.

Quen - Lonsdowne 
$3,000 įmokėti, 8 kambariai per du 
augštus, dvi virtuvės, du vonios kam
bariai, garažas. Gozu šildomas. Atski-’ 
ras namas, geram stovyje, prie gero 
susisiekimo. Antras augštas išnuomo
tas už $100 mėnesiui. Nuomininikai 
pasilieka.

Keele - Dundas 
$5.000 įmokėti, 7 kambariai, mūrinis, 
atskiras namas, garažas, alyva apšil
domas. Pardavėjas duoda pasirinkimą 
mokėjimui. Didelis namas ir gerame 
rajone, lengvo išnuomoti.

Aleksas
HAZANAVICIUS

Darbo telef. LE. 4-8481

IL

FOUR SEASONS 
TRAVEL

Tel. WA. 3-9484 ir WA. 3-9715

eza gimines,
x BILIETAI: 

lėktuvais, Idlvais, geležinkeliais. 
Nesezoninio meto nuolaidos!

. Pasus ir vizas parūpiname per

TRAVEL

&

9\1
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Joseph A. PETERS Ltd
Narys Toronto Real Estate Board.

TELEFONAS LE. 2-3321
High Park - Bloor

$6.000 įmokėti. 9 gambarių atskiras 
namas, 2 virtuvės, vandens ir alyvos 
šildymas, garažas.

1162 ST. CLAIR AVE. WEST
St. Cloir - Ookwood 

$8.000 jmokėti, trijų atskirų butų, 16 
kambarių, atskiros gero mūro namas. 
$26.000 pilno kaino. Idealu investa- 
cijai. f *

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

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

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:

Įstaigos tek 
LE. 2-3321

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

kreipkitės ir gausite pilnas informacijas.
Tvarkome visus morgičių reikalus.

B. SERGAUTIS, Realtor
817 BLOOR ST. W. ' 

Tel. LE. 4-2351

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

Dėl žemės, apartmentų, investicijų kreiptis į Bloor įstaigą.

jaunių, jaunučių ir mergaičių 
krepšinio komandos bei mergai
čių tinklinio ir stalo teniso vie
netai išvyksta į Clevelandą daly
vauti 8-se S. Amerikos lietuvių 
žaidynėse. Tikslus išvykimo lai
kas ir vieta bus pranešta žaidė- 
jamss asmeniškai. Vykstantieji 
prašomi nepamiršti pasiimti sie
nos pervažiavimo ir gimimo me
tų įrodymo dokumentų.

Toronto miesto stalo teniso ly
gose (III divizija) į “play off’ 
finalus patėko abi Aušros ko
mandos. Pirmose finalinėse rung 
tynėse Aušra A nugalėjo Aušrą 
B rezultatu 12:9.

Praėjusį trečiadienį Aušros 
mergaitės draugiškose krepšinio 
rungtynėse nugalėjo St. Helens 
rezultatu 32:16.

Visi maloniai prašomi atsilan
kyti į šį šeštadienį Prisikėlimo 
auditorijoje rengiamą pirmąjį 
povelykinį pavasario balių - šo
kius. Šalia turtingos ir įdomios 
programos svečiai išgirs ir tie
siogines žinias iš Clevelando apie 
ten vykstančias žaidynes. Balių 
rengia Aušros valdyba ir rėmė
jai.

VYČIO ŽINIOS
Į ŠA LS žaidynių pirmojo rato 

varžybas Clevelande vytiečiai iš
vyksta penktadienio vakare leng 
vomis mašinomis. Žaidynėse vy
tiečiai dalyvaus šiose komandi
nėse varžybose: vyrų tinklinio, 
moterų tinklinio, mergaičių tink
linio, vyrų stalo teniso, moterų 
stalo teniso ir šachmatų. Jauniai 
dalyvaus vienetų, o vyrai ir mo
terys visose individualinėse stalo 
teniso varžybose. Šiai 30-ties 
sportininkų išvykai vadovauja J. 
Žukas, tel. RO. 9-5433.

Rėmėjai Į žaidynes išvykstan
čius Vyčio sportininkus paremti 
aukojo: $10 Al. Garbenis, po $5: 
A. Kalūza, VI. Tarvydas, P. Ba
rauskas, J. V. Margis, J. Beržins- 
kas. Savo rėmėjams* vytiečiai 
nuoširdžiai dėkoja. A. S.

Sov. Sąj. žiemos lengvosios at
letikos varžybose Leningrade, 
vykusiose kovo 9-11 d.d., 500 m 
bėgime Lietuvos atstovė Kara- 
liūnaitė liko dešimtoje vietoje, 
bet 1000 m ji atbėgo antroji per 
3 min. 2,4 sek., kai nugalėtoja 
Otkalenko atbėgo per 2 min. 53,2 
sek. Disko metime kaunietis Bal- 
tušinskas užėmė antrą vietą, nu
metęs 53 iff. 10 cm., kai pirmoji 
vieta teko ukrainiečiui Kompa- 
nejec, numetusiam 54 m 55 cm.

Rutulio stūmime nugalėtoju 
tapo kaunietis Varanauskas — 16 
m 51 cm. 60 m bėgimą Židonis

" Psycho - Studio "
I H R 

Bėra tu ng s - In st it u t in alien 
Lebensfragen.

S Charokter u. Schicksalsanalyse
• Partnerschaftsprobleme Privet

u. Geschaeft
S Personalfragen
S Eheprobleme
• Freundschafte
• Beruf
S Lebcnsvorschau

Gewissenhe**^ Analyse durch 
Parapsychoiogen mit interna- 
tionaler Erfahrung.

Ihre geschaetze Zuschrift bitte an:

PSYCHO - STUDIO
36 Wroxeter Ave., Toronto, Ont., 

Canada.

Strengste Diskretion.

Dovercourt - College
$7.000 įmokėti. Atskiros 11 kamba
riu nomos, 3 virtuvės, 2 vonios, ga- 
rąžos ir privotus įvažiovimos.

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

Namų tel 
RO. 2-5543

355 DANFORTH AVE. 
Tel. HO. 1-7515

sukorė per 7,1 sek., o laimėtojas 
latvis, Ozolins per 6,8 sek.

1000 m vyrų bėgime trečią vie
tą užėmė Astrauskas, nubėgęs 
per 2 min. 31,1 sek.

Bronius Ožkinis, Kauno sklan
dytojas - konstruktorius, su
konstravo naują sklandytuvą 
BRO12, kuris buvo išbandytas 
Maskvoje ir pasirodė turįs daug 
gerų savybių ir 1,5 karto piges
nis. Dėl to nuspręsta pradėti jį 
gaminti masiškai. Tuo būdu lie
tuvio sunkonstruotas sklandytu
vas bus naudojamas visoje Sov. 
Sąjungoje.

Sov. Sąj. “Spartako” draugijos 
šachmatų komandinės varžybos 
vyko Charkove. Jos pasibaigė ko
vo 3 d. Pirmą vietą iškovojo Ru
sijos, toliau seka Ukrainos, Esti
jos, Maskvos, Lietuvos, Lenin
grado, Gudijos, Gruzijos, Char
kovo, Uzbekijos, Armėnijos, Lat
vijos, Turkmėnijos ir Kirkizijos 
“Spartako” rinktinės. Lietuva, 
vadinasi, yra penktoje vietoje.

Dailiojo čiuožimo pabaltiečių 
varžybose Rygoje lietuviams te
ko trečioji vieta — po estų ir lat
vių. Lietuviai Mazuronytė ir 
Šermanas gavo pirmas vietas 
antrojo atskyrio programoje.

A. Varanauskas, žinomas ru
tulio stūmikas, kaunietis, daly
vaus lengvosios atletikos varžy
bose Berlyne rytinėje zonoje.

Pasmerkė boksą
Italijos spaudoj pasigirdo bok

są smerkiančių balsų. Buvo netgi 
gandų, kad popiežius pasmerk
siąs boksą, nes jis esąs nesuderi
namas su žmogaus orumu. Gan
das ikišiol nepasitvirtino. Smer
kiančių balsų pasigirdo ir Švedi
joj. Jos seimas nutarė nutraukti 
šiai sporto šakai paramą, nes 
boksas esąs žmogaus orumo ir 
kultūros paneigimas.

PLENTŲ HIPNOZĖ
Lygiu plentu, atrodo, automo

bilių vairuoti ne taip jau sun
ku. Po Įtempto važiavimp ma
šinomis perpildytomis miestų 
gatvėmis, plentu važiuoti atrodo 
nepaprastai lengva. Tačiau kiek 
daug būna nelaimių ant plentų! 
Kodėl? Organai, kurie kovoja su 
auto nelaimėmis priežastimi lai
ko vad. plentų hipnozę. Laisva
me plente vairuotojas pasijunta 
be jokių varžtų, atleidžia dėme
sio įtampą, pradeda domėtis ki
tais dalykais, ne važiavimu, o re
zultate ištinka nelaimės.

Dėl to plentais vairuojantiems 
patariama: 1. prieš ilgą kelio
nę gerai išsimiegoti, 2. regulia
riai tam tikrais protarpiais, pvz. 
kas valandą, sustoti pailsėti, iš
gerti kavos ar šiaip atsigaivinti, 
3. nevažiuoti visą laiką tuo pačiu 
greičiu, bet jį kaitalioti. 4. gali
ma užsukti radiją, bet muzikos 
ar kokių pranešimų klausytis, 
nepalikti jo taip sau groti ar kal
bėti, 5. sekti greičio rodyklę, kad 
visada žinotum kaip greit vai 
žiuojama, 6. nepriartėti per arti 
prie prieky važiuojančios maši
nos ir t.t. ir t.t.

SUSISIEKIMO AUKOS
Gausėjant automobilių skaičiui 

didėja ir susisiekimo nelaimės. 
Taip Kanadoje ant kelių buvo 
užmušta 1956 m. 3.164 žmonės, o 
1957 m. jau 3.217. Daugiausiai 
aukų buvo, žinoma, didžiosiose 
provincijose — Ontario ir Que
bec: 1956 m. 1.180 ir 803, 1957 m. 
1.279 ir 871. Daugiausia nelaimių 
įvyksta vasaros mėnesiais prade
dant birželio mėnesiu. Mat tais 
mėnesiais daugiausia važinėja
ma. Prie nelaimingųjų mėnesių 
priklauso dar ir spalis ir lap
kritis. Gruodžio mėn. nelaimių 
skaičius labai sumažėja, kai se
niau tas mėnuo belaimiu skai
čiumi pirmavo. Bet mažiausiai 
jų būna sausio ir vasario mėne
siais. Daugiausai nelaimių būna 
rugpiūūčio ir rudens mėnesiais. 
Matyt, skubant po atostogų ir 
pablogėjus orui.

Sovietiniai ginklai iš Lenkijos, 
Čekoslovakijos ir Jugoslavijos 
plaukia Indonezijos vyriausybei, 
kovojančiai su sukilėlių pajėgo
mis Sumatroj. JAV Tol. Rytų 
strategijos specialistai susirūpi
nę, kad Indonezija nepalinktų 
sovietų pusėn. Prez. Sukarno 
yra remiamas krašto komunistų. 
Esą pastarasis pasiruošęs pirkti 
ginklų ir iš vakariečių.

Sovietų ginklai plaukia ir Egip 
tui. Nasseris ruošiasi vykti į 
Maskvą šj mėnesį.

PADĖKITE
SAVO MYLIMIESIEMS 
LIETUVOJE PINIGAIS

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

kurią sumų nuo $10 iki $50.

Pilnai garantuota. Pristatoma per 
2 savaites. Kvitas parūpinamas.

GRAMERCY
744 BROAD ST., Room 925, 

NEWARK, NJ.

Licensed by Dept. Bonking ond 
Insuronce ond bonded with $20.000 

jūsų apsaugai

ROMOS MORy PAVĖSY
(Atkelta iš 2 psl.) 

giau Romos žymiųjų’vietų lan
kymą; rytoj keliaujame toliau į 
pietus.

Neapolis — Pompėja
Balandžio 22 d. anksti rytą 

traukiniu išvažiuojame į Neapo
lį, o vėliau į Pompėją. Tam pa
čiam traukiny važiuoja daug ita
lų. Jie ir traukiny nerimsta: dai
nuoja savo dainas ir tuo malo
niai nuteikia visus keleivius. Pri
važiuojame vadinamą Romos 
Campagną. Augšti, skliautuoti ir 
labai seni mūrai ilgai mus lydi 
pakelėse. Labai senais laikais čia 
buvusi labai derlinga’ žemė ir 
klestėjęs puikus gyvenimas, bet 
dabar nesveiki, nenaudingi pel
kėti plotai. Pakeliui sutinkami 
italai, atrodo, dar judresni, kai- 
kur moterys neša ant galvų pil
nas pintines vaisių. Laukuose iš
sisklaidę mažos, apgriuvusios 
mūrinės lūšnelės. Prie miestelio 
Formia privažiuojame Tirenijos 
jūrą, o iš kairės pilkuoja Ape
ninų kalnai. Dar gerokai prieš 
Neapolį pasirodo Vezuvijus.

Neapolis — trečias savo didu
mu Italijos miestas (po Romos ir 
Milano), turįs virš milijono gy
ventojų.

Išėję iš stoties sėdame į mums 
paruoštus autobusus. Važiuoja
me Garibaldi aikšte. Žmonių 
kaip skruzdėlyne, tik zuja, zuja 
į visas puses. Kažkur groja or
kestras. Ant šaligatvių prie sta-« 
liukų sėdi italai ir gurkšnoja vy
ną. Jų veido spalva jau žymiai 
tamsesnė. Gatvės pilnos mašinų, 
todėl vos judame. Italų būriai 
važiuoja sunkvežimiais, tampo 
akordeonus bei kitokius instru
mentus triukšmingai dainomis 
pritardami. Įvažiuojame į Neapo
lio - Pompėjos privačią autostra
dą, už kurią pravažiuojantieji 
turi mokėti mokesčius. Važiuoja
me arti Vezuvijaus, kurs, atrodo, 
vis didėja. Artumoje kelio apri- 
kosų sodai ir gausūs “Lacrimae 
Christi” vynuogynai. Kaikur 
kairėje pusėje kyšo senos lavos 
klodai. Dešinėje pasirodo Capri 
salos siluetas. Čia jau daug ir 
apelsinų, citrinų bei figų sodų.

Į Pompėją atvykstame pačia
me vidudieny. Saulė kepinte ke
pina. bet italai, atrodo, to lyg ne
jaučia. Mieste žmonių baisios 

i masės. Daug svetimtaučių. Aikš
tėse, prekyvietėse tikras itališ
kas turgus. Čia ypač daug siūlo 
pirkti apelsinų, dar su nenuvytu
siais lapais.

Pompėją lava staiga ir visiškai 
užgriuvo 79 m. Ji pradėta atkas
ti 1748 m. Iki Šiol jau du trečda
liai miesto atkasta. Praėję buvu
sius miesto vartus, pasiekiame 
iškasenų muziejų. Čia yra ir 
žmonių gipsinių figūrų, kurios 
pasidarė užpildžius lavoje atras
tas tuštumas. Tai pompėj iečiai, 
staiga užklupti, nespėję nuo la
vos pabėgti. Jų veidai skausmo 
ir išgąsičo perkreipti, kaikurie

L Mawrodin
REAL ESTATE 

Narys Toronto'Real Estate Board

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

$4.900 įmokėti, 8 kambarių atskiras 
mūrinis namas, 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.

Skambinkite prityrusiam nekilnojamo turto agentui ir Jūsų 
problemos bus greitai ir sąžiningai išspręstos. Sudarome pa- 

. skolas bei parūpiname pinigų {mokėjimui.

RO. 7-3121 A. MIČIŪNAS RO. 7-3121

Mes skoliname įmokėjimui pinigus, 
duodame ir perkame morgičius!

Niekur kitur Jūs nerasite tikro ir teisingo morgičių patvarkymo 
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 išsimokėjimo sąlygomis. 
Skambinkite mūsų firmai ir agentams ir Jūs rasite tikrq Jūsų rūkalų supratimą 
ir sprendimą perkant ar parduodant namus ir biznius.

A. MOKKiS 
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

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

P. BUDREIKA % F. JONYNAS
Namų td. WA. 1-7672 Namu tel. EM. 4-9641 I 

. ir EM. 6-0091

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
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rankomis užsidengę veidą. Ap
lankėme atkasto miesto kvarta
lus, gatves, aikštes, šventyklas, 
prekybas, valdiškų įstaigų pa
status, teatrus, maudyklas, skulp 
turas, prabangiškus namus su 
paveikslais, mozaikomis ir daug 
kita, Tarp iškasenų atrasta daug 
ženklų, kurie rodo, kad čia jau 
anais laikais gyventa ir krikščio
nių. Tai liudija įrašai “Christia
nos”, “Maria”, kriptogramos “Pa
ter Noster” ir surastas šventas 
kryžius.

Pompėjoje turėjome, daug rū
pesčio saugodamiesi nuo vagi
šių. Pusbernių gaujos apipilda
vo mus iš visų pusių ir ilgai per
sekiodavo, taikydamos ištuštin
ti mūsų kišenes. Reikėjo tik ma
žiausio užsimiršimo ir jau būtu
mėm apvogti. Tuos savo norus 
vagiliai tiesiog įžūliai, be baimės 
demonstruodavo.

Pamatyk ir... 
gyvenk!
Vėlyvą popietę vėl sugrįžome 

į Neapolį.
Sakoma, kad Neapolis yra pats 

gražiausias miestas pasaulyje. 
Popiečio saulės spindulių švie
soje išsiplėtęs miestas boluoja. 
Namai prie namų, rodos, taip ar
ti pastatyti, kad tarp jų nema- 
■yti nė gatvių, nė vietos, kur ga
lima būtų koją pastatyti. Deši- 
nėję Apeninų kalnų fone Vezu
vijus, lyg mote moja link savęs. 
Sakoma, kad Neapolis gražiau
siai atrodo žiūrint nuo Vezuvi
jaus. Iš to posakis — nuo Vezu
vijaus kalno pamatyk Neapolį 
ir mirk (atseit, jau nėra šiame 
oasaulyje ko nors gražesnio pa
matyti)! Bet labai turtingas žy
das, advokatas Alfonsas Ratis- 
bonne, žvelgdamas nuo Vezuvi
jaus pasakė: “Pamatyk ir gy
venk!” Nes tik čia esą pamatai, 
koks pasaulis yra neapsakomai 
gražus ir kad yra dėl ko jame gy
venti. Likimas lėmė, kad tas žy
das, iki tol neapkentęs Dievo — 
buvo laisvamanis ir ypač tyčio- 
iesis iš katalikų tikėjimo, neuž
ilgo po minėto jo pasakymo Ro
mos San Andrea della Fratte 
bažnyčioje Marijos apsireiškimo 
paveiktas (1842. I. 20.), perėjo į 
katalikų tikėjimą, atsisakė vesti 
sužadėtinę, kurią labai mylėjo, 
visus savo turtus išdalino varg
šams ir pats nuėjo gyventi.,. į 
Jėzuitų vienuolyną.

Nuostabi kelionė Neapolio kal
vomis paliai įlanką. Jūra, salos, 
iškyšuliai, uolos ir pakrančių so
dai su privačiomis turtuolių vi
lomis. Iš čia matosi tolumoje ir 
Capri salos siluetai.

(Bus daugiau)

Vašingtonas. — JAV trečias 
atominis povandeninis laivas 
Skate grįžo iš Europos Atlantą 
perplaukdamas per 7 dienas į 
viršų neiškilęs. Į Europą plaukė 
9 dienas.

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

High Pork
$3.000 jmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas, moderni virtuvė, alyva šildo
mas, geri morgičiai. Kaina tiktai 
$13.500.

A. BLIUDŽIUS 
Namu tai. RO. 7-1948 

V. MORRIS
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Dr. V. SadauskienėDr. A. Užupienė
GYDYTOJA ir CHIRURGt 

Moterų ir vaikų ligos, gimdymo*

k - Do.a.* Sf./. TeL LE. S-1961. 
Kabineto telefoną* LE. 5-1551

Darbo valandos /susitarus telefonu/: 
pirmad., treėiad. 2-4 vai. p.p., ant- 
rad., ketvirtad.. penktod. 6-8 v. v.,

"ieštod. 10-11 voL

Dr. E. Zubnenė
Dantų gydytoja

1577 BLOOR ST. WEST
• (prie Dundas)
Telefonas LE. 2-4108

V. VASIS
REAL

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

St. Clair - Bathurst, mū'inis 2-jų bu
tų po 4 kambarius namas, 2 moder
nios virtuvės, vandeniu alyva šildo
mos, prašoma kaina S19.80U

Didelis pasirinkiipas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms. 
Jūsų patarnavimui prašau skambinti LE. 14605

J. GUDAS V. VASILIAUSKAS

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

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

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

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 QUEĖN ST. W. (prie Sunnyside) 

Telefonas LE. 5-6686

TORONTIEČIAI SUMOKĖJĘ SOLIDARUMO 
MOKESTĮ UŽ 1957 METUS

Tęsinys iš pereito Nr.
- Kirvaitis Kioupa V., Klimas J., Kriau

čiūnas J.t Kriaučiūnienė A., Kryževičius 
S., Kuolas Aug., Kupčinskas F.z Kveda
ras P., Kaknevičius K., Kalinauskas L., 
Kaluza A., Kaluziene S., Kaminskas K., 
Kareckos S., Karka J., Kašinskas Ka- 
šinskienė N., Kazėnas S., Kasperavičius 

-FC, Kitra P., Kliorikaitis J., Kolyčius V., 
Kowalewski W5, Krasauskas L, Kregždė 
K./ Krikščiūnas V., Kriščiūnas J., Kru
tulis J., Kudreikis P., Kundrotas P.z Kuo- 
reišis A., Kačiulis K., Kokarka B., Kak
nevičius J., Kantvydas A., Karasevičius

• .V., Kasakaitis J., Karaliūnas P., Kerai- 
♦ tis G., Kirstukas P., Kirstukas S.z Kiškis

KA
PLANUOJATE
IŠSIIMTI GYVYBĖS
DRAUDIMĄ
ARBA PENSIJOS 
PLANĄ, 
KREIPKITĖS Į 
VIENINTELI 
LIETUVI ATSTOVĄ

Member of the Life Underwriters 
Association.

-£»£■

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

' ,' burneriuš. 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 StM Toronto. Telef. LE. 4-6123

Vyrų ir moterų rūbu siuvėjas 
A. BERESNEVIČIUS ’

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

1299 DUNDAS ST. W. • TORONTO, ONT. 
Tarp Dovercoart Rd. hr Lisgar.

Maisto produktu krautuvė 
125 Roncesvalles Ave. (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 

- ----------------------------------------------- ------- -

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

31A HERMAN AVE. Telefonas LE. 4-2104

ESTATE
Telefonas LE. 1-4C05
Geoffrey • Roncesvalles Ava., 8 kam? 
barių, per 3 augštus, kvadratinis pla
nas, vandeniu alyva apšildamas, gara
žas. Lobai geros pirkinys, reikalingas 
didesnis įmokėjimos.
High Park rajone turime keletą naujų 
pastatų Snvestovimui, kaip Tripleksų 
Fourpleksų, Sixpleksu, Eightpleksų ir. 
didesnių, įvairios kainos ir įmo* ėjimai.

A., Kymantas R., Kralikauskas J,. Kra- 
ikauskienė V., Krivickas J., Križanaus- 

kas V., Kuchalskis E., Kužmarskis A., 
Kviečinskos S., Karpienė O., Kaunas 
Kaunoitė J., Kaunoitė D., Kazlauskas 
<limas A.z Kostizėnas L., Krasauskas 
Kudirka K., Kernius A., Kužmarskis

Lelis P., Lėlytė L., Liačas P., Liudžius
A. , Liubartas K., Liutkus K., Leskauskas 
L, Lukoševičius V., Lasys J., Liutnia V„ 
Laurinavičius L., Leveckas L., Liačas V., 
Long A ..Lazauskas K., Lembertas K.. 
Linkūnaitis J., Laurušaitis K., Lelešiūte

Leiberis J., Lei.beriėnė. A., Liorrna- 
as M., Laurinavičius A.

Margis J., Marcinkevičius V., Mažei- 
a J., Mockus J., Motušis K., Morkūnas

Meilus V., Meilūvienė G., Miniotie
nė S., Macijauskas J., Macijauskas S., 
Aaciįauskienė O., Matulis P., Motuliaus- 
as J., Matulevičius V., Matulevičius B., 
Aatulėyičierė S,, Matulionienė A.; Mo
liuską J., Morcis A.z Masaitis A., Ma- 
aitienė Ž., Masiliauskas Mazlovec- 

kas Al.,' Medelis. L., Meiliūnas M., Mi- 
ciūnas E., Mitalas G., Morkūnas J.z Mor- 

ūnierė S.z Murauskas 'P., Markuškis P.z 
Martinaitis J.z Matulaitis J. 
Miliušis J.z Matusevičiūtė 
V.z’ Misevičius B.z Mikšys

Morkūnas V.
Nikolajevas, Nalivaika S.z Naujalis B.z 

Novogrodskis J., Nešukaitis J., Norušis 
3.z Naudžiuvienė P.z Norkus B., Norku-

Nacevičius J., 
, Noreika F.

Ozolas K.z Orentienė Z.
Partafejus A., Putno B.z Prišas J., 

Petravičius J.z Pšezdzieckis C, Pacevi- 
I čius A.z Palionis A., Paulionis V., Pet- 
į kauskas A., Petraitis V., Pilipavičius L.z 

Pilipavičiene A., Pūkas A., Pacevičius 
S.z Palys J.r Paršeliūnos A., Paršeliūnas 
J.z Paškevičius A.z Petrauskas J., Petro- 

j vičius V , Petravičienb M., Pikelis J., 
Poška B.z Potašius A., Povilenskas S., 
Pianskus B.z Pabedinskoite O.z Pacevi
čius S., Pačkauskas ISr.; Pačkauskas V.z 

i Pakarna L, Pargaliauskas J., Petronis 
Į J., -Pivaros K., Poškaitis V., Požerūnas 
; A., Povilonis J., Pranaitis P.z Preikšaitis 
į J., Puga V., Pulkys S./ Pundžius A.z 
į Pusvaškis S.z Puteris J., Pabedinskienė 
! B.z Pacevičius B.z Paškauskas R., Pauža

B. z Petkevičius B.z Piragius V., Pociui 
V.z Prapuolenytė S.z Punkris E.. Puodžiū
nas J., Pupeiko V.z PuŠinškas'A.,

(Bus daugiau)

P., 
P., 
S., 
A.

, Medelis A;, 
L, Melnikas 
B., Montvila

vienė M., Norvaišienė E., 
Nocėvičienė L, Narušis E.

Otekier.ė S.

Svajonė >.
Vilniuj leidžiama “šluota” ra

šo, kad Vilniaus “Pergalės” fab
rikas išleidęs sausainius “Svajo
nė” kurių kilogramas kaštuojąs 
75 rublius.

— Mamyte, nupirk man šitų 
sausainių, nupirk, mamyte, aš 
dar ju nevalgiau, — prašo dukre
lė motinos.

—•Tai, vaikeli, čia ne sausai
niai ... Čia svajonė.... — atsa
ko motina.

Ar ir jis neina?
Elena su Jonu ramiai sėdi so

foje ir klausosi pusiaunakčio 
muzikos. Staiga iš kito kambario 
pasigirsta Elenos tėvo balsas:

•—O kelinta dabar valanda
— Jono laikrodis neina, — at

sako Elena.
— Na, o kaip jis pats?.'..

WINDSOR, Ont
. Rekolecijas kovo 28-30’ djd. la
bai gražiai pravedė kun. kapelio
nas Br. Dagilis. Žmonių daug ėjo 
išpažinties ir sekmadienį per Ver 
bas prie Komunijos. Kunigui 
kaimynui ūž dvasinę pagalbą esu 
labai dėkingas.

Verbų sekmadienį sumą atlai
kė ir pamokslą pasakė didžiai 
gerb, kanauninkas J. B. Končius, 
BALFo pirmininkas. Rekolekci
jas užbaigus, bažnyčios salėj ger
biamas svečias padarė praneši
mą iš kelionės po Ėuropą, Len
kiją ir lietuvišką Suvalkų tri
kampį. Svečiui teko Suvalkuose 
nakvoti ir Mišias laikyti Seinuo
se. Punske neteko būti dėl blo
go susisiekimo. Lenkai gyvento
jai labai išblyškę ir visi nuplyšę. 
Gyvenimas blogas ir žiaurus. 
Lietuvių ištremtų yra apie 200 
.ūksiančių Sov. Rusijoje. Jie la
biausiai reikalingi medžiaginės 
pagalbos. Pranešimas buvo įdo
mus, naujas ir negirdėtas. Taigi 
brangiam svečiui esame labai dė
kingi. Paskui svečias lėktuvu iš
skrido į Čikagą. Linkime geros 
sveikatos ir Dievo palaimos dar- 
uotis išblaškytų lietuvių po vi

są pasaulį naudai, ilgiausių me
tu nuo širdies savo buvusiam ka
pelionui linkiu'.

Kun. V. Rudzinskas.

ST. CATHARINES, Ont.
ar mažiau pakenks, bet dėl fo, 
kad atsiranda lietuvių tarpe ei- 

Dvidešimt metų gyvenę lenkų nančių lenkų pėdomis. Būdami 
oriespaudoje neatsisakėm savos j lenku priespaudoje daugiau ken-

VKLS St. Catharines skyriaus 
atsišaukimas

tautybės, nors už tai daugeliui 
mūšų teko pereiti lenkiškus ka
lėjimus, koncentracijos stovyk
las bei netekti sveikatos, kiti net 
gvvybęs paaukojo. Tą galėjom 
■>akelti tik eidami vieningu ke- 
'iu, darydami didelius susibūri
mus ir turėdami materialę ir mo- 
-alią paramą iš laisvosios Lietu
vos.

Lietuvių tautą ištikus kata
strofai, dalis kaip gyvenusių lais
vėj, taip pavergtųjų atsiradome 
šiapus geležinės uždangos ir jau 
/ra rūpestis nebe vien Vilniaus 
:raštu, bet visa Lietuva. Vie
nok Vilniaus kraštui dvigubas 
oavojus, nes nusikračius bolševi
kinės okupacijos seks lenkiškoji 
ir jų pirmas okupacijos punktas 
Sus Vilniaus kraštas. Tą parodo 
u ruošimasis ir patvirtina len

kiškoji spauda bei lenkų kon
gresų pasisakymai. Nemažiau 
tuo reikalu jie informuoja lais
vąjį pasaulį įvairiomis kalbomis.. 

Mes tą gerai žinodami, kiek 
mūsų kuklios jėgos leidžia, sten
giamės tam kelią pastoti ir pri
sidedam prie bendro tuo reikalu 
rezistencinio darbo. Tam reika
lingos lėšos ir šio opaus ir pa
vojingo klausimo nepalikti už
marštyje. Todėl darome paren
gimus ir kitokiais būdais telkia
me lėšas ir šią pavojingą ateities 
problemą stengiamės palaikyti 
gyva savųjų tarpe ir informuo
jant laisvąjį pasaulį, kad atėjus 
laikui būtumėm pasiruošę.

Tačiau su liūdesiu tenka kon
statuoti, kad šiam darbui patys 
lietuviai stengiasi pastoti kelią. 
Iš eilės ketvirti metai rengiame 
Wellando priemiestyje Jonines. 
Šiais metais vienas, o gal keli 
wellandieciai yra tvirtai pasiry
žę šias Jonines sutrukdyti, ką 
jau ir spaudoje skelbia. Mes tą 
labai skaudžiai pergyvename. 
Pergyvename ne tik dėl to, kad 
mūsų šiam parengimui daugiau

DĖMESIO!
TAISAU VISŲ RŪŠIŲ 

TELEVIZIJAS,^ NĄSfŲ ir AUfD RADŽAS 
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

AL. ČIŽIKAS__
18 SKYLARK RD., Toronto.

DĖMESIO!

Tel RO. 64063

televizijos ir radio aparatus 
DARBAS IR DALYS GARANTUOTA 

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

. Menka paguoda
Turtuolis sustojo prie laikraš

čių pardavėjo. Tasai surūgęs ir 
nusiminęs. Turtuolis' ėmė jį ra
minti. u

— Nėr..čia ko liūdėti. Prieš 20 
metų ir-aš pardavinėjau laikraš
čius, o dabar turiu milijoną.

— Menkas man pasitenkini
mas iš to, — atsiduso pardavė
jas. — Prieš 20 metų aš turėjau 
du milijonus, o dabar pardavi
nėju laikraščius...

Jam nevisai aišku
Bankininkas Lobethol maudo

si vonioje. Ateina neseniai pa
samdytas tarnas su telefono apa
ratu ir sako:

— Man rodos, kad tamstos' 
prašo telefonu. i

— Ką reiškia, tau rodosi? Tai 
manęs nori ar ko kito? — piktai 
šaukia bankininkas.

— Aš nesu tikras, pone. Čia 
kažkas tik paklausė: <4Tai tu pats 
čia, senpalaiki?”.’"..

Geras šaulys
Medžiotojas vakare pasakoja 

bičiuliams savo nuotykius:
— Suprantat, moklinu sau per 

kelmynus ir staiga matau, sėdi 
sau pilkas ilgaausis. Aš tik pa
keliu šautuvą ir šaunu. Supran
tat. tas nei nesuiudėio. Taip ir

I

tat, tas nei nesujudėjo. Taip 
likė sėdėti.

— Matyt, buvo apykurtis, 
pastebėjo žmona. i

Paieškojimai
• Jukniui Povilui, sūnui Placi
do, gim. 1922 m. Rudgalvių km., 
Andriejavo valse., Kretingos ap., 
yra žinių iš Lietuvos. Kas žino
tų ką apie ji, prašau pranešti šiuo 
adresu: Agripina Vaškevičius - 
Kazragytė, P.O. Melbourne, Ma
nitoba, Canada.

Ant. Janauskas, kilęs nuo Lin
kuvos, Šiaulių apskr., prašomas 
atsiliepti į “TŽ”.

KaniauskąHČ^ų. Felikso dukte
rų, Marijonos Juknevičienės ir 
Valiesės Vaiv^f®enės ieško iš 
Lietuvos Klema Kaniauskienė, 
Stanislovo Kaniausko duktė. Jos 
alresas: Pagėgių rajonas, Sarti
ninkų paštas, Skiržemės kaimas.

tėm fizinius skausmus negu mo
ralinius, nes žinojom, kad mus 
persekioja priešas, ir męs turime 
laisvųjų brolių užtarimą. Šis mū
sų darbo trukdymas bei vilnie
čių engimas mums yra skaudes
nis, ir už buvusj lenkų persękio- 
iim^* .. - \ -

Mes buvusį Vilnijoj lenkmetį 
pernešėm ir nepalūžom. Nepalū- 
šim ir čia. Jonines birželio 21 d. 
ruošiame. Tas buvo jau skelbta 
soaudoje ?r raštiškai pranešta 
Niagaros pusiasalio organizaci
joms. Pasitikime tolimųjų ir ar- 
timųių kolonijų patriotingąja 
lietuvių visuomene, kuri kiek
vienais metais mus gausiai ap
lanko. Šiais metais laukiame dar 
gausesnių svečių. Jūsų atnešto 
cento laukia ne vien augščiau 
minėti reikalai, bet ir Suvalkų 
trikampio laisvėsfJiematę broliai 
lietuviai. Valdyba.

. PIGIAUSI 

siuntiniai

$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.

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampas Bay & Richmond/

Room 901.
Telefonas EM. 2-2585

Lietuviškas 
suknelių sationas 

(siuvykla)

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

MADAME ANELE 
DESIGNER 

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

Savininkė ANELĖ ŠLEKIENĖ

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Domą Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

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

Valau fotelius ir
įvairius kilimus,

taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau 

iširusius galus ir pradegintus kilimus.

» Skambinti LE. 3-4912
P. KARALIUKAS

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W.

< r > - /po®
Visų rūšių mechaninis automobilių 
remontas. Spec. Fordomatic - Hyd- 
romatic transmisijos.

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS
Telefonas LE. 5-9130

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 j mūsų san
dėlį ar pro>/kite mūsų kainoraščio 
paštu.

Būsite patenkinti mūsų tarnyba 
100%

YANA FABRICS
698 QUEEN ST. W., TORONTO 

Telefonas EM. 8-9527.

Vienintelė firma, siunčianti siuntinius 
«š Kanados. Didžiausias prekių pasi

rinkimas.

to

VEDYBOS
Jei norite vesti, rąžykite /vokiečių ar 
lenkų k./, telefonuokite ar atvykite 
asmeniškai f

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

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

veltui.

TAUPYK ir SKOLINKIS 
Kredito Kooperatyve “PARAMA”

Paskola 1 asm. ilci $3.000. Paskolos, indėliai ir gyvybe apdrausto.

DARBO VALANDOS:

Pirmodieniois ir Penktodieniois nuo 10-12 v. ryto ir 5.30-9
Antrodieniois — nuo 10-12 vol. ryto ir 7 - 9
Treėtodieniois ir Kętvirtodieniois nuo 10-12 vol. ryto

Būstinė: Lietuviu Namai, 1129 Dunda* St. W., Toronto,

* Telefoną* LE. 2-8723

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

VEIKIA 24 VALANDAS.

Dantų gydytoja 
129 GRENADIER RD. 

(2-ras namas nuo Roncesval
les), Toronto.

Telefonas LE. 14250
Priėmimo valandos: nuo 9-12 
ir 3-8 vai. vak.. (pagal susi
tarimą).

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir chirurgas

280 Roncesvalles Avė.
Telef. LE. 44778

RENTGENAS
Priėmimo valandos: 

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

ir

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

TORONTO

WA. 3-2003

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

Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarai* ir šeštadieniai* 
pagal sutitarimg

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

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

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis.

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

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

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

/įvažiavimas iš Gearry Avė./
Sav. V. DUNDYS

A. STANČIKAS, t. ngęs Ne ionol Ra
dio Institute radio t€lev./»pjs skyrių.

•TAISO

TELEVIZIJOS
RADIO APARATUS
Aparatai paimami ir grožinnmi j na
mus veltui. Darbas ir daivs garan
tuotos.
Skambinti telef. LE. 1-1602.

STANLEY SHOE s>JURE
AugŠčiausios rūšies moterų, vaikų ir 
vyrų botai, normalaus dydžio ir platūs 

EE—LEE
1438 Dundas St W. Toronto

Visi elektros darbai atliekami 
greitai ir prieinamomis 

kainomis.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

Telef. HI. 7-1601
Toronto

vai. vok. 
vai. vok. 
uždaryto.

Ont.

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

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O

Pritaiko akinius visiems akių defek- 
akių nervus, kurie daž

nai sukelia ga'vos skaudei imą Ir ner
vingumą. K-jlba slavų kalbami*.
470 College St. W- Toronto 

Telef. WA. 1-3924

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA- 

BEJNAR, R.O.
WIKTORIA

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVĖ.

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

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

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

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
, SEGUIN

; Advokatai — Notarai
35 HAYDEN ST.vToronto, 

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

A. LIŪDŽIUS, B.L.
VIEŠASIS NOTARAS 

(Notary Public) 
Advokatas'iš Lietuvos.

Visi notariniai reikalai ir tei- 
* siniai patarnavimai, 

morgičiat

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

East Upholstering
Darome minkštus baldus pigia kaino 
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 JSTAIGĄ 

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

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

Richmond Hill

♦ Susitikite Lenkijoj 
su savo giminėmis i

-ai. Lietuvos.

‘i
“ menesi. laiku nuolai- ?

V'.' V. ■

FOUR SEASONS 
TRAVEL

K r "įf Blėoė šfy Torontą. 5.

i
I

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



”A tnr ”M • kultūros žurnalo,

Koncertas - Literatūros vakaras
ir premijos įteikimas .už literatūros veikalą šiemet Įvyks 

balandžio 27 d. 4 vai. p.p. v -
Toronte, Prisikėlimo parapijos salėje.

i
V f

TORONTO, Cnt.
Sv. Jono Kr. parapijos žinios
— Prasmingosios Didžiosios 

Savaitės pamaldos buvo vaini
kuotos didingu Velykų ryto Pri
sikėlimu, labai gausiai dalyvau
jant tikintiesiems pamaldose ir 
daugeliui jų priėmus velykini. 
Kristų šv. Komunijoje. Pamaldų 
metu parapijos choras giedojo 
naujai paruoštas lotyniškas de la 
Hache Mišias ir Panis Angelicus 
su- sbliste A. Ščepąvičiene.

—< Gili padėka geradariams 
Velykų švenčių proga prisidėju
slėms talka šventėms paruošiant 
bažnyčią, Kristaus karstą, dėko
jame už gausias bažnyčiai gėles, 
par. LK Mot Draugijai, ypač jos 
vąldybai su pirm. O., Jonaitiene, 
už paruošimą ir tvarkymą klū
pojime ir procesijoje vaikučių. 
Dėkojame solistams, dalyvavu
siems Verbų sekmadienio religi
niame koncerte: A. Ščepavičie- 
neį, V. Žęmelytei, S. Mašalaitei, 
V. Verikaičiui, B. Marijošiui, 
smuikavusiam S. Kairiui, muz. 
S. Gąilevičiui ir parapijos choro 
nariams.

— Atvelykio sekmadienį pa
maldos įprasta tvarka: 9.30, 11 ir 
12 vai. Pamokslai kun. P. Ažu
balio.

— Šį ketvirtadienį, balandžio 
10 d. 8 vai. vak. klebonijoj įvy^s 
bendras par. komiteto posėdis. 
Kviečiama visus dalyvauti. Po
sėdyje bus aptartos paskutinės 
detalės parapijos ,30 metų sukak
ties iškilmių.

— Parapijos kalenda vykdo
ma toliau. Kadangi Toronto šiau
rinėje ir rytinėje dalyje lietuvių 
šeimos gyvena atokiai vienos 
nuo kitų, tai apie kalendą paski
rai bus susitariama telefonu.

— Pakrikštyta: Rūta Birutė 
Marija Matulaitytė, Petras Anta
nas Girša ir Anita Ingrida Kli- 
hingaitytė. .....

— Šį šeštadienį gedulingos .pa
maldos: 8.30 vai. už a.a. Feliksą 
Niaurą, o 9 vai. už a.a. Stasį Au- 
tfustaitį. Sekmadienio 11 vai. šv. 
Mišiose' prisimenama a.a. kun. 
Stanislavo Vasilkevičiaus vėlė.

į Prisikėlimo parapijos žinios
— Parapijos vadovybė dėkin

ga dailininkui T. Valiui nupie
šusiam Prisikėlimo bažnyčiai 
Kristaus gulinčio karste paveiks
lą, kuris, kaip šiemet, taip ir 
ateityje, bus vartojamas Didžio
jo Penktadienio ir šeštadienio 
liturginėse apeigose.

— Paskutiniu laiku fantai pa
rapijos metinaim bazarui, kuris 
įvyks balandžio 26 d., pradėjo 
plaukti gausiau, bet jų dar neuž
tenka. Šį šeštadienį nuo 12 iki 8 
vai. vak. klebonijoje yra taip va
dinamas fantų lietus. Iki šio lai
ko prie bazaro dar nieku nepri
sidėję prašomi atnešti savo fan
tus per fantų lietų. Čia jūs būsi
te mielai laukiami klebonijoje, 
kur Kat. Mot. D-jos narės jus 
pavaišins kavute,

— Šį šeštadienį 8 vai. vak. 
Aušros sporto klubas Prisikėli
mo salėje ruošia pavasario ba
lių, o sekmadienį 3 vai. p.p. Ve
lykų bobutė mūsų mažuosius ap
dovanos gražiom dovanom. Pa
geidaujama, kad tėveliai, kurie 
gali, aprengtų savo vaikučius 
maskaradiniais drabužiais. Mu
zikos studijos patalpos šeštadie
nį ir sekmadienį perleistos Mo
kytojų Dienų suvažiavimo daly
viams. •

— Pakrikštyta: Edmundas Jo
nas Kowbell, Romunaldas Ber
natavičius, Salomėja Dana Jagė- 
la. Daina Marija Sinkevičius. 
Dexter Jonas Šalna. Roma Ele
na Sokolovas, Edward Richard 
Tamošauskas, Vaclovas Feliksas 
Verikaitis ir Pranas Raimondas 
Narkevičius.

Padėk*
SgrvJvje su musu išvykimu, nuoširdiio 

podėkg reiškiome Toronto skoutų-ėių Ži
diniui, bei skou»u-čių Tėvų • Rėmėjų ko
mitetui už suruoštos mums otsisveikinimo 
voKes.

Paskutinės su jumis praleistos volon- 
dos neliks ilpoi mūsų otmintyje.

Toto put gili padėka priklouso mielam 
kun. Tėvui Kulbiui, SJ, kuris negalėda
mas pots dalyvauti o’-;,mtė atsisveikini
mo tclegramg., E. Ir J. Požėrai.

Velykų Bobutė jau čia pat
Šį sekmadienį, balandžio 13 d., 

3 vai. p.p. Velykų Bobutė iškil
mingai atvažiuoja į Prisikėlimo 
parapijos salę. Visiems vaiku-' 
čiams primename, jog Velykų 
Bobutė pageidauja, kad vaiku
čiai ją sutiktų su įvairiais maska
radiniais kostiumais. Velykų Bo
butė trims įdomiausiems kostiu
mams įteiks gražias premijas. 
Visus vaikučius Velykų Bobutė 
apdovanos gražiomis ir skanio
mis lauktuvėmis.

Tad tenepraleidžia nei vienas 
vaikutis šios progos nedalyvavęs 
šioje gražioje Velykų Bobutės 
sutikimo tradicinėje iškilmėje. 
Šiam parengimui vadovaua Ne
kalto Prasidėjimo Seserys ir 
-Vaikų Darželio rėmėjai.

Liet, evangelikų pamaldos 
įvyks Išganytojo liuteronių baž
nyčioje, 1691 Bloor St. W. ir In
dian Road kampas, balandžio 13 
d. 1 vai. p.p. Pamaldas laikys 
kun. Trakys iš Čikagos. Prašo
me visus lietuvius evangelikus 
kuo skaitlingiausiai atsilankyti.

Po pamaldų žinomoje Alhamb- 
ros salėje, Bloor St. W ir Al
hambra Ave. kampe, įvyks Liu
teronių. Lietuvių Moterų Rate
lio ruošiama kavutė. Visi malo
niai kviečiami dalyvauti.

Evang. Liut. Liet. Par. Taryba. 
Atlantis Export - Import Ltd. 

kviečiamas visuotinis metinis šė- 
rininkų - akcininkų susirinkimas, 
suris įvyksta 1958 m. balandžio 
mėn. 19'd. 2 vai. p.p. bendrovės 
patalpose 3 Borden St., Toronto, 
Ontario.

Visiems šėrininkafns bus iš
siuntinėti pakvietimai registruo
tu laišku su bendrovės metiniu 
(1957 metų) balansu - apyskaita 
ir dienotvarke.

Šėrininkai, negalį dėl ligos ar 
kitų kliūčių dalyvauti minėtame, 
susirinkime, prašomi prisiųsti 
įgaliojimą - proxy betkuriam 
valdybos direktoriui arba bend
rovės šėrininkui, turinčiam bal
savimo teisę. Įgaliojimas - proxy 
turi būti advokato- notaro paliu
dytas.

Šėrininkas, pakeitęs savo ad
resą, prašomas tuojau pat apie 
tai pranešti bendrovės valdybai: 
3 Borden St.*, Toronto, Ont.

Valdyba.
- Tėvas Ant. Sabaliauskas ve

dęs dviejų savaičių rekolekcijas 
Prisikėlimo parapijoje, Didžią
ją Savaitę ir Velykų šventes pra
leidęs taip pat Prisikėlimo para
pijoje, išvyko šį antradienį. Vie
šėdamas Toronte Tėvas Saba
liauskas porą kartų aplankė ir 
“TŽ” redakciją.

“TŽ” administracijoje yra
* laiškų:

Žąsinui Vincentui iš Lietuvos, 
Masilioniui Karoliui iš Lietuvos, 
Petrui Bernotui iš Lietuvos, 
Čierkutei Zabielai iš Sibiro, Ni
kodemui Rimkui iš Lietuvos, La
zauskui iš Lietuvos, Ant. Bra
zauskui iš Lietuvos, Maksvyčiui 
Kazimierui iš. Lietuvos, E. Puo
džiūnui iš Lietuvos, Feliksui Bal
čiūnui iš Lietuvos, Lorvis White 
iš Lietuvos, J. Andriuliui iš Lie
tuvos, Jonui Čepaičiui iš Lietu
vos, Jonui Jankaičiui iš Sibiro, 
Danutei Jasaitienei iš Colombia, 
Garbui Bruno iš Argentinos, 
Aldonsui Galiauskui iš valdinės 
Kanados įstaigos, Piter Žiulpai 
iš Lietuvos siųstas į 110 Norlh- 
?ote Avc., Toronto.
* Toronto liet. Caritas.
Velykų švenčių proga aplankė 29 
ligonius įvairiose ligoninėse: To
ronte, Westonc, New Toronto ir 
Oakvillėje, o taip pat ir privačiai 
lamuose. Lankant ligonius Cari
tas vardu įteikta k’ekvienam 
kukli velykime dovanėlė, o lan
kant ligoninėse proto ligonius — 
įteikta rriaisto ir kitų reikmenų 
riipestingal paruošti pakietėliai. 
bendroje sumoje už $55,75. Šei
moms bei ligoniams, reikalin- 
dems medžiaginės paramos, 
švenčių proga iš Caritas kasos 
paskirstyta $125.

Savanoriui Kūrėjui
A. A. EDVARDUI KASPERAVIČIUI mirus.

Jo žmoną, dukteris ir sūnus liūdesio valandoje užjaučiame
S. Vilkas su šeima, 
J. Žilys ir 
J. Stanaitis.

Programoje dalyvauja:
MKMmUK DAMBRAUSKAITĖ, Lietuvos Valstyb. operos solistė 

ST. GAILEVICIUS akompanuoja solistei

. ALE RŪTA - N AK AITE. ANTANAS VAIČIULAITIS 
ir premijos busimasis laureatas.

Rengia “Aidų” leidėjai — Pranciškonai. Koncertas yra proga aukomis paremti ir užsisakyti “Aidas*.

[ šį koncertę - literatūros vakarę visi maloniai kviečiami atsilankyti •

Balandžio 12 d., šį šeštadienį, 7.30 vai. vak. 
Prisikėlimo parapijos salėję rengiamas > •

Pavasario Balius
Programą išpildys Jonės Kvietytės , lĮgy. j

išraiškos šokių" stadija.
Gros mėgiamasis orkestras Cubana, loterija, informacija iš Š. A. 

sporto žaidynių Clevelande ir kitos įvairenybės.
' ; VISUS MALONIAI KVIEČIA • I

. , • '' ’u. Sporto klubas Aušra. |

CHRUŠČIOVO VADELĖS 
(Atkelta iš 1 pusi.) pasaulio tautas

HCS I I I AL, Cue
Velykų Bobutė pirmą kartą at

vyksta Montrealin. Ta proga ba
landžio 13 d. 4 vai. p.p., per At
velykį, šv. Kazimiero parapijos 
salėje daromas didelis parengi
mas su labai įdomia programa 
kaip dideliems taip ir mažiems, 
ta pačia proga pasirodys mūsų 
iaunieji akordeonistai, tautinių 
šokių šokėjos, vilkiukai ir paukš
tytės.

Tradicinis lietuviškojo jaunp 
mo subat vakaris įvyks šį šešta
dienį Aušros Vartų parapijos ša
tene. Pradžia 7’vai. vak. Visas 
jaunimas- nuoširdžiai kviečiamas 
dalyvauti.

Didingą pavasario koncertą
Šv. Jono Kr. parapijos 

jubiliejaus. iškilmės
Balandžio 19 ir 20 d.d. šv. Jo

no Kr. liet, parapija Toronte iš
kilmingai švenčia savo įsikūrimo 
trisdešimt metų sukaktį. J iškil
mes yra pakviestas J_Em. Toron
to Kardinolas, šventėje pažadė
jo dalyvauti J.E. vysk. V. Briz- 
gys ir Apaštališkosios Delegatū- 
ros Kanadoje pirmasis sekreto
rius prelatas P. Marcinkus iš 
Otavos. Parapija, turėdama glau
dų kontaktą su Kanados Liet. 
Bendruomene ir liet, organizaci
jomis, visoms Toronte esamoms 
liet, or-joms pirmininkų vardu 
išsiuntinėjo pakvietimus daly
vauti iškilmingoje šeštadienio 
vakarienėje ir sekmadienio pa
maldose. Vakarienėje specialus 
garbės stalas dar šiuo metu tebe
gyvenantiems veteranams, dau
gumoje šv. Jono Krikštytojo Pa
šaipūnės Draugijos nariams, ku
rie prieš 30 metų aktyviai daly
vavo parapijos įkūrime. Į vaka
rienę bilietų kaina asmeniui 
>2.50, kuriuos galima gauti pas 
visus par.-komiteto narius, para
pijos knygyne sekmadienį po pa
maldų ir klebonijos raštinėje.

Atsižvelgiant į parapijos akty
vų įsijungimą į lietuvišką veiklą 
Toronto kolonijoje lietuviškų or
ganizacijų, lietuviškojo jaunimo 
švietimo, bei šalpos atžvilgiu, 
parapijos vadovybė mano, kad 
šis jubiliejus bus maloni sukak
tis ne vien šios parapijos na
riams, bet kartu ir visiems To
ronto lietuviams. Šia proga para
pijos kunigai ir par: komitetas 
maloniai kviečia visus Toronto 
lietuvius gausiai dalyvauti su
kaktuvininkės šv. Jono Krikšty
tojo parapijos iškilmėse. :

Visų tautybių bendrus šokiu^ 
šį šeštadieni, balandžio 12 d., or
ganizuoja Karalienės šaulių pul
ko IOPE skyrius University Av. 
Armouries halėje. Organizuoja
mi ta proga ir tautinių šokių gru
pių pasirodymai. Pradžia 8.30 v. 
vak. Įėjimas 50 et.

Irena ir Algis Ropės naktį is 
pirmadienio į antradienį susi
laukė pirmojo sūnaus.

Šimoliūnas Paulius prašomas 
atsiliepti ar žinantieji apie jį 
pranešti tel. LE; 1-7146, Tdronto, 
Ont.

j P o d ė k a
Toronto lidtuvių Coritcs dėkojo auto

riui ir režisoriui kun* B. Pacevičiui ir jo 
vadovaujamai Toronto Liet. Jęunimo Sce
nos Mėgėjų grupei, sėkmingai suvaidi
nusiai šalpos naudai /veikalą ''Bevardis'*. 
Dėkojame už taikę T. Jogėlai ir per J. 
Aukštaiti Mohawk baldų bendrovei, dėko
jame už šiltus sveikinipno žodžius KLB 
Kr. V-bos pirm.* V. Meilur, J. Matulioniui 
ir S. Dobkui, o taip pat "Tėviškės Žibu 
riams" už gausią informoc’ję "Bevar
džio" reikalu. Caritas valdyba.

Padėka
KLB Toronto apyl. Šalpos Fondo val

dyba reiškia viešę padėką už progicmo< 
išp Idymg Šalpos Fondo rengtame koncer
te: Toronto Liet. Chorui "Varpas" ir jo 
vadovui muz. S. Goilevičiui; solistams: 
V. Žcmclytei, S. Mašalaitei, V. Vcrikoi- 
čiui, H. Rožančiui, Tautinių šokių Gruoc 
"Gintaras" ir jų vadovui Vyt. Turūtoi 
ir visiems mieliems koncerto svečioms, 
taip pat gausiai atsilankiusiems į koncer
tą ir perėmusioms šalpą.

T. apyl. ŠF valdyba.

Šv. Jono Kr. Pąšalpinės 
Draugijos

mėnesinis susirinkimas Įvyks šį

p.p. antrame augšte. Susirinki
mo metu pranešimą padarys kun. 
P. Ažubalis ryšium su parapijos 
30 metų įsikūrimo iškilmėmis. 
Visi Draugijos nariai maloniai 
kviečiami gausiai dalyvauti su
sirinkime.

Tumo - Vaiganto minėjimas
Korp! Neo-Lithuania Toronte 

ruošia korporacijos garbės nario 
kan. Juozo Tumo - Vaižganto mi
nėjimą balandžio 20 d. 4 vai. p.p.- 
Lietuvių Namų didžiojoje salėje. 

’Paskaitą skaitys korporacijos fi- 
listerė Aldona Augustinavičįenė, 
ištraukas iš -Tumo į VaižgantoJ 
kūrybos skaitys Dalia Meilutė.

- Kviečiame Toronto visuomenę! 
kuo skaitlingiausiai dalyvauti 
mums visiems brangaus, mūsų 
tautai nusipelniusio, savo meile 
tautai amžinai gyvo Tumo-Vaiž
ganto minėjime. Valdyba.
Toronto moksleiviai ateitininkai 
Velykų antrajdieną hamiltonie- 
čių moksleivių at-kų buvo pa
kviesti • į sveęius jų tradicinei 
arbatėlei. Kartu įvyko ir susi
rinkimas, kuriame kun. dr. J. 
Gutauskas skaitė paskaitą

Vai\ų susirinkimai
Prie šv. Jono Kr. parapijos vai

kučių pobūviai, vyksta kiekvieną 
sekmadienį parapijos salėje.. Gi 
Šį sekmadienį, Prisikėlimo par. 
salėje atvykstant Velykų Bobu
tei, įprasto vaikų susirinkimo šv. 
Jono Kr. parapijoj nebus. Pobū
vių pravedėjus' maloniai prašo 
tėvų užregistruoti vaikučius pas 
susirinkimų vadoves telefonu: A. 
Vaišvilienę LE.--.2-3459. B. Ma
žeikienę LĖ; 6-5416 arba asme
niškai vaikučių pobūviuose.
REIKALINGA senesnio amžiaus moteris 
prižrūrėti 1 m**u mergaitę. Skambinti: 
tel. CL. 1-5892 iki 6 vai. vak., tel. 
CL. 9-78 97po 6 vai. vak.

REIKALINGA moteris prie vaiko, duoda
mos kambarys, maistas. Dėl atlyginimo 
susitarsime. Tcl. RO. 7-9695.

Išnuomojam<*sz kambarys ir virtuvė, yra 
šaldytuvas, virtuvės stalas ir kėdės. $13 
savaitei. Tcl. LE. 1-5018.

Išnuomojami du frontihrai koiKbariai l-mc 
augšte be baldth Atskira sinka,. galima 
virti. Atskiras įėjimai. Tcl. LE. K7146.

Išnuomojamos kambarys ir virtuvė ll-me 
augšte b** ’ Atskiras įėjimas; Teicf 
LE. 2-6020 '

PARDUOO” I ctuvišku ir anglišku rai
dynu rašomąją mašinėlę. Tcl. RO.9-4254, 
skambirt* *o 6 vai. vak.

'► i »*----- T------- ..
PARDUODAMI v’rtuvės, miegamojo ir 

MM*;. 34 Parkview Gardens, 
tcl. RO. 7-9958. , .

' ♦ b X 1 * A ’ *—
’ARD’ OOAMA* TABAKO ŪKIS, 200 
•kry, akru tabako žemės, du dideli 

.du traktoriai, viso 
ūk j teka upelis, 5 mylios 

-tie prie gero kelia. Skam-
’ »nti ^’’Ison^vra — V|.2273,8. ,

ruošia Aušros Vartų parapija ba. 
landžio 19 d. 7 vai. vak. ĄV pa
rapijos salėje. Jaunatvišką, labai 
įdomią programą išpildys garsus 
solisto Vaclovo Verikaičio vado
vaujamas kvartetas. Akompo- 
nuos muzikas Gailevičius. Visi 
rezervuokime laiką šiam nepa
prastai gražiam mūsų kolonijos 
įvykiui. ...

Pirmoji Šventa Komunija AV 
oarapijoje įvyks balandžio 27 d. 
Suinteresuoti tėvai labai prašo
mi padėti vaikučaims tinkamai 
šiai šventei pasiruošti. .

Nuoširdžiai dėkojame archi-. 
tektui J. Ladygai už skoningą 
■)aruošimą altorių Didžiajai Sa
vaitei, kerbiamoms Seselėms už 
nuoširdžią pagalbą puošiant baž- 
nyčią. vaikučiams ir jų tėveliams 
už dalyvavimą procesijoje Vely
kų rytą^ visiems aukojusiems gė- 
'es. ypatingai EI. Vaupšienei su
rinkusiai gėlėms $23.75 ir p. 
Kvietkauskui paaukojusiam baž
nyčiai du vazonus gėlių.

AV parapijos klebonas.
Pranešimas. 177 Sherbrooke 

St. W., išsikėlus.advokatams, — 
pastatas išnuomojamas. Be mūsų 
na nuo gegužės 1 d. atsikelia J. 
Adamonienė su savo siuntinių 
siuntimo įstaiga. Yra dar du at
skiri kambariai. Gal kam iš lie- 

! tuviu prbfesionalų būtų pravar-

sekmadienį, balahdžio'13'd. 3 vai; ma tapti lojaliais partijos agita- Absoliučiai nauja pasaulinė si- 
į tuacija nei krisleliu nepakeitė 
į prieš 18 metų sukurtos Ameri
kos lietuvių “išlaisvinimo” maši
nerijos strategijos. Tebesigar- 
džiuojama tarptautinio “valsty
binio tęstinumo” teorijomis. 
Nors kartu ginčijamės ir dėl pa
čio lietuvių "valstybingumo”. Iš 
svetimtaučių prašome neįmano
mų dalykų, vietoj kad realiai, 
praktiškais pasiūlymais skubinę 
Chruščiovo įgalintą taip vadina

mo “liberalėj imo“ procesą tėvy-______ i__________ __
nėję. ALTo toks realus prašymas | tu,’ o tuo pačiu 177 Sherbrooke 

St. W. taptų lietuviškų įstaigų 
rentru.

Adamonis & Budriūnas, 
Telefonas PL. 8501. 

Monirealio lenkai, gavę leidi
mą, Didįjį Penktadienį miesto 
gatvėse pravedė rinkliavą Liub-

toriais, skiepinti pasitenkinimą i 
esama buitim, neįvykdomais pa-, 
žadais. Vos prieš keturias savai- ■ 
tęs LKP CK plenumas vėl pri
minė mūsiškiams kultūrinin
kams “gero elgesio taisykles”. 
Bet po savaitės, lietuvių kompo
zitorių suvažiavime, ši beveik be 
išimties, pokario metais subren
dusi lietuvių intelektualų karta 
atsakė tuo pačiu baranauskišku 
“kad tu guae nesulauktum, ne
bus kaip tu nori!“ Kaikurieiris 
išeivijos veikėjams baiminantis, 
kad užmezgus kultūrinį ryšį su 
Lietuva šie jaunieji tėvynės kul

tūrininkai taptų “Maskvos pro- 
Lpagandistais”. lietuviai kompozi
toriai buvo reikšmingiausiai ap- 

:tarti latvių muzkologo Olgerts 
•Gravitis toj pačioj Vilniaus “Tie
soj”: ■ A

“.. . Lietuvių jaunųjų kūrėjų 
veikaluos... įtikinamai suskam
ba pergalingos rytdienos tema... 
Jaudinančiai aidi lietuvių didvy
riškų kovų praeities - šimtmeti-

■ nė Lietuvos istorija, kupina liau-
iies skausmo, kančių, nenumal- 
domo laisvės troškimo”. !

Vietoj Maskvos reikalaujamų' 
“tarybinės tikrovės vaizdų”, lat- j 
vis pas lietuvius randa: '

“gabiai įaustus individų jaus-j 
mus, meilę ir skausmą, visus tuos į 
gausius ir įvairius jausmų kom- i 
pleksus, be kurių niūsų gyveni
mas būtų neįsivaizduojamas”.

Latvis stebėjosi šių jaunųjų 
vieningumu, jų talentu pateikti 
“muzikines liaudies dramas, pil
nas spalvoto nacionalinio kolo
rito, kaip pvz. “Audronė”, “Pilė- 
nai . ,

Naujų laikų 
aujos problemos
Bertrand Russell, kvietęs pa

saulio vadus suprasti raketų ir 
erdvių amžiuje būtinos taikos 
reikalą ir netikėtai sulaukęs abie 
jų — Chruščiovo bei Dulles atsa
kymų, rado, kad jie “Abu tėra 
besiginčiją fanatikai, sutinką, 
kad hydroatominis karas sunai
kintų juos, bet nenorį suprasti, 
iog dėlto reikia švelninti, ne aš
trinti, tarptautinius santykius”.

Chruščiovas, rusų imperijos 
lavcldėtojas ir dėlto atsakomin- 
’?s už jos politinės sistemos į ga- 
"bes besiveržiant nusikaltimus, 

s'nhnr iau tarytum bandė “susi
prasti”. Bet ar gali Amerika? Ne 
‘ėl pabalticčiu ar lenkų, bet dėl 
'nglosaksų gyvybkuų.problemų? 
likitės nrJpagahdė gabiai aiški- 
io kodėl ne Sovietija kelių metų 
bėgyje prisivys Amerikos stan- 
lartą. Juo greičiau dabar, Ame- 
•ikoj augant nedarbui. Ką gi gali 
iaryti kapitalistai? Juk jų pro- 
’ukcijos tikslas tėra asmeniškas 
neinąs, kai tuo tarpu pas juos, 
“socialistinėj šaly”, gaminama 
juk visiems patenkinti”. O gal ir 
neveltui Barbara Ward, žinomo
ji britų publicistė, dabar gyve 
nanti negrų Ghanoj, kaltino pri- 

į vilegijuotas Vakarų tautas dar ir 
į dabar nesuprantant savo atsako-
■ mybės prieš mažiau laimingas

palengvinti materialinės pagal
bos siuntimą Lietuvai susilaukė 
vaisių — nuo kovo 15 d. per JAV 
7aštą siuntinių svoris padidintas 
iki 44 svarų ir dabar galima juos 
apdrausti. O kodėl išeivijai ne
kovoti, kad būtų nuimta nuo Lie
tuvos dviguba uždanga, kad bū-tuvos dviguba uždanga, kad bū- nno katalikiškam universitetui 
tų suteikta galimybė amerikie- j paremti .Rinkliava buvo globoja- 
čiams užmegzti kultūrinį bendra- ma abiejų Montrealiottifiversi- 
vimą ir su lietuvių tauta, ne vien tetų rektorių. *
ik su rusų? O kodėl nepasirū- ........--------------——

pinti, kad lietuvių tautai būtų _ —
siunčiamas ir dvasinis penas. 
?vz. mokslinė, muzikinė, profe
sionalinė literatūra įvairiomis 
kalbomis, periodika.. jiems bei ___ ____________
besistengiant užtikrinti bent BoMu pervežimas Tc”onte ir tolimomis 

; kultūrini nepriklausomumą nuo j dėstančiomis. Visas vežamas turtas op- 
'rusu. Tai yra net svarbiau nėi !4ro«st®. Vcžiuojom Los savaitę iį Mont- 
joakietukai. Chruščiovas žino ir ’ °"” °"’'
gabiai važnyčioja. Ar lietuviai! 30 dewson st. TEL. LE.4-1403 
spės iš paskos? . ■ ■ J TORONTO

BALTIC MOVERS

REAL ESTATE — ŽEMĖS, PASTATŲ, NAMŲ PARDAVĖJAI - AGENTAI.

KAS JAIS GALI BŪTI?
Žmonės nori doug'ou dirbti, negu jiems užmokamo;
Žmones turį prekybinio ir ekonominio gyvenimą supratimo.
Žmonės su iniciatyvc

. Žmonės, kurie giliai domėtųsi real estate problemomis. 
DARBAS.

Atydžiai sekti žemės ir pastotų prekybos judėjimą, sekti pareikalavimo, 
ir atrinkti konkrečius vienetus

UŽDARBIS. '
Vidutiniai geras agentas į metus uždirba $10.000.

Kviečiami ir iš kitu miestų jau praktikos turį, apsisprendę agentai. Yra pra
matyta per pirmus du mėnesius remti. Yra pramatyta, kad labiau pajėgūs agen
tai uždirbę pirmąjį $10.000 į metus pagal bendro tvarką — toliau galėtų gauti 
75% uždirbamos sumos. Yra pramatyta, kad išmokėjus savininkams $10.000 į 
metus toliau visas įstaigos pelnas būtų padalytas visiems proporcingai uždir
busiems.

ADAMONIS & BUDRIŪNAS
177 SHERBROOKE ST. W., MONTREAL, Que. Telcf. PL. 8501.

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve “LITAS”

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

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

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

AL GARBENS
REAL ESTATE

KLKot. Federacijos Toronto skyrius dė
kojo vysk. Kazimiero Poltoroko minėji
mo kalbėtojoms: kun. dr. J. Gutauskui, 
S. Grigaitienei, J. Matulioniui ir S. Bane- 
liui, o taip pat visiems minėjimo daly, 
vioms atsilankiusiems j nesenioi mirusio j 
didžiojo Bažnyčios ir tautais didvyrio po- Į 
gerbimo. KLK Fed. Toronto *kyr.

Lietuviu liaudies DIEVDlRBIS. Kiekvienai 
oroani rlovene sau ir kirams medžio su
venyriniai drožiniai. Siuntinėjimai neda-

DAŽYTOJAS — DEKORATORIUS — 
KONTRAKTORIUS oHiaka naujausius ir

RO. 9-7044.

ANGLIS ir ALYVĄ uisisokykite pa- 
M'LNES FUEL OIL LTD.. THE MIL
NES COAL CąLTD., atstavą V. AUŠ
ROTĄ, tel. LE. 5-0527. Augttiausios 

kokybės alyva ir o n,lys.

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

Užsakymai priimami ir paštu.

suvenlrą tr įvairią reikmenų krautuvei!

1611 Bloc r St. W. > - - Toronto, Ont.
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys

Telefonai: CE. 6-2738, LE. 6-2664 
Vakarais HU. 9-1543

GRENADIER - ROHCESVALLES 
10 metų išsimokėjimo sąlygos.

$3.500 įmokėti, 6 komborių pusiau atskiros rlvtu rrimes. 4vi moderniškos vir
tuves. naujo oęšildvmo sistema, garažas. Viso $15.000.
INOIAN RD. - BLOOR
Vienos 10 metų "mortgage" balansui.

$5.000 jmokėti, 6 kambary atskies plvtų namas, 2^ mr’u senumo, vandeniu 
atvva šildomos, didelis sklypas, garažas. Viso $18 700.
PACIFIC - BLOOR
vie**e$ 10 metu "mortgage" balansui.

$5.000 įmokėti, 10 kambariu atskiras romas p^r ? vorxfefwu alyva
šildomas, ivrž;<7vimcs. nnr^žrs,. Viso $20.5' 0.
HEWlfT - RONCESVALLE*. "TRIPLEX"
Vie-ej 10 metu "mortgage" balansui.

.15.000 įmetėti, 12 kcmixjriy, gražus pastotos, motlcrniUEO* v-yims ir virtuves,
• vorxfcniu ofvvo šildomos, privatus jvožiovimos. Qom'ni. Vijo $36.000.

PASITEIRAUKITE DtL KITŲ NUOSAVYBIŲ.,


