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lydi kiekvieno žmo-

Kančia ir prisikėlimas
r DR. IGN URBONAS ' ." .

Didysis dailininkas Rafaelis savo paveikslo — “Atėnų mo
kyklos” — centre vaizduoja du didžiuosius filosofijos genijus: 
Platoną ir Aristotelį. Platonas savo dešinę ranką laiko pakėlęs 
į dangų, o Aristotelis — į žemę. Šiomis kryptimis eina ir jų 
žvilgsniai.

Šie du žvilgsniai — į dangų ir į žemę — 
gaus gyvenimą ir net visą žmonijos istoriją.

Šių dviejų žvilgsnių sąveikoje betgi kartu vyksta ir žmogaus 
kančia. Žmogaus protas siekia pilnutinio pažinimo, pilnutinės tie
sos, ir tai siekia net už begalybės ribos. Jis nori žinoti ir tai, kas 
yra už tos begalybės bei nepabaigiamybės, bet tuo pačiu jis su
pranta ir savo bejėgiškumą. Čia ir įvyksta, anot Kanto, “žmo
gaus proto tragizmas”...

Žmogus savo žemiškąja būtimi veržiasi gyventi, būti ne
mariu amžinai, bet... mirtis į visą tai atsako tragišku ne! Visa 
žmonijos istorija yra lyg didis kapinynas, kuriame yra labai įvai
rių paminklų: didelių ir mažų, puošnių ir paprastų, labai bran
gių ir pigių, bet ant jų visų yra įrašyti tie patys liūdni žodžiai: 
“Čia ilsisi...”

Bet žmonijos istorijoje buvo vienas, kurio tie abu žvilgsniai 
buvo lyg susilieję į vieną, kuris sujungė dangų su žeme. Jis buvo 
tik vienas, kuris turėjo pilnutinį pažinimą ir tai pažino viską to
bulai ir yisa kartu. Jis tik vienas ir mirtį nugalėjo prisikėlimu. 
Jo vardas — Jėzus Kristus, Dievo Sūnus.

Prieš kiekvieną prisikėlimą, kaip naktis prieš dieną, eina 
skaudi kančia. Kristus irgi žemėje patyrė to žmogiškojo tragizmo 
smūgiųųsavo mokinių išdavimą, nedėkingumą ir apleidimą tų, 
kuriuos mylėjo, panieką ir pasityčiojimą tų, dėl kurių aukojosi, 
ir niekingą mirtį ant kryžiaus nuo tų, kuriuos atėjo išgelbėti. Bet 
Jis visa tai nugalėjo savo galingu prisikėlimu iš mirties.

Šis Jo prisikėlimas ir yra vienintelis tikras vilties švyturys 
niūriame žmogaus gyvenime ir vienintelė paguoda žmogiškoje 
kančioje. Jis atsako į žmogaus amžinybės troškimą, į troškimą 
būti nemirtingu, tuo pagerbdamas ir išaugštindamas žmogų. Iš 
jo spinduliuoja giedras prisikėlimo džiaugsmas ir viltis — prisi
kelti iš savo silpnybių, puolimų ir nuodėmių ...

Anglų rašytojas Graham Green pasiskelbė rašąs naują kny
gą, kuri vaizduos šiurpią krikščionybės prisikėlimę viziją. Ji 
skamba maždaug taip: Jau du šimtai, metų praėjo kai pasaulis

. yra-valdomas hed ięiriškos. valstybės. .Visos
visos bažnyčios sudegintos ir visi dvasininkai išžudyti. Tikėjimo 
nelikę nė ženklo. Tik dar yra gyvas likęs katalikų popiežius 90 
metų senelis. Kardinolai, kurie jį prieš 40 metų išrinko popie
žium, buvo po konkliavos visi išžudyti. Šiam seneliui popiežiui 
yra uždrausta gyventi vienoje vietoje ir jis turi nuolat keliauti 
ir vis nuolat registruotis policijoje. Pagaliau, Pasaulio Valstybės 
Saugumo Policijos Viršininkas pašaukia pas save senelį popie
žių ir jam taria: gana, užteks tos komedijos; čia pat turi mirti ir 
pats! Popiežius paprašė kelių minučių maldai prieš mirtį. Jam 
buvo leista. Atsiklaupė senelis popiežius maldai — vienintelis ti
kintysis ir paskutinis krikščionis žemėje!... Viršininkas palei
džia šūvį į besimeldžiantį popiežių... ir trykštąs kraujas krenta 
ant viršininko krūtinės.'Įvyksta stebuklas! Viršininkas atsiklau
pęs prieš mirštantį prašo jį pakrikštyti, nes jis norįs tapti krikš
čioniu. Ir mirštantis senelis popiežius pakrikštija jį savo krauju...

Čia yra legenda, bet kančios artimybė su prisikėlimu ir pri
sikėlimo pergalė — yra tikra.

Prisikėlimas yra ir tautų laisvės viltis. Mūsų tauta šiuo me
tu irgi eina tragišku savo istorijos keliu. Ji, kaip ir Kristus, ken
čia tragizmo smūgius: yra lietuvių, kurie ją išduoda; yra jos 
draugų, kurie ją apleidžia tylėjimu; yra jos pačios sūnų,-kurie 
ją apleidžia ištautėjimu. Priešų gi mūsų tauta yra šėtoniškai 
persekiojama, kankinama ir išjuokiama.

Bet jeigu jau ir tik stebuklas galėtų išgelbėti pasaulį ir iš
laisvinti mūsų tautą iš bolševizmo vergijos, tai mes tikime ir šiuo 
stebuklu, nes tikime — PRISIKĖLIMU!

Valandos
ir amžiai

ALOYZAS
Iš to paties vardo religinių

DEVINTĄ valandą vakaro 
Kristus, lydimas mokinių, atvy
ko į Getsemano daržą. Danguj 
švietė mėnulis, tačiau žemėje 
buvo niūrus sambrėškis. Liūd
nai lingavo medžiai ir tyliai 
rasodama žolė. Mėnulis tik bu
vo savo veidą iškišęs iš už kalno. 
Eidamas Juozapato .slėniu Jėzus 
buvo pasakęs apaštalams:

— Ateisiu čia vėl aną pasku
tinę dieną ne toks suvargęs ir 
apleistas, kaip dabar, teisti visų 
žmonių. Tuomet kiti šauks di
džioje baimėje: Kalnai priden
kite mus.

Alyvų daržas tebuvo atskirtas 
nuo Getsemano daržo tik keliu/ 
Alyvų daržas nebuvo aptvertas, 
kaip Getsemano. Tai buvo nuo
šalus kalno kampelis apaugęs 
alyvų medžiais, pilnas lapinių ir 
terasų. Kiekvienas čia galėjo 
rasti suolą poilsiui ir vietą mal
dai ir apmąstymui. Ir dabar Get 
semano sode Kristus stovėjo po 
alyvų medžiu ir mąstė. Jis bu
vo liūdnas ir kas kartą vis la
biau nerimo ir liūdo. Apaštalai 
buvo tylūs ir neramūs. Vėliau su 
stojęs prie vienos vijokliais ap
augusios lapinės Jėzus tarė:

— Pasilikite čia, o aš einu į 
savo vietą melstis.

Aštuoni apaštalai pasiliko, o

BARONAS 
pasakojimų ir legendų knygos 

kitus tris, Petrą, Joną ir Jokūbą 
vyresnįjį, pasiėmė kartu. Jie lė
tai nuėjo skersai kelią į Alyvų 
daržo gilumą. Kristus jautė bai
mę ir artėjančias pagundas. Jis 
dabar pasiliko tuos tris apašta
lus ir dar giliau įėjo į Alyvų 
daržą.

Augštyn vis kilo mėnulis, bliz
gėdamas lapuose ir darydamas 
šešėlius uolų iškyšuliuose. Kris
tus priėjo prie vienos atsikišu
sios uolos, nuo kurios žemyn kri
to vijokliai kaip vandens srbvės. 
Kristus praskleidė tuos vijok
lius ir prisiglaudė prie uolos, 
taip pasislėpdamas nuo kitų 
akių.

Piktosios dvasios ėjo paskui 
Kristų į lapinę, įgaudamos vis 
kaskartą ryškesnius pavidalus. 
Atrodė, kad lapinė prisigrūdo 
šlykščių ir baisių paveikslų visų 
nuodėmių, visų geidulių ir visų 
ios vaisių ir bausmių nuo pirmo- 
io žmogaus smukimo ligi pasau
lio pabaigos. Toje pačioje vieto
je Adomas ir Jieva apverkė sa
vo nuodėmę ir su baime žiūrėjo 
i ateitį. Kristus lapinėje matė 
nesuskaitomus paveikslus visų 
pasaulio nuodėmių ir visas jas 
turėjo paimti ant savo pečių. Ir 
ėjo pro Kristaus akis nesuskaito
ma eilė sunkiausių nuodėmių ir
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Kristaus Prisikėlimo ^ušra tepriartina ir
5

Lietuvos prisikėlimo rytą * *
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“Kam jieškote gyvojo tarp mirusių. Jo čia nėra; jis prisikėlė” (Luko XXIV, 4)

ir už tai neatsilyginai Dievui.
Lapinė šlamėjo nakties glūdu

moj, lyg rodos tai buvo ne ma
žo vėjelio, bet piktųjų dvasių 
šnarėjimas, kurios visomis jėgo-

šėtonas kalbėjo Kristui:
Argi tu nori už tai atkentė

ti? Kaip gi tu įstengsi už visa 
tai atsilyginti?. .

Kristus meldėsi ir kentėjo. Jis .
matė kančios baisumą ir žinojo, Į mis stengėsi silpninti Kristaus 
kad jei reikia, jis gali jos išveng- valią. Ir Kristus kartais prašė 
ti ir tas žinojimas didino kančią, atitolinti tą karčią taurę, tačiau 
Tačiau iš rytų-./pusės pasirodė vėl sutikdavo su Tėvo valia, o 
siaura šviesi juosta ir ja nusilei- lapinė vis buvo pilna nuodėmių 
do būrys angelų, kurie stiprino' piktumo, nusižengimo ir žmonių 
silpstantį Kristų. O lapinė vis I nedėkingumo bei kančios vaiz
bų vo pilna šlykščių paveikslų ir Į Jų, Kristaus žmogiškoji prigim- 
piktosios dvasios puolė su pašai- tis buvo pagauta begalinio išgąs- 
pa ir neapykanta. Ir. Kristus ži-lčio. Jo lūpos buvo pamėlynavę 
nojo, kad jungas, kurį Jis ptisi- ir visas buvo aptekęs prakaitu.~ 
ima, yra milžiniškas, 'nuodėmių T' ’ ;”
šlykštumas spaudė jo širdį išgąs
čiu ir begaliniu liūdesiu. O vel
nias vis gundė Kristų sakyda
mas:

— Tu nori viską prisiimti, o | rodyti visą piktą, už ką Kristus 
pats nesi skaistus, — ir prisky- Į turės atkentėti. Tačiau trys apaš 
rė Kristui visas mokinių klai- talai ramiai miegojo. Jie maža 
das, visus papiktinimus, kuriuos ką nujautė ir Kristaus pasišali- 
jie sukėlė kitiems, kaltino są- nimas jiems nebuvo pirmas kar- 
myšio ir netvarkos kėlimu. tas- Pamatęs miegančius Kristus

— Tu, — kalbėjo vis toliau atsiklaupė prie jų ant žemės ir 
šėtonas, — buvai kūdikių išžu- šūktelėjo:
dymo priežastis, Tu pridarei sa
vo gimdytojams pavojų ir kan-l Apaštalai pašoko nuo žemės ir 
čių, Tu buvai priežastis, kad kai 'Kristus ištarė:
kurios šeimos persiskyrė, tu nu- Į — Jūs negalėjote nė valandė- 
skriaudei gergezeniečius, nes jų!lės būti su manimi. O jei aš ga- 
MSrtflftį bandą nuskandinai ežete4 (Nukelta į 6 psl.)

Po kiek laiko Kristus išėjo iš 
lapinės pas tuos tris pasilikusius 
mokinius ieškodamas paguodos, 
o iš paskos vis slinko įvairios 
šmėklos nesiliaudamos kalbėti ir

— Simonai, ar miegi?

Prisikėlimo pergalėj
DANIEL-ROPS 

Prancūzų Akademijos narys
DIDŽIOJI ŠEŠTADIENIO Ii- Į Klausiame, ką Jėzaus mokyti- 

turgija, nors tiesiogiai ir neuž- ' ' '' ' " 1
simena apie nužengimą į praga
rus, visdėlto yra susijusi su šią- 
ja tema. Graikų ortodoksų Baž
nyčia tą dieną švenčia ugnies 
laiminimą.' Šventojo Kapo baž
nyčioje, visiškoje tamsoje, įžie-

niai veikė nuo to laiko, kai jis 
buvo suimtas. Išskyrus Joną, 
kurs buvo išdrįsęs nueiti į Kal
variją, atrodo, jie buvo pasida
vę panikai ir subėgę “pogrin- 
din”. Tradicija sako, kad šv. Jo
kūbas slėpėsi viduje Juozapato 

■biama ugnis toje vietoje, kur ka- [kapinių uoloje iškaltame urve, 
daise gulėjo Jėzaus kūnas. Nuo'Si slėptuvė, papuošta doriško- 
Patriarcho iškeltojo liepsnojau-į mis kolonomis, ir dabar tebero- 

įčio žibinto uždegama" tūkstan- jooma lankytojams. Apokrifinėje 
ibiai žvakių, lempų ir vaškinių:Petro " Evangelijoje, skaitome: , 
• dagčių, taip kad didžiulė'susi-j "Aš ir mano draugai, giliai su
brinkusių tikinčiųjų minia štai- krėsti, tūnojome pasislėpę, nes 
ga pavirsta šviesos jūra, lyg ir jie medžiojo mus, kaip piKtada-

» i atminčiai tos valandos, kai besi- 
įė ! ilsintieji “mirties šešėly” matė 

atpirkimo šviesą, trykštančią 
ant jų. Prieš kokius keturiasde- 

® šimt metų buvo įprotis neštfnuo 
® Šventojo Kapo uždegtąjį žibin- 
|| tą raitelių estafete į Atėnus, ti? Visa žmogiška viltis tikriau- Bj Konstantinopolį, Kiivą ir Mask- ; šiai turėjo atrodyti žlugusi. Kai- 

vą. Katalikų Bažnyčioje Didžio- : kurie jų greičiausia ruošėsi grįž-
|| jo šeštadienio apeigomis pabrė- į ti. Galilėjon: “Jūs visi šią naktį • H i žiama intencija apjungti atpir-i manimi pasipiktinsite, nes pa- 

kimo pažade visas sielas — gy-įrašyta: Aš ištiksiu ganytoją, ir 
pi venusias ir gimstančias. Ugnies ! avys išsisklaidys” (Mork. XIV,

> šventinimas, įspūdingas velyki- >27).
B"! nes žvakės įnešimas, gilus “Ex- i AUŠROS ŽVALGAI 

iultet” lyrizmas pranašystės; iri MOTERYS: abi Marijos, Sa- - 
litanijos, sutelktos apie krikšto . Jomė Joana ChusQS žm el_ 
vandens šventinimą ir pirmą-j gėsi ’taip, kaįp moterys vįsada ...

įsias Prisikėlimo Misiąs, atS^_iįaro tokiose krizėse — ir toliau 
jvo savo senovini simbolizmą at-1rbpjnosj kasdjenio gyvenimo rei 

(f gaivintojoje Romos apeigų vi-Jkalais Namie jos &paruošė aro_ 
»lfe,l SIple ?Y^ciaysioje nak .n^tiškusj - tęnahjs. grūsdamos —

^.JCŠ f?1 * ’ 1 ^usr?'' specialias* varpas bei žoles pieš
ta Viešpaties prisikėlimu . ; tose. bet subatoj jos “nieko ne- 
r p Tik poetas gali surasti žodžius darė . kaip buvd isakyta» sako 

į gražiausiam bei įspūdingiausiam. Enkas (xXIIL 56). Viešoa- 
Mh; i Evangelijų epizodui, kuri Bos- K isuetas pavadino “centriniu vi- 
■gHsos istorijos faktu”. Dar kartą.

riųs, Įtardami mus padegus šven 
tykią. Mes sėdėjome ašarodami 
bei liūdėdami ir pasninkavbm”. 
Šv. Morkus (XVI, 10) sako, kad 
jie “gedėjo ir verkė’’, bet nieko 
daugiau. O ką gi jie galėjo dary
ti? Visa žmogiška viltis tikriau-

darė, kaip buvo' įsakyta”, sako 
šv. Lukas (XXIII, 56). Viešpa
ties Dienai pasibaigus jos nedrį
so eiti, nes Golgota buvo baugi 

. . . - .. . .. .. . -. .- |vieta, i kuria niekas nenorėtui Kaip n Kalėdų išvakarėse, atsi-j ar^nlįs na|ęĮįes metu. Bet išau- 
i minimų banga įsisiūbuoja mu- ; -us _ Evangelija labai tiksli 
irnyse. Tada prisimename savo |šioj vietoj _ jos skubėjo keIiu j 
įvaikystę, kai kaime buvome pa- :kapą, kuriame, jų manymu, gu- 
zadinti varpų gaudimo Velykų jgj0 pamiltasis Jėzus. Mes gali

me įsivaizduoti jas, einančias 
skaidrioje balandžio ryto švieso
je, tyroje bei vaiskioje palesti- 
niškojo pavasario šviesoje; į ry
tus virš miesto stogų, horizontas 

, . . . buvo ūkanotas su švitinčiais
mis atostogomis.. Amžinojo pa-,pei-jo baltumo atspalviais, o į 
žado šventė yra neatsiejamai su- ! vakarUs driekėsi naktis paleng- 
sirisusi su Vakarų kultūra ir to- va uždengdama kalvas savo švie 
dėl tie, kurie jau nebesupranta sįaj rausvo jr pilkšvo šydo kraš- 
jos reikšmes, dalyvauja tam tlk- ,įajs Virgilijaus “pilkaakė auš
rų atžvilgiu šventes paslaptyje,!^, Homero numylėtoji “rau- 
pagal kurią, pasak sv. Pauliaus, įdonpirštė aušra” laiko savo glo- 
esame sujungti su Kristumi !boje visa ka gamta gali parody_ 
a&nguje. ltr visa, kas ir žemiausiai puolu-

BAIMĖS NUOTAIKOJE .šiuose kūriniuose gali sujudinti 
SUBATA BAIGĖSI su saulė- : dieviškos Malonės aidą.

leidžiu ir tuomet, neperžengiant ; NUSTEBIMAS PRIE KAPO 
įstatymo, žmonės galėjo laisvai • KIEKVIENAS keturių Evan- 
vaikščioti ir galbūt, jei dar įma- i gęlistų saviškų stiliumi aprašė, 
noma, ateiti pagerbti velionies, kaip pamaldžios moteriškės at- 
kuris praeitą vakarą buvo taip rado tuščią kapą. Jie visi sutin- 
skubiai paguldytas kapan. ;ka, kad moterys čia buvo pir- 

mos; drąsesnės už vyrus, pasi- 
i duodančios daugiau meilei nei iš 
minčiai, galbūt geriau gamtos 
apdovanotos priimti faktus, pra
šokančius vertinančio proto pa
jėgumą, jos instinktyviai gali 
pajusti juos su neapsakomu tik
rumu. Nora lengva suvesti šiuos 
keturius aprašymus, bet, atrodo, 
įvykiai ėjo šia eile.

; Moterys nuėjo prie kapo, vis 
į dar gaubiamos praėjusių dviejų 
jdienų pasibaisėjimo šešėlio, nu- 
I liūdusios. Jos nugalėjo savo bai
mę. bet tam reikėjo nepaprastos 
drąsos, nes einant keliu saulė
tekyje vėl įvyko žemės drebėji
mas; jis riedėjo lyg griaustinio 
garsas, taip arti, tarytum eitų iš 
Jeruzalės.

Tarp šių didvyriškų moterų 
visi aprašymai be išimties pirmą 
vietą skiria Marijai Magdale
nai, moteriškei iš Magdalos, iš 
kurios Jėzus buvo išvaręs septy
nias piktąsias dvasias ir kuri 
nuo to laiko buvo atsidavusi sa
vo gyvenimu Jam. Jonas pamini 
tik jos-vardą, bet trys sinoptikai 
ir apokrifai įsakmiai ją nurodo. 
Ji, atrodo, bus nuėjusi greičiau 
nei kitos, greičiausia tikėjimo ir 
jausmingos vilties akinama. Pas
kui ją ėjo kita Marija, Jokūbo 
motina. Salome ir Joana, viso 
penkios ar šešios. “Kas mums 
nuritins akmenį nuo kapo an- 

(Nukelta į 3 psl.)

rytą ir staiga kažkodėl pajunta
me didžiulį džiaugsmo ir ramy
bės pakilimą. Abejingieji ir ne
tikintieji taip pat švenčia. Pa
saulietiškuose kalendoriuose Ve
lykos ženklinamos papildomo-

skubiai paguldytas kapan.

Sibiran ištremtųjų velykinės maldos
Dievc, neišreiškiama meile, pats nužengei iš dan

gaus parodyti mums kelio meilės karalystėn.

Jėzau, amžinojon iaimėn pakvietei visus geros 
valios žmones, visus trokštančius ir jieškančius amži
nybės. Kūno ir dvasios kančios, įvairiausi trūkumai — 
tikriausi palydovai dangaus Iaimėn.

Velykų Kristau, padėki prisikelti^ iš savo ydų 
man, mano mylimiesiems, mano Tautai, prikelki lai]) 
pat visus klystančius.

Visos dangaus dvasios, padėkite mums giedoti 
Kristaus Prisikėlimo garbę. Garbė, šlovė ir padėka 
Mirties Nugalėtojui, Meilės Davėjui. Amen.

Nuovargis, nusilpimas sukaustė mūsų širdis. Ne
beturime nei dvasios maisto, nei reikalingo poilsio, 
nei atsigaivinimo.

Ilgesys, lūkestis, vergija prislėgė mus. Gailestin
gumo Jėzau, Tavo pasigailėjimo šaukiamės, prie Tavo 
atverto šono glaudžiamės. Gailcstingiausioįi ir meile 
liepsnojanti Širdie, sujunki mus gailestingumo, mei
lės ir vienybės ryšiais. Padėki mums veikiai sugrįžti 
į savo žemę, kad vis geriau vykdytume Tavo warns 

skirtus uždavinius. Amen.

(Ii ketonų Sibiran ištremtų lietuvotiių ranka 
rašytcs moldnknvoės "Moriin, Gelbėk mus").
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I Komunizmas moters akimis

(Pirmos Velykos 1946 m. DP stovykloje, Seligenstąte)
, tuo pačiu dangumi, geras ir pik

tas žmogus.
Minia pamažu slenka. Juozas 

: jos gale, bet ne minios dalis. Jis I 
eina, lyg pati žemė po kojomis 
besisukdama jo buvimo vietą 
keistų. Jis nejaučia, kad jis ju
da, lygiai, kaip nejaučia oro, ku
rį traukia pilna savo gyvastim.

“... kėlės Kristus, mirtis kri
to ...”

Kėlės... kėlės... kėlės...
Kada gi tu, žmogau iš savo 

nuodėmingo kevalo prisikelsi? 
Kada tu pasidžiaugsi iš pagrin
dų bent vieną savo širdies pikt
žolę išrovęs? Kada sužibėsi bent 
vienu išsvajotųjų dorybių dei
mantu? Kada tu savo tikro, žmo
giško prisikėlimo garbei galėsi 
sušukti “Aleliuja”? Kada? ..

Tu girdi, tu žadi, sakai, kad 
nori, bet nieko nedarai, kad kar- 
>ą pakiltum. Pamėgini tiesti 
sparnus, bet neturi valios. Pil
koji žemė daugiau tave traukia, 
Visa, kas šventa, kas gražu, kas 
kaip skaisčioji beribė mėlynė! 
kilnu prabėga pro tave, kaip pro 
malūno ratą sidabrinio upelio 
gaivinančios srovės. Tu gi lieki 
vis tas pats, kaip prirakintas 
vergas, kuris nežino kelio, neži
no valandos.

Šiandien susigraudenęs. “Mea 
culpa”, o ryt ir vėl iš pradžios.

Juozas buvo vidutiniško ūgio, 
šalto, ramaus veido ir labai ne
kalbus. Sunku būdavo atspėti ką 
jis mąsto, ką galvoja. Bendrame 
pokalbyje su kitais, kur vienas 
kitas dėl savo nuomonės iš kai- 

. lio nertis imdavo, Juozas klau- 
sėdavo, progą nutaikęs pažerda- 

" * '^6 ir sayo nuomonę. Pažerdavo 
ją aiškią, kondensuotą, lyg pa
čios sielos lašą išlašindavo ir 
baigta. Patiko ji kam ar ne, jam 
nė negalvoj. Paklausė dar kas 
ko — atsakė, bet karščiuotis, 
gintų įtikinėtų tai jau ne Juozo 
amatas. Kiekvienu klausimu jo 
nuomonė buvo planingo apgal
vojimo vaisius ir jokie vėjai iš 
šalies negalėjo jos pakeisti. Net 
arti esantiems jis atrodė abe
jingas, sunkus ir nesuprantamas. 
Juozas tuo nesisielojo. Jis turėjo 
gyvenimo draugą. Jų gyvenimas 
pynėsi darniai. Be mažyčių 
smulkių debesėlių, kurie čia at
plaukdavo, 'čia išsisklaidydavo, 
jautė jis pakankamai saulės ir 
šilimos ir nieko daugiau netroš
ko, neieškojo.

Šių dienų bendro sąmyšio ar 
visuotinos baimės valandomis, 
visada atrodydavo šaltas lyg iš 
kito pasaulio, lyg jo vieno ne
liestų tai, kas darosi. Į klausimą 
argi jis nesijaudina, šypsodamas 
atsakvdavo:

— Reikia gi, kad kas nors ne
pamestų galvos.

Pats nebuvo pergyvenęs to, ką 
kiti pavadintų baisumu ar nelai
me, bet nėjo į teatrą - spektak
lius, kur vaizduojamos būdavo 
tragedijos, nemėgo panašių fil
mų, venpė laidotuvių ir kiekvie
no smalsuoliu susibūrimo, kur 
matėsi asaros ac kraujas.

— Jei palaidočiau tave, — pa
sakė jis savo draugui, — turbūt 
niekad nelankyčiau tavo kapo.

— Kodėl?
— Tai būtų per sunku...

Rytas. Dangus džiaugsmingai 
nuraudęs gaubia bundančią že
mę. Jis gaubia visą žemę. Visą, 
su kalnais ir tarpukalnėm, klo
niais. miškais, lineliais, jūromis. 
Visa, su nlėšraisiais žvėrimis, su 
mielais, švelniais gyvulėliais, su 
giedančiais paukšteliais, su dūz- 
gančiom bitutėm. Ir žmogus po

Pragaro vartus išgriovė ..
Išgriovė...
Visi demonai iš jo išlakstė. 

Apraizgė žmogaus širdį, supan
čiojo sąžinę, išniekino dorybę!

Pragaro vartus...
Viešpatie, Viešpatie! Kodėl 

atitolinai savo ausį nuo šios aša
rų pakalnės? Kodėl nusukai Sa
vo veidą nuo sugniužusio, panie
kinto žemės karaliaus-žmogaus?

“Pragarą Jis nugalėjo.

Vargšams viltis sužibėjo...”
Viltis! Viskas, ką mes šiandien 

beturime telpa tame viename 
žodyje — viltis!

— Neatimk mums, Viešpatie, 
to vienintelio! Neatimk! Be jo 
mes pražūsime -bekraštėje vargų

Be jo mes užtrokšime 
ir neapykantos suku

Tavyje,. Viešpatie! Vii
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Mokslas dabar > 
sutraukia hemoroi* 
dus be skausmo ar 

nepatogumo
Surastos vaistas, kuris palengvina 

skausmus bei niežėjimą ir sutraukia 
hemoroidus.

Toronto, Ont. (Specialiai) — Pirmą 
karta mokslas atrado nauja gydomąją 
priemonę sutraukti hemoroidus ir pa
lengvinti skausmo bei niežėjimą. 
Tūkstančiams pagelbėjo ši nebrangi 
priemonė, privačiai savo namuose be

Jokio vargo ar nepatogumo.
Daugeliu atveju buvo švelniai pa

lengvinti skausmai ir ištikrųjų atslū
gimas (sutraukimas) įvyko.

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

Paslaotis šios naujos gydymo prie
monės (Bio-Dvne) — atrasto .garsai 
mokslinio instituto.

Dabar ši nauja gvdymo priemonė 
yra pasiūloma žvakučių (suppository) 
arba teoolo (ointment) pavidale vadi
namu PREPARATION H.

Klauskite šio vardo vaistų visose
• ’ vaistinėse — pinigų grąžinimo ga- 
’ rantija.

jūroje, 
klastos 
riuose!

Viltis 
tis!

Ir čia Juozas įsijungė į minią. 
Jis pajuto, kaip ta visumos vil
tis išaugo tarytum į liepsnojantį 
liežuvį, siekiantį augštybėse 
Viešpaties kojų; Jis pajuto, kad 
jei šiuo momentu staiga užges
tų viltis, tai ši pamaldžiai gie
danti minia nebetektų lygsvaros, 
išprotėtų ... Jis pajuto .. •

Tegul ir mus džiaugsmas ima”.
Prisikeik, žmogau! Prisikeik! 

Tenušvinta tavo siela prisikėlu
sio Kristaus spindulių šešėliais! 
Ant visados nupurtyk suvargu
sios sielos pelėsius! Vilties tau 
Viešpats neatims. Tik eik prie 
Jo! Kelk augštybėn savo meile 
liepsnojančią širdį ir pasaulis 
bus gražesnis per tave — žmo
gau. V. Šmaižienė.

Sakoma, kad moterys galvo
jančios širdimi Širdies perspek
tyvai būdingas beprasmiškumas, 
artumas. Žiūrint iš arti, spalvos 
gyvesnės, linijos ir detalės ryš
kesnės, pasikeitimai griečiau pa
stebimi. Todėl gauti įspūdžiai 
gilesni, turtingesni, nors ir ne
pasižymi pastovumu.

Daug šneka apie komunizrną 
vyriškos lūpos, mažiau moteriš
kos. Už tai įdomu susipažinti su 
moterų nuomone apie komunis
tinę santvarką, kurią neseniai 
perdavė spaudai Vak. Vokieti
jos ministerija bendriems vokie
čių klausimams.

Ministerijos pavedimu Miun
cheno Infratest institutas apklau 
sinėjo 598 vokietes, atbėgusias 
iš rusų zonos. Savo amžiumi, 
profesiniu išsilavinimu, religija 
jos reprezentavo Rytų Vokeiti- 
jos moterų vidurkį.

Klausimai sukosi apie papras
tą kasdieninį gyvenimą. Atsaky
muose ieškota, kiek giliai komu
nizmas yra įleidęs šaknis į žmo
nių sielas.

Kino kronikose ir laikraščiuo
se nestinga nuotraukų, rodančių 
rikiuotai žygiuojančias moterų 
minias Rytų Vokietijoje. Stebė
damas jų veidus, niekaip negalė- 

jtum tvirtinti, kad jos savu noru 
Į būtų atėjusios į aikštę paraduo
ti. Ir ištikrųjų, Infratest institu
to apklausinėjimų duomenys 
liudija, kad moterys Rytų Vo
kietijoje visiškai nemėgsta ko
munistinių organizacijų.. Tiesa, 
dirbančios moterys turi priklau
syti profesinėms sąjungoms (FD 
GB) — tai būtina, kitaip darbo 
negausi. Bet kur nėra prievar
tos, ten nesimato ir noro įsirašy
ti kurion nors organizacijon. To
kiai Demokratinei Moterų Są
jungai (Demokratischer Frauen- 
bund), senosios Nacionalsocialis
tų Moterijos (NS-Frauenschaft) 
tęsiniui, priklausė tik 10%‘ ap
klaustųjų. Šią organizaciją mo
terys trumpai drūtai apibūdino: 
“pilna nešvankiu bobų” (ordi- 
naere Weiber), “tik kvailos mo
terys, o valdyba — žmonijos at
mata”.

8% apklausinėtų moterų buvo 
vokiečių-rusų draugijos narėmis. 
Du trečdaliai moterų nepriklau
sė jokiai komunistinei organi
zacijai. Darbo atžvilgiu savaran
kiškų moterų neužtiksi nei De
mokratinei e Moterų Sąjungoje, 
nei vokiečių-rusų draugijoje. 
Šiaip jau 60% darbininkių neiš
vengė įsirašymo į kitus organi
zacinius vienetus. Tarnautojų 
nuošimtis augštesnis (74), nes 
Valdžia i as daugiau spaudžia. 75 
% apklausinėtųjų neskyrusios 
organizacijoms nei kiek laiko, 
likusios —- po kelias valandas į 
savaitę.

Kain žinia, sovietinė valdžia 
kiekvienam namui ir kiekvienai 
gatvei paskiria savo patikėti
nius. Jie atlieka seklių ir ska
tintojų komunistinei idėjai už
davinius. Iš apklausinėtų mote-

rų tik 5% yra turėję nemalonu
mų su tais provokatoriais. Vi
sos kitos moterys arba nejutu
sios patikėtinių rankos, arba 
mokėjusios išvengti susidūrimų.

Paaiškėjo įdomus dalykas, 
kad toks tarybinės valdžios me
todas kontroliuoti žmones pasie
kė priešingo rezultato: gyvento
jai stengiasi kuo taikingiau su
gyventi su kaimynais (77%). 
Šaltuose santykiuose su kaimy
nais gyveno tik 13% apklausinė
tųjų, ir tik 4% kentėjo dėl poli
tinių motyvų. Tie 4% atitinka 
skaičiui aršių komunistų, kurie 
taikos ofenzyvą veda karo for
moj.

Infratest instituto apklausinė
tos moterys visos, kaip viena, 
— labai neigiamai atsiliepė apie 
“socialistinę valstybę”. Savo nuo 
monę jos grindė praktiškais ar
gumentais: trūksta reikiamų 
prekių, gaunamų prekių vertė 
menka, pardavėjos nemanda
gios, geležinkelio policija neap
sieinanti be tikrinimų, daug 
žvalgu, dar daugiau propagan
dos. Visuomeninins gyvenimas 
jų nedominęs, juo mažiau taip 
vadinamas “socialistinis plana
vimas”. Ir jei moterys pripažįsta, 
kad esą ir gerų “socialpolitinių” 
įrengimų, tai jos turi omeny ne 
tuos “socialistinius laimėjimus”, 
kurie, anot Ulbrichto ir Chruš
čiovo, turėtų būti palikti ir po 
abiejų Vokietijos dalių suvieni
jimo (įmonių suvalstybinimas, 
žemės reforma), bet socialinius 
įrengimus, kaip sveikatos įstai
gas, motinų globą, algos mokė
jimą ligos metu, vaikų priedus 
ir k., t.y. tuos socialinės politi
kos vaisius, kurių Vak. Vokie
tijos gyventojai nebelaiko švie
žiais.

Komunistu užsimojimas įpinti 
kiekvieną pilietį į politinę kraš
to raidą per darbovietę, per or
ganizacijas, per seklių tinklus, 
verčia žmones iš visų jėgų ginti 
paskutine asmeninės laisvės tvir 
tovę — šeimą. Nors tarybų val
džia naudoja įvariausias prie
mones šeimos židiniui išardyti, 
nors ji nesigaili pinigo propa
gandai, kad tik išviliojus šeimos 
narius i nesibaigiančių susirinki
mų sales, vienok šeimos gyve
nimas, vietoj ėmęs skilti, dar la
biau susicemeatavo. Sykiu pa
krypo žmonifcAiteresai į dvaši- 
nes vertybes, kitaip tariant, į 
tas plotmes, kurios sunkiausiai 
pasiekiamos betkokiai diktatū
rai. Štai nav. apklausinėtos mo- 
tervs. įšskaičiuodamos savo 
mieliausius užsiėmimus, dešimt 
kartu dažniau, negu motervs V. 
Vokietiioie. pamini “pokalbius 
ir aplankymus”. Jos dažniau iš
einančios pasivaikščioti, aplan
kančios pažįstamas šeimas, jau-- 
kiai’praleidžiančios vakarus be 
sišnekučiuoiant.

Knvsni skaitvmas užima taip 
nat augšta vieta mėgiamu užsi
ėmimu išvardinime. 56% iš ap
klausinėtųjų skaitė knygas “daž-

nai arba prie progos”, kai tuo 
tarpu panaši moterų grupė Vak. 
Vokietijoje į tą patį klausimą 
atsakė 44%. Rytų Vokietijos 
moterys skaitančios daugiau 
mokslinės ir klasinės literatūros 
(knygų pirkti nereikia, nes be
veik kiekvienos šeimos knygų 
lentynoj gali rasti klasikų ras
tus; anksčiau jie tarnavo dau
giau kaip papuošalas), mažiau 
kelionių aprašymų, krimijialinių 
romanų (to žanro knygų mažiau 
ir išleidžiama tarybiniuose kraš
tuose).

Žinoma, užsiėmimų pobūdis 
yra daugiau ar mažiau ir ekono
minio gyvenimo pasėka. Komu
nistiniuose kraštuose nėra ski
riama dėmesio tai pramonės ša
kai, kuri rūpinasi gyventojų 
laisvalaikių paįvairinimu. Tai
pogi darbininkijos ir žemesnių
jų tarnautojų neturtas verčia 
žmones pasitenkinti nieko ne
kainuojančiais kasdienybės pa
įvairinimais.

Infratest instituto anketų da
viniai leidžia su tikrumu spręsti, 
kad tarybinė valdžia Rytų Vo
kietijoje laikosi karinės jėgos 
dėka. Gyventojų pritarimo ji 
neturi. Komunistinė • ideologija 
iki šiol nepajėgė užkariauti žmo
nių sielų. J. M. (ELI).

Pąsiremdamas jugolslaviškais Visos tos netobulybės, gal būt, 
šaltiniais italų laikraštis “Conti- būsią pašalintos per dabar gar- 
nentale”, kuris turi artimų ryšių sinamąjį septynmetį, 
su vidaus reikalų ministerija, ' ’ ----
paskelbė straipsnį, kuriame įro
dinėjama, kad sovietų pajėgu
mas neteisingai perdedamas. O 
tai esą svarbiausia dėl to, kad 
jų karinė vadovybė sumaniai iš
kelianti savo technikos laimėji
mus, bet stropiai nuslepianti vi
sus nepavykusius bandymus. Ju
goslavų slaptosios tarnybos ži
niomis 1956 ir 1957 m. visų rake
tų bandymų 32% buvę nesėk
mingi. Ypatingai didelę nelaimę 
atnešęs vienas bandymas Sodo- 
laže, pietų Sibire, kai naktį pa-Į nadiečiai 
leista raketa nukrypusi nuo ke- :
lio ir pataikiusi į kareiviens. 
Nuo sprogimo buvę visiškai su
griautos kareivinės ir žuvę la
bai daug karių.

Nuo 1956 m. kovo iki 1958 m. 
kovo mėn. buvę lygiai 2.400 ne
laimingi karinių ginklų bandy
mai. Jų tarpę buvę 116 spraus.- 
minių lėktuvų nelaimių, kilusių 
dėl konstrukcijos trūkumų. Taip 
pat didelių trūkumų pasirodę 
šarvuočių gamvbos technikoje. 
Tik 1957 m. 2.016 lengvųjų, 811. 
vidutiniųjų ir 208 sunkieji tan
kai buvo rasti netinkamai pa
gaminti ir visiškai atmesti, ar
mijos nepriimti.

Visos tos netobulybės, gal būt,

_ _ _ Tad tik
tada Sovietų Sąjunga galėsian
ti būti laikoma techniškai pasi
ruošusi.

RUMUNUOS ŽYDAI 
PALESTINON

Po ilgų bei kantrių pastangų 
komunistinė Rumunijos vyriau
sybė pagaliau sutiko išleisti Iz- 
raelin 100.000 žydų dar šiais me
tais. JAV ir Kanados žydai suju
do telkti lėšas. Amerikiečiai už
simojo surinkti $100 miL, o ka-

' “ i $1.600.000. Vajun 
įtraukti ir Izraelio diplomatiniai 
atstovai; pvz. jo atstovas Kana
dai pareiškė, kad arabai daugiau 
domisi žydų imigracija Izraelin 
nei šio žemyno žydai. Arabų 
spauda aštriai puola sovietus, 
ypač Rumuniją, už masinį žydų 
išleidimą Palestinon. Tai esąs 
naujas sionistų bei imperialistų 
sąmokslas prieš arabus, siekiąs 
atgabenti 3 milijonus žydų oku- 
puoton Palestinon. Maskvinė “Iz 
vestia” ramina, esą sovietai nie
kad neišleis 3 mil. žydų, kad at
stumtų savo draugus arabus. 
Rumunijos vyriausybė irgi puo
la Izraelio ir sionizmo vadovau
jančių sluogsnių “šmeižtus”.

MIKE STERN

Paskutinės Mussolinio dienos
(Tęsinys iš praeito nr.)

Jis išlipo iš savo autoblindos 
ir vėl nužygiavo skersai gatvės 
į miesto savivaldybės rūmus. Iš
aušus, iš vietos gyventojų buvo 
gauta vienokių ar kitokių infor
macijų apie padėtį. Esą, daugu
ma vietos fašistinių pareigūnų 
pabėgę į kalnus. Iš vieno-kito li
kusiojo buvo sužinota, jog parti
zanų jėgos į_šiaurę nuo Menag
gio jokiu būdu negalinčios pra
šokti 200 vyrų. Paežerio plentas 
į Šveicariją buvęs visiškai lais
vas iki praeitos nakties vidurio. 
Keletas mašinų tenai pravažiavę 
laisviausiai. Kur-ne-kur tebuvę 
užregistruoti tik sporadiški šū
viai iš šautuvų arba tik iš pisto
letų.

Pirmieji pranešimai atklydę iš 
.Milano pranešė, jog. miestas ga
lutinai paimtas partizanų žinion. 
Jie kankiną ir užmušinėją pa
silikusius ten fašistų pareigū
nus. Tos žinios tarytum patvir
tino Mussolinio nusistatymą bėg 
ti, bet nepasilikti.

Pagaliau aikštėje atsirado žval

Išvertė PR. ALŠĖNAS

PREPARATION H
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ČESNAKAS-SVEIKA
Pasiklauskite daktaro ar vaistininko.

Česnakas yra natūralus antiseptinis vais
tas, kuris padeda išlaikyti nuo nešvaru
mų kraujo tekėjimų. Adams Garlic 
Peorles yra mažos, be kvojo ir skonio 
kapsulės, turinčios grynas česnako sul
tis. Šioje sukoncentruotoje formoje jūs 
gausite viską kg šis augalas gali jums 
duoti. Adams Garlic Peorles turi savyje 
Salicylamide, kuris yra žinomas kaip pa
lengvinęs skausmų, malšinęs Artričio ir 
reumatizmo skausmus. Stenkis išlikti 
stiprus ir sveikos*- Daryk, kę tūkstančiai 
daro — dar šiandien nusipirk iŠ vaistinės 
Adams Garlic Peorles. Džiaugsies tai pa
daręs.

RESTORANAS “RŪTA”
Naujai atidarytas ir naujai įrengtas. Valgiai gaminami prityrusių virėjų. 

Atidarytas nuo 6 vai. ryto iki 9 vai. vok. Visi maloniai kviečiami atsilankyti.
994 DUNDAS ST. TORONTO. Telefonas LE. 6-4393

Savininkai V. H. J. IVANAUSKAI.

Nauja Lietuviška Valykla

Lenard’s Cleaners
985 College St Tel. LE. 1-5166

Darbas atliekamas vietoje su modemiškomis mašinomis.
PRIIMAME IR PRISTATOME Į NAMUS.
Darbo valandos: 8 vai. ryto — 7*val. vak.

* šeštadieniais — 8 vai. ryto — 6 vai. vak.
Savininkas L. LEVECKIS

įvairus siuntiniai
į LIETUVĄ, Latviją, Estiją, Ukrainą, 

Lenkiją ir U.S.S.R.

kitųSiunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus rūbų, avalynės, vaistų ir 
reikmenų įvairius siuntinius.

Turime pardavimui kostiumams, paltams ir suknelėms medžiagų, priedų 
ir įvairių kitų prekių.

Be to, turime standartinius medžiagų ir odos siuntinius, kurie sudaromi 
mūsų krautuvėje ir siunčiami iš Kanados.

Prieš sudarant siuntinį prašome užeiti pas mus ir apžiūrėti medžiagas, 
bei susipažinti su kainomis ir Jūs tikrai būsite patenkinti.

IŠ EUROPOS VALSTYBIŲ:
Priimame užsakymus ir siunčiame įvairius vaistus, akordeonus, mezgimo 

mašinas, laikrodžius, stiklui piauti peiliukus, parkerius, skustuvus, plaukams 
kirpti mašinėles, įvairios tekstilės medžiagos, maistų ir t.t.

10 kg. cukraus .. . . .. $13.22 20 kg. cukraus .. . .. $21.85
10 kg. taukų .. . .. $22.69 20 kg. taukų .. .. .. $39.60
10 kg. ryžių.......... $14.80 20 kg. ryžių.......... $24.45
10 kg. sviesto . $31.94 20 kg. sviesto . . $53.45

(I Sibirą iki 10 kg. reikia pridėti $1.50, O iki 20 kg. — $2.50)
SIUVAMA KOJINĖ MAŠINA firmos "Minerva - 122" (medinis staliukas 

ir kojos) iškaitant' visus mokesčius — i Europa............................. $175.00
j Azija.....................   $182.00

Jeigu pas Jus kiltų bent koks neaiškumas, kaip pigiau ir 
geriau pasiųsti siuntini, prašau paskambinti arba parašyti ir 
mes tuojau duosime sąžiningą ir nuoširdų atsakymą..

Standartiniams medžiagų, odos, vaistų ir maisto siunti
niams prašome reikalauti mūsų atspausdintų katalogų.

Gyvenę ne Toronte, prošome savo sudarytus iki 17 svarų gryno svorio 
siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti mums paštu 
ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
CENTRINĖ ĮSTAIGA:

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

SKYRIAI:
105 Conoe* St. Hamilton, Ont. Tel. JA. 8*6686. Ponio V. Jurorth.
94 Douglas St., Sudbury, Ont. Tel. OS. 3-5315. Ponio M. VentlrevHienė.

DARBO VALANDOS: pirmadieniais - penktadieniais nuo 9 vai. 
ryto iki 7 vai. vakaro, šeštadieniais—nuo 9 vaL ryto iki 5 vai. v.

Sav. A. Kalūza

Mussolinis nekantriai laukė 
atvykstant savo patikimo legijo- 
no visą dieną. Deja, nei legijo- 
nas, ir net jokie pasiuntiniai ne
sirodė. Kada batalijono avan
gardas pasiekė Cernibio, kur bu
vo apsistojusi Dučės šeima, kaž
kas kaime iššovė j orą keletą šū
vių. Žinoma., tai buvo paskirų 
partizanų darbas. Gi legijono 
vadovybė, jau visiškai demorali
zuota įvykių eigos ir nebeturė
dama jokio noro kautis, tučtuo
jau sukrovė ginklus ir... pasi
davė. Daugelis karių tuojau už
pildė pareiškimų blankus, kaip 
norį įstoti į tos vietos komunis
tų skyrių. Tenykštei komunistų 
partijos vadovybei jie pateikė ir 
daugiau nęgų_3 milijonų dolerių 
vertės karinius fondus.

Pradedant temti, Mussolinis 
jau visiškai pametė viltį. Tačiau 
jis dar vis tebebuvo vietinės 
miesto savivaldybės patalpose ir 
dar vis laukė. Auštant pasipylė 

i miesto gatvėje ilga grandinė vo- 
gybinis motociklistas. Jo milinė i kiečių armijos karių mašinų. Jo-
— perlyta, o jis pats garavo pra- |Se buvo Luftwaffe ir SS kariai 
kaitų. Jis skubiai išsitraukė vo
ką iŠ užančio ir padavė Mussoli- 
niui. Pranešime buvo rašoma,

Į jog Ettore Muti legijonas, vienas 
liš patikimiausių Dučės karinių 
daliniu, auštant palikęs Milaną 
ir skubąs trauktis į šiaurę, kad 
prisijungus prie savojo Dučės.

Mussolinio viltys kiek pašvie
sėjo. Jis greitai parašė atsakymą 
dalinio vadui ir tą patį kurjerį 
išsiuntė atgal. Atsakyme buvo 
pranešama, jog Dučė jų lauks.

Dabar jis galvojo, kad su to
kiu ištikimu kariuomenės dali
niu galės prasiveržti, kur tik no
rės. Turint tokią jėgą su savim 
—galima vvkdyti ir kitokius pla
nus. Kodėl gi. pagaliau, jis ne
galėtų patraukti kiek atgal į Vai 
tellina rytiniame slėnyje, Alpių 
papėdėje, šiauriniame Como eže
ro kamputyje. Juk tai būtų vi
sai prie Šveicarijos ir Vokieti
jos. Nugalėti jį tokioj geroj gam 
tinėj pozicijoj ir su ištikimu le- 
gijonu būtų visai neįmanoma. 
Tuomet jis nasidavimo sąlygas 
•galėtų pateikti ir Amerikos ka
rinėms jėgoms tokias, kokios iš
plauktu iš stiprios pozicijos.

Belaukiant ir bekuriant įvai
riausius planus Claretta Petacci 
vėl prisiuntė pasiuntinį pas Du
če, pareikšdama, kad labai no
rinti pasimatvti. Mussolinis ir 
šiuo kartu atmetė ios pageida- 
vima. nes buvo užimtas, daug 
svarbesniais reikalais. Begalvo
damas. kad vėl neužilgo turės 
karinės iė?os dalinį ir vėl galės 
kautis. Diktatorius nasnuto be
sąs seniau buvęs “Duče”...

— Italijos žmonės nori manęs,
— jis dėstė savo palvdovams, — 
aš turiu grįžti pas juos ...

ma išsprukti. Iš tikrųjų, tame 
visame rajone negalėję būti dau
giau kaip 500 partizanų, visame 
47 mylių ežero pakraštyje. Ir jie 
— buvo labai išblaškyti, todėl 
prieš reguliarų kariuomenės da
linį kautis visiškai nebūtų galė
ję. Tačiau vokiečių dalinio va
das šito visai nežinojo. Be to, 
kaip ir pats Mussolinis, jis jau 
visai nebenorėjo jokio kraujo 
praliejimo. Ko jis norėjo — tai 
tik pasiekti neutralų dangų — 
Šveicariją.

Jausdamasis užblokuotu, vo
kiečių dalinio vadas sėdėjo ma
šinoj ir laukė, kas toliau bus. 
Grupė vietos gyventojų, vėdini 
vietinio klebono, prisistatė prie 

įi°- .
— Kas kontroliuoja Dongo 

miestelį? — paklausė vokietis.
— Partizanai, — trumpai ir tik 

vienu žodžiu atsakė kunigas.
Suktais žodžiais dalinio vadas 

mėgino patirti ar didelės par
tizanų jėgos randasi miestely?

Gavo atsakymą — taip pat, 
žinoma, netiesioginiais žodžiais, 

į — jog tenai jų esama tūkstančių 
ir stipriai ginkluotų, kurie lau
kią tik signalo atidaryti ugnį į 
koloną. . .

Kada vokiečių karininkas dar 
delsė, norėdamas išgauti iš civi
lių kuo daugiau “informacijų”, 
čia pat prisistatė ir 52-tros Gari
baldi brigados partizanų vadas, 
už kurio — buvo ir koks 50 eili
nių kovotojų. (Žinoma, tai buvo 
ir viskas). Brigados komandie- 
rius — buvo vienas iš rečiausių 
figūęų partizaniniam judėjime 
prieš fašizmą. Tai kunigaikštis 
Pier Bellini delle Stelle, barz
dotas jaunas aristokratas, kuris, 
reikia pasakyti, šiaipjau neturė
jo labai griežtai nusistatytų po
litinių pažiūrų. Jo uniforma — 
buvo sena, apdulkėjusi. Galvą 
dengė alpinistų šalmas. Per jo 
petį užmestas diržas, ant kurio 
kabojo sunkus automatinis gink
las.

Kunigaikštis Bellini be jokių 
didelių įžangų tarė vokiečių ka
rininkui, jog, jeigu jie nesutin
ka pasiduoti, tai jo vyrai laukią 
tik įsakymo pradėti puolimą. 
Kad išvengti kraujo praliejimo, 
jis patariąs sudėti ginklus. Gi 
beginklius, galimas daiktas, jie 
praleisią toliau vykti.

Ginkluotiems pabėgti, nei ap
siginti — nebūsią galima, nes vi
si tiltai esą užminuoti ir kiekvie
name kelio bloke — išstatyta ar
tilerija ir kiti ginklai.

Bellini autoritetingos manie
ros pridavė svorio jo žodžiams. 
Vokiečių karininkas tuo patikė
jo. Ginklus sutiko palikti, tik 
prašėsi, kad beginkliui jo dali
niui būtų leista toliau važiuoti. 
Partizanų vadas sutiko, su sąly
ga. kad jis praleisiąs tik vokie
čius. Gi italai — turėsią pasŪik-

visiškoj pasitraukimo nuotaikoj. 
Mussolinis taipogi apsisprendė, 
jog nebeapsimoka . belaukti ir 
padarė skųbįf .sprendimą jo kon
vojui, susiaėdančfafh’dš 39 ma
šinų, su turtu, pinigais ir doku
mentais prisijungti prie besi
traukiančios vokiečių kolonos — 
įų užpakalyje.

5 vai. 30 min. balandžio 27, 
Mussolinis apleido Menaggio sa
vivaldybės rūmus, sėdosi į ma
šiną ir išvyko. Šaltas ir sunkus 
lietus merkė Italijos žemę, šal
tis skverbėsi į mašinų vidų. Du
čė turėjo pasistatvti savo palto 
apikaklę. Gana toli, užpakalyje, 
važiavo ir buvusioii ^diktatoriaus 
“gyva madona” Claretta, apsi
rengusi pusiau kariška unifor
ma. Ant jos galvos buvo aviato- 
riaus odinis šalmas ir dideli la
kūniški akiniai. Ji važiavo su 
savo broliu Marcelio.

Kol tokia didžiulė kolona na- 
iudėjo, užėmė šiek tiek laiko. 
O ir naįudėiusi riedėjo į prieki 
labai lėtai. Per visą valanda iie 
padarė tik dešimt mvliu kelio 
ir. pagaliau, visiškai* turėjo su
stoti tarp mažti Musso ir Don
go miestelių, nes kelias — buvo 
užblokuotas. Dučės autoblinda 
sustojo lygiai ant Passo tilto, 
anie vieną mylią užpakalyje vo
kiečiu voros priekio.

Keletas medžių buvo nuleisti 
skersai kelio ir pravažiavimas — 
užblokuotas. Esą; tai buvęs gy
ventojų protestas prieš fašistus, 
kurie, pasitraukdami, - nužudę 
keletą miestelio evventoių. Vo
kiečių kolonos vadui, kaip visiš
kai demoralizuotam kautynių 
fronte, atrodė. j8g tai vra jiems 
spąstai, iš kufių riebebaš įmano-;ti, kaip jo dalinio belaisviai.

DĖMESIO NAMU SAVININKAI!
Nelaukite vasaros, atlikite ką galite dabar.

**83 ■■ f

Sutvarkykite elektros instaliaciją s_avo namuose dar KOVO 
mėnesj pigiausiomis kainomis.

Paskambinkite telefonu HI. 7-1601

ELEKTROS KONTRAKTORIUS V. JUŠKEVIČIUS
Padarius darbą nemokėsite nieko dabar, po 30 dienų galėsite atsilyginti. Jeigu kam trūksta 
pinigų, palauksime iki 60 dienų. Visas mūsų elektros darbas garantuotas ir bus patikrintas 
Hydro elektros inspektorių. .
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Pasiruoškime ir netikėtumams
Pasaulinės reikšmės įvykiai šas Mikojano vizitui. Nežiūrint, 

Š.m. kovo T3 d. dr. A. Šapokos mūsų dienomis rieda taip sma- kad minima ir pačio prezidento
» 1 „ XTTZT C* ~ . ___ j • : * 2 _ .«_: _ • 2 —X m. 1 -

VKLS-GOS KANADOJE PRANEŠIMAS
VKLS Kanados Krašto Vai- kit VKLS-gos ankstyvesnį, ofi- korektūra.

_____ _  ___  „ _ dybos posėdyje (St Catharines, cialų siuntinių pasiuntimą Puns- ;
Dvide- angelai baltais drabužiais sėdė-! 1959. UI. 8 d.) dalyvaujant To- kanj mūsų valdžiai nepatinka, bute įvyko VKLS-gos Kanados giai ir vingiuotai, jog net ir at- pavardė, greičiausiai, jei toks

(Atkelta iš 1 pusti 
gos?” — klausė jos, o keletas 
senų tekstų prideda: - —, —«— —
Šančiai vyrų būtų sunku jį pa- jo vidinėje kapo dalyje, vienas ronto ir St. Catharines skyrių 
judinti”. ten, kur kūnas buvo gulėjęs, o f valdybų atstovams, buvo per-

Prisiartinusios prie kapo, jos kitas — kur buvo ilsėjusis jo žiūrėta Sąjungos veikla. Aptarti 
radp jį atvirą. “Ir rado akmenį ”* M•
atrištą nuo kapo”, sako šv. Lu
kas (XXIV, 2), ir kūno ten ne
bebuvo. Kas buvo atsitikę? Sv. 
Matas sako, kad “Viešpaties an
gelas nužengė iš dangaus, prisi
artinęs nurito akmenį”. Žemės 
drebėjimas tai buvo jo atėjimas: 
“Jo pavidalas buvo kaip žaibas, 
ir jo drabužiai kaip shiegas. Jo 
pabūgę, sargai ėmė drebėti ir 
pasidarė, kaip mirę” (Mato 
XXVIII, 3-4). Tai viskas, ką 
mums Evangelija sako apie šį 
nepaprastą įvykį. Jėzus, kyląs 
iš kapo virš parpuolusių karei- 

x vių, taip dažnai ir taip triumfuo
jančiai atvaizduojamas mene, 
Evangelijose yra pateikiamas 
tiktai dviem paprastom ir blai
viom eilutėm. 

JO ČIA NĖRA 
PAMALDŽIOSIOS moteriš

kės, nustebintos kūno dingimu ir 
pastebėjusios, kad sargų ten ne
bėra, nusigando. Marija Magda
lena, kuri, atrodo, buvo pati vik
riausia (kiekvienas įsivaizduoja 
ja kaip jauniausią), bėgo per- - - -------«» ,--------- .... . o. ™ t x „
duoti žinią mokytiniams (Jono Corregio dėl jo Kristaus persai-i randa reikalas ginti Lietuvos is jų specialų Suvalkų trikampio gar bt.„ Toronto, Ont.; izd. Br. 
XX, 2). Kitos pasiliko ten, vi- dinimo, atleidžiame, matydami ;rytinių bei.vakarinių sienų klau-! lietuvių laiškų archyvą. VKL oaplys — 1558 Davenport Rd., 
duj ar visai prie pat kapo, labai M nuostabią šviesą, kuri gaubia simus. i S-gos Kanadoje centrinės kario- Toronto, Ont.; v-bos narys J. Ci-
neramios, kai “du vyrai žiban- ivisa vaizdą. i VKLS-ga nori atkreipti vi- tekos ir archyvo vedėjo adresas, cėnas 21 Alhambra St., Toron
čiais drabužiais” atsistojo prie- Užteko vieno žodžio pažadinti i šų lietuvių dėmesį dėl tampres-■ Mr. Br. Saplys — 1558 Daven- to, Ont.
jų. Kadangi jos nusigando ir nu- Magdalenoje karštam tikėjimui nių ryšių stiprinimo su ukrai- port Rd., Toronto, Ontario, Ca- 12. Artėjant Velykų šventėms 
lenkė žemyn savo galvas jiedu l^ei jo tikrumui. Ir kiekvienas; niečiais kaip vienais iš geriau-, nada. Taip pat norintieji padėti VKLS-gos Kanados Krašto

’ 1.......    ' ............... ‘ • • • - tautiečiams Lenkijoje, j Valdyba nuoširdžiai sveikina
ij? Ju via; jis at-!iam sakomą žodį, kuriuo Die-isų tautos likiminėj kovoj už bū- prašomi kreipti i minimą VKL Vilnijos lietuvius išblaškytus 
Atsiminkime kaip jis :vas iš amžinybės pašaukė musjvį prieš bendrą priešą ir šie- S-gos Kanados Krašto Valdybos plačiąjame pasaulyje ir brolius

■ _ * • i _ _ » m • _ _ i - i ____1a i • ___ i m 4 m Iv a m v. ‘ "U. v. L* ori Ai on Ai 11 o + Aizs • lx o v»4-n nim_

įžiūrima čia priešingų idėjų in- Krašto .V-bos ir Toronto sky- skirų valstybių vyriausybėms vizitas ir būtų nutartas, vyks vi-
liltracija, todėl nenustebkite, jei riaus Vajaus Kųmiteto atstovų pateikia tikrai nelauktų staig- <-------------------- j--
ilgesnį laiką negaunate laiško, pasitarimas. Jame dalyvavo kny menų. Netikėti ar net ir visai k--,
Mūsų sąlygos paskutiniuoju me- gos autorius dr. Šapoka ir iš vii- nelaukti įvykiai užklupę nepasi-1 pareigūnas.-
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Savaime aišku, kad pagelbė- IpoL Krasauskas, A. Petkaus- 
dami Lenkijoje gyvenantiems kas ir Br. Saplys. Pasitarime bu- 
lietuviams materialiai mes juos vo išsiaiškinu knygos išleidimo 
palaikome ir moraliai. Todėl ma- ‘ baigiamieji darbai, 
lonu.būtų, kad ir toliau mes sa-| Knyga neužilgo išeis iš spau- 
vo brolių gyvenančių Suvalkų dos ir dus atiduota skaitytojams, 
trikampy nepamirštume. | 1d. VKLS-gos Toronto skyr. 

Tačiau toss nekoordinuotas Vajaus K-tas ir toliau laukia vi- 
siuntinių siuntimas, koks buvo suomenės paramos. Knyga išeis, 
iki šiol, dažnai neatsiekia užsi-, bet pinigų jos išleidimui dar ge- 
brėžto tikslo, nes pasitaiko, kad rokai trūksta.
viena'seimą ar asmuo gauna po Į Jei kas šiam reikalui norėtų 
kelis siuntinius, vėl kiti nei vie- paaukoti vieną kitą centą, ar ga
no. Be to gi juk reikalinga pa- lėtų užsisakyti knygą, prašome 
galba labiausiai vargan pateku- i pinigus siųsti: Lietuvių Kredito 
siems ir tai nevien tik gyvenan- Koperatyvas Parama, 1129 Dun- simams.
tiems Suvalkijoje, bet ir visoje das St. W., Toronto, Ont., Cana- nesusigaudymas, galėjęs turėti. 
Lenkijoje. ' cla, VKLS-gos Vajaus K-to ei- j ir didesnės tartautinės reikš-

j Vilniečių Krašto Valdyba nu-įnamoji Sąskaita Nr. 825. įmes, buvo kovo 11 d., kadą iš
vo realizmu, visuomet buvo me-! 3. Valdyba priėjo vieningos sprendė šį darbą centralizuoti už 11- Visais vilniečių reikalais Eisenhowerio atsakymų atrodė, 
nininkų mėgiama, ypač italų nuomonės, jog mūsų lietuvišKO- ....................  -’•’ ••• 1 -- - o
mokyklos. Mes matome ją Gint- ji spauda daug gali prisidėti prie 
to, Duccio, Lorenzo di Credi ir lietuvių vienybės konsolidavimo 
Rafaelio kūriniuose: Jėzus augs- ii prieš Lietuvą nukreiptos kai
tas ir tiesus neapsakomo grožio ' kurių nedraugingai nusiteikusių 
gamtoje laimina klūpančią Mag- ■ kaimynų, agresyvios propagan- 
daleną; o jei ir kritikuojame ' dos Vieningo atrėmimo; kur atsi-

ten, kur kūnas buvo gulėjęs, o [valdybų atstovams, buvo per- 

galva. “Moteriške, ko verki?” — Įeinamieji vilniečių reikalai ir 
klausė jie. “Jie paėmė manp ?padalyti pirmieji žingsniai dėl 
Viešpati ir aš nežinau kur pa- Lenkijos lietuvių šalpos suregu- 
dėjo . Kalbėdama ji išgirdo kaž liavimo.
ką užpakaly savęs — vyrą. Jis Posėdžio metu apsvarstytų da- 
irgi klausė: “Moteriške, ko ver- lykų bei nutarimų mintis Krašto 
ki?” Manydama, kad galbūt jis Valdyba reziumavo šitaip: 
esąs vienas iš daržininkų, pri-| 1. Atsižvelgiant į Vilniaus kr. 
klausančių šioms kapinėms, at-‘ lietuvių ir mūsų Sąjungos ne
sakė: “Pone, jeigu jūs išnešė- partinę veiklą, valdyoa ir toliau 
te jį iš čia, pasakykite kur pa- laikysis vidurio kelio tiek pa
dėjot, ir aš jį pasiimsiu”. Tada č»os Sąjungos vidaus veikloj, 
'ežinomasis vyras ištarė vieną Lėk santykiuose su kitomis lie- 

žodį, “Marija”, ir ji pažvelgė j tuvių organizacijomis bei politi- 
jį lyg perverta. Tada, ji pribė- nėmis grupėmis.
gusi prie jo sušuko:, “Raboni”; i 2. Vis.Lb-ga sieks darnaus ben 
hebrajiškai “Mokytojau!” Jėzus dradarbiavimo ir taikingo sugy- 
yra prisikėlęs: šis faktas ati- į venimo su visais lietuviais (iš
traukė jos dėmesį nuo viso kito, skyrus komunistus) ir rems kiek 

TIKĖJIMO ŽODIS j vieną darbą, kuris pus susijęs su
ŠI S^ENA, taip įspūdinga sa- Lietuvos išlaisvinimu.

ką užpakaly savęs— vyrą. Jis 
irgi klausė: “7 ‘

ceprezidentas R. Nixonas ar dar 
kuris kitas augštas Vašingtono 

„ . . . . . - . - - . ' Nors šiandien dar
. niečių: A. Basalykas, J. Cicėnas, ruošusius, kartais dezorientuo- nieko tikro nėra, tačiau būtų ge- 

i—i tz------ a atsakinga asmenis, įstaigas, j ra ir mums, lietuviams, tam įvy-
Tada jau skubama vienai ar ki- kiui pasiruošti, kol dar yra daug 
tai reakcijai, bet ir tokie mos- laiko diskusijoms, nuomonių pa
tai, kaip gyvenimo kronika ro- sikeitimams ir visapusiškam rei
do, neretai esti visiškai neefek
tyvūs, šabloniški ir nepalieku 
jokių veiksmingesnių atspaudų. 
Jei kam teko stebėti televizijos 
ekrane bent ištraukas JAV pre- 

į zidento spaudos konferencijų, 
i sutiks, kad ir pats prezidentas 
įkartais susipainioja atsakymuo
se, prieštarauja pats sau arba ne 
randa efektyvesnio atsako karš- 
tesniems spaudos žmonių klau- 

Bene paskutinis toks

kalų išgvildenimui. Štai, kyla 
klausimas, ar lietuviškiesiems 
reikalams būtų naudinga, jei 
Nixonas pasistengtų apsilanky
ti ir Lietuvoje? Prete! stas yra 
neblogas, nes pats Nikita, neper
seniausiai komentuodamas gali
mą Ikio ar Richardo vizitą, tei
gė, kad jei kuris jų atvyktų, ga
lėtų keliauti po visą kraštą kur 
tik panorėtų visiškai nevaržo
mai. Taigi, jei lietuviai galvotų, 
jog toks' vizitas žymaus ameri
kiečio pafeigūno būtų naudin
gas tiek Lietuvos žmonėms, tiek 
ir Lietuvos reikalams tartauti- 
nėje plotmėjet, aišku, jau reikė
tų rasti būdus įtaigoti vykstan- 

,1; amerikietį, kad jis būtinai su
tiktų ir primygtinai reikalautų , 
iš rusų įsileisti jį ir į sovietina- 
mą Lietuvą. Žinoma, tai tik prie-

: 11. Visais vilniečių reikalais i Eisenhowerio atsakymų atrodė,
vedant kartoteką. Todėl ateityje prašome kreiptis į VKLS-gos jog JAV dėl Berlyno nekariautų 
kiekviena organizacija ar pavie- į Kanados Krašto Valdybą, kurią nei sausumoje (turėta galvoje 
niai tautiečiai nusiuntę siūnti- ! sudaro: pirm. K. Baronas — 131 pėstininkų veiksmai), nei, pa- 
nių į Lenkiją, prašomi atsiųsti' Kensington Ave. N., Hamilton, galiau, nebūtų naudojami ato- 
ga\ ėjo Lenkijoje pavardę ir ad- i Ont.; vicepirm. J. Dilys — 11 miniai ginklai. Dar tą patį va- 
resą, kiek siuntinių yra pasiuntę Erie Ave.,^St. Catharines, Ont.; į karą, per CBS žinias teko gir- 

’ ‘ ‘ dėti, kad prezidentas pasakęs vi- laida, jei, sakysime, mums at- 
sai ne tą, ką buvo galvojęs, esą,(rodytų, kad viešnagė Lietuvoje 

•j nėpatarnautų Lietuvos intere
sams, neatneštų jokios apčiuo
piamos naudos, suprantama, tek
tų tylėti ir tik stei ėti, kaip pa
vyktų ir praeitų toji kelione pa
čioje sovietų teritorijoje.

Kol dar yra laiko
Kuriam tikslui dabar kelia

mas toks klausimas? Ogi tam, 
kaip pradžioje buvo minėta, jog 
pasiruošfume, kol dar yra laiko 
visokiom galimybėm. Tenka pri
siminti neseną Stevensono kelio
nę šovietijon, kada keletas lietu
vių staiga sugalvojo, jog būtų 
gera, kad Adlai pasiektų ir Lie
tuvą, kraštą, kurį jau virš 20 m. 
nelietė jokio amerikiečio laikraš- 

■tininko ar valstybininko koja. 
Siųsta tada jam skubūs laiškai 
su tokiu pasiūlymu, bet jie bu
vo pavėluoti, jau nerado jo Či
kagoje, vijosi Europon, bet, be
rods, vos suspėjo pasiekti adre
satą švedų Stųckholme. Žinoma, 
tai jau buvo pavėluota. Atsakė 
tada to žinomojo amerikiečio 
sekretorė padėkojusi už suges- 

■ tiją. Tai buvo skuboto suma
nymo, gal nepakankamai apgal-

ii prašytojo laišką. Sudarysime sekret. A. Petkauskas — 284 Lis- 
Toronto, Ont.; ižd. Br.

i S-gos Kanadoje centrinės kario- Toronto, Ont.; v-bos narys J. Ci-

jų. Kadangi jos nusigando ir nu

tarė: “Kam ieškote°gyvojo*tarp j krikščionis girdi tą žodį, tiktai'šiai patikimų sąjungininkų mū- mūsų _ . .
mirusiųjų? Jo nėra čia; jis at-;ian* sakomą žodį, kuriuo Die-įsų tautos likiminėj kovoj už bū- prašomi kreipti i minimą VKL

• > • 1 • ... ... . . .. * — V. ± <_ - -1_ i _ j— 1 —-i m. i—-X 4 —. .z. Te nyAnrJ/xc Te v**vo+zv \ T ol/STrl^rvc-sikele. ._________ ,__ r .
jums kalbėjo, dar tebebūdamas ir kurį'mes dažnai atsukame ne- kiant Lietuvos valstybės nepri- iždininką ir kartotekos bei ar- 
Galilėjoje ir' sakė: reikia, kad girdinčią ausį, klausomybės jos etnografinėse chyvo vedėją, nfes yisi sąrašai iš
žmogaus Sūnus būtų išduotas į ---- sienose, atstatymo. j skyrių yra perkelti į centrą,
žmonių nusidėjėlių rankas, bū- PRASIDĖJO antrasis Jėzaus 5. Sąjunga yra gavusi kvieti-

kiant Lietuvos valstybės nepri- iždininką ir kartotekos bei ar-

siėnbse, atstatymo.

VKLS-gos Kanados Krašto

linijos lietuvius išblaškytus

kenčiančius tėvynėje; kartu jun
giame širdingiausius sveikini
mus visiems lietuviams dirban-

Kam yra patogiau, laiškus pra tiems ir kovojantiems dėl lais-

kaip tik, jjs norėjęs išsireikšti 
visiškai priešingai, t.y. kad už 
Berlyne neabejotinai bus kovo
jama visomis priemonėmis, ku
rios tik bus reikalingos. Deja, 
per neapsižiūrėjimą, nerūpes
tingumą ar nepasiruošimą, bu
vę pareikšti neapgalvoti žodžiai.

Jei Nixonas
vyktų Lietuvon
Kartais, yra panašių dalykų ir 

lietuvių gyvenime. Ir čia, nere
tai pasirodome visiškai nepasi- 

~ eina
žmonių nusidėjėlių rankas, bū- PRASIDĖJO antrasis Jėzaus 5. Sąjunga yra gavusi kvieti- Kam yra patogiau, laiškus pra tiems ir Kovojantiems aei lais- t t 
tų prikaltas ant kryžiaus ir tre- gvvenimo laikotarpis. Jis per- mą ištirti galimybes norinčių iš šome perduoti VKLS St. Catha- VOs Lietuvos prisikėlimo jos et-' ruošę netikėtumams.^ Pav., 
čiąją dieną prisikeltų” (Luko keliavo bauginantį Šešėlių slėnį Suvalkų trikampio emigruoti į rines skyriaus sekret. J. Dyliui Į nografinėse sienose su sostine gandai, gal ir nemažą pagrindą 
XXIV, 4-7) Šv. Matas ir šv. |n pasirodė pilnoje šviesoje Ve- Britų Hondūrą. Šį pasiūlymą — U Erie Avė., St. Catharines, i'A ilniumi! •—J --11
Morkus paminėjo tik vieną an
gelą. bet regėjimo reikšmė 
visiškai ta pati: Jėzus yra

DINGSTA ABEJONES
TUO TARPU Magdalena

yra 
pri-

i turį, kad i sovietiją gali vykti 
....... _ ' 3 nors žymus amerikietis

Kanados Krašto Valdyba. valstybininkas. Tai būtu revan-

LAUKIA PAGALBOS
apsvarsčiusi Krašto Valdyba at- Ont.; Toronto skyriaus sekretu Vilniau Krašto Lietuvių S-gos kuris 
metė kaip nerealų ir nepriimti- Ip. Krasaukui — 1006 Dundas ' r’ ~ x

iną. Vilniečiai mano, kad gyva St. W., Toronto, Ont.; Krašto
| T* * : T • 2 ’t . • . ' •

lykų rytą. Jis pasiliko ant že
mės keturiasdešimt dienų, gy
vendamas tarp savo ištikimųjų i . , __ , ____

^draugų, mokydamas juos bei į Lietuva gali išlikti tik Lietuve- j Valdybos nariui J. Cicėnui - 
aiškindamas, kaip ir seniau. į je, bet ne Britų Hondūre. 

FT^ • T • • r *1 * ■> • ~ ___• 1 -Į TZ
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Tai pagrindinė krikščionybės 6. Džiaugiamės, kad Kanados VKLS Kanados Krašto Valdy- . Likusiųjų Vokietijoje senelių į išblėso su sūnaus mirtimi. Dre-
doktrina, iškilmingai patvirtinta lietuviškoji visuomenė ir paski- bos pirm. K. Baronui —- 131į bgohių padėtis nėra lengva, j bančia ranka ji rašo ant popie-
pagrindiniais tikėjimo Išpažini-iros organizacijos— Daina, Skau Kensington Ave. N., Hamilton, į Jau vien jų atsiskyrimas nuo ga- riaus lakštelio:
mais ir, reikia pripažinti’kad tai tų Židinys, Toronto Lietuvių Ontario. - ! linčių emigruoti į Vakarus, jų “Augštai gerbiamos “Dainos”

jau 
buvo suradusi mokytinius ir pa
sakiusi, kas buvo įvykę. Tada . _ .
visos kitos sugrįžo, be abejonės, .mais ir, reikia pripažinti; kad tai 
pilnos susijaudinimo, su savo j yra išėjimas prieš ; “racionaliz- 
pasakojimu. Abu — šv. Matas ir imą”, pries tai, ką jis laiko gali- 
šv. Lukas — sako, kad pirmoji'mu ar tiespanašiu dalyku, 
mokytinių reakcija buvo: abejo- Tiems, kurie negali rasti vietos 
ti moterų pasakojimu, kaip įsi- antgamtiniam įvykiui gamtos 
vizduotu. Šv. Petras, visdėlto, tvarkoje, Prisikėlimo tiesa yra ...
norėjo pats pamatyti ir nubėgo nei mažiau nei daugiau skanda- duosniai atsiliepė į VKLS-gos kurio valdyba 
kapo link. Kitas mokytinis’ėjęs Jas ir pasaka. Bet tiems, kurie ; skelbiamą vajų paremti vargan ! rengia įspūdingas Jonines birže- 
su juo, be abejonės buvo Jonas,'g< ” . ", _ ..." .
nors iš kuklumo jis to nepasako, šaulio išaiškinimas glūdi ne kampyje. Visiems tautiečiams j darydavo anksčiau, bet Merrit- 
Tas antrasis bėgo greičiau ir pa- “kaip” ir “kodėl” c*
siekė kapą prieš Petrą (Jono.yra ženklų ženklas, kuris pa- gą vilnietišką ačiū. —. . _ - . _ ---- • • v-j A i* v V
----  —. . . . . . . . • i x Savo paskutiniame laiške vie- kaktuvių proga bus pavadintos į tie, kurie ūko Vokietijoje, gal guodžia, baisiai liūdna. Dar kar- j kenkti ir bendriesiems mtere- 

nas Lenkijos lietuvis rašo: ‘ . i.v-nii fnn<= Mpc ara-.: —

Caritas, SLA 236-ji kuopa, Kū-j 7. Joninės, Vilniaus krašto lie- i gyvenimą padaro be šviesesnės į narės. Širdingai dėkoju visoms 
‘ J ~ ---- ■ įėjusios į Į vilties ir ateities perspektyvų. ■ klubo narėms už suteiktą man

oyvenant lenku globa pamažu mažėja iš savų 'taip brangią švenčių dovaną $5. 
_ __ __ ___ - tautiečių, pusės, jų .rūpesčiai ir iš tų pinigų užprašiau šv. Mi-

i je jas sekmingaF’puoselėja VKL vargai dyla iš širdies, kai jų kas-sias už savo vienintelio mylimo n— —x--------- ....— -r-®;—
S-gos St. Catharines skyrius, dienybės nemato mūsų akys, nu-; vaiko sielą. Tegu ir jo siela pą- ivoto, gal pasikarščiuoto. Bet, tai 

ir šiais metais šviestos naujų horizontų. Mūsų' sidžiaugia už jūsų suteiktą šven-jkartu ir įrodymas, jog rimtus

ali suprasti, kad galutinis. pa- patekusius brolius Suvalkų tri- lio 20 d.^ne Wellande, kaip tai - tempą, vis mažiau laiko prisi- • praleidau liūdnai prie savo my-Jti kol yra pakankamai laiko, ki-
‘ z | į minti savuosius, draugus, pažįs-. limo vaiko kapo, kuris buvo pa- tu atveju galima netik, kad ap-

“kaip” ir “kodėl” plotmėse, ji'Sąjungos vardu tariame širdin- i ton “mieste, netoli St.Catharines, i tarnus, nekalbant jau apie tuos, šaulyje mano paguoda. Dabar Ii-' sijuokti prieš autoritetingus as-

rėjų Savanorių S-ga, Mažosios tuvių gyvenime yra įėjusios Į 
Lietuvos Moterų D-ja, Hamilto-j tradiciją dar
no Katalikių Moterų D-ja, To-i okupuotoje Lietuvoje. Kanado- 
ronto, Welland, Hamilton ir St ------ —1—-—- ----
Catharines apylinkių lietuviai—

tautieČAiį pusės, jų rūpesčiai ir Iš tų pinigų užprašiau šv. Mi-

gyvenimas čia įgauna vis didesnį tems brangią dovanėlę. Šventes: dalykus reikia apgalvoti ir spręs 

limo vaiko kapo, kuris buvo pa-I tu atveju galima netik, kad ap- 
M ■ v. ZV1 i I A o Ii! zvLi: m. — X ~ *■>/-»

minti savuosius, draugus, pažįs

XX. 4). Viskas buvo taip, kaip'grindžia_bei pateisina mūsų bū- 
moterys buvo sakiusios; kapo ties slėpinį, 
drobulės gulėjo ant žemės, ak
muo buvo nuristas. Petras atvy
ko ir pats pamatė. Skepetaitė, 

•dengusi Jėzaus veidą, gulėjo su
vyniota kapo kertėje. Tuomet 
staiga jie pajuto tikėjimo išsi
veržimą. Nors dar negalėjo su-

, vokti, kad šv. Raštas ir prisikė
limo pažadas, apie kurį jų mo- 
kytoias buvo kalbėjęs, buvo iš
sipildę. Nors jie buvo susirūpi
nę ir nuvargę, jautė paslaptingą 
suraminima. Jo č-a nebuvo.

JIS YRA PRISIKĖLĘS
KAPAS nebuvo visiškai ap

leistas. nes Magdalena tebestovi- 
niavo. Ton nugalinti meilėj ku
ri buvo atvedusi ten ją pirmą, 
neleido pasitraukti. Greičiausiai, 
ji nesuvokė, kad Jėzus buvo pri- „ . _ ____ ____ __
sikėlęs; greičiausiai, ji net ne-: vėjais, kai kuri nors Europos ‘ būtų 'įvykdyti.

Jos šiemet, penkių metų su-; kurių nesutinkame metų metus.'j kusi viena, niekas manęs nepa-įmenis ar įstaigas, bet gal pa- 

Ofi- “Jaunimo'’švente”; Dalyvaukime rvoja apie mus kasdieną. Mes esą- , dėkoju klubo visoms narėms sams. Taigi, ar nebūtų dabar 
Vertė J. Staškevičius. įcialioji siuntinių akcija (supras- kuo skaitlingiausiai, nes ir pa-į^d® vieninteliai, kurie jiems ga-, už suteiktą dovanėlę, kuri man 

Ičios Joninės bus įdomiausios ir ' kme prablaivinti tamsią dieną, įdaug ką reiškė. Melsiu gerąjį 
j nors ir maža pagalba, vienu kitu Dievulį, kad suteiktų jums vi

rsiu. Ryte ivyks sporto žaidynės 7°džiu. Svaigiausia, ^atrodo, pa- soms sveikatos ir laimingo gy- 
ii laimėjusiai komandai bus ^atba tai jų neužmiršimas. eBn<. venimo”. (Laiškasgautas po Ka- 

iįteikta VKLS-gos pereinamoji retkarčiais jų prisiminimas. Štai .ledų švenčių). . į Jei taip, galimas dalykas, jog ne
■ - — - .,1^ ką rašo “Dainai” džiovininkas į Taį tik du laiškai iš daugy- užtektų paprasto priminimo laiš-

..ą pakviestas daktaras, kuris turėjo daug drau ; bėš, kurių “Daina” gauna. Kas į ko, bet gal turėtų vykti ir ati- '
ansamblis iš Cleve-*r pažįstamų: įjuos paskaito, negali užmiršti, —- —-------- —

lando. Paskui seks šokiai ir žai-i “Mielos sesės dainietės! Šir- likti nepasiuntęs suraminimo ir 
dimai įprasta Joninėms tvarka, dingai dėkoju už nepamiršimą ir mielesnio žodžio, o taip pat ma- 
Visas Joninių pelnas skiriamas paramą. Jūsų šalpa man labai žos aukos. Juk tai mūsų broliai, 
vilniečiu kultūriniams ir šalpos reikšminga tiek materialiai, tiek, sesės, nuo to pačio bolševikinio _ 
reikalams. J dvasiniai. Metai bėga, liga ne- į siaubo pasitraukę iš tėvynės, tik ; kalais. Jei ne, suprantama, šį su-

8. Šaukiamame VKLS-gos C. i gerėja. Jėgos vis menkėja ir ne- pakelėje suklupę, dėl ligos ar se- i manymą galima būtų ir užmirš-
Valdvbos Amerikos ir Kanados žinia kiek ilgam jų beužteks. O natvės negalėję išvykti kartu su jti. Bet nevalia užmiršti kitų pa-
vilniečių suvažiavime Detroite taip v-j^kam besitęsiant draugų mumis čia į sotų ir pilną gėry-. saulinių reikalų, kurie ir lietu-
gegužės 30-31 d.d. nutarta daly- ū pažįstamų vis mažiau belieka, i bių kraštą. Mūsų pareiga juos viams. gali atnešti dar kitokių
•%uti visai Krašto Valdybai ir vis rečiau kas bent keliom eilu-: prisiminti ir bent maža auka jų; netikėtumų (pav. Berlyno ir
Sąjungos skyrių atstovams iš tėm n-isime ^a. Todėl supraski- j gyvenimą palengvinti, Vokietijos reikalais’konferenci-
Toronto. ■Hamiltono, St. Catha- te, kiek daug džiaugsmo man Vęlvkų džiaugsmas, su, pilnu, joje, deja, Lietuvos'klausimui iš-
rines ir Londono. suteikia Jūsų netikėta dovana, apkrautu tsalu, tegu neužtemdo kilti neleis patys sovietai, bet

Krašto Valdvba taip pat daug : Iš savo pusės linkiu Jums vi-’ ano žvilgsnio, kuris žvelgia iš be jokių abejonių bus bandomas 
vilčių deda į Montrealyje gyve- soms ir toliau ištvermės bei rasti toli į mus. . sPr§sti šiaurinės Rytprūsių da-
nančius vilniečius, tikėdama ten džiaugsmo ir pasitenkinimo ta-į Aukas siųsti ‘Dainos pirmi- Les, t.y. lietuviškųjų žemių li-
atgaivinti ir sustiprinti 5-jį Są- me darbe, kurį su pasišventimu ninkei Lapaitienei — 278 Ellis kimo klausimas). Ar esame pa-
jungos skyrių. Kartu kviečia vi- dirbate nelaukdamos nei užmo-į Avė. Toronto, Ont. Tel. RO. kankamai plačiai ir rimtai tam
sus vilniečius į bendrą Sąjungos kesčio nei garbės. ■ 2-5246. M. T. i pasiruošę? ... Al. Gimantas.

Augšč. teismas žmogaus teisėms ginti Jfpadtof!iausjosiš
(E) Europos tarybos sumany- valstvbė pažeidžia žmogaus tei- “ laimėjusiai komandai bus 

sės; Skundų ir bylų eiga bus to- - , -■ .
kia: Pirmiausia kreipiamasi i taure'„V^ar+e menine! progra- 
Europos tarybos generalinį sek-; ^pildyti yra Piestas 
retortų,-kuris sklinda perduoda ansamblis is Cleye-Į

mu įkurtas “Europinis teismas” 
žmogaus teisių byloms svarsty
ti galės netrukus pradėti veikti. 
Teismo instituciją buvo nutarta Europos tarybos Žmogaus teisių 
įkurti jau 1950 inetų lapkričio Į<omisijai. Komisija stengsis rei- 
4 d., bet ilgai užtruko atskirų kają išspręsti taikiu būdu, o jei 
valstybių pripažinimo aktai. Tad ' įaj per įrjs mėnesius nepavyks, 
tik dabar teismas galės pradėti, byia atsidurs jau minėtame “Eu- 
veikti. Europos tarybos Pataria- ropiniame teisme’,’. Teismo nuo- 
masis seimas išrinko tam teis- '■ sprendis perduodamas Europos 
mui 15 teisėjų. Į šį teismą savo ministerių tarybai, kuri pagal 
skundais ir bylomis galės kreip- Europos žmogaus teisių konven- 
tis atskiri asmens, asmenų ko- ciją yra įpareigota žiūrinėti, kad 
lektyvai, organizacijos tais at-, Europinio teismo sprendimai

pats laikas pasvarstyti, jei even
tualiai įvyktų Nixono ar kurio 
kito pareigūno oficiali kelionė, 
būtų naudinga, jei toks svečias 
bandytij pasiekti Lietuvą, ar ne? 

užtektų paprasto priminimo laiš- 

tinkami asmenys, gautos audien
cijos metu, galėdami plačiau su
pažindinti amerikietį valstybi
ninką su visa padėtimi ir su tuo 
susijusiais lietuviškaisiais rei-

Tvirtinama, kad

lietuvis neperka 
pas lietuviu

Netiesa! Mūsų firmoj pirko jau net 3 lietuviai! O dabar pirks ir 
daugiau, nes prieš Velykas prekės yra

atpigintos visu trečdaliu!!!
Ir tik prieš Velykas! I

Yra proga pirkti labai pigiomis kainomis: pav. MUZIKOS 
KABINETAS (Radio su patefonu) STEREOFONIC 

už dol. 459.00, kurio normali kaina dol. 649.00 
už dol. 299.00, kurio normali kaina dol. 489.00

Ir panašiai, ir panašiai...
Mažesnių kainų jūs nerasite visame Toronto mieste.

NEPRALEISKITE VIENINTELES PROGOS.

ELECTRO-RADIO CENTRE CO.
355 RONCESVALLES AVĖ., Toronto 3, Ont. TEL. LE. 14435

Dėmesio, naujai atidaryta krautuvė!
BLOOR BARGAIN TEXTILE

973 BLOOR ST. WEST (prieš Ukrainska Knyha stunt b-vę) 
Telefonas LE. 6-5037.

Lietuviai mielai kviečiami atsilankyti į naujai atidarytą teksti
lės gaminių krautuvę. Siuntiniams į tėvynę čia rasite medžia
gų vyriškiems, moteriškiems ir vaikiškiems rūbams prieina
miausią kaina.

NORI GELBĖTI AVIACIJOS 
PRAMONĘ

Sulaikius Arrow lėktuvų ga
mybą, kilo pavojus, kad Kana
dos aviacijos pramonė gali visai 
sužlugti. Norint ją gelbėti, yra 
kilęs sumanymas savo karo avia 

įcijos reikalams Kanadoje ga
minti amerikoniškus lėktuvus, 
norima pasigaminti Europoje 
esančių karinių pajėgų reikalui 
300 sprausminių lėktuvų. Vy
riausybei tai atseisią 300 mili
jonų dol.

Kanados aviacijos specialistai 
išstudijavo visus amerikiečių 
sprausminių lėktuvų tipus ir yra 
priėję išvados, kad Kanados ka
ro aviacijai gali tikti du tipai. 
Kuris iš jų dus parinktas, dar 
nėra aišku. Taip pat dar nenu
statyta kuriam pramonės cent
rui tas užsakymas bus atiduo
tas — Maltono Avro ar Montrea- 
lio Canadair įmonėms.

' VAIKŲ PAGALBA 
VAIKAMS SKURDE

j Jungtinių Tautų , Draugija 
Kanadoje pereitą rudenį paskel
bė atsišaukimą į vaikus, kad 
“Halloween” proga jie nerinktų 
sau saldainių, bet prašytų smul
kių aukų vargstantiems vai
kams Rezultatai buvo pasigėrė
tini. Kanadoje vaikai surinko 
*125.000. Toluos sumos čeki J. 
Tautų atstovui įteikė Vancou- 
veryje vienuolikametė Mildred 
Kwon.

vilčių deda į Montrealyje gyve- soms ir toliau ištvermės bei rasti i toli į mus.

darbą, kuriam mus įpareigoja j Likite sveikos ir linksmos. Te- 
mūsų kenčianti tėvynė ir Vii- gu jokie rūpesčiai nespaudžia 
niaus krašto lietuvių' rytojus. Jūsų, širdis, o šelpimo darbas te-

9. Dr. A. Šapokos “Vilnius Lie- gu ir toliau gerai sekasi”.
tuvos gyvenime” anglų kalba
iau surinktas ir taisoma antroji motinos, kurios gyvenimo viltys

Jūsų, širdis, o šelpimo darbas te-

O štai kitas laiškas, senutės

VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ

siuevjas
1113 Dundas St. W., Toronto

(prie Lietuvių Namų)
TELEFONAI: siuvyklos LE. 3-5454, namų LE. 4-6643

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

J. Beržinskas
1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TEL. LE. 2-9547 
čia pat galite užsisakyti laivams motorus bei įvairius medžioklinius šautuvus.

spręsti šiaurinės Rytprūsių da 
lies, t.y. lietuviškųjų žemių Ii'

Dovanų siuntinius artimiesiems Lietuvoje 
siųskite per

TALKOS Prekybos Bendrovę Londone.
TALKA siuntinio siuntėjui persiunčia siuntinio gavėjo parašu pakvitavimo, kad 

siuntinys gautas Lietuvoje.
TALKOJE užsakius — siuntinys išsiunčiamos sekančią dieną ir pasiekia adre

satą Lietuvoje per 3-5 savaites.
Per TALKĄ siunčiamos siuntinys yro apdraudžiamos ir įmokami visi kaštai: 

sovietinio muito mokestis, išperkamo siuntiniui licenzija ir apmokami visi 
persiuntimo mokesčiai. Siuntinio gavėjui Lietuvoje tereikia jj atsiimti vie
tiniame pašte — nemokant jokią papildomą moketčią.
keletas ištraukų iš naujojo TALKOS kainoraščio:Štai 

100% vilnonės medžiagos vyru ar moterų kostiumams (visos medžiagos 
turi įaustą įrašą "Made in England — All Waal"), įvairių spalvų, 
už vieną jardą ...................   $ 8.50
100% vilnonės medžiagos moterų suknelėm, raštuotos ar lygių spal
vų. už vieną jordą ..................................... -......................... $ 3.80
"Črombie" geriausios rūšies medžiagos paltams, už vieną jardą .............$13.50
Vilnonė megzta suknelė, lygių spalvų ...........................................................$26.40
Jaunosios vestuvinis oprėdos, pilnas komplektas ..........................................$51.60
Vyrų Nylono viršutiniai marškiniai .................................................. $ '8.60
Šveicariškos "Cyma" (Triplex) rankinis laikrodis, 17 akmenų, nerūdy- 
įončio plieno, ontimagnetinis, hermetišku, uždaru, nebijąs sukrėtimų $56.80

(Sužymėtose kainose yro Įskaitytos sovietinis muitas, siuntimo licen
zijos mokestis ir persiuntimo išlaidos. Už kiekvieną siuntinį papil
domai mokomos nežymus patarnavimo mokestis).
Jokią kitą paslėptą mokesčiu nemokote jei siunčiate per TALKĄ. 
Be čia sužymėtų prekių, per TALKĄ galite užsakyti vaistus, maistą 

ir įvairias kitos galanterijos prekes.

Rašykite dar šiandien: 
v TALKA PREKYBOS BENDROVĖ 

Skyrius Nr. 19
1, Ladbroke Gardens, London W. 11. 

Gr. Britain.
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Kun. Šiugžda gyvena Vievy
je viename namelyje ir rūpina
si parapijiečiais. Jam gelbsti al
tarista kun. Čaplikas.

Kun. Trimonis klebonauja

Kuri. Jonas Voveris rūpinasi 
Ryliškių parapija.

Kun. A. Racevičius mirė 1955 
m. Vilūnuose. Savo laiku jis bu
vo lietuvių veikėjas Vilniuje.

Kun. Milžinas, rašytojas, kle
bonauja Bijutišky.

Varėnos rajono viešbutis iš
kabinęs prie durų iškabą, kad jis 
nuo-10 vai ryto iki 18 vai vaka-

17 d. buvo kalbama ir apie alko
holizmą. Pranešėjas paaiškino, 
kad alkoholizmas Lietuvoje esąs 
“buržuazijos laikų atgyvena”. 
(O statistika rodo tokius faktus: 
Sovietų valdomoje Lietuvoje 
spirito dabar pagaminama bent 
tris kartus, aįaus bent du kartus 
daugiau, negu prieškariniais 
“buržuaziniais” laikais).

(E) Veikalas apie Dzeržinskį,

Pirmas sportiųinkų balius 
įvyks Atvelykio šeštadienį, ba
landžio 4 d. Royal Connaught 
viešbutyje. Gros V. Babecko or
kestras, didelė ir laiminga lote
rija ir kt. staigmenos. Atvykime 
visi, tuo pačiu paremdami spor
tuojantį Hamiltono jaunimą.

Lasdijų autobusų stotis pradė
ta statyti 1957 m., užbaigta 1958 
m. lapkričio mėn., bet ir šią žie
mą esanti uždaryta, o keleiviai 
laukią šaldami lauke.

Juozas Ramanauskas, buvęs 
Alvito parapijos vargonininkas, 
ilgai sirgęs, mirė š.m. vasario 17 
d. Jo liga buvo atpažinta tik į 
galą gyvenimo. Pasirodė, kad 
kasos vėžys. Kadangi buvo jau 
pavėluota, tai gydytojai atsisakė 
operuoti.

Petras Vaičiūnas, poetas ir 
dramaturgas, sunkiai serga džio
va. Gyvena Vilniuje ir dar ku 
ria.

pastatytas Vilniaus rusų dramos 
teatre. Vasario 19 d. buvo prem
jera. Veikalo įvykiai dalinai 
vyksta Vilniuje ir Kaune. Vei
kalą režisavo atvykęs iš Gudijos 
artistas. Dailininkas pasikvies
tas net iš Uzbekijos. Lkp ck at
stovai (Komodaitė ir kt.) tikri
no, ar veikale išlaikyta dabarti
nė partijos linija.

(E) Kolchozai priversti daryti 
sutartis su kolchozininkais, kad 
tie savo privačiuose tvartuose 
užaugintų kolchozo visuomeni
nėms bandoms veislinius gyvu
lius. Kolchozai, kaip parodė ke- I 
liolškos metų patirtis, niekaip 
nesugeba išvystyti “visuomeni- 
nę” gyvulininkystę. Kolchozi- 
ninkų privatiniai tvartai pasi
rodė pranašesni už kolchozų “vi-
suomeninius .

“Rinkimai” į augšč. Lietuvos (E) Pirmoji durpių - nendrių 
izoliacinių plokščių gamykla pra 
dedama statyti Šilutės rajone. 
Pradėsianti veikti kitais metais 
ir per metus pagaminsianti 500. 
000 kvm durpių plokščių, kurios 

-------------j____________ ------------------ ------ ------ - j bus panaudojamos kaip plytos 
renkami” — neliečiamieji^ Šį I prie statybų. Kita tokia įmonė 

.• t ..... . numatyta pastatyti Kupiškio ra-
jone.. ■

(E) Studentai šiemet vasaros 
atostogas daugumoje praleis sta
tybose ir kitose darbovietėse. 
300-400 studentų dirbs Kauno 
HES statyboje. Kaikur studen- 
cams pavesta per vasarą pasta
tyti namus provincijoje.

tarybą įvyko kovo 14 d. Žino
ma, buvo “išrinkti” tie, kurie 
partijos pastatyti. Dauguma jų 
nauji. Iš pereitos sudėties tik 56, 
o 153 nauji. Išviso — 209. Tarpe 
senųjų yra 40, kurie visada “iš-!

kartą į Lietuvos TSR augše. ta
rybą nebeišrinkta nei vieno po
no iš Maskvos ar kitų Rusijos 
centrų. Išviso rusų skaičius iš 36 
sumažėjo iki 24. Lietuvių padi
dėjo — buvo 159, dabar 175. Be 
to, šiemet “išrinkta” mažiau ad
ministracijos ir partijos parei
gūnų, bet padidintas kolchozų ir 
sovehozų pareigūnų skaičius — 
vietoj 40 dabar 51. Padidintas ž. 
ūkio ir pramonės darbininšų 
skaičius. Pirmųjų buvo 11, da
bar 27, antrųjų buvo 15, dabar 
25. ' ‘ »

Batai. “Tiesos” nr. 41 B. Ba
ranauskas rašo: “Pirkau nese
niai gražius juodus batus, paga
mintus Kauno “Raudonojo Spa
lio” fabrike. Kiek panešiojus, 
mano batukų kulnys atsiskyrė, 
o jie patys iš juodų pasidarė bal
ti, kai tuo tarpu sniegas pėdsa
kuose pajuodo. Kažin ar nešioja 
tekius savo gamybos batus fab; 
riko vadovai?”

Kupiškio sviesto gamyklos Pa
lėvenės ceche sugedusi garo 
mašina ir į Panevėžį pataisyti 
pasiųstos jos dalys jau antri me
tai esą negrąžinamos, o į monės 
direktorius P. Vitkauskas už iš 
remonto-technikos stoties išnuo
motą varykli mokąs po 25.000 
rublių ir nesirūpinąs anos garo 
mašinos likimu.

Privačių auto mašinų veikian
čios autoremonto dirbtuvės ne
remontuoją. Parduotuvėse at
sarginių dalių taip pat nesą, to
dėl tenką “ieškoti meistrų-priva- 
tininkų”, skundžiasi mokytojas 
A. Sinkevičius “Teisos” 41 nr.

Zarasictis F. Volkovas skun
džiasi, kad elektros jėgainė jų 
mieste gerai veikianti tik vasa
rą. Tada, esą, gatvės pradedamos 
apšviesti net saulei tebešvie- 
čiant, o žiemą jėgainės darbo lai
kas vis trumpėjąs. Jos dažnai 
esą remontuojamos, girdi, ypač 
po švenčių.

(E)' “Buržuazijos laikų atgy
vena”. Vilniaus radijo specialio
je valandėlėje “Gydytojai atsa
ko radijo klausytojams”, vasario

LN trijų metų bėgyje praėju
si savaitė buvo įtempčiausia — 
keturiems pasitraukiantiems na
riams reikėjo grąžinti $1.400. Ir 
koks rųiostabus sutapimas: į pa
sitraukiančiųjų vietą atėjo 6 
nauji nariai, įnešdami $900 taip 
kad, galutinėje išvadoje LN au
gimas netik kad nebuvo sustab
dytas, bet dar šiomis dienomis 
bus grąžinta Montrealio bankui 
dar $1.000 skolos ir beliks jos tik 
81.000. Paspartinkime jungimąsi 
nariais į LN, kad, prieš baigian
tis gegužės 1 d. pirmiems LN 
biudžetiniams metams, ši skola 
būtų pilnai išmokėta.

LN kino salėje varietės pobū
džio programą veltui bus duo
dama sekmadienį, balandžio 12 
d., 8.30 vai. vak. Ją apmoka O’ 
Keefe b-vė. Prie įėjimo aukos 
nebus renkamos. ‘

Įdomūs lietuviams filmai ki
ne Delta bus rodomi tuojau po 
Velykų kovo 30, 31 ir balandžio 
1 d.d. — “Helen of Troy” su lie
tuviu artistu Jokubu Šernu, Ros 
sana Podesta ir Brigitte Bardot 
ii “Indiscreet” su Cary Grant ir 
Ingrid Bergman. Abu filmai 
spalvoti ir mūsų kine eis tik 3 
dienas.

Filmas apie Kristaus gyveni
mą ir Jo kančią LN Delta kine 
eis povelykinėje savaitėje irgi 
tik tris dienas — balandžio 2-4 
d.d., ketvirtadienį - šeštadienį. 
Ketvirtadieni ir penktadienį se
ansų pradžia 7.30 vai. v., o šešta
dienį trys seansai, kurių pirma
sis prasideda 1 vai p.p. Tai gar
sieji “The Robe” ir jo tęsinys 
“Demetrius and the Gladiators”. 
Abu filmai tęsiasi 4 vai. ir yra 
sinemaskopiniai ir spalvoti.

vilauskienė Frances, Gasiūnienė 
Stasė, Adomauskien Onutė, Mi
liauskienė Nelė ir X. Viso gau
ta $900.

Stambesnio LN narių pasitrau
kimo proga prašome visus tau
tiečius savo įdėtų pinigų į LN be 
labai rimtos priežasties nepra
šyti grąžinti. LN laikosi ant mū
sų sudėtų šimtinių ir jeigu di
desnė dalis pinigus atsiimsime, 
aišku kaip diena, LN reikės par
duoti. čia yra didelis lietuviš
kas reikalas, todėl nespręskime 
jo savo jausmais, bet šaltu lie
tuvišku protu.

Alyvą krosnims per LN Fon
dą vasario bėnesį užsisakė Ma
čiukas Julius, už kurį gauta iš 
Gilleis-Guy b-vės $15 komiso ir 
antrus metus ima alyvą per LNF 
Burdinavičius Stasys, už Jca. gau
ta $5. Už paramą LN nuoširdus 
jiems dėkui. j

Iš “Milžino paunksmės” gauto 
pelno LNF v-ba savo kovo 14 d. 
posėdyje paskyrė ateitininkams 
$25 ir skautams $25.

Motinos Dienos minėjimą Ben 
druomenės valdyba ir org. pirm, 
posėdyje kovo 15 d. Lietuvių 
Namuose nutarta ruošti antrą 
gegužės sekmadienį, gegužės 12 
dieną. Sk. St. ,

HLNF ruošto "Milžino paunksmės" 
vaidinimo apyskaita

Pajamos: už 581 pakvietimą $1175,75; 
Gauta prie įėjimo aukų už 
programas . 58,93

$350.00
40.00

Mielus Birutę ir Kostą Zolpius, Oną ir Juozą Popikaičius 
Oną ir Adą Smidtus, Z. Januševičiūtę

Viso pojomų $ 1234,68 
Išlaidos: 
Honoraras MDTeotrui .....  ....
Dekorac. iš Toronto atvežimas 
"Time Press" už voku, laiškų,
pakvietimų spausdinimą . . .. 37.95
"Time Press' už progr. spausd 29.70
Vakariene artistams ir gėrimai 34.10
"TŽ" už skelbimą . ... .. . .. 
"NL" už skelbimą 
LN prižiūrėtojui už darbą ......
Gėlės ....  J..,/.
Pakvietimų LN nor. išsiuntin. 
LN v-bos pirm. Už praleistą 
ryšium su parengimu d. dieną 
Važinėjimo išlaidos .... .......
Pasikalbėjimai telefonu ..... 
Smulkios išlaidos ..... .......  ......

20.00 
15.00 
20.00 
12.00
5.20

17.00 
7.00 
2.30
4.46

tėvui ir uošviui

OSKARUI SMIDTUI mirus,

nuoširdžiai, užjaučiame

Edmontonas; 1959. III. 12.

J. S.
F. A

Našiajai, 
Šepečiai, 
Kantautai.

B

J Delhi, Ont
KLK Moterų D-jos šios apy

linkės skyriaus valdyba, talki- 
. lankaujama bendruomenės val-

WINNIPEG, Man
Vosarto 16 minėjimo proga Tautos 

Fondui aukoje: 
$10 — Pranas Matulionis; 
$6 — Mykolas Januška;
Po $5 — Marija Januškienė, Povilas j Čybos ir Šeštadieninės mokyk- 

Liaukėvičius, dr. Gedgaudas, v. Januš-1 Jos; rengia vietiniam jaunimui 
ko, J. čingo, M. šorouskos, J. Demerec- ;§ventę “Marguti”, Velykų šven- 
kas, dr. J. Zulonas, Br. Bujokiene. .. “Marontis” "ivvkc Ve-

Po $3 — inž. Maciūnas, J. Mikalaus- iproga. Margutis jvyKs ve 
kos, ogr. J. Molinoūskos ir K. Strikoitis; ; lykų antrą dieną, kovo 30 d., 4

Po $2 — L. Stanevičius, J. Voitekū-; vai. p.p. Courtlando miesto sa- 
nos, Jouniškiene, A. Genys, J. šmoižys, j Programoje pasirodys šeš- 
Eug. Koloscuskos, J. Timmerman, ' tadieninės mokyklos mokiniai, 
čienė, Vera Zavadskienė, Gražina Zo. parodys, ką išmokę per Žiemą, 
vadskaitė, v. Kriščiūnas, D. Vidžiūnas, i Taip pat bus kviečiami savano- 
Dabašinskos, Bukauskas, A. Radzevi
čius, V. Stankevičius, A. Šidagytė, V. 
Jančiukas, Žiminskas, A. Lingė, V. Liou 
kevičius, V. Rutkauskas, K. Stonkus, L. 
Bartnikas, K. Mažeika, kun. J. Berta- 
šius, T. Lukas, M. Zavadskos, Pr- Gus
tys, P. Bagdonas, Česlovos Surdokas, V 
Šerkšnys, Simanavičius, A. Kunčoitis, A. 
Nolius, Br. Vaičaitis, J. Jasiulionis, M. 
Rakauskas, Napoleonas Mileišis;

50 et. — Micpovilis.
išviso surinkta aukų $120,50. Pinigai - skiriamos premijos už gražiau- 

persiųsti Tautos Fondo Atstovybei Kana-i sius margučius. Premijas finan- 
do’e,. ~ Toronte- . , ... šuo ja KLK Mot. D-jos skyrius.

m. šorouskos, tf otst. Winnipege. Gali margučių atsmesti ir suau-

r iais iš publikos pasirodymams 
Kas ką sugeba: deklamuoti, dai
nuoti, pagroti ar pašokti. Mie
lieji tėveliai prašomi pasirūpin
ti ir prižiūrėti, kad jūsų jauni-

Imas turėtų kuo pasirodyti mūsų
s atžalyno šventės proga. Taip -pat 
■ jaunimas prašomas dalyvauti

M

į margučiu konkurse, kur bus
■ - ‘ “ — _■!

Taupyk ir skolinkis bankelyje “Talka”
teduodamos paskolos iki $3.000, morgičių paskolos iš V % iki 50% turto vertės.

Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdrausta.
DARBO DIENOS: ontrodieniois ir penktadieniais 6-8 vai. vakaro, Minden 
Building, 20 King St. E., notaro A. Liudžious įstaigoje II ougšte, tel. JA. 7-5575.

Sekmadieniais 12-2 vai. p.p., parapijos bibliotekoje, 58 Dundurn St. N.
Susirašinėjimo adresas: 15 Homewood Ave., Hamilton, Ont.

SIUNTINIAI Į LIETUVA, 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 4-19 sv. Muito mo
kestis yra Ukrainskos Knyhos nustatytas.

Mūsų krautuvėje Jūs rasite: avalynės, skaručių, odinių 
švarkų, skutimo, kirpimo priemonių ir kt. Mes turime dide
lį pasirinkimą kostiumams ir paltams medžiagų. Taip pat 
siunčiame maistą, vaistus ir kt. iš Europos. Siuvama maši
na su muitu ir siuntimo išlaidomis $175.00.

Mes Jums patarnausime greitai, nuoširdžiai ir teisingai. 
Darbo vai 10 ryto - 7 vai vakaro, išskyrus pirmadienius.

gę. bet tik parodai.
' Jaunimas bus ir pavaišintas, 
jei mamytės atsineš saldumynų 
nuo Velykų stalo, o rengėjai pa
sirūpins minkštais gėrimais. Tad 
Velykų antrą dieną visi urmu į 
lietuvišką Velykų “Margutį”.'

Rengėjai.
- Kovo 14-15 d. šios apylinkės 
lietuviai turėjo dvasinio susi
kaupimo valandėlę. Ją pravddė 
svečias iš Toronto kun. P. Ažu
balis, sugebėjęs taip puikiai šios 
apylinkės kietas, tabokės dulkė
mis ir smėliu apneštas farmerių 
širdis suminkštinti, paruošti di
džiajai velykinei “agapei”. Da
lyvių buvo ypatingai gausu. 
Ryžtas visų turėjo būti didelis, 
turint galvoj blogą orą ir pa
leistus kelius. Tikrai džiugu pa
stebėti šios neperdidelės lietu
vių apylinkės, sakyčiau, augštą 
moralę, bent didžiųjų mūsų tau
tinių ar religinių švenčių proga, 
kur dalyvaujama beveik in cor
pora — visuotinai.

Pageidautina šį gražų reiškinį 
i perkelti ir į eilinius mūsų sek- 
• madienius ir kasdieninę lietu

višką veiklą. T ’

Viso išlaidų $594.7] 
HLNF valdyba.

Pad č k o
Ruošiant didįjį "Milžino paunksmės" 

spektaklį, mes susilaukėme iš LN narių 
ir kitų ^tautiečių daug paramos ir pa
galbos.

Nuoširdžiausiai dėkojam LN nariams, 
prišiuntusiems už 208 pakvietimus aukų 
bendroje sumoje $520 ir lobai labai at
siprašome visų LN norių, kad drįsome 
prašyti Tamstų talkos.

Teatrui ir jo režišorei Birutei Pūkelevi- 
čiūtei bei vadovui Kaziui Veselkai už 
puiku veikalo pastatymo, tepaimant kuk-

nų Tamstų išlaidų. '

rems Albinutei Pilypavičienei ir Onutei I 

realieciams pietus ir puikia vakarienę, 
neimant už tai jokio atlyginimo.

Dėkojame Alfonsui Pilypavičiui, be 
atlyginimo važinėjusiam sava mašina 
įvairiais reikalais ir mieliesiems Kaziui 
Žukauskui, Broniui Grajauskui, Ignui 
Varnui, Jeronimui Pleiniui ir Povilui Mi
kalauskui, kurie savomis mašinomis at
vežė ir nuvežė artistus į stotį veltui.

Nuoširdus ačiū Saliutei Sernienei ir 
Henrikui Rimkevičiui už pakvietimų 
platinimg Delhi, Ont.

Mūsų gili padėka gražiajam jaunimui 
— skautams ir ateitininkams už puikią 
talką šiame parengime.

Ir didžiausia padėka visiems tautie- 
ČiomS; atsilankiusiems į šį parengimą to
kiu milžinišku skaičiumi ir savo doleriu 
taip efektyviai parėmusiems LN sunkųjį 
darbą. Jūsų parama L N v-bai suteikė 
naujų jėgų intensyviai tęsti įspūdingo ir 
gražaus lietuviško centro Hamiltone at
baigimą. HLN Fondo valdyba.

KLB Šalpos Fondo Hamiltono opyl. 
komiteto 1958 metų apyskaita 

Pajamos:
Saldo 1958 m. sausio 1 d. $380,50
Procentai banke 9,57
10% iš organizac. pareng. 48,03
Motinos dienos minėjimo pelnas 4,85
Kaukių baliaus pelnas 436,83
Metinė 1958 m. rinkliava

isiaiaos.
Pašalpos vietoje
Pasiuntimas rūbų j Suvalkų Tr.
Seneliams ir lig. Vokietijoje 
Dovana Motinos d. proga 
Visokios 1958 m. išlaidos 
Nario mok. "Talkoje" už 1958 m. 1,00

Viso $1.724,17

376,00 
60,00 

301,15;
10,00 1 
31,50

Viso 
Saldo 1959 m. sausio 1 d.

Rinkliava -
1958 m. metinėj rinkliavoj

$779,65
$944,52

surinkta 
$1.448,89. Komitetas, šelpiamųjų ir sa
vo vardu, dėkojo pasišventusiems rinkė
jams ir mieliems aukotojams. Surinkta 
suma, mažoje musų Bendruomenėje, ke
lia džiaugsmų ir pasididžiavimą. Ypa
tinga padėka kun. dr. J. Tadarauskui, 
paaukojusiam gruodžio 14 d. visą sek
madienio rinkliavą bažnyčioje — $164, 
39, bei prisidėjusiam žymia asmeniška 
auka. Nenuilstamam ponui St. Bakšiui, 
surinkusiam $507,50. Parėmusiom mus 
Tillsonburgo, Delhi, Simcoe, Kitchener, 
Paris ir kitoms vietovėms. Dėkojame, 
džiaugiamės ir iš šių metų davinių ti
kime, kad tautiečiai ir ateity rems šj 
kilnų darbą.

Visa bendruomenė aukojo pagal išga-: 
les? Nėra mažos aukos ir visų dalyvavi
mas jungia mus į vieną lietuvišką šei
mą.

Surinko: 
St. Bakšys 
Kun. dr. J. Tadarauskos 164,39 
V. Narkevičius 
J. Giedraitis
J. Bajoraitis
K. Mikšys 

Tirkšlevičius. 
Steibiys 
Pleinys 
Povilauskas 
Klevas

Burkauskas 
Sadauskaite 
Lazdutis 
Stonkienė 
Gudinskos

$507,50

73',00 
72,00 
68,50 
65,00 
60,00 
55,00 
46,00 
43,00 
40,50 
40,00 
35,00 
29,00 
28,00 
17,00

Viso $1.343,89
Prekybininkai ir pramonininkai: 
Lietuvių Namai 
Kronas-Valevičius 

. Artistic Stone Ltd. 
(p. Kažemėkas) 
Concession Garage 
(p. Z. Bolskis) ----

Viso suaukoto $1.448,89.
Aukojai 
$15 — V. Antanaitis; 
Po $10 —- kun. dr. J. Tadarauskas, 

dr. L. Levir.skas, M. Lazdutis;
$5,50 —- P. Jakučinskas;
Po $5 -— Bajoraitis, Pauliukas, Januš

ka, Jasevičius*. Bosevičius, Jankūnas, 
Obcarskis, Bosas, Kazlauskas, Bacevi
čius, Steibiys, Lengnikos, Gureckas, Mi
laševičius, , Gimžauskas, Andriukaitis, 
Dirsė, Astos, Mažulaitis, Erštikaitis, Pi
lipavičius, Navickas, Kuras, Mackevi
čius, inž. Kšivickis, Kairys, Čeliauskas, 
Simanavičius, Bakšys, Didziak, Pilipaitis, 
Pilkauskas, Lesevičius, Kažemėkas, Tirkš 
levičius, Sakalas, Guja, Dalius, Kove- . 
,is* 1 ' / X.
dos, Januškevičius, Kuzmickas, Sirvins- 
kos, Skaistys, Bugailiškis, Asmenavičius,

J
J

N.
M.
O.
K.

$50,00 
25,00 . 
25,00

5,00

Viso $105,00

JA VALSTYBES
Lojalumo paradas Niujorke 

įvyks balandžio 25 d. Lietuviai 
jau pradėjo pasiruošimus. Pir
mas tuo reikalu posėdis, sukvies
tas Niujorko ALTo pirm. dr. E. 
Noako, įvyko kovo 20 d. Brook- 
lyho Liet. Piliečių klube.

Centro Rytų Europos kilmės 
Amerikiečių konferencijos pir
mininku trejis metus išbuvęs 
prel. Balkūnas šių metų vasa
rio 28 d. susirinkime norėjo pa
sitraukti, bet susirinkimas pri
prašė jį pasilikti, darbui paleng
vinti išrinkus vykdomojo komi
teto pirmininką. Šiom pareigom 
išrinktas ukrainiečių kongreso 
komiteto pirm. Dimitro Haly- 
chyn.' Konferencijos sekretore iš 
rinkta M. Kižytė. Į vykdomąjį 
komitetą įėjo kiekvienos tautos 
po vieną atstovą.

Konferencija veikia jau ket
virtus metus, o jai priklauso: če- 
koslovakai, lietuviai, latviai, es
tai, rumunai, lenkai, vengrai ir 
ukrainiečiai, t.y. jų centrinių or
ganizacijų atstovai.

Tarpt, gėlių parodoj, vykusioj 
Čikagos amfiteatre, uždarytoje 
kovo 22 d., lietuvių darželis lai
mėjo pirmą vietą. Liet, darželį 
surengė liet, agronomų sąjunga, 
projektą paruošė arch. Mulokas.
ITALIJA

Šv. Kazimiero gimimo 500 m.

lies įvyko koncertas, kurio pro
gramą išpildė smuikininkė Sara 
Sheftel, akąmponuojama vyro 
Paul Sheftel ir žymus sopranas 
Maria Luiza Constantini.

Kaikurie minėjimo momentai 
buvo perduoti per televiziją, pla 
čiai paminėjo minėjimą italų ra
dijas ir spauda. Amerikos Bal
sui užrašyti minėjimą iš Miun
cheno buvo atvykęs prof. St. Žy
mantas.

Min. Mario Scelba savo ilgo
koje įvedamojoje kalboje plačiai 
apibūdino Lietuvos padėtį seno
sios Rusijos ir dabar bolševizmo 
vergijoje, tautos pasipriešinimą 
ir katalikybės vaidmenį šiose 
kovose bei šv. Kazimierą kaip 
lietuvių tautos globėją.

Havajų salos, JAV kongreso 
daugumos nutarimu, bus pripa
žintos 50-ta valstija. Jose yra 
600.000 gyventojų, užsiimančių 
vaisių ir cukraus gamyba. Jau 
nuo 1854 m. Havajų salos norėjo 
valstijos teisių, bet tam priešino
si ypač JAV pietinių sričių gy
ventojai, esą hava j iečiai tam ne
pribrendę. •

Vairuotojo leidiniui gauti On
tario prov. nebūtina mokėti ang
liškai — pareiškė susisiekimo 
min. J. Yoremko. Esą reikia mo- 

u i keti: vairuoti, eismo taisykles ir 
suk^ktisaiRomojeSPLBV Italijos* pažinti Italių ženklus. Nemokąs 

fKr. Valdybos rūpesčiu paminė- angliškai per vairavimo egzami- 
fta kovo 8 d. labai iškilmingai. lnuf .SalĮs naudotis vertėju, kai 
S. Angela Merici instituto puoš- jreik^ atsa^ytl ’• kIausin?us Ta
niose patalpose, globojant kardi-t ,% Betgi Otavoje nemoką ang- 
nolui Pizzaro. pirmininkaujant nskm neprnmami egz^mui. 
buv. premjerui parlamentarui Darbininkai virš 40 metų am- 
Mario Scelba, dalyvaujant dau- j žiaus sunkiai priimami i darbus, 
gybei Vatikano, italų augštųjų i Ontario premjeras Frost aštriai 
sluogsnių ir diplomatinio korpu-: kritikavo tokį darbdavių ir net 
so narių. Sveikinimus prisiuntė ministerijų nusistatymą^ saky- 
keliolika kardinolų, devyni mi- damas, kad asmuo 60-65 m. am- 
nisteriai su pačiu premjeru, dau-i žiaus gali būti nemažiau kom 
vyni ministerial su pačiu prem-j petetingas kaip neturįs 40 m. 
jeru, daugybė senatorių ir par- Pasiūlius priimti šiuo reikalu 
lamentarų, visa eilė jų patys at- atitinkamą įstatymą, premjeras 
silankė minėjime. ‘pareiškė, esą užtenka čia vado-

Po minėjimo oficialiosios da-l vaųtis sveiku protu.

Fort William - Port Arthur Ont
Kežys, Martišius, Gudinskos, Buivi- Vasario 16 minėjimas buvo J Jaunuomenė atliko programą.

. i i.... s. vasai-0 j italu salėje “Ar- Jūratė Mitalaitė skaitė eilėraš-
Breichmanas,- Šeduikis, Jurgutis, Svilas, tona . Dalyvavo nemažai ir kitų' tį ir skambino pianinu, Kristina 
Kriaučiūnas, Rakštys, Klevas, kun. Ric- [tautybių žmonių. Apylinkės pir- j Kaminskaitė skambino pianinu, 
kus,'Klemka, Pocius, S. Augustine Sr., 
Šernas, Vaičiūnas, Vilimas, Strodomskis, 
Adaškevičius, Broga, Čepaitis, Jonikas, 

. . - . , ' x t- . ~ ; Pocius, ,Sčiuka, Šarūnas, Narkevičius
Musų rmela padėka Montreal.o LD . Zabulionis< 5^, Skripkutė, Kremeris, 

__ . L . ' , . tz X, .. . .’Patamsis, Kezinaitis, Kezinaitis, Šlepe-
cuter bei vadovu. Kaziu. Veselka, uz į Valaitis, Lepcrkas, Stonkus,
ių $350 honoraro, kuris toli nuo fakti- | ,kun^ Jurk?°S' MikšVtė' Mik‘

Malonu padėkoti mūsų gerosioms na- R Po ~ Štaras Kazickas, Kamoitis,
_ » Bungarda, Grajauskas;

Mikšytei, paruošusioms svečiams mont-; Burkauskas,
__r>.f Po $3 — Kareckas, Kuchanka, Vitas, 

! Giedraitis^ Kvedaras, Paukštys, Galinis, 
Stukos, Kybartas, Palmer, Kybartas, 
Zurlys, Mikalauskas, Jasinskas, Šilins- 
kąs, Krivickas, Pakštonis, Babeckos, 
Naujokas, Povilauskas, Rugienis, Augoi- 
tis, Pargauskas, Šiurna, S. Augustine 
jrw Skuodis, Lapinskas, Pleinys, Barštys, 
Buškevičius, Saldžiūnas, Antanaitienėj 
Gutauskas, Bulionis, Steigvilas, Lazaus
kas, Nevidon, Degutis, Mačinskas, Šo- 
pys, Meškauskas, Pliura, Rimkus, Mik- 
ŠYS-

Po $2 —Latauskas, Meškauskas, 
Varnas, Rinkūnos, Adomauskas, Gugis, 
Stonaitis, Perkauskas, • Ryckis, Grinius, 
Kažemėkas, Povilauskas, Masevičius, 
Kurpeikis, Kažemėkas, Žemaitis, Rickis, 
Repečka, Burdinavičius, Ročys, Olšaus
kas, Miškinis, Pilipavičius, Dalangaus- 
kas, Strikas, Skripkutė, Aleksa, Žemai
tis, Joniko, Pipiras, Vindošius, Vainaus
kas, Lukošius, Rutkauskas, Obelienius, Į

mininkė pabrėžė šios dienos: Gintautas Kaminskas smuika- 
reikšmę Lietuvai ir lietuvių tau- -
tai. Mirę ir sudėję aukas ant tė
vynės aukuro pagerbti tylos mi
nute ir pakviesta visuomenė už 
juos išklausyti šv. Mišias St. Eli
zabeth bažnyčioje vasario 21 d. į 
9 vai. ryto, visiems stovint, su- i 
giedota malda už tėvynę.

Pirmininkauti buvo pakvies-

vo. Kestutis Erslovas labai gra
žiai grojo ^akordeonu, Lawrance 
Jakubauskas dainavo, pats pri
tardamas gitara. Po to sekė po
būvis.

Parengimui suruošti daug pa
dėjo L. Rodzevičienė, Kamins
kienė. Jonaitis, Kaminskas, Zu- 

! jus, Jonaitytė, Jakubauskienė, 
tas H. Poškus. Angliškai kalban- į Mitalaitė, Kajutis, Giedraitis ir 
čiai visuomenei tarė žodį gail.j Giedraitienė padovanojo lietu- 
sesuo Stella Giedraitytė-McKen-• viškai pagamintą didelį sūrį, 
non. J. Erslovas jautriai kalbė- kurio užteko net 90 žmonių, 
jo primindama^ mūsų šventą pa- ! Parengimo pelnas $36,18 pa
reigą aukotis ir aukoti tėvynei. į skirtas Tautos Fondui, Už fantus 

‘ j gauta $22. Tautos Fondui aukas
rinko Kaminskienė ir Vaitkaitis. 
Surinkta tą vakarą $68,99. To
liau aukas aTutos Fondui renka 
Bružienė. Aukotojų sąrašą pa
skelbsime, kai bus baigta rink
liava.

Naujų Metų parengimas sau
sio 3 d. davė pelno $42,82. Atskai 
tomybė padaryta pas pp. Jonai
čius. Po-to Jonaitienė vaišino 
kavute ir skaniais užkandžiais.

E.

Laurinaitis, Šmatavičius, Šturmas, Si- 
niauskas, Paukštys, Subotnikaitė, Stan
kus, Leščius ,Liaukus, Ruonckas, Le- 
vinskas. Bakaitis, Paulauskas, Rimke
vičius, Jakučiauskis, Tamatiūnas, Zub- 
rickas, Trumpickas, Šilgalis, Karaliūnas, 
Eidukovičius, Lukavičius, Gutauskas, Ži- 
nionis, Klypas, Pocipavičius, Pulinaus- 
kas, Lekutis, Vitas, Kanopa, Kaniava, 
Jasinevičius, Maižys, Jonikas, Geležinis, 
Norkevičius, Baron, Pleinys, Rukšėnas, 
Venstovas, Žvirblis, Almonaitis, Juozai
tis, Koperskis, Giedrimas, Jusys, Mileris,

Mickevičius, Augustine, Guogo, Grince- Stukos, V.hmos, Juodjs Juozopov.č.us, 
vičius, Dirsė,' Šimutis, Riekus, Pukos, lKvedoroS,-G,edro.tiS(. Kuko .s, 8o(onnos, 
Voinovičius. Kairys, Gomelis, Ročys, Gerulsk.s, Buga.hšk.s, Žukauskas, Ka- 
Lapėnos, Mikėnas, Mikucevičius, Lint- Stanaitis, Nore.ko S.mansonos,
kus, Rocevičius, Goleckas, Jurėnas, Ba- 
beckos, Kupitis, Bauža, Gurklys, Jaunei- 
ka, Balnius, Budra, Kairys, Janušauskas, 
Čėsna, Budrikas, Giriūnos, Šturmo itis, 
Balsys, Vaitonis, Gudinskos, Matukaitis, 
Grikietis, Borusas, Hildermanas, Flezas,

GENOVAITEI ir JUOZUI ŽEMAIČIAMS,

jos mylimai mamytei mirus Lietuvoje, reiškiame nuošir

Dransutovrčius, Šudikas, Pleinys, Miku- 
taitis, Inkratas, Gorkūnas, Juodelė, Tu- 
maitis, Giedraitis, Kačinskas, Armonas, 
Bolskis, Verbickas, Milkeraitis, Bikinas, 
Klimaitis, Muliolis, Parytis, Panavas, 
Bartkus, Poldžius, Pbkulis, Martišius, 
Gečas,’ Gečas, Paškevičius, Tiškevičius, 
Kudaba, Žemaitis, Raupenas, Bružas, 
Pike, Čaikauskas, Daugėla, Kažemėkas, 
Senkus, Bubnys, Norkus, Virkietis, Sta
nius, Kažemėkas, Mikelėnas, Vengrys, 
Guobis.

Kiti aukojo po mažiau.
Šalpos Fondo Komitetas.

A. LIŪDŽIUS, B.L.
VIEŠASIS NOTARAS 

(Notary Public) 
Advokatas iš Lietuvos.

Visi notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai, 

morgičiai.
20 KING ST. E., HAMILTON 

Telefonai:
Jstaigos JA. 7-5575 

Namų FU. 3-8928

džią užuojautą

Karalėnų šeima.

NIAGARA PUSIASALIS
Šv. Kazimiero minėjimas, įvy- (pardavęs maisto krautuvę, iš 

kęs kovo 15 d., praėjo gražiai. Port Colbome su visa šeima per 
Skautai, suvažiavę iš visos šios sikelia į Torontą.

Po iškilmingų gedulingų pa
maldų, kurias atlaikė Tėvas Bar

• . ,.į . nabas Mikalauskas, kovo 14 d.via!. Niagaros pusiasali* skau- buvo palaidota Nijolė Tamuly- 
tams vadovauja energingas ir naitė mJetų amžiaus
didehs skautuos mylėtojas PeU mergaitė. Ir ;ėl naujas kapas 
ras Baisas. , šioj gana dažnai mirties aplan-

St. Cathan-. KOmoj lietuvių kolonijoj.
neje įskilmmgos Prisikėlimo pa-
maldos bus laikomos 8 vai. rytą. : Pirmąjį povelykinį pasilinks- 
Rezurekcijos pamaldų giedoji-. minimą ruošia meno mėgėjų 
mui mielai sutiko dalyvauti so- grupė “Gintaras” su gražia tam 

Dalyvis. listas Aleksas Paulionis. Pamal- vakarui programa, balandžio 11 
dų 10 vai. nebus. _.

Neseniai mus apleido išvykda- Page ir Welland gatvių kampas, 
mi į Ameriką Albinas Abrama- >St Catharinėje. Pradžia 6 vai. v. i

plačios apylinkės, atliko tai die
nai pritaikintą programą, kuria 
gėrėjosi gausiai susirinkę lietu-

4

d., šeštadienį, slovakų salėje,
Otava. — Kanada D. Britani

joje užsakė už $2.500.000 kabe- .... t --------- , ______ _________  r__ _________ ___ _______
lį telefono linijai į Newfound- vičius ir Kazys Šerėnas, abu iš Į Tai mūsų atžalyno premjera, 
landą. Wcllando. Antanas Vadakojis. > koren

Naujai atidaryta
dešry gamykla ir krautuvė

JOOSTEN’S MEAT LIMITED
16-A EVANS STREET

(netoli Wellington - Cannon Streets)

HAMILTON, ONTARIO. Tclcf. JA. 8-6667

Geriausios rūšies mėsa ir dešros.
Tik nuosavi gaminiai prityrusio mėsininko iš Vo
kietijos — gamyklos ir krautuvės savininko pono 
Joosten, jau gerai pažįstamo vokiečiams ir lietu
viams savo geriausiais gaminiais Toronte.
Čia pat parduodami įvairūs importuoti skanėsiai.
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Toronto meno galerija, isakė pasišalinti iš Kaišiadorių, } dų, kuris ir tvarkys vyskupijos čia, bet kai paprašė leidimo, bu-Tintoretto. Kristus plauna savo mokytinių kojas.

rūpintis lietuviais. Buvo užsi
mojęs pastatydinti netgi koply-

Slatkevičiu, kurį pats įšventino kupui eiti pareigų, išrinko ka- 
vyskupu. Deja, sovietinė valdžia jpituliniu vikaru kan. Juozą Mei-

-Stok

TĖVIŠKES ŽIBURIAI

KAIŠIADORYS TEBĖRA BE
Ilgą laiką Kaišiadorių vysku- į jei ne — būsią išsiųsti Sibiran, 

pija neturėjo netik vyskupo, bet' Vysk. T. Matulionis dar laikėsi 
kurį laiką Birštone, bet ir iš čia 
buvo ištremtas Šeduvon, kuri 
yra Panevėžio vyskupijos ribo-

VYSKUPO
Neturi vyskupo ir Vilkaviški* 

vyskupija. Ją tebevaldo kan. J. 
Stankevičius, kuris neseniai 
Kauno vyskupijos kapitulos bu
vo išrinktas kapituliniu vikaru 
ir, nesant arkivyskupo, teisėtai 
valdo Kauno vyskupiją. Buvęs 
kilęs sumanymas parsikviesti 
Kaunan Austrijoj sergantį ar- 
k iv. J. Skvirecką, esą buvęs 
gautas ir leidimas, bet viskas 

I nutilo.
_ . - __ Kunigų suėmimų bei ištrėmi-

Sibiro, apsigyveno Birštone, ku- vėl ištremtas Sibiran 4 me- mų vis tebėra, kartais kurijoziš- 
kų. Kun. J. P., dirbęs kiek sąly- 

_ eos leido Sibire su savo tautie-
ėmęs vyskupijos valdymą. Ka- Naujausiomis žiniomis iš Lietu- čiais, po atliktos “bausmės” par- 
tedroj pareiškė valdysiąs vys- Vos, Kaišiadorių vyskupijos ka- [vyko Lietuvon. Čia kiek pabu- 
kupiją su pagalbininku vysk. V. pitula, negalint nė vienam vys- i vojęs savanoriškai grižo Sibiran

ir oficialaus valdytojo. Kaip ma
tyti iš kan. J. Stankevičiaus ka
lėdinio laiško ( TZ nr. 7), jis Vysk. V. Slatkevičius grįžo į 
nebėra Kaišiadorių vyskupijos Kauną ir čia, berods, tebeina ar- 
valdytojas. Tiesa, yra net du kikatedros vikaro pareigas. Pa- 
Kaišiadorims skirti vyskupai — sirodyti kaip vyskupui arba pa- 
vysk. T. Matulionis ir vysk. V. sirašinėti jam neleidžiama. Bu- 
Slatkevičius, bet nė vienas ne- Vę Kaišiadorių kurijos nariai, 
prileidžiamas prie pareigų. Vys- grįžę iš Sibiro/taipgi negali gv- 
kupas T. Matulionis, grįžęs iš venti Kaišiadoryse, o kun. Kiš- r*- • • — • w
ris yra Kaišiadorių vyskupijos tams. Kaišiadoryse šiuo metu 
ribose ir vienu laiku buvo atsi- klebonauja kun. P. Laskauskas.

LINOTIPUI PIRKTI VAJUS
Linotipui įsigyti vajus lietu

viškos visuomenės gausiai re
miamas ir pereitą savaitę davė 
taip pat davė gražių vaisių.

AUKOJO: Torontietis draudi
mo agentūros—42 Evelyn Ave., 
Toronto 9, vedėjas Al. Dūda $10.

Sudbury gyvenąs, žinomas vi
suomenininkas ir kelių kariškų 
knygų autorius, J. Vaičeliūnas 
$10.

Sudburio lietuvių bažnytinis 
komitetas $10.

Dr. Pr. Ancevičius įteikė Oak- 
villėje surinktų aukų $10. Au
kojo: J. Žiūraitis $5, Jonas Gim- 
butis ir Justina Ramonienė po $2 
ir Pranas Ališauskas $1. Taip 
pat dr. Pr. Ancevičius įteikė V. 
Stanaičio $10 vienam šėrui pirk
ti. ■

ŠĖRŲ PIRKO: . . . ..
Toronte plačiai žinomas senes

nės lietuvių ateivių kartos visuo
menininkas ir Toronte anksčiau 
veikusios vienos lietuviškos mo
kyklos mokytojas Mykolas Der
vinis, jau turėjęs vieną šėrą, 
pirko keturis šėrus už $40.

Sudbury lietuvių kapelionas 
kun. A. Sabas, turėjęs du šėrus, i

Likiminis reikalas
b?6k Užpraėjusio pirmadienio kal-
7,..0; boj prez. Eisenhoweris tikino iš 
Gvil- principo negalįs trauktis iš V.

Berlyno. Daugumai kalba pati

riu šėrus už $20. Į kurie pasigedo “platesnio princi-
Torontietis Vilius Stanaitis — pjngumo”, nes buvusi nutylėta

vieną šėrą už $10. JAV-biu Vidurio ir Rytų Euro-
Toronte plačiai žinoma dantų pos politika. Manoma, kad tai

gydytoja Vladislava Sadauskie- ijUV0 britų įtaka V. Departamen
te — vieną šėrą už $10. į0 prezidento patarėjams. Britai

Torontietis Vytautas Augėnas sakė, kad amerikiečiai nesą dau-
— vieną šėrą už $10. • ■ “ ...

Torontietis, plačiai mėgiamas
rašytojas, Vytautas Tamulaitis
— vieną šėrą už $10.

Torontietis, KLB Šalpos Fon
do pirmininkas, Vladas Sonda — 
vieną šėrą už $10.

pirko tris šėrus už $30.
Torontietis, stalo teniso 

tėtis bei “Vyčio” sporto 
pirmininkas, inž. Pranas 
dys — du šėrus už $20. ___ ___ ____

Torontietis Pranas čičinis [ ko. Ji nepatiko Maskvai ir tiems,

j reikalus. Kaip vyskupijos valdy
tojas jis turėtų gyventi Kaišia
doryse, bet, matyt, okupacinė 
sovietų valdžia neleidžia. Kan. 
J. Meidui teks valdyti vyskupiją

v o Įsakytas grįžti atgal Lietu
von.

JAV-bių Vidurio ir Rytų Ėuro-

to prezidento patarėjams. Britai

giau pasiruošę pavergtųjų lais
vinimui nei britai ar prancūzai; 
esą problema tiek teverta dėme
sio, kiek ji leidžia prie sienos 
spirti sovietų politikus, norin
čius likviduoti R. Europos neri
mą. Nei prezidento kalboj, nei

Hamiltonietis Antanas Kauš- • senato užs. reik, komisijos pirm, 
pėdas, Hamiltono Lietuvių Te- į j . Fulbright pasisakyme, dar 
atro “Aukuras” narys, dalyva- prješ pasikalbėjimus su prem- 
vęs V. Kudirkos minėjime To- ieru Macmillanu, nebuvo maty- 
ronte, ta proga nupirko vieną šė- jQkjo pozityvaus plano, išsky
rą už $10. rus “don’t push us”. Būdingi bet

Visiems mūsų vykdomą vajų 
taip nuoširdžiai remiantiems, 
aukoj antiems ir šėrus perkan
tiems nuoširdžiai dėkojame.

Vajaus komisija.

DRAUDŽIA DALYVAUTI 
PAMALDOSE‘jog LTSR valdančiuose sluogs- gyvenant kaimyninėj Vievio pa

iniuose esą labai norima išgauti raPijoi, kur klebonauja kun. ! Lenkijos švietimo ministerija 
[JT vietą sovietinei Lietuvai. Tai Šiugžda, padedamas altaristos i išleido potvarkį, draudžiantį stu 

niausią informaciją apie Mažą- kelis kartus buvę siūlyta per kun. Čapliko. Ikišiol kan. J. Mei- dentams bei moksleiviams da- 
ją Lietuvą čia buvo laikomas Maksvą tarptautinėse konferen-! dus buvo klebonu Raseinių pa- lyvauti atostogų metu Didžio- 
’’lietuvių tautai Hkiminiu reika-> cijose, bet vis būdavę anglosak-1 raPij°j> kuri priklauso Kauno sios Savaitės pamaldose. Varšu- 
lu”. Nesena “Tiesos” nuotrauka, [sų diplomatų atmetama išeinant iyyskupijai, nors jis pats yra Kai-vos arkivyskupas kardinolas^ S. 
rodžiusi A.. Sniečkų paskutinio • iš nepripažinimo politikos. Kai-! šiadorių vyskupijos kunigas. Jis j Wyszynski ganytojišku laišku 
komnarfiios Suvažiavimo Mask- kurie išeiviai nolitikai snėlioia. i yra kilęs nuo Labanoro. Mokslus į Kreipėsi į visus Lenkijos tikin- 

kaigė Kaune Teol.-Filosofijos fa- [čiuosius, kviesdamas visus gau-

ALMUS, 
mūsų bendradarbis Niujorke

kompartijos suvažiavimo Mask- kurie išeiviai politikai spėlioja,! Yra kil?s 
voj metu Nikitos Chruščiovo kad tokiu atveju LTSR vyriau-" 1“** ,
kairėj atrodė reikšminga. Nieks sybė gal galėtu būti traukiama i kultete. Ilgus metus kapėliona- šiai daly vauti D. Savaitės pamal 
neginčijo, jog šiuo,metu tik so-j tarptautinį teismą už keliavi- vo Kaišiadorių gimnazijoj,, vi- dose. Jo kreipimasis buvo per- 
vietai gali pirmoj eilėj lemti M. imo ir kitokių pagrindinių teisių karavo Širvintų parapijoj ir skaitytas visose Lenkijos, kata- 
Lietuvos, su sostine Karaliau-Į varžymą Lietuvoje. Ši tema pa- • <*au£ dirbo su jaunimu. i likų bažnyčiose.
čium, priskyrimą sovietinei Lie- > sirodė ypač skaudi “Tėvynės 
tuvos respublikai. j Balso” propagandistams. “TB”j

Sovietinė Lietuva i JT? įNr. 19 nepasirašytoj “Spaudos
Praėjusią savaitę.buvo tokių, apžvalgoj” išvadino “TŽ” “mela- 

kurie manė, kad Jungtinės Tau- giais” už tvirtinimą, kad, girdi, 
tos Niujorke turinčios “išspręsti” i JAV-bių ir Kanados piliečiams 
Berlyno problemą. Kiti reikalą- draudžiama vykti Lietuvon. Ne- 
vo, kad jose būtų svarstomas pa- seniai net “Life” koresponden- 
vergtųjų tautų bylos (TV vysk, tas buvęs. (“T. Balsui” pasiųsta 
Sheen). Socialistas N. Thomas tuo reikalu Valstybės Departa- 
kvietė JT laiduoti Lenkijai Ode- mento. sovietų pasiuntinybės 
rio-Niesses sieną! Kaikurie lie- ir “Life” redakcijos pareiški- j 
tuviai stebėtojai sakėsi patyrę, mai). '

gimnazijoj,. vi- dose. Jo kreipimasis buvo per-

[liku bažnyčiose.

Savaitės įvykiai
“Negalime pirkti taikos palikdami du milijonu laisvų berlynie

čių” — pareiškė prez. Eisenhoweris savo televizijos-radijo kalboj 
į tautą. Esą amerikiečiai greičiau kovos nei pasiduos sovietų rei
kalavimui pasitraukti sąjungininkams iš V. Berlyno. JAV vy
riausybė nesutiksianti- su pastoviu Vokietijos padalinimu, nors 

' esanti pasiruošusi svarstyti naujas idėjas bei eiti į rimtas derybas. 
: Sovietų grasinimai galį sukelti netik vietinį, bet ir visuotinį karą. 
I Amerikiečiai negalį toleruoti niekinimą sutarčių, dėl kurių mirė 
j laisvės gynėjai. Nė vienam kraštui nėra pavykę išvengti karo bai
gmės atsisakant ginti savo teises bei vengiant savo atsakomybės. 

■ • Prezidentas taipgi išdėstė JAV karinį pasiruošimą ir tuo parodė, 
' kad JAV karinės pajėgos visose srityse yra pakankamai stiprios 

[ suduoti staigų smūgį bei laimė- •---------- -------------—------- —
[ti karą, jeigu jis kiltų.
! Macmillan Amerikoj
; Britų premjeras Macmillan su 
: užsienio r. min. Lloyd atskrido 

_ 'Otavon ir Ya^ngtonan jau po 
j prez. Eisenhowerio kalbos į tau- 
:tą. Abiejose sostinėse britų po- 
j Etikai painformavo apie savo 
lankymąsi Maskvoje ir V. Euro
pos sostinėse. Jų misija — sude

ginti vakariečių nuomones Ber-

gi buvo senatoriaus išvedžioji
muose šie sakiniai: “Mes neisi
me jėga laisvinti pavergtųjų. 
Klaidinga būtų skelbai nepagrįs
tas viltis. Mes betgi neigiame ru- 

t sams betkokią legalinę bei mo
ralinę teisę tas pavergtas tau
tas pasilaikyti. Mes atmetame 
kumščiu paremtas sovietų pre
tenzijas ten pasilikti... Tikime, 
kad su laiku pasaulio viešoji opi
nija privers rusų tautą atleisti 
savo, kontrolę . kadaise laisvose 
valstybėse:
tijoj,. Vengrijoj, -' Čekoslovakijoj. 
Latvijoj, Lietuvoj, Estijpj, Ru- 
munioj ir Bulgarijoj”.

Karaliaučius priklauso 
nuo Maskvos ' • ,
Žinia apie LTSR kompartijos 

pastangas Karaliaučiaus ir Ma
žosios Lietuvos reikalu Niujor
ke susilaukė visuotinio dėmesio. 
Išlikusio Kremliaus malonėj per 
tiek metų A. Sniečkaus įsakas 
LTSR istorikams iki gegužės 1 
d. (užs. reik. min. konferencijos 
posėdis V. 11) paruošti kuo pil-

NAUJO KANADOJE?
policijos jiesiuntimo Newfound-[ kraštui: nuvertina pinigą, maži- 
landui, ~ ' 1 „ ‘ ‘ [_  r_____.
esą svarstanti galimybes organi- nuo taupymo. Kiti Kanados eko- 
zuoti savo prov. policiją. Fede- [nomistai į šį reikalą žiūri opti- 
racinė vyriausybė neremia New- mistiškiau. —. T
foundlando liberalinės politikos. , ★★ i ryto Italijos laiku, 2 vai. p.p. Ka
Nepatenkintas ja ir liberalų va- $140.000 airių arklių lenktynių 
d as Person, nors visi liberalų at- loterijoj laimėjo hamiltonietis 
stovai pasisakė už Smallwood [ Antanas. Tėvelis, “TŽ” skaityto- 
politiką. [jas. Lietuvoje ir čia aktyvus

• * * . sportininkas futbolininkas. Ang-
Radijo stotys, priklausančios I )ų laikraščiuose buvo įdėta jo 

privačioms b-vėms ar asmenims, nuotrauka su pažymėjimu, kad

MOKYTOJU DIENOS
[mokiniais, 8 mokytojais bei 8 
[klasėmis ir Montreąlis su dviem 
[mokyklom — apie 150 mokinių. 
[St. Catharines mokykla turi 25, 
o Welland 17 mokinių.-^Jarželiai 
veikia tik Montrealy ir Toron
te, bet abu ne per. gausiai lan
komi ir būtų reikalingi didesnės 
paramos. Augštesnieji kursai 
pajėgesni tik Montrealy, šiemet 
išleisia ketvirta laida, o toron- 
tiškįai tebešlubuoją. Iš kitų įdo
mybių paminėtina, kad Mont- 
reališ, likvidavęs savo trečiąją 
mokyklą, pajėgia suorganizuoti 
tame rajone gyvenančių vaikų 
nuolatinį vežiojimą į kito rajo
no mokyklą.

Po bendrų diskusijų bendrais 
(Nukelta į 9 psl.)

Jei spręstume apie viešą at
garsį, tai šių metų Mokytojų 
Dienos, vykusios pereitą savait
galį Toronte, atrodytų praėję 
veik tylomis, betgi pats- suva
žiavimas buvo gal vienas iš gy
viausių. Tik dalyvių nebuvo per 
daug — penketas iš Montrealio, 
bene tiek pat iš Hamiltono, vie
nas iš Niagaros pusiasalio, na ir 
torontiečių būrelis. Pirmininka
vo Hamiltono mokyklos vedėjas 
J. Mikšys, o sekretoriavo mont- ■ 
realietė J. Baltuonienė ir toron- i 
tietė B. Grigaitytė. >

Iš mokyklų vedėjų pranešimų 
paaiškėjo, kad didžiausia mo
kykla veikia Toronte —- 325 mo
kiniai, 17 mokytojų, 11 skyrių, 
— toliau seka Hamiltonas su 192

S. Smith, praėjusią savaitę miręs Kanados užsienio r. min. 
kalbasi su KLB apylinkės pirm. J. R. Simanavičių per 1958 

m. Vasario 16 minėjimą Odeon teatre Toronte.

KAS
Staiga mirė užsienio r. min. 

Sidney Earle Smith nuo kraujo 
išsiliejimo smegenyse. Jis buvo 
ką tik grįžęs Otavon lėktuvu iš 
Halifax, kur turėjo paskaitą, ir 
savo bute ilsėjosi prieš vykda
mas parlamento posėdin. Smū
gis ištiko jį taip staigiai, kad ne
spėjo atvykti nė gydytojai. Jo 
mirti apgailestauja visa Kana
da. Tai buvo plataus išsilavini
mo ir masto asmuo. Gimęs 1897 
m. kovo 9 d. Port Hood N. Ško- , r__________  ___ ___ _________ ,
tijoj iš ūkininkų tėvų. ReUgin- susilaukė priekaištų* iš radijo 
ga motina buvo jį skyrusi kuni- valdytojų tarnybos/Esą stotys 
go pašaukimui, bet jis pasirin- nesirūpinančios kelti klausyto- 
ko teise, kurią baigė Dalhouse jų kultūros ir duodančios- blogo 
universitete. Tuojau buvo pa- skonio Rock’n’Roll muziką, kuri 
kviestas ten pat profesoriauti; 
vėliau persikėlė į Torontą, kur 
po sėkmingo profesoriavimo 
1945 m. buvo pakviestas un-to 
prezidentu — tik 48 metų am
žiaus akademikas. 1957 m., lai
mėjus konservatoriams federa- 
linius rinkimus, Smith buvo pa
kviestas užsienio r. ministeriu ir 
jo pareigose išbuvo 18 mėn. Mirė 
sulaukęs 62 m. Žymiausias jo 
įnašas Kanados gyvenime yra 
betgi ne kaip politiko, o kaip 
auklėtojo bei mokytojo. Garsio
se savo akademinėse kalbose jis 
kėlė humanistinio lavinimosi 
reikšmę ir akino jį grįsti religi
ja. Jis pats priklausė United 
Church. Palaidotas Windsore, 
N.S. Užsienio r. min. pareigas 
kol kas eina premjeras Diefen- 
baker. Kalbama, kad nauju už- 

/ sienio r. min. būsiąs Fulton, da
bartinis teisingumo min.

KALBA
Reuterio žinių agentūros pra

nešimu iš Vatikano, popiežius 
Provincinė vyriausybė! na perkamąja galia, atgrasina a onas XXIII pasakys pirmąją

• • • 1 — ■ savo velykinę radijo kalbą vi
siems pasaulio tikintiesiems Di
dįjį Šeštadienį, kovo 28 d. 8 vai.

užpildanti didžiąją dali progra
mos. Stočių atstovai gina savo 
poziciją, nes tarybos rekomen
davimu susisiekimo mnisterija 
gali nebepratęsti leidimų arba 
pratęsti su tam tikrom sąlygom.

nuotrauka su pažymėjimu, kad 
jis lietuvis, šiuo metu jis tebe
dirba plieno įmonėje ir planuoja 
kelionę į Meksiką.

I rijos gynybai ji jau seniau ati- 
j traukė dalį savo karinių pajė- 
jgų iš Atlanto S-gos, o dabar nu- 
I tarė atitraukti iš jos ir savo lai- 
[vyną. Ji buvo pasižadėjusi ka- 
■ ro atveju* pavesti Atlanto S-gos 
į karinei vadovybei trečdalį savo 
į Viduržemio laivyno. Tai sudaro: 
i tris lėktuvnešius, šarvuotį, apie 
f24 naikintojus ir apie 12 povan- 
‘deninių. Kariniu požiūriu tai nė- 

; lyno ir Vokietijos reikalu bei ap- .'adidė’is nuostolis; jis yra . žy- 
; tarti planus numatomoms kon- ; miai didesnis politiniu atžvilgiu: 
I ferencijoms su sovietais. Britų rodo Prancūzijos traukimąsi iš 
! premjeras yra nuolaidų šaliniu-j bendro gynybos plano ir suda
rkąs ir mano, kad Vokietijos klau io spragą vakariečių linijose, 
. simas galįs būti išspręstas pa- kur vienybės stoka neigiamai at- 
i laipsniui. Pirmiausia reikią su- siliėpia ir politiniame fronte. 
; mažinti vakariečių ir sovietų ka- Prancūzijos vyriausybė tvirtina 
įrines pajėgas Vid. Europoj, atsi- j esanti nuoširdi Atlanto S-gos da- 

VELYKINĖ POPIEŽIAUS i Bonna. — V. Vokietijos ir Sov. išakyti toj srity atominių ginklų, lyvė, bet nerami padėtis Alžeri-
~ i Sąjungos prekybos sutarty yra i įvesti atitinkamą kontrolę. Ber- joj reikalaujanti turėti visą lai-

numatyta 1959 m. į V. Vokietiją! lyno krizei išspręsti jisai siūlo vyną savo žinioje. Kaikas aiški- 
importuoti 1.000 sovietų garny- įjungti Jungt. Tautų' komisiją; na. betgi, kad prancūzai esą ne
bos automobilių. Tai bus pirmas; pastaroji būtų vyriausiu prie- patenkinti antraeile įtaka At- 
sovietiško automobiliaus žings-; žiūros organu. Berlyne, kuri ir lanto S-gos reikalų tvarkyme, 
nis į Vakarų pasaulį. ; toliau valdytų keturių didžių- ; Pašalino priešus

Otava — Spaudžiant D Bri-1 -.okupacinė kariuomenė. Tai J Varšuvoj ivvko Lenkijos .kom
unijai, Kanada ir JAV sutiko būt«Pirmas žingsnis į Vokie partijos suvažiavimas, kuriame 
kviečiu bušelio kainą 10 centų i sostinės sujungimą, kuris išryškėjoWl. Gomulkos,I sekre- 
sumažinti. Tuo būdu naujoji bu- £ai,e^ vesti palaipsniui j visos toriaus, visiška pergale. Jo pa
sėlio kaina svyruos tarp $1.50 įr: Vokietijos sujungimą. Kanados siūlymu liko pašalinta iš centri
ni 90 vietoje $2 00 premjeras dėl šio plano pasisa- nio komiteto 18 stalininkų ir re-

’ ’ ’ [kė teigiamai. Prez. Eisenhowe-; vizijonistų, o į politbiurą prie
Otava. — Lenkija pirko 5.490. [ris, kuris šiuo metu turi savo i esamų 7 narių pridėti dar trys ir 

000 bušelių Kanados kviečių. 'rankose JAV politikos vairą, iš tai artimiausi Gomulkos drau-

nados laiku. Tradicinį palaimi
nimą Romos miestui ir pasauliui 
jis suteiks Velykų sekmadienį 
po pontifikalinių Mišių šv. Pet
ro bazilikoj.

Newfoundlande kova su miš
kakirčių unija JAV tebeina. Jos 
būstinė Grand Falls vietovėje 
buvo užpulta ir apnaikinta. Ke
liolika jos narių pasodinta kalė
jimam o R. L. Laing apkaltintas 
policininko Moss nužudymu. 
Premjeras Smallwood pareiškė, 
kad federacinė vyriausybė turė
sianti atsakyti teisme už nesi
laikymą * sutarties dėl raitosios

Lenkija pirko 5.490. [ris, kuris šiuo metu turi savo į esamu 7 nariu pridėti dar trys ir 
Kanados kviečiu. [ rankose JAV politikos vairą, iš tai artimiausi Gomulkos drau- 

Edmontonas. — Albertos naf-i e.smės Pritarė Macmillan min-lgai: M. Spichalski, Z. Kliszko ir 
tos ištekliai prašoką 600.000 mi- [ tims> . tačiau pasirodė mažiau [ g. Gierek. Be to, suvažiavimas 
lijonu bosų. Reikėsią po žeme : kaip britai. Jis suti-įprįėmė rezoliucija, kuria panai-
susprogdinti atominę bombą, iko su viršūnių konferencija net Į kit 
kurios augšta temperatūra pa-11. tuo atveju, jei užsienio r-u ĮT;1" [ vimų 
lengvinsianti eksploataciją.

Otava. — Pernykščio karalai
tės Margaretos vizito Kanadoje

EKSKURSIJA Į EUROPĄ
C. Ethnic Press Club, kuriam 

priklauso ir “Tėviškės Žiburiai”, 
ruošia ekskursiją lėktuvu į Eu- 

Netikrų $10 banknotų rasta ropą. Išvykstama šjn. birželio 
Niagara Falls, St. Catharines, 8 d. iš Niujorko vokiečių Luft- 
Hamiltone ir Toronte. Bankno- j hansa lėktuvu į Frankfurtą arba 
tai turi skirtingus serijos nume- J Muencheną, o iš Europos iš- 
rius ir visuose karalienė atrodo 'skrendama atgal liepos 6 d. Tuo 
užsimerkusi. tarpu dar yra 35 laisvos vietos.

Kaina $395. Kelionės ir gyveni
mą Europoje tą mėnesį, žinoma, 
tektų pačiam apsimokėti.

Jei iš mūsų bendradarbių ar 
skaitytojų kas norėtų tuo pasi
naudoti, “TŽ” redakcija patar
pininkautų. Užsisakyti vietas 
galima iki balandžio 10 d.

1 Skinamas ankstyvesnių suvažia- 
, ... pasmerkimas Gomulkos
į nisterių konferencija nebūtų orupės kaip dešiniojo sparno na- 

t,o ]įstjn0s jškrypėlės. Iš su
važiavimo eigos taipgi paaiškė-

n? ropoi ir *vesti JT tarPininkavi- kairėn Į tradicinį marksizma. 
mą. Nutarta pasiūlyti sovietams pabrėžė suartėjimą su Sov. Są- 
užs. r. ministerių konferenciją|įungajr pasmerkė lenkų intelek 

Kanados federali-j gegužės H d., o viršūnių — va-į tuaių -•

sėkminga. Jis betgi nesutiko su 
britų planu sumažinti sąjungi
ninkų karines pajėgas Vid. Eu- ĮOi kad Gomulka aiškiai* pasuko

mą. Nutarta pasiūlyti sovietams pabrėžė suartėjimą su Sov. Są‘-riausybės, bet federalinė valdžia 
išleido dar $110.000. *

Otava. — Kanados, federali-1 gegužės H d., o viršūnių — va- i tualu “romantizmą”, siūlantį 
niame biudžete šiemet nebepa-; sąrą. • jaugiau vakarietinę linkmę. Go-
skirta parama ūkininkams po $1 > Prancūzai atitraukia laivyną mulkos nuomone, jo paimtoji li- 
nuo akro. Vakarų Kanados ūki- Jau eilė metų kaip Prancūzi- i nija esanti geriausia ir komuniz- 
ninkai betgi kelia triukšmą ir ja dėl savo koloninių sunkumų [nias Lenkijoj galįs ramiai laiky- 
reikalauja vietoje nubrauktų! yra priversta mažinti savo kari- tis. jeigu bus išvengta atviro k? 
105 milijonų paskirti 300 mil. ! nį įnašą Atlanto Sąjungai. Aižė- talikų" persekiojimo, atsisakyta 

priverstinės ūkių kolektyvizaci 

Pavergtųjų delegacija lankėsi Vašingtone TkVtkt, Digo
Britų premjero Macmillan vi-jkausko, dar buvo PJT_gen. sekr. priminti sovietams užgrobtus ’1/11, grįžo lėktuvu Graikijon iš

nėse ir pagaliau Vašingtone su-■ čekoslovakas ir L. Barton — šia su sovietais kalbama apie tizanų kovoms 4 metus. Atėnuc- 
* atominį karą, nusiginklavimą,:se buvo sutiktas kaip didvyri?

erdves, viršūnių konferenciją, jir pake^as i generolus. Spaudai 
Berlyną, vakariečių dėmesys ■ pareiškė esąs britų šalininkas, 
būsiąs nukreiptas nuo pagrindi-inors kovojęs prieš jų kolonizma- 
nės problemos — sovietų už-i kartų buvęs pavojuj patekt

n'ie~.Kipras neužilgo taps respubl- .

Už nerūpestingą vairavimą 
Ontario provincijoj vėl bus bau
džiama. Prieš 3 mėn., Ontario 
augšč. teismo teisėjo McRuer 
sprendimu, įstatymo pastraipa, 
liečianti nerūpestingą vairavi
mą, buvo paskelbta neteisėta ir 
ikišiol apie 300 tos rūšies bylų 
buvo panaikinta. Apeliaciniam 
Ontario teismui pasisakius už j 
įstatymo teisėtumą, policija vėl i 
pradėjo jį vykdyti, lokių atide- 2įįaį Maskvoj, V. Europos sosti- B. Costa — rumunas, P. Ženki— Į kraštus ir tai vardais. Kol bū- Kipro salos, kur vadovavo party bylų yra apie 1.400. Joms vėl , - ----- r ..... - - -----  >-------- * — ----- —
bus duota eiga. susirūpinimą pavergtuo- j vengras.

Infliacija sunkina Kanados 
eksportą, pareiškė senatorius C. 
Vaillancourt senato posėdyje. 
Esą jau keli mėnesiai kaip eks
portas mažėja ir tai dėl peraugš- 
tų kainų. Jei tai užtruks ilgiau, 
ateis sunkus metas. Kiti kraštai, 
kaip Japonija, Sov. Sąjunga, Ki
nija ir kt. pajėgia eksportuoti 
savo gaminius žymiai pigesnėm 
kainom. Komunistai anapus ge
ležinės uždangos esą to ir norį— 
kad kapitalistiniai kraštai su- > 
bankrutuotų. Nuolatinis kainų j 
kilimas yra pavojingas visam ’ reigai aš pareiškiau pagarbą”.

Žibalo eksporto į JAV suvar
žymai, liečią Kanadą ir Venezu- 
elą, būsią atšaukti — pažadėjo 
JAV vyriausybė. Ir tai dėlto, 
kad šių kraštų žibalas JAV gali 
būti prieinamas ir karo metu. 
Kitų kraštų žibalo importas į JA 
V-bes buvęs suvaržytas, nes tai 
verčai mažinti kainas vietinės 
gamybos žibalui ir neleidžia fir
moms skirti lėšų Įrengimams 
naujuose Š. Amerikos šalti
niuose.

Sovietų ambasadorius Amą- 
sasp A. Arutunian, lankydama
sis Montrealy pareiškė nepasi
tenkinimą Toronto burmistru N. 
Phillips, kuris priimdamas *jį 
miesto rotušėj pajuokavo iš jo 
pavardės; negalėdamas ištarti 
svetimos pavardės, jis pavadi
no ii “Your Excelency Rootin 
Tootin”. Esą burmistras turėtų 
žinoti laiką, vietą ir mastą juo
kui. “Į jį aš mažai tekreipiau 
dėmesio. Ne asmeniui, o jo pa-

105 milijonų paskirti 300 mil.

siuose, kad planuojamos nuolai- į 
dos gali pakenkti laisvinimo by
lai. Pavergtų Jungt. Tautų de
legacija, vadovaujama V. Sidzi
kausko, kovo 17-19 d. lankėsi 
JAV V. Departamente, pas se
nato ir atstovų rūmų užsienio r. 
komisijos narius ir vicepreziden
to Nixon biure. Plačiausiai rei
kalas buvo apsvarstytas V. De-! perdaug pasyviai. Jos ir vakarie- 
partamente. Konstatuota, kadjčiai esą tenkinasi atsikirsdami 
vakariečių politika dar nesufor- ’ sovietų šmeižtams bei pravar- 
muluota, ir manoma, kad PJT. džiavimams — “imperialistai”, 
memorandumas įteiktas labai į “prispaudėjai”, “karo kurstyto- 
laiku. Delegacijoj, be V. Sidzi- jai” ir pan. Esą reikėtų dažniau

REIKALAUS LAISVĖS
Garsusis televizijos pamoksli

ninkas vysk. Sheen, kurio strai
psnius skelbia didieji JAV ir 
Kanados laikraščiai, pareiškė, 
kad JAV-bės sovietų užgrobi
mo politikos atžvilgiu laikosi

šią su sovietais kalbama apie tizanų kovoms 4 metus. Atėnuc- 
U, 11vojiguinv 11 aiI ~ j- ---- —

viršūnių konferenciją, *r Pakeltas i generolus. Spaudai 
vakariečių uvmtcyo v —vc —-----/----

būsiąs nukreiptas nuo pagrindi- inors kovojęs prieš jų kolonizm?____________________ —x I 1A Ir^rtu riavnini natalr* 
grobtų kraštų grąžinimo. Karas jį^.^ptų rankas, bet išsisukę- 
prasidėjęs dėl Lenkijos, ir me-j"*r ”
Į kas pasauly nepajudės, kol kas:ka- 
norą neatsitiks su Lenkija. Tibete įvyko sukilimas prie' 

(kiniečių komunistų valdymą 
Jis prasidėjęs, kai kiniečiai ban 

Vašingtonas. — JAV senatas dę suimti vyriausią krašto gal- 
90 balsų prieš 1 nubalsavo pri- vą ir dvasios vadovą Dalai La- 
valomos karo tarnybos įstaty- mą. Vienų žiniomis, sukilimą* 
mo galiojimą pratęsti dar ketu- plečiasi, kitų gi — jis buvęs grei- 
nems metams. tai numalšintas.



JONAS AISTISVALANDOS IR AMŽIAI
(Atkelta iš 1 psi.) I ““ kiūrėk, už tiek nedėkingu- 

lėčiau dar trisdešimt trejus me- mų turėsi kęsti tokias kančias, 
tus būti su jumis, mokyti ir gy- i Kristus prakaitavo krauju, pa- 
dyti, permaža būtų padaryti keldavo akis į dangų ir kartais 
tam, ką aš turiu atlikti ligi ry- pasakydavo: 
tojaus. Nereikia'šaukti tų aš- -r- Ak, argi galima iškęsti to- 
tuonių, kurie ten paliko. Jie ma- kią nedėkingumo naštą. Liudy- 
tydami mane taip suvargusį kite mano sielvartą.
įkristų į pagundas ir pradėtų į Ir atrodo, kad mėnulis ir žvai- 
nebętikėti ir, abejoti manimi. į gždės judėjo iš vietų ir artinosi 
Jūs gi trys matėte žmogaus sū- prie Kristaus maldos vietos. Me
nų Taboro kalne, o dabar ma- nulis atrodė daug didesnis negu 
tote mane suvargusį ir apleistą, paprastai ir apie jį buvo vaivo-

Apaštalai ašarodami tiesė ran- rykštinis ratas. Kristaus sunkios 
kas ir klausė nustebę: ‘ ‘ ~

— Kas gi darosi mūsų Viešpa- nas ir Jokūbas. Petras palikęs 
čiui?

Kristus kalbėjo su jais ketvir- į Kristaus maldos vietą ir pama- 
tį valandos ir paskui vėl grįžo į tęs verkiantį Kristų nusiminė ir 
lapinę maldai. Apaštalai pra- j nieko nesakęs grįžo pas pasiliku- 
džioje, pasišalinus Kristui, bu-1 sius. Gi Kristus matė žmonių 
dėjo ,Įr meldėsi, bet vėliau vėl į nuodėmes ir Jo žmogiškoji pri- 
užmigp'/ jiė buvo per dieną išyar jgimtis šaukė: 
gę, saldūs' sodų kvapas ir tylūs { — Argi aš galiu iškęsti už vi- 

, šlamesys^ j bos ‘migdė, kaip lop-sus? Tebūnie Tavo valia.
šy. Gi kiti apaštalai matę susi- i O lapinėje rodėsi įvairūs šlykš 
rūpinusį Kristų patys nerimavo . * ..................................... .
ir klaidžiojo tamsoje apie Aly
vų kalną ieškodami kokios nors 
paguodos ir padrąsinimo. O Je
ruzalėj tą vakarą žydai sėdėjo 
daugiausia namuose. Gatvėse 
čia vienur čia kitur buvo maty
ti Jėzaus mokinių ir draugų gy
vai tarp savęs kalbančių. Visi i 
buvo neramūs, kažkokio keisto 
nujautimo pilni ir netikėtumo 
laukią. Gerosios moterys, išsky
rus Mariją, nenujautė kas yra 
atsitikę su Kristumi, nežinojo, 
kad Judas klajojo gatvėmis už 
trisdešimt sidabrinių pardavęs 
Kristų. Gi Kristus vėl meldėsi 
lapinėj ir angelai parodė, visą 
žmogaus kilnumą ir niekšišku
mą jam nusižengus. Prieš Jėzaus 
sielą stojo, kaip gyvos busimo
sios jo apaštalų ir mokinių kan
čios, kovos ir paniekinimai, ku
riuos turėjo iškentėti Bažnyčia.

. Kristus matė, kaip Bažnyčioj 
amžių tėkmėj atsirado klaidati
kių ir kaip puikybės ir nepa
klusnumo pagauti žmonės bėgo 
nuo tikrojo kelio. Jis matė visą 
nuodėmingojo smukimo istoriją 
su daugybės krikščionių nenuo
širdumu, melagystėmis, matė 
kunigų nedorybes ir visus to 
vaisius, matė griuvėsius žemiš- _
koj Dievo karalystėj, matė ne- chijų laipsnių, 
suskaitomas eiles visų amžių nu
sikaltimu. vaizdus su apgaulės, i 
pykčio, įniršimo ir užsispyrimo 
pasireiškimais.

Per tas kelias valandas .tylia
me Alyvų darže Kristus..-matė., 
amžių nuodėmes ligi pasaulio 
pabaigai. Jis matė atsimetėlius, 
netikrus mokytojus, suvedžioto
jus, netikrus pranašus, jis matė, 
kaip minios niekino Jį ir kaip 

šalį purtindamos galvas, Kristus gumą ir verkė, kad šie užmiršo Nr. 2(117), 49-96 psl.
■ “ ..........._. Turinys: dr. J. Grinius — Li

teratūra ir menas okupuotoje 
Lietuvoje po Stalino; St. Žilio 
eilėr.; A. Šapoka — Vilniaus 
miestiečių savivaldos organiza
cija ir miesto vidaus santykiai; 
K. Keblys — Kaip niekad dar; 
J. Girnius — Pasipriešinkime 
kultūriniam nuosmukiui; V. Bo- 
gutaitės eilėr. Platūs kronikos 
skyriai.

Ateitis, 1959 m. vasaris, Nr. 2, 
25-56 psl.

Turinys: J. B. — Marija, gel
bėk mus; Ed. Šulaitis — Jauni
mo kelias dabartinėje Lietuvo
je; K. Skrupskelis — Egzisten
cializmas ir krikščioniškoji filo
sofija; R. Ukrinas — Paskutinie
ji aidai; K. Kleiva — Ateitinin
kų sendr. veiklos klausimai; J. 
Sakalo, Tėvynės duktės, N. Na- 
rūnės eilėr.; A. Sušinskas — Be
sišypsančios širdys; F. Palu
binskas — Su tiksiu ar dėl tradi
cijos; R. Zigaitytė — Už lietu-

maldos metu pabudo Petras, Jo-

abu apaštalus pats vienas nuėjo

. tūs pavidalai, lapės, vilkai, tig
rai, gyvatės, sumaišyti su ka'ž- 
kokimis kitomis formomis. Ne 
vienas tų gyvių nebuvo tobulas, 
juos darkė kreatūros vaizduo
jančios aistrą, šlykštumą, užsi
spyrimą, nuodėmę ir visus vel
niškus pavidalus, kurie Kristaus 

i akivaizdoje plėšė ir smaugė mi
nias žmonių.

Valandomis įvairių rasių ir iš
silavinimų žmonių minios kovo
jo tarp savęs ir paskui bendrai 
puolė Jėzų, lenktyniaudami ty
čiojosi, keikė, spiaudė, liejo ne
švarumus ir mėtė akmenis. Tarp 
tų minių ir įdūkusių šmėklų 
Kristus stovėjo išgąsdintas, lyg 
tikrai tos minios puolimai šiuo 
metu Jį liestų. Tos staugiančios 
minios tarpe buvo tokių, kurie 
niekino Kristų ir jo įsteigtą Sak
ramentą. Tai buvo šventvagys
tė, . paniekinimas, išnaudojimas, 
fanatizmas, neapykanta, kruvini 
persekiojimai. Toje puolančioje 
minioje buvo aklų, kurie neno
rėjo matyti tiesos, luošų, kurie 
matydami tiesą iš tingėjimo nė
jo jos link, kurčių, kurie, ne
klausė Dievo žodžio ir Jo perspė
jimų, nebylių, kurie bijojo žo
džiu užtarti Dievą. Tarp visų 
buvo ir kunigų įvairių hierar- 

kurie tikėdami 
.nesirūpino Dievu, o materija, 
kurie apeigas atlikdavo pasku
bomis ir nenoromis. Buvo tokių, 
kurie pamiršę pamaldumą, visą 
dėmesį kreipė į išviršinį blizgė
simą ir žemišką garbę. Buvo ei
lė tokių, kurie nesidalė nieko 
su artimu, o viską krovė į savo 
žemiškas klėtis, lyg jie tą turtą 
mirę Dievui nuneštų, kaip <į°va- 
ną. Ir Kristus matė daugelio 

jo išsigindavo. Minios ėjo pro Dievo namų valdytojų nesvetin-

tiesė į jas išganančias rankas, o 
tačiau minios užsimerkę žengė į 
bedugnes. Matė Kristus minias 
žmonių, kurie nenorėjo užsigin
ti Dievo, tačiau bijojo, gėdijosi 
ir tylomis Jį išdavinėjo. Žmonės 
klajojo tyruose alkanomis dva
siomis blaškomi vėjų ir lyjami 
audrų, tačiau bijojo prisiglausti 
prie uolos, kurios net pragaro 
vartai nenugalės. Nenorėjo išei
ti minios pro siaurus vartelius, 
kad nereiktų nulenkti galvos, 
statė namukus ant smėlio, tam
sybė viešpatavo jų namuose, o 
tačiau jie bijoio šviesos. Jie tie
sė rankas i rūkus ir svajas, ėjo 
paskui žaltvyksles, vedančias 
prie išdžiūvusių šulinių. Jie ne
klausydami Karaliaus tarnu bal 
so mirė badu neidami į vestuvių 
iškilmes. Savo pačių žodžiais 
apakinti nematė Bažnyčios švie
sos ir negirdėjo varpų skambe
sio šaukiančio į laimę. Amžiai 
kruvini ir niūrūs slinko pro 
Kristaus akis, o šėtoniškos šmėk 
los tartum gyvos būtybės slėgė 
Kristų nepakeliama našta ir 
šaukė:

pažadėtą atlyginimą net už van
dens stiklinę trokštančiam. Ka
da reikėjo Kristų nešti į turtuo
lių namus, tokie kunigai rūpino
si daugiau negu eidami pas ne
turtėlius ir Kristus kankinosi, 
kad jie užmiršo apie elgetą Lo
zorių gulintį pas karaliaus du
ris. Ir ėjo tokių nevertų Bažny
čios tarnų visais amžiais ir vi
sose tautose.

Kristus visa tai matydamas 
verkė, o apaštalai ramiai miego
jo, žydai rengėsi Velykoms, me
džiai šlamėjo vienodai, kaip ir 
prieš tūkstančius metų, žvaigž
dės pleveno neišmatuojamai gi
liam skliaute, trys paliktieji 
apaštalai ramiai snaudė, paukš
čiai sapnuodami spurdėjo šako
se, spinduliai žaidė kvepiančiuo
se lapuose ir tvliai tekėjo upė
mis vanduo. Visur buvo ramu, 
tik Kristaus motina regėjo pra
kaituojantį Sūnų ir iš Morkaus 
Marijaus namų dažnai tiesė grą- 
žvdama rankas Alyvų daržo 
link.

Išblaškytųjų mokinių dalis 
tarp saves kalbėjosi:

Jau turime naujausiu modeliu
1959 metu baldu

Mohawk Furniture
LIMITED

2448 DANFORTH AVE. Tel. OX. 9-4444 ir OX. 9-4224 
TORONTO.

Dar yra ribotas kiekis 1958 m. 
modelio elektrinių ir gazinių 

pečių ir šaldytuvų
LABAI NUPIGINTOMIS KAINOMIS.

Norėdami pasinaudoti šia pasku
tine proga, nedelsdami užeikite į 
mūsų krautuvę ir išsirinkite, kol 
dar yra didesnis pasirinkimas.

ANTAI TENAI
Antai tenai ant vakaro raudotu)^ 
Vaidenasi man Kristus dyvinai: 
Ir rankos, kojos, ir atvertas ^otuis, 
Ir erškėčiuoti smilkiniai ...
Ir, rodos, klausia: — Ar mane ]>ažįsti? 
Ar žinomas tau kelias ir tiesa? — 

>O taip, Tu mano Viešpats, Jėzus Kristus, 
Ir aš anku Tavo akių šviesa.
Tikiu, o Viešpatie, tiktai padėk man, 
Padėki netikėjime manam!
Tau yra žinomas krūtinės rėksmas, 
Jisai Tau yra žinomas vienam.

Mane čionai nusnigo ir nulijo, 
Aš nuvargau pasauly ir giesmėj.
Norėjau pamatyt Tave Mesiją, 
Ėet gal tepamatysiu tik teisme.
Kad dar ateitum mus čia paguosti, 
Kad'dar ateitum paguosti mus 
Į tą prakeiktą klaikų miestą, 
į šituos šlykščius nuodėmės namus . . .
Dėl ko gi mus, o Viešpatie, apleidai? 
Dėl ko gi Tu'mūs vėl neatlankai?
Mes pasiilgom Tavo lėto .veido, 
Mes — prakeiktieji tie Ievos vaikai.
Ateik, o atlankyk, pirma, nei teisi. 
Paklydome, surizgo mūs keliai ... 
Sakyk, o Viešpatie, ar Tu ateisi?! 
Apsiverkė Kristus — tyliai, tyliai . . .

*Ufll
(IHImi.

— Kristus bus pagautas ir nu-; Kristus atsigavo, tačiau jo plau- 
žudytas. Ir ką toliau darysime? (kai ir barzda dar buvo sruogo- 
Išsižadėjome savo turtų, paliko-! mis sulipę nuo kraujo ir pra- 
me visą, o dabar esame vargšai kaito.
ir pašiepiami. Patikėjome juo, o . Kai Kristus išėjo iš lapinės, 
Jis dabar pats yra vargšas ir be- į mėnuly dar buvo matyti keistos

• j dėmės ir ratai, tačiau žvaigždės
Kai kurie iš mokinių, graudu- ■ buvo natūralios ir spindėjo ra- 

_ Atradęs tebe-
. miegančius apaštalus Kristus

jėgis.

lio ir nusiminimo pagauti, lėtai miai ir įprastai, 
išėjo Betfages miesto link. i

Kristus tuo tarpu matė ir ra-j šūktelėjo: 
minančių vaizdų. Ėjo per am-r — Kelkitės. Ne laikas dabar 
žius gerų žmonių minios, pasi- miegoti. Artinasi išdavimo va- 
puošę kančiomis ir gerais dar- landa, 
bais žemėje. Ėjo apaštalai, mer- 1 Apaštalai pabudo ir žvalgėsi, 
gėlės ir moterys,- kankiniai, atsi- ; Petras atsigavęs sušuko: 
skyreliai, išpažinėjai, vienuoliai,' — Viešpatie, mes ginsime ta

ve. ■ '■
Jėzus jį sulaikė ir parodė ran

ka. Gana toli lankoje, dar ana
pus Kedrono upės, ėjo su žibin-___ ;
tais ginkluoti kareiviai. | bar nulėmė boso titulą Račiui.

— Laikas eiti pasitikti, — ta-• Be to, Račius turėjo Dievo dova- 
rė Kristus ir visi keturi išėjo į ną labai gražiai apsieiti su viso- 
kelią, skiriantį- Alyvų ir Getse-.kio plauko bei ąmižaus ponio-

6 tai juk neginčijamas pri- į 
mas bct.ic.ųo.o viauomem-

Jubilėjinis banketas BALYS JONAS ARŪNAS

Kažin kas paleido gandus, kad jo su savo vyrais kiek ilgiau pa- ’ šis Juknos argumentas visus 
ponia ir ponas Klevai švenčia to- siginčyti, nes nebuvo galima 
kią ir tokią dieną 25 metų vedy- prieiti vieningos nuomonės, kiek 
binio gyvenimo jubiliejų. Žino- kampų toji žvaigždė turi turėti: 
ma, kas čia patikrins-faktus, šešius ar penkius. Iš karto žvaigž 
Knygos liko anapus, gi žmonėms aė buvo padaryta'1 su penkiais 
imti už krūtinės ir reikalauti kampais ir pakabinta. Bežiūrė- 
vedybinių metrikų — neišeina, darni ar žvaigždė tiesiai kabo, 
Tiek patsai ponas Klevas, o juo atseit,'ar ties pačiu stalo vidu- 
labiau ponia, visai neatrodo, kad riu, Jukna ilgai žiūrėjo primer- 
būtų praėję tokį ilgą kelią šei- kęs kairę akį ir kažin ką mur- 
myniniame gyvenime. Vienas mė3o. Tasai murmėjimas nebu- 
nei vieno žilo plaukelio neturi vo dar virtęs aiškiais žodžiais, 
ii pakaušis apžėlęs, gi Klevienė kai kiti vyrai ėmė Jukną dil- 
žydi kaip rožė, o akyse žiežirbė- ginti: 
lės šokinėja, šešiolikinė ir gana. Į — Na, Stanislovai, tark žodį, 
Ale ponios pagavo tą gandelį — šaukė. jie kaip susitarę, — 
apie jubiliejų nejuokais šoko or- kas tau nepatinka. Ko čia dabar 
ganizuoti pobūvį. Atseit, subu- puški, kaip ežys plaukdamas per 
vimėlį kaip reikiant: su kumpe-1 prūdą. Jei ką sugalvojai, drošk, 
liais, šnapsuku, kalakuto šlaune-' pasikalbėsime, aptarsime. Juk 
lėmis ir kitais širdį bei pilvą al-

I sinančiais priedais.
— Ve, — sakė rengėjos, — jei 

Žmonės kalba, kad sueina 25 me
tai, kai sumainė aukso žiedus, 
tai, turbūt, žino ką kalba. Nėra 
dūmų be ugnies...

Susidarė komitetas tam iškil
mingam jubiliejui atšvęsti. Du 
tuzinai poniučių pasiskirstė kep
ti kalakutus, virti košelieną, 
maišyti mišraines, išdarinėti sil
kutes, žuveles. Buvo taip pat į 
komitetą pakviesta keletą stip
rokų vyrų stalams sustatyti, ka
tilams plauti.ir eventualiai nu
virtusius nuo koto (tokių visada 
atsiranda net ir arkivyskupo pri
ėmime!) pro duris išspirti. Juk 
negalima visos naštos užkrauti 
ant vien moterų pečių! Trumpai, 
be vyrų moterys negalėjo apsi
eiti. Į vyrų komandą, kaip ge
riausiai su Ievos dukterimis ap
sieiti moką žmonės, pateko Ra
čius, Jukna, Grigas ir Česnakas.

priplojo. Grigas, kaipo geriau
sias meistras, nesileisdamas į to
limesnes diskusijas griebėsi už 
pjūklo ir iš faniero lapo ėmė rai
tyti naują žvaigždę. Senoji tuo
jau buvo nukelta ir nutrenkta į 
kampą. Po geros valandos vy
rai, bendromis jėgomis, pakabi
no naują žvaigždę su šešiais 
kampais ir visi buvo patenkinti.

— Ale žiūrėk, — kalbėjo Ra
čius, -r- mūs Stasiukas ir nužiū
rėjo, kad žvaigždė falšyva. O 
man nei į galvą neatėjo ...

Džiūgavo ir kiti vyrai, o Čes
nakas sako:

— Velniai, rautų, turime savo 
tarpe tokį meistrą, kaip Grigą, 
ir dar lermavome dėl tos žvaigž
dės. Kas reiškia Grigui naują 

[žvaigždę nors ir su trisdešimt 
šešiais kampais padaryti! Jis, 
brolyčiai, bankuose bufetus per 
dieną įtaiso, o čia jam tokią 
žvaigždę suraityti, juokas vie
nas! ...

Kai nauja žvaigždė buvo pa
kabinta, vyrų sunkieji darbai, 
taip sakant, buvo kone baigti. 
Dabar reikėjo tiktai moterims 
padėti padengti stalus ir išdė
lioti gėrimus. Tai nebuvo sun
kus darbas, bet atsakingas. Gė
rimai buvo, kad juos kur galas, 
visokių veislių: saldūs ir kartūs, ■ 
su karališkomis karūnomis ir

mes visi čia tokie ponai... Į
Jukna ne tuojau atsakė į 

draugų iššauki. Jis dar valandė
lę žiūrėjo vis kairę akį primer
kęs į žvaigždę, paskui atsisuko 
j vyrus ir sako:

— Man atrodo, kad žvaigždė- 
turi penkius ragus...

— Ve, žinoma, kad penkius, o 
ne du, nes čia žvaigždė, o ne 
karvė ... — nutraukė Juknos 
apdūmojimus Grigas.

— Kad ne karvė, o žvaigždė, 
tai ir aš numanau, —- tęsė Juk
na. — Bet šeštą ragą turime kaip 
nors pridurti. Juk dar laiko tu
rime ... (herbais, su liūto galvomis ir ri-

— Be reikalo gaišatis, — įsi- kerių žvynuotomis krūtinėmis
terpė Račius. — Penkių ragų pa- bei pilvais! Reikėjo didelės nuo- 
kanka. Ant Betliejaus, kaip at- Įvokos ir takto juos lygiai pa- 
simeriu ir tai žvaigždė buvo su skirstyti, kad niekas nesijaustų 
penkiais rageliais... ■ nuskriaustas bei pažemintas.

Čia Jukna vėl primerkė kairę Sukėsi vyrai, kaip vijurkai, su- 
ąkį ir atsigręžęs į Račių kietai i šilę, suplukę. Pagaliau, kai bu- 
prabilo: y o likę tik šešios bonkos ir kai

— Kokia žvaigždė buvo ant iekas nebeišgalvojo kur jas sta-7 f ' . > . ... V -------------- V

Vyresniuoju vienbalsiai buvo iš- Betliejaus,-aš nežinau, bet kai įjtyti, Račius tarė: 
rinktas Račius. Gal būt dėl to, Kuršėnus atsivilko raudonieji,! —Vvfučiai, su tomis keliomis 
kad jo dėdė buvo kanauninkas tai ant jų nuplyšusių kepurių ir\ bonkelėmis apsidirbsime ir vė- 
ir mylėjo dažnai švęsti visokius nusitrynusių tankų visur buvo piau. Aš siūlyčiau kiek pailsėti, 
jubiliejus. Gi Račius — tada dar! žvaigždė, kad ją velniai rautų, j nes tuojau ir svečiai ims rink- 
pačiame jaunystės žydėjime —' 
visada buvo tų iškilmingų subu
vimų vyriausiu tvarkytoju. At
seit, tasai senas patyrimas ir-da-

popiežiai, vyskupai, kunigaikš
čiai, vargšai ir elgetos: Visus 
juos jungė kažkokia jėga. Nie
ko tarp jų nebuvo atsitiktinio. 
Visa buvo jungtis ir harmonija. 
Tačiau tai truko neilgai. Kris
tus vėl matė Judo išdavimą Kai
tą, Anną, Pilotą, Erodą, plakimą, 
vainikavimą erškėčiais, farizėjų'mano daržus. -mis
patyčias, kalimą prie kryžiaus. Ir tą sekundę, kai sutikęs Ju- .vali____ ___
Viskas slinko tiksliai ir nuosek- das Kristų pabučiavo, pasibaigė i nėję veikloje^ 
liai, kaip turėjo įvykti. Pagaliau j Kristui viena dalis kančios va-j vą j-- . „W9iail vac Tn<r.
viskas baigėsi. Malda ’dr kančia j landų ir prasMėj o žmonijai lai*-’ biiiejaus dieną nuo pat anksty- h. ‘. ■ * ‘‘ ’ &
buvo baigtos. Nusileido angelas į mės, džiaugsmo ar pralaimėji 
su taure stiprinančio gėrimo, mo amžinybė.

su penkiais ragais. Va, tą tai aš tis 
savo akimis mačiau ... I (nukelta j 7 psl.)

Prisiųsta paminėti
Aidai, 1959 ..m. vasario mėnuo, vybę

Clevelande naujojoje parapi-1 Ateitininkų moksleivių Sąj. C. 
joje, klebonui kun. Angelaičiui Valdyba skelbia konkursą raši- 

| sutikus, LB antroji apylinkė nio “Kodėl aš mokaus?” Rašinys 
iste-gė spaudos kioską. Jis ati- turi būti prisiųstas ligi gegužės 
darytas kovo 22 d. ir veiks kas ! 15 d., turi turėti nemažiau 300 ir 
sekmadienį po 10 vai. lietuviškų J nedaugiau 1.500 žodžių. Daly- 
“ - ’1 - - - -J— J T“ r. j vauti konkurse gali moksleiviai
rida Stasaitė’. i ateitininkai. I premija 2 savai-

Melbourno un-te ir Technikos i lės vasaros atostogų ir $15. Jei 
kolegijoje studijuoja 29 lietuviai j laimėtų ateitininkas moksleivis 
studentai-: Kristina Brėdikytė,! gyvenąs nė JAV, būtų išmokėta 
Rasa Jakutytė. Pranas Bacevi- j $40 ar $30,^ 
čius, Irena Tamošaitienė, Kazys # Liet< Rašytojų D-jos metinei 
Zdanavičius, Rūta Laisvėnaitė, literatūros premijai skirti jury 
Jurgis Mikalajūnas, Irena Lais- į komisiją sudaro L. Apdriekus, 
yėhaitė. Aras Staugaitis, Liuci- J- Brazaitis, Alg. Landsbergis, 
ia šeštakauskaitė, Algimantas Maciūnas ir N. Mazalaite. 
Žilinskas, Kristina^Čėsnaitė, Bi- Nauja liet, plokštelių leidykla 
rutė Antanaitytė, Algis Bųlokas, “Litn-Garsas išleido savo pir- 
Davis Bitė, Algis Kazlauskas, mą plokštelę, kurioje yra 4 šo- 
Kristina Stankūnevičiūtė, Vytas kiai, įgroti Romo Butrimo or- 
Alekna, Romas Padgurskis, Nar kestro, Du instrumentiniai da- 

icizas Ramanauskas. Elena Zda- lykai — Dzūkų polka ir Lietu-
• Dėl tos žvaigždės Rąčys ture- ■ navičiūtė, Leonas Vaičaitis, An- viškas valsas bei fokstrotas su 

danas Kesmėnas, R. Krausaitė, lyrika "Auksiniai lapai” ir tan- 
V. Adamaviičus, V. Savickas, go su lyrika “Jau šią naktį”. So- 

l A. Šilva, V. Kemėšis ir K. Gval- lo numerius išpildo R. Čenkus. 
‘da. Plokštelė yra mažo formato —-

i “Pirmyn” choras, vadovauja- pasisukimų per minutę grei- 
mas K. Steponavičiaus, kovo 8 čiu. Bendras abiejų pusių groji- 
d. pastatė operą “Parduotoji mo laikas 13 min. 20 sek. Kama 
nuotaka” Čikagos Sakalų audi- du doleriai, 
torijoje.

Čikagos menininkų klubas nu-

Taigi tą atmintiną Klevų jū
J' 

vo ryto’ Užvirė šhiarkus darbas 
lietuvių namuose. Moteriškos, 
pasikaišiusios sijonus ir parai
tojusios rankoves plušo garų ir 
dūmų debesvse skęstančioje vir
tuvėje, o vyrai dirbo išsijuosę 
salėje. Pirmiausia jie' suvilko vi-j; O. Aįišytė — Aguonų

laukas; kun. dr. V. Cukuras - | sus ''staius. kokius‘’tiktai rado, į 
Lituanistika Annhursto kolegi-1 ai^žiaja sale, paskui kėdės, o dar 
joje; A. Nockūnas, MIC, — Są-1 " ‘ ‘ - - - ■ -
jūdis “už geresnį pasaulį”; J.' 
Katelytė — Stovykla tarp snie
go kalnų. Kronikos skyriai.

Venezuelos Lietuvis Nr. 3(4).
Boletin del Centro Benefico Li- 
tuano de Maracay, 1959 rm va
sario 16. 18 psl. Rotatorinis’lei
dinys. Viršelis ir pirmas straips
nis yra ispaniški, visa kita lie
tuviškai.

Laiškai lietuviams, 1959 m. 
kovo men., Vol. X, No. 3, 65-96 
pusi.

Skautų Aidas, 1959 m. kovo 
mėn., Nr. 3, 22 psl.

Vatikanas. — Osservatore Ro
mano specialu straipsniu pasisa
kė prieš kinų pramonės pastan
gas biblijinius įvykius perduoti 
ilminių romanų forma. Taip 
oat Italijos žydų bendrupmenė 
pasisakė prieš užsimojimą pasta- 
yti Knygų Knygą. ' “ ‘

Baby Point Paint & Wallpaper
C.I.L., B. MOORE, CR. DIAMOND, SELECTONE, O.P.W. firma dainių»iej»oms 
popieris, Įvairios toilės ir kiti reikmenys. DAŽAMS NUOLAIDA 15%—25%.

Kviečiame atsilankyti arba skambinti tel. RO. 2-4931. *
Sav. A. F. GALDIKAI 351 JANE ST. (prie Aonettp).

Trumpiausias kelias į Lietuvą per Londoną 
Kam siųsti per svetimtaučius, jei D. Britanijoje yra lietuviška ir 
tik vienintelė tokia įstaiga, per kurią jūs galite pasiųsti siunti
nius saviesiems į Lietuvą, Sibirą ar kitur. O tokia įstaiga yra:

BALTIC STORES BENDROVĖ
(Savininkas Z. Juras)

421 HACKNEY RD., LONDON, E. 2, ENGLAND. 
Kreipkitės ir mes tuojau jums pasiųsime oro paštu mūsų 

kitas informacijas.
posiųsti ne tik kitokius siuntinius, bet 
toipogi ir moisto siuntinius.

BALTIC STORES mieloi posiunčio 
už loboi možg mokestį (informocijos 
šutei k io otskiroi papročius) ir pačių 
tautiečių sudarytus s untinius.

BALTIC STORES būdamos grynai 
lietuviškos žino puikiai, kad siuntinių 
siuntimas yra šalpos darbas, tad sten
giasi kiek galėdamos padėti savo 
tautiečiams kuo pigiau posiųsti siun
tinius, nenumažinant nei kiek siunti
nio prekių vertės. Kviečiame visus 
burtis į vienų solidų lietuviškų tautos 
parėmimų.

BALTIC STORES būdamos lietuviš
kos visada geriau susikalbės su lie
tuviu lietuviškai.

kainaraščius bei
Siunčiome viskq: voistus, medžia

gos, akordeonus, laikrodžius, mašinos 
jvarias, maisto ir visa kito, kas lei
džiama siųsti.

Užsakykite, ir jūsų siuntinys bus 
tuojau pat išsiųstos jo laukiantiems 
jūsų artimiesiems.

Užsakė romia sąžine laukite pa
kvitavimo iš savo artimųjų, nes už 
siuntinį atsako Baltic Stores Bendrovė.

Nesibaidykite, jei užsakydami ne
turite iš korto visos reikalingos pini
gų sumos, nes Baltic Stores skuba pir
miau pasiųsti kas užsakyta, o tik pas
kui suveda sąskaitos. Baltic Stores yra 
pasitikėjimu parėmusi savo santykius 
su savo tautiečiais.

BALTIC -STORES vienintelė siunti
nių įstaiga, kuri pajėgia pigiausiai

paskui gale salės, kur turėjo sė
dėti patys iškilmių kaltininkai, 
prikalė didelę žv’aigždę. su aiš
kia. didėle “25” skaitline. Atseit, 
niekas neturi teisės abejoti dėl 
jubiliejaus datos, net ir patys 
Klevai!...

Maldos iš Sibiro
Marija, 

gelbėk! mus
Sibiro tremtinių ranka 

rašyta maldaknygė.
Maldos originalios, jų pačių 
kurtos, žavios minties gilumu 
ir grožiu, auka ir kančia. Per
sunktos didele Dievo, tėvynės 
ir žmogaus meile.
Išleido Ateitis, spaudė Imma- 
culata Press, Putnam. Conn. 
Gaunama pas platintojus ir 
Ateities administracijoje: 916 
Willoughby Ave., Brooklyn 
21, N.Y. Tel. GL. 2-2923.

Kaina 1 doleris.

Plokštelė yra mažo formato

I enku skulptorius Kaz. Piet-
„ v c kiewicz sukūrė Senkevičiaus tri

narė savo narį A. Rūkštelę iš logijos herojaus Anupro Zaglo- 
klubo vieneriems metams paša- bos paminklą. Norima tą pa
imti už dail. A. Varno įžeidimą, minklą pastatyti Varšuvoje Kra- 
Incidentas įvykęs Varnui iš kowskie Przedmiescie gatvėje 
Rūkštelės~parodos parinkus Čiur prie buv. Kazanowskiu rūmų, 
lionio galerijai vifflią Arizonos nes Senkevičius romane “Ugni- 
vaizdelį, kuris Rūkštelei pasiro- rni ir Kalaviju” yra aprašyta 
dęs jo kūrybai nebūdingas. Dai- tuose rūmuose vykusi kova su 
lininko nuomone į galeriją tik- ■ beždžionėmis.
tų parinkti kurį jo paveikslą pa- 

, triotine

Specialus kirpimas su švelniais opsiu- 
vimois — patogus elastinis juosmuo, 
patentuota pati užsidaranti "Criss X 
Cross" anga suteikia patogia aptemp
to išvaizdg. Pagamintos iš puikios ko
kybės šukuotos medvilnės. Lengvai 
skalbiasi — nereikia lyginti. Ilgai ne
šiojasi. Tinka prie Jerseys.

• W2-8

tematika

crissYcross
(Potented* *1945)

Prancūziškos kelnaitės

IŠOELBtKfTE GYVYBES,

• x -» Ą-. *’ . * i. •» ’

RYTU EUROPOS 
LITERATŪRA

Vak. Vokietijos bibliotekos
i kreipia per spaudą atsakingų įs
taigų dėmesį į nepakankamą 
bibliotekų susirūpinimą Vidurio
ii Rytų Europos literatūra. Nu
rodoma. kad viršminėtoje Euro
pos dalyje rašoma 18 kalbų, ir

i vien tokioie Lenkijoje per me
tus išleidžiama iki 8.000 leidinių. 
Tuo tarpu Vak. Vokietijos bib
liotekos praėjusiais pokario me- 

į tais teįstengusios nupirkti iš 
rvtų kraštų 9.426 naujas kny
gas ir 1.796 žemėlapius bei mies- 

(tų planus. Nors šalia to prenu
meruojama 1.500 žurnalų, bet 

(visa tai esąs tik lašas ant karšto 
akmehs. Už tai paskutiniame sa
vo pranešime Vak. Vokietijos 

; bibliotekos perspėja visuomenę, 
kad viena die?ą ne tik slavistai 

iii Rvtų Europos tyrinėjtojai pa
st ebės’a dideles spragas minėto 
ploto literatūros telkiniuose, bet 

iir navieniai asmenys, institutai, 
valdžios Įstaigos ir k. Tada bū
sią per vėlu reikšti nepasiten
kinimą.

Otava. — Kanadai nauju apaš
tališkuoju delegatu paskirtas ar- 

ikiv. Sebastiano Baggi, ikišioli- 
nis nuncijus Čilėje.

♦
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Vl-ji Lietuvių Diena Hamiltone $250 (tiek kainuoja sekmadie
niais'didžiųjų kinų salės nuo-

Kovo 15 d. įvykęs Hamiltono 
apyl. v-bos ir organizacijų pir
mininkų posėdis Lietuvių Na
muose, nutarė priimti Krašto 
Valdybos pasiūlymą ir VI. Lietu
vių Dieną ruošti Hamiltone.

’ Posėdžiui vadovavo naujasis 
apyl. v-bos pirm. J. Varanavi
čius ir sekretore buvo pakviesta 
v-bos vicepirm. G. Latauskaitė.

Platų tuo klausimu praneši
mą padarė K. Baronas, pasiūly
damas konkretų LD planą, kuris 
posėdžio dalyvių buvo gyvai dis
kutuojamas ir galutinėje išva* 
doje perduotas Bendr. v-bai, ku
ri jį nukreips sudarytam LD or
ganizaciniam komitetui. Bendr. 
v-bos pirm. J. Varanavičius pa
žymėjo, kad jis pats techniško 
vadovavimo negalįs pasiimti,'to
dėl turės būti surastas kitas as
muo, sutinkąs vadovauti LD 
pravedimui.

Ir Vl-sios LD programa stamb 
nienomis numatyta panašaus po
būdžio, kaip ir ankstyvesniųjų: 
šokių vakaras, sportinės varžy
bos, meno paroda, koncertas, 
vienkartinis leidinys, iškilmin
gos pamaldos katedroje, vaka
rienė augštieSiems svečiams. Šo
kių vakarui visų posėdžio daly
vių manymu tinkamiaūsia vieta 
— kareivinių salė. Nuomonės iš-, 
siskyrė, kada buvo svarstoma sa
lės koncertui klausimas. K. Ba
ronas pažymėjo, kad Lietuvių 
Namų salė turinti 1.000 sėdimų 
vietų būsianti permaža, neš jis 
užtikrinąs, jog į LD koncertą at
silankys nuo 1.500 iki 2.000 žmo
nių. Jam pritarė J. Mikšys. Jer. 
Pleinys dar pareiškė, kad V-ji 
LD Niagara Falls dėl mažokos 
salės privertė daug sVėčių grįžti 
j namus, nes neįtilpę į salę, 
jiems atsakė LN v-bos pirm. St. 
Bakšys, pažymėdamas, kad' bū
simos LD koncertui LN salė pil
nai tinka. Į Jer. Pleinio teigimą 
St. Bakšys pareiškė, kad jis V-os 
LD koncerte dalyvavęs ir matęs, 
kad salėje buvę dar tuščių vietų.

Sustodamas kiek ties šiuo 
klausimu noriu atkreipti LD ren 

i gėjų dėmesį nedaryti iš anksto 
didelės klaidos. LN salė yra pa
kankamai didelė ir visus svečius ■ 
sutalpins. Savo šį teigimą. grin
džiu buvusių LD statistika, ku- 
rios daviniai yra realiausias pa
grindas spėjimui, kiek svečių 
susirinks į Vl-sios LD koncertą.

' I-je LD Hamiltone 1953 m. 
koncertui parduota 1.023 pro
gramos po $1.25 (“TŽ” Nr. 40 iš 
1953; X. 8.).

II- j e LD Toronte iš koncerto 
gauta $1.967,50 (žiūr. apyskaitą 
“TŽ” Nr. 39 iš 1954 m. spalio 7 
d.). Prisiminus, kad už leidinė
lį, kuris atstojo įėjimo bilietą, 
tala mokėjome po $1.50, išeitų, 
kad žmonių buvo 1.311.

III- čios LD Montrealyje davi- 

prisimename, koncerto metu ir 
čia dalyvių buvo žymiai mažiau 
negu Toronte.

IV- ji LD Windsore, pagal ko
miteto apyskaitą “TŽ” Nr. 5 iš 
1957 m. sausio 31 d., iš koncerto 
turėjo pajamų $1.788, kurią su
mą padalinę iš $1.50 (tiek buvo 
imama už leidinėlį) sužinome,

; jog koncerte dalyvavo 1.192 as
menys.

V- sios LD Niagara Falls apy
skaitoje koncerto pajamos yra 
$2.723 (žiūr. “TŽ” Nr. 8 iš 1958 
m. vasario 
mą įeina ir pajamos už skelbi
mus leidinyje. Jų buvo 40 pus
lapių po $30 už vieną, tokiu bū
du už Įėjimą gauta $1.523, o ka-

dangi už leidinį buvo imama po 
$2, tad .reMultate V-os L0 kon
certe dalyvavo T61 svečias. Salė 
gi buvo nusamdyta i JŪ0 vietų.

Iš pateiktų davinių nėra įokio 
pagrindo galvoti, kad Vl-ji LD 
Hamiltone žymiai pralenks bu
vusias. Greičiau reikėtų spėti, 
stebint mūšų eilinius parengi
mus, kad dalyvių skaičius kiek 
kris. Kaip pavyzdį noriu prisi
minti šįmefinp kaukių balių, ku
ris teturėjo vos 250 svečių, kai 
tuo tarpu per eilę ankstyvesnių 
metų į jį atsilankydavo apytiks* 
liai po 4$0. Rimčiau pagalvojus 
tėra viena išvada: Vl-sios LD 
koncertui LN salė vispusiškai 
tinkama, nęs pagal'St. Bakšio 
posėdžio metu pranešimą, joje 
dar būtų galima pristatyti apie 
150 kėdžių, kas sudarytų apie 
1.150 sėdimų vietų. Pagaliau, jei 
jau ši LD Hamiltone ir būtų re
kordinė, geriau šimtui-kitam sa
vuose namuose koncerto metu 
pastovėti, bėgu, turint savą g?®* 
žią salę, mokėti kitiems uz-Ją

dybos pirm.' J. Varanavičiaus 
paprašytas, sudariau šiemetinės 
Kanados Lietuvių Dienos pt4e 
jektą ir šu jtio Supazihdiriati 
benrame posėdyje KLB-nės vaU; 
dybos atstovus ir organizacijų 
pirmininkus kartu .pažymėda
mas, kad sekmadienio kohcertUi, 
Delta kino patalpos yra per ma
žos. Nurodžiau to ir motyvus: ■ 
salėjė ėsamą 980 sėdimų vietųj 
tuo tarpu kiekviena, rengta Lie-- 
tuvių Diena sutraukdavo kon-1 
certan virš 1.000 klausytojų, ne
skaitant vaikų, kurie jokio LD 
leidinėlio hepirkdSVo ir į Sekma
dienio LD aktą įeidavo nemoka1- 
mai. Tokiu būdu, gaunasi apy
tikris (su choristais) 1.300-1.400 
skaičius, nors tikrumoje 1-K>je 
LD Hamiltone . dalyvavo apie 
1.500 klausytojų. Tuo būdu, nur 
rodžiau didesnes patalpas, kū^ 
rios būtų patogesnės ir laisves
nės šiam koncertui. Į . tai griežk 
tai reagavo LN valdybos pihhl 
St. Balžys pažymėdamas, kad L; 
Namų patalpos yra pakankamos 
ir valdyba yra pasiruošusi dai*. 
pristatyti 100 kėdžių. Vaikai ne
sėdės ant niotinų ar tėvų keliui, 
bet galės* palakstyti, o likusi 
klausytųjų dalis ir pastovėti. Nu
rodęs bereikalingą pinigų meti
mą svetimtaučiams, turint savas 
patalpas, ir vaidybos daromą 
nuolaidą organizacijoms, nuomo 
j ant patalpas minėjimams, St. 
Bakšys kvietė apsistoti prie L. 
Namu.

Pilnai suprantu p. St. Bakšį, 
nes liūto dalis nuopelnų namų 
įsigijime priklauso jatn. Tačiau 
Lietuvių Dienos atžvilgiu, Viri 
sentimentai turi būti užmiršti 

nių nepavyko surasti, bet kiek jr į faktą žiūrima iš realios pu
sės. O ji yra labai, paprasta. Ha
miltonas randasi arti dideliu, 
lietuviškų centrų. Jati pirmoje

Dar yra ir antroji šio klausi
mo svarbi pusė. Kada organiza- 
sijoms reikia gauti salę; jos ją 
Liet. Namuose savo minėjimams 
bei susirinkimams gauna vel
tui, o dabar kai būtų galima šim
tu kitu prisidėti prie LN grei
tesnio išmokėjimo, mes siūlo
me tuos pinigus atiduoti kitiems. 
Ar ne keisti mes esame ir ar ne 
panašūs į Krilovo pasakėčios 
gulbę, vėžį ir lydį?

Skubu su šiuo viešu pasisaky
mu, kol B-nės v-ba dar nepa
darė tuo reikalu sprendftno, nes 
gėliau reikalas jau būtų sūn*; 
kiau išlyginamas. Ruošiant to
kią didelę Šventę, kaip šią VLją 
LD, rengėjų turi būti pagrindi
nis nusistatymas — nesuteikti 
kartėlio nė vienam tautiečiui,; 
nekalbant jau apie tokią škait-; 
liūgą LN narių bendruomenę, 
kuri, be abejo, atsisakius LD 
koncertui Liet. Namų salės, sa
vo, širdyse tą skaudžiai pergy- 
vėtttų. . . '■ Sk. St.

DELTA AR FALaCĖ KtNAB?
KLB-nės Hamiltono, apyt val-fLD dalyvavo apie 1.500 (sekma

dienio koncerte) asmenų, tad 
kodėl šis Skaičius turi šiemet, 
dvigubai būti mažesnis? Kaip 
tik priešingai. Jis dvigubai pa
didės! Tačiau paimkime pirmo
sios LD skaičių. Kaip p; St. Bak
šys galvoja juos sutalpinti? Vai
kus paleisti “Dievo valiai”, šim
tą kėdžių pristatyti, o likusius 
sustatyti ptiė sienos? Gal žmo
nės ir sutiktų, bet ką tokiu at
veju pasakytų priešgaisrinė ap
sauga, kuri ateitų ir tokią perpil
dytą salę ir patikrintų? Pirma: 
nubaustų LNamų valdybą, ant
ra: lieptų atitinkamam Skaičiui 
asmenų apleisti patalpas. Jeigu 
p. St. - Bakšys užmiršo, primin
siu The Steel Go. darbininkų su
sirinkimą Hamiltono Forume, 
kada įleidus leidžiamą žmonių 
skaičių, dalis buvo sulaikyta 
prie įėjimo durų policijos. Tai
gi, prieš vyriausybės įstatymą 
— tuo atveju priešgaisrinės ap
saugos —* tenka lenkti galvą, 
nes perpildytoje salėje kilus 
gaisrui, daugiausiai nukentėtų 
vaikai ir moterys. Todėl ir sa
vo siūlymą projekte' — Palace 
kiną arba James g-vės kareivi
nes — toliau palaikau, kaip dvi 
geriausias vietas, Kanados Lie
tuvių Dienos koncertui.

. K. Baronas.

saulinis Skautų Sąskrydis-Jam
boree. šis sąskrydis, kaip ir olim 
pijados, įvyksta kas keturi me
tai, Visi gerai atsimename, kad 
1955 m. Kanadoje, prie Niaga
ra Falls mūsų lietuviškasis skau
tiškas jaunimas labai gausiai da
lyvavo ir gražiai reprezehtavosi 
kaip Lietuvos atstovai garsinda
mi jos vardą ir dabartinę skau
džią padėtį. Tada mums nebu
vo sunku dalyvauti Jamboree, 
kuri vyko mūsų gyvenamose 
apylinkėse. Mes galėjome be di
desnių finansinių sunkumų nu
vykti.

Šį kartą, pirmą kartą pana
šių sąskrydžių istorijoje, Jam
boree. įvyksta Filipinuose, toli- 
mamė oriente. Be abejo, ten šu< 
plauks tūkstančiai, dešimtys; 
tūkstančių jaunimo iš visų pa
saulio kampų, bet daugiausia’ 
bus Azijos tautų jaunimo. Nei 
vienas iš mūsų gyvenančių Ka
nadoje ar JAV, ar Europoje, ne- 
galvojame galėsią ten nuvykti, 
rtes didžiulės tolumos ir su tuo 
surištos didelės išlaidos yra tie 
stambiausi stabdžiai. Bet jei 
mums neįmanoma pasiekti tą 
tolimą kraštą, yra kitas konti- 
rientas Australija, kuriame 
gyvena mūsų broliai lietuviai- 
skautai. Toli ir jiems, bet vis-, 
dėlto jau galima.

Kiėk teko girdėti iš Brolijos 
U&iėpio Skyriaus, jis trokšta 
pasiųsti į sąskrydį tik kelėtos 
žmonių delegaciją, .kuri sugebė
tų efektingai reprezentuoti Lie
tuvą Azijos tautoms. Pirmą kar- 
istorijbje pakiltų Lietuvos, tri
spalvė vėliava Tolimuosiuose 
Rytuose, pirmą kartą mūsų re
prezentantai turėtų progą papa
sakoti Azijos žmonėms mūsų ne
laimingos; tėvynės bylą, supran
tamiausiai pasakyti, kas tų vi
sų tų nelaimių kaltininkas ir jį 
demaskuoti. Ach, neklauskite, 
kiek daug gero .Savai tautai gali
ma padaryti panašiuose tautų 
susibūrimuose. Gal kas norėtų 
pasakyti, kad jaunimas dar ne- 
pribreftdęs panašiems uždavi
niams ir kokia ten gali būti re- 
prežehtdcija vaikų tarpe. Nie
ko panašaus. Pats esu buvęs ir 
pastebėjęs, kaip taš jaunimas su
sibūręs Šiuose sąkrydžiuose ku
ria SSvUs tautinius rajonus ir 
Įvairiausiomis priemonėmis gar
sina savas tautas, su pasididžia
vimu demonstruoja tautines 
puošmena ir pan._■>.• • ’~

Tarptautinis Skautų Biuras šį

oficialiu raštu
sienio Skyrių kviečia liętuvius 
skautus dalyvauti X-je Jambo
ree * Džiamborėje.

Ta proga jau buvo skelbtas 
aukų rinkimo vajus, išsiuntinėta 
tūkstančiai atsišaukimų JAV ir 
Kanadoje gyvenantiems tautie
čiams, bet dėl nežinomų, o gal ir 
žinomų priežasčių rezultatai bu
vo ypatingai menki.

šį kartą, BUS patvarkymu, 
DF sekretorius visiems skautų 
skyriams prisiuntė aukų lapus, 
kuriais bus skubotai renkamos 
aukos pasiuntimui lietuvių dele
gacijos į Pasaulinį Skautų Są
skrydį Filipinuose? Skautų va
dovai Montrealyje ir kitur kreip 
sis į Jus, brangūs tautiečiai. Bū- 
tų labai džiugu, kad šis vajus pa
sisektų. O jis pasiseks tik tada, 
jei Jūs prisidėsite %avo auka.

(Atkelta iš 6 pri.)
Visi mielai pritarė Račiaus 
(manymui ir -visa vyrų koman-sumanymui ir 

da susimetė į kamputį prie vir
tuvės. Valandėlę jie ten šneku
čiavo ir glostė geliančius sąna
rius.

— Vyrai, — pagaliau prabilo 
Jukna, •— aš siūlyčiau išmesti po 
čerkelę, nes kai svečiai susirinks 
mums vėl teks lakstyti be kva-

su-

BEAUCHAMP’S LINIMENT i 
nuo firtfiČid ir ?eūrt-kjfižfW6 skausrhų, 
lumbago, muskulinių šono ir nugaros 
skausmų, neuralgijos, nutrynimų, 
tempimų, nušalimo, nelygios odos/- 
vabzdžių įkandimo, gerklės skausmų. . 
Nurodymai: gausiai išsitepkite, gerai- 
įtrinkite tf Qėfestu&fh veiksmingumui 
pakertėkite 4 kortus. Sunkesniais at*’ 
vėjais pakartoti fytcį ir vakarą. Ne*' 
paliks jokių žymių: nei pūslių, nei. 
perštėjimo.

Beauchamp’s Liniment Co.
S4 Maedoirefl Ave., Tdronto 3, Ont,' 

Tel. LE. 2-6417;
No. 22404 The Proprietory or Potent 

Medicine Act.

ill< ALYVA - ANGLYS
Paskambinkite mums dėl:
KURO ALYVOS MtlYNp ANfiLIŲ
ALYVOS "BURNERIV" APŠILDYMO KROSNIŲ
24 valandų alyvos krosnių aptarnavimas savo kicentoms.

2221 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO. Hudson 1-2221 
Patikimas iildymo patarnavimas per 90 metų.

Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas 
K. ARDAViCIUS

High Park rajone
2102 DUNDAŠ ST. W. TeL LE. 3-2220 

(tarp Howard Pk. ir Roncesvalles)

ŽIEMA — ty. laikas, kada jūsų mašina turi būti labiausiai pri
žiūrima. Todėl užsukite pasitikrinti į

WALLY’S GARAGE
S ROBERT STREET, TORONTO

Sąžiningai atliks visus mašinos pataisymo darbu*.
Naujų stabdžių Įdėjimas ilk UŠ.OČ
Garantuotas darbas. Lietuviams pigiau negu kitur.

TEL. NAMUOSE: LE. 2-40M. TEL. DARBE: WA. 1-9541

rientas

Otava. — Kanados aviacija 
ruošia "Aukso karvelių” eskad
rilę iš 5 sprausminių auksinės 
Spalvos “Sabre” lėktuvų, kuri 
atliks akrobatinius skridimus 
Toronto, Vancuovetio ir Calga
ry parodų metu.

Varšuva. — Šveicarijos Raud. 
Kryžius į Savo sanatorijas išsi
vežė 32 lenkų vaikus, sergančius 
plaučių ligomis.

Pasakęs tuos žodžius Jukna 
visus apžvelgė tėvišku žvilgsniu.

— Teisybę sako... — pritarė 
kiti.

— Gerai, vyručiai, — sutiko 
ir Račius, — atsikimškime bu- 
teliuką...

Taip buteliukas su kokios tai 
princesės atvaizdu ir buvo ati-’ 
darytas, česnakas patylomis at
vilko iš Virtuvės gerą gabalą 
kumpio ir duonos.

— Ve, — kalbėjo Jukna girkš- 
nodamas iš bonkelės ir kramsno
damas kumpį, — jeigu kiek pa
jusime linksmybės, tai tiktai da
bar. Ir aš manyčiau, kad dėl ke
turių vyrų viena bonkutė būtų 
mažoka. Nėf sušilti fteSušilsime,' 
tiktai kvapą pagadinsime...' 
Jeigu tu, Juliuk, taip imtum ir; 
atidarytum antrą... Drąsiau it* 
gerti būtų...

Antra bonkutė buvo atidary
ta. Jinai taip pat greitai isdžiū-

Vakarų Ontario nepatenkinta
pasirūpintų transporto artetijo-: 
mis ir kuo greičiau užbaigtų 
Trans-Canada kelią tarp Fort 
William ir Winnipego. -

KLAIDINANTIEJI RADIJO 
SIGNALAI

Betyrinėjant Amerikos lėktų-' 
vo numušimą keliolika mylių 
įskridusį į Sovietų teritoriją iš 
Turkijos, esą prieita išvados, 
kad rusai išvystę būdą sukurti: 
netikrus rądijomėtrinius laukus,' 
kurie suklaidiną lėktuvus. La
kūnai nebegalį susigaudyti kiek 
jie yra nukrypę nuo savo tik
rojo kelio. Net ir nedideliuose 
atstumuose, kai matomumas yra 
blogas lakūnai galį būti paklai
dinti. Dėl to tai, esą, jei reikėtų 
sukurti vėl oto tiltą į Berlyną, 
būtų didelių sunkumų jį vyk
dyti.

Varšpuva. — Pereitų metų ant 
rame pusmety Lenkijoje iš vals
tybės fondų 8.700 ūkininkų nu
pirko 19.000 ha žemės.

Buvęs Fort William burmist
ras, dabar liberalų atstovas fe- 
deraliniame parlamente Hubert 
Badanai paralmente pareiškė, 
kad Ontario provincijos vaka
rinėje dalyje, kurios centru ir 
yra Fort William, kyląs nepasi
tenkinimas provincijos vyriau
sybe, kuri tų sričių interesus pa
mirštanti. Dėl to kyląs sąjūdis 
arba už sukūrimą naujos pro
vincijos arba už prisijungimą 
prie Manitobos.

Ištiktųjų abu didieji šios sri
ties uostai —. Fort William ir 
Port Arthur ūkiškai yra susiję 
ir daugeliu atžvilgiu priklauso 
nuo vakarinių Kanados provin
cijų, ypač nuo jų kviečių der
liaus, nes kaip tik tie du "uostai 
yra elevatorių uostai, javų eks
porto centrai. Yra pavojaus, kad 
baigus jūrų kelią dalis rytų ir 
vakarų Kanados transporto pa
suks per JAV, o tai labai atsi
lieptų į anų dviejų uostų gyve
nimą. Ten kyla noto, kad pro
vincijos vyriausybė pirmiausia

CANADA

SttttbM PiltetybM h imlgrceijės 
Ministries pfftflciimas,

Kad galėtum pilnai dalyvauti 
pilietiniame gyvenime ...

mokinkis angliškai ar prancūziškai
Pagrindinis anglų ir prancūzų kalbos mokėjimas yra vienas : 

svarbių žingsnių į Kanados pilietybę.
Tačiau, geresnis mokėjimas kalbos, kalbamos jūsų bend

ruomenėje, yra reikalingas, jei jūs norėsite pilnai pasinaudoti 
teisėmis ir pilnai dalyvauti Kanados pilietiniame gyvenime.

Kai jūs balsuojate savivaldybiniuose, provincijos ar fede- 
raliniuose rinkimuose, yra svarbu, kad aiškiai suprastumėte kan
didatų pareiškimus bei nuomones. Tam reikia gero mokėjimo 
anglų ar prancūzų kalbos.

Jeigu jūs norėtumėte kandidatuoti į kokię renkamą vietą, 
yra būtina mokėti bent vieną Kanados valstybinę kalbą, kad ga
lėtumėt išreikšti savo nuomonę savo apylinkės balsuotojams, o 
taip pat atstovauti juos sėkmingai, jeigu būtumėte išrinktas.

Anglų ir prancūzų kalbos vakariniai kursai vyksta beveik 
visose vietovėse. Informacijų apie šias klases kreipkitės į vietos 
mokyklos vedėją* kunigą ar pas artimiausią Pilietybės ar Imigra
cijos pareigūną.

Ellen L. FėitčlėUgh, 
Minister 6f CifiOzeiMbip 4nd Immięrattoft.

ir inten- 
t rečio j i ir ket- 

niekas tikrai ne
žino. Spėjama, kad čia bus kal
tos moteriškos, kurios užuodė 
skystimėlį ir iŠ virtuvės sugriu
vo pas vyrus.

— Ką, — klegėjo jos, — jūs 
čia girkšnojate, o mums tai ne
reikia nei liežuvio pašlapinti, 
nei gomurio pąvilginti!... At
sirado, mat, gudruoliai!

Kai svečiai ėmė rinktis, visi 
aktyvieji darbininkai buvo ge
rokai įšilę, o Račius ramiausiai 
miegojo atsirėmęs į virtuvės du
ris. Iš jo kelnių kišenių kyšojo 
butelių kakliukai, kurie, Račiui 
sujudėjus, pasistiepdavo, tarsi 
norėdami pamatyti besirenkan
čius svečius ...

Pagaliau pasigirdo griausmin
gas maršas. Į salę artėjo patys 
bankieto kaltininkai — Klevas 
ir Klevienė. Muzikantai nesigai
lėjo nei triūbų, nei plaučių, 
maršas drebino salę ir nuo lubų 
tolydžio, mažais gabaliukais, 
byrėjo tinkąs. Tasai viesulingas 
maršas pažadino ir Račių. Išgir
dęs maršą ir matydamas didžiau 
sias žmonių minias susigrūdu
sias prie durų, jisai nutarė, kad 
jau po viso baliaus ir tai yra at
sisveikinimo muzika. Skausmas 
suspaudė jo širdį.

— Tiek dirbau, tiek dirbau, o 
tie žalčiai het nepažadino! Nei 
su kaimynėliais žodeliu persi
mesti neteko! — vaitojo Račius.

Paskui, pirmajam skausmui ir 
apmaudui praėjus ir vis dar mar 
šui nėšiliaujaht, išsitraukė vie
ną bonką ir truktelėjo gerą 
gurkšnelį. Nespėjus buteliuko 
panardinti kišenėn,,Račių kažin 
kas sugriebė už peties.

— Juliuk, nenusitašyk! — juo
kėsi Jukna. — Dar visas Vakaras 
prieš akis...
— Tai dar ne galas?!
— Ką čia sapalioji, tiktai da

bar jaunieji atvyksta!...
— Tiktai dabar... — švytėjo 

Raciaiis Veidas ir jis vėl išsi
traukė bonkelę. — O aš maniau, 
kad viską pramiegojau... Išsi
gandau ... Tai sakai, kad dabar 
tik jaunieji atvyksta... Paimk 
gurkšnelį... — ir padavė bon
ką Juknai.

Kai gausūs svečiai užėmė sa
vo vietas, ilgai ant stalo nesiro
dė jokie karšti patiekalai, nors 
buvo žadėta ir garuojantis kala
kutas ir dešros su kopūstais. Vir 
tuvėje moterys niekaip negalėjo 
nutarti, ką pirma į stalą duoti: 
dešras, kalakutą ar žąsį. Po ilgų 
derybų ir argumentų už ir prieš 
nutarta pirmiausia vilkti paukš
tieną, o kopūstus su dešromis pa
likti prie kavos... Jukna ir Ra
čius’ turėjo nešti ant padėklų 
tuos Žvėris, kurie iškepę ir augš 
tai išvertę gelsvus pilvus, pri
kimštus visokių gvazdikėlių ir 
košelių, atrodė daugiau panašūs 
į veršius, negu į buvusius paukš- 
čius-

— O aš išgirdau maršą ir mis- 
linu — amen, jau po visko! Pra
miegojau, kaip čigonas ant do-" 
bilų! — vis dar pasakojo Račius 
keldamas virš galvos padėklą su 
kalakutu.

Paibeliai žino, ar Račiuš pa
slydo, ar tai tiktai buvo pikta li
kimo išdaiga, bet vos žengęs po
rą žingsnių, griuvo. Ir griuvo, 
brolyti, tarsi kas būtų per pa
kinklius basliu kirtęs. Kalakutas 
tarsi skriste nuskrido nuo pa
dėklo ir atsitrenkė į Juknos ko
jas. Jukna ne toksai vyras, kad 
i į koksai tai kalakutas su cina
monais prikimštu pilvu, nukeltų 
ntio kojų! Bet šiaip ar taip žmo
gus cirke netarnavęs ir kai apie 
pakinklius maišosi kepti kalaku
tai, žinote, nesmagu ir sunku 
laikyti lygsvarą. Juknos padėk
las pasviro ir antras kalakutas 
plumptelėjo į grindis. Jo gelsvas 
pilvas trūko ir visokia kvapni 
velniava ištiško. Trumpai ta
riant abu kalakutai nebeteko iš
kilmingos išvaizdos. Ir apsipur- 
vino. Teko pilvus vėl siūti, kišti 
i pečių aprudinti ir dar bala ži
no kokias operacijas daryti. Kai 
pagaliau tvarka buvo vėl ant ko
jų, belaukdami savo iškilmingų 
oareigų, vėl užmigo netiktai Ra
čius, bet ir Jukna ir šiuo kartu 
nesidavė greit prikeliami.

Paukštienai atkeliavus į salę, 
daugumas svečių jau šoko, kiti 
(greičiausiai skilvininkai ir ypa 
tingų religijų pasekėjai) jau 
skirstėsi namo.

Dešros Su kopūstais buvo pa
duotos be jokių ypatingų įvy
kių ir laiku, bet šeimininkės, per 
susijaudinimą ar neapsižiūrėji
mą, kopūstus apšlakstė komų si
rupu. O, žinote, mūsų parapijie
čiai konservatyvus: jokių nau
jovių nei kulinarijoje nei šeimos 
gyvenime nepripažįsta! Taigi 
kopūstai ir dešros neturėjo nu
matyto pasisekimo... Na, Šiaip 
ar taip, bankietas praėjo Šau
niai. Ir juokas ima, kad žmonės 
kai kada samdo tokiems pobū
viams virėjas, padavėjas. Vis
ką galima patiems padaryti, tik 
reikia truputį geros valios ir pa
siaukojimo ...
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SPORTAS
1199 Bloor St W.

limited

Mann & MarteLo

Perkant ar parduodant nekilnojamą turtą visada kreipkitės j šią 
didelę pardavimo įstaigą, kuri turi 10 atskirų biurų įvairiose 
miesto dalyse. Greitas ir sąžiningas patarnavimas. Didelis pasi
rinkimas. Paskolų sudarymas ir finansinė parama trūkstant 
(mokėjimo. Čia rasite viską kas Jus interesuoja nekilnojamo 
turto reikaluose.

Bloor - Lansdowne 
$2.500 įmokėti, 6 kambarių atskiras 
mūrinis namas su garažu, 2 moder
niškos virtuvės, nepereinami kamba
riai. Visai arti Bloor g-vės, tuojau ga
lima užimti.

Bloor - OuHerin
$3.000 įmokėti, 6 kambarių pusiau 
atskiras mūrinis namas su garažu, 
graži didelė moderniška virtuvė, aly
va apšildomas.

Pi j Clo ir • Oakwood
$3.500 įmokėti, 6 kambarių mūri
nis namas, 2 virtuvės, vandeniu aly
va šildomas, garažas ir privatus įva
žiavimas.

Annette - High Park Ave. 
$5.000 įmokėti, atskiras mūrinis 10 
kambarių namas su vieta 2 gara
žams, 3 virtuvės, alyva apšidomas, 
gražūs dideli kambariai. Tuojau ga
lima užimti.

Bloor - Quebec 
$5.500 įmokėti, 12 kambarių atski
ras, gražių plytų mūronamas su 2 ga
ražais ir privačiu įvažiavimu, 3 vir
tuvės, 2 vonios, vandeniu apšildomas, 
naujas pečius, geros pajamos.

Bathurst - Davenport Rd. 
$6.000 įmokėti, tik kefių metų se
numo mūrinis 9 kambarių namas su 
garažu ir privačiu įvažiavimu, 3 mo
derniškos virtuvės, 2 vonios, alyva 
apšildomas. Tuojau galima užimti.

St. Clair - Oakwood 
$6.000 įmokėti, 6 kambarių atskiras 
namas su privačiu įvažiavimu, van
deniu alyva apšildomas. Visai arti St. 
Clair.

Marion • Roncesvalles 
$7.000 įmokėti, 9 kambarių atskiras 
mūrinis namas su 2 garažais, 2 vir
tuvės, vandeniu alyva šildomas, di
deli gražūs kambariai. Tuojau gali
ma užimti.

Jone - Bloor 
$22.900 pilna kaino, 7 kambarių 
gražus mūrinis namas su garažu ir 
privačiu įvažiavimu, 2 vonios, vande
niu alyva šildomas. 1 kambarys rū
syje. Visai arti Bloor.

Oakwood - Davenport Rd. 
$15.000 įmokėti, visai naujas 18 
kambarių moderniškos tripleksas. Vi
sai gražūs dideli* kambariai, 3 gara
žai, privatus įvažiavimas. Visi trys 
butai virš rūsio. Tuojau galimo už-- 
imti. Gera vieta nuomavimui. Arti su
sisiekimo.

B. SAKALAS
- SAKALAUSKAS

Darbo telef. LE. 4*8481
Namą tel. LE. 6-1410

Bloor - St. Cfarens Ave.
2 atskiri butai

10 kambarių — otskiras 
1 atvira skola

$5.000 įmokėti, mūrinis, 2 moderniš
kos virtuvės, 2 vonios, 2 krosnys, 2 
atskiri įėjimai, dvigubas garažas. Sa
vininkas pirko. Naudokitės proga, jei 
norit gyventi prie būsimo požeminio 
tramvajaus. Arti prie bažnyčios, apsi
pirkimo, mokyklų. • #

College • Rusholme Park Cres.
$2.750 įmokėti, mūrinis, 8 kamba
riai, 2 virtuvės, vieta garažui. Kaina 
$14.900. Tuoj pat galima užimti.

Bioor • Ossington 
$3.900 įmokėti, mūrinis, atskiros, 6 
kambariai, garažas, šoninis įvažiavi
mas. 1 atvira skola 10 metų.

High Park 
1 atvira skola 10 metų 

$6.000 įmokėti, mūrinis, atskiras,$6.000 įmokėti, mūrinis, otskiras, 8 
kambariai, garažas, didelis kiemas. 
Pilna kaina $18.500.

Annette - Evelyn Ave., - Runnymede 
$5.000 įmokėti, mūrinis, otskiras, 7 
dideli kambariai, garažas, cementuo
tos įvažiavimas, 3 minutės iki ka
talikų mokyklos.

Humberside Ave. - High Park Ave. 
$6.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 10 
kambarių, 3 virtuvės, garažas. Kai
na $22.900. '

St. Clair - Bathurst 
$6.000 įmokėti, mūrinis, otskiras, 7 
dideli šviesūs kambariai, kvadratinis 
plonas, garažas. Kaino $21.900.

College - Dovercourt Rd.
8 kambariai — 2 augštai 

$3.500 įmokėti, mūrinis, 2 moderniš
kos virtuvės, garažas. 1 atvira sko
la.- Savininkas pirko.

Annette - Runnymede
$4.000 įmokėti, mūrinis, 6 kambo- 
rioi, 2 virtuvės, dvigubas garažas, 1 
atviro skola 10 metų, 2 vonios, aly
va šildomos.

T. STANULIS
1159 ST. CLAIR AVE. 

LE. 4- 6346. Namą RO. 2-5543.

P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo na
mo ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes 
turime naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

. AUŠROS ŽINIOS
Pirmą kartą pravestose Kana

dos Sporto Apygardos krepšinio 
pirmenybėse mergaičių klasei 
meisterėmis liko Aušra Juveni
le komanda nugalėjusi Vyčio 
mergaites 28:16. Aušros koman
doje žaidė: R. Gataveckaitė 16, 
J. Gataveckaitė 8, A Sapijony- 
tė, M. Dunderaitė, A Grigaitė 
4, T. Supronaitė, I. Ramovaitė, 
Ž. Greičiūnaitė, I. Večkeraitė. 
Naujosios meisterės į savo glo
bą perėmė KS Apygardos skir
tą pereinamąją taurę.

Ontario LBA pirmenybių pir
mose finalų rungtynėse Aušra 
Jr. vieno taško skirtumu pralai
mėjo Hamiltono Local 1005 ko-' čiūnaitė 24, Urbonaitė, O. Žėkai- 
mandai — 28:29 (16:16). Žaidė: tė 17, Dargytė, Kasperavičiūtė 8, 
A. Sapijonytė 1, R. Gataveckai- _ “ ------ —
tė 14, G. Uuoglntaitė 6, A Gri
gaitė, B. Menveiler 1, D. Ste- 
phaniak 5, D. Simonaitytė 1, J. 
Gataveckaitė. Sekančios ir pas
kutinės OLBA rungtynės įvyks 
šį antradienį 8.30 v.v. Hamiltone.

Ontario CBA pirmenybių fi
naluose Aušra Juvenile pralai
mėjo antrąsias rungtynes prieš 
Kitchener - Waterloo komandą 
46:52. Žardė: R. Burdulis 27, R. 
Karka 3, J. Kahapka 4, V. Ricke
vičius 1, G. Beresnevičius 5, A 
Laurinavičius 6. Abiejose finalų 
rungtynėse mūsiškiai vedė su 
žymia persvara, tk pabaigoje, 
išsifolavus geresniems žaidė

jams, aikštėje likę keturi žaidė
jai nebepajėgė šlaikyti fiziniai 
stipresnės komandos puolimų. 
Visose lygos ir OČBA pirmeny
bių rungtynėse ypatingai pasi
žymėjo R. Burdulis, kuris ne
tik sumetė didžiąją dalį visų taš
kų, bet taip pat praktiškai vedė 
visą žaidimą.

Ontario CBA pirmenybių fi
nalų pirmose rungtynėse Aušra 
Bantam pralaimėjo Brantfordo 
St. Bazils komandai 17:11. Žaidė: 
A. Šlekys, V. Ruseckas 4, G. 
Skrinskas 4, R. Grigas, H. Ste
ponaitis 2, V- Vekteris 1, P. Kai
zeris ir B. Romanovas. Sekančios 
ir paskutinės rungtynės įvyks 
antradienį po Velykų 7.30 v. v. 
mūsų salėje. Žinant St. Bazils 
komandos stiprumą, 1-sias rung
tynes laimėjo ne jie, bet su juo
da kate žiūrovai ir “nešališkas” 
teisėjas, pasistengęs išfoluoti vi
sus keturius geruosius Aušros 
žaidėjus, reikia tikėtis, kad se
kančiose rungtynėse mūsiškiai 
laimės ne 6 tašku skirtumu, bet 
16. Mūsų jauniesiems krepšinin
kams linkime sėkmės ir nepra
rasti galvos dėl juodos katėsi

Šį trečiadienį 8 v. v. mūsų sa-

Įėję įvyks draugiškos krepšinio 
rungtynės tarp Aušros ir Tri
dents.

IX-se Š. Amerikos Liet žai
dynėse Atvelykio savaitgalyje 
Detroite Aušra dalyvaus su vy
rų, jaunių, jaunučių ir moterų 
krepšinio komandomis, jaunių 
tinklinio komanda ir stalo teni
sininkais moterų, mergaičių ir 
jaunių klasėse. Tikslus išvykimo 
laikas bus praneštas vėliau, ga
vus žaidynių tvarkartštį. T.P.

VYČIO ŽINIOS
Krepšininkės sužaidė draugiš

kas rungtynes prieš St Cecilia 
Mix lygiomis 49:49. Žaidė: Kriau

KOVO ŽINIOS-
Hamiltono ną. ir paylinkės sta

lo teniso pirmenybėse dalyvavo 
Kovo atstovai. Geriausiai pasi
rodė vyrų dvejetai, laimėdami 
antrą (A. Tėvelis-G. Paltaro
kas) ir trečią (Z. Stanaitis - A. 
Grajauskas) vietą. Vienetuose 
A. Grajauskas iškovojo trečią 
vietą.

Paskutinės Hamiltono krepši
nio lygos pusiaubaigminės rung
tynės prieš Grimsby komandą 
pralaimėtos bendru santykiu 
103:109. Po laimėtų pirmų rung
tynių Hamiltone (57:46), mažo
je Grimsby salėje, koviečiai tu
rėjo “supasuoti” prieš gerai mė
čiusius kanadiečius pasekme 46:

Joseph A. PETERS Ltd.

Rutkauskaitė, E. Žėkaitė, Vėly- 
vytė, Pacevičiūtė, Kilotaitytė, 
Lorencaitė. Jaunutės Kanados 
lietuvių mergaičių krepšinio pir
menybėse pralaimėjo Aušrai 28 
:16. Vytietės gerai žaidė pirmam 
puslaiky, kurį laimėjo 12:9. Ant
ram puslaiky pasimetė ir turėjo 
pralaimėti daugiau prityrusioms 
aušrietėms. Žaidė: Renkauskai- 
tė 5, Lorencaitė 2, Kilotaitytė 3, 
Kinčiūtė, Brynaitė, Pacevičiūtė 
6.

Futbolininkų susirinkime iš
rinkta nauja sekcijos vadovybė: 
pirm. P. Berneckas, lygos atsto
vas A. Pulkys, komandos kapito
nas R. Šimkus. Ūkio vedėju teks 
būti visiems -futbolininkams iš 
eilės. Ir šiais metais dalyvaus 
Continental lygos pirmenybėse. 
Pavasarį numatoma aplankyti 
Čikagos futbolininkus. Futbolo 
sekciją remia SLA įsteigtoji jau
nimo kuopa.

Į žaidynes vykstančių sporti
ninkų susirinkimas įvyks ketvir
tadienį, balandžio 3 d., 8 vai. v. 
šv. Jono Kr. salėje.

Stalo tenisininkai praėjusį šeš
tadienį ir sekmadienį dalyvavo 
Ontario pirmenybėse Toronte. 
Geriausius laimėjimus pasiekė 
Kasperavičiūtė, tapdama mote
rų B grupės nugalėtoja ir A gru
pės finaliste. Mišriam dvejete su 
Gvildžiu ji pralaimėjo Maren- 
ko porai. Gerai pasirodė ir Vai
čekauskas, pasiekęs daug sva
rių laimėjimų prieš žinomus 
Ontario tenisininkus. B. grupė
je jis laimėjo 2 vietą. Kiek blo
giau sekėsi Nešukaičiui ir Gvil
džiui, nors pastarasis vyrų vie
nete pralaimėjo tik pusfinaly 
Grossmanui. Tai jau trečias 
svarbus turnyras, kuriame vy- 
tiečiai prasimuša į pirmaujan
čias vietas. A. S.

Visi khibo nariai prašomi pa
aukoti nors po kelis fantus lo
terijai, kuri bus surengta pir
mame pasilinksminime Royal 
Connaught salėje balandžio 4 d.

Kovo dešimtmetis atžymimas 
gegužės 2-3 d.d. didelėm žaidy
nėm ir bendru pobūviu Royal 
Connaught viešbutyje.

Kanados ŠA jaunių krepšinio, 
pirmenybėse koviečiai pralai
mėjo pro pratęsimo Aušrai 45: 
48, tačiau įveikė Toronto Vytį 
71:31 (37:8) ir turėjo pasiten
kinti trečia vieta. Vyrų stalo te
niso komanda iškovojo antrą 
vietą, baigmėje pralaimėdama 
Vyčiui 5:2. Moterų stalo teniso 
komanda užėmė paskutinę vietą. 
Atrodo, tai buvo mūsų moterų 
silpniausias pasirodymas.

Nuoširdi padėka klubo garbės 
nariui kun. dr. J. Tadarauskui 
už paaukotus sportininkams $50. 
Čekis buvo įteiktas vakarienės 
metu, po KSA pirmenybių.

Bloor - Swansea 
$1.500 įmokėti, tiktai, už 10 metų 
senumo šiurkščių plytų atskirą namą, 
kryžminis planas, moderni virtuvė, 
vandeniu alyva šildomas, garažas, il
gos ir lengvos išsimokėjimo sąlygos.

5 nauji namai
$3.000 įmokėti, puikios statybos, 
kvadratinio plano, 6 komb. mūriniai, 
norint gali įrengti 2 virtuves, didelis 
žaidimų kamb. rūsyje, 2 vonios, pri
vatus įvažiavimas, 20 metų lengva 
skola. Jane - Baby Point rajone.

Rusholme Rd. - College 
$4.000 įmokėti, tikrai, už lietuvių 
mėgiamame rajone 7 komb. atskirą 
mūrinį namą, kvadratinis planas, van
deniu alyva šildomas, dvigubas ga
ražas. Porkdale rajone 
$4.000 įmokėti, lobai geram nuoma
vimo rajone, 9 kamb., mūrinis na
mas, 3 virtuvės, 2 vonios, alyva šil
domas, kvadratinis planas, puikus 
viduje. Prašomo kaina tik $17.600.

Pearson Ave. - Roncesvalles 
$5.000 įmokėti ar mažiau, už 7 kam
barių mūrinį namą, kvadratinis pla
nas, naujas šildymas, 2 vonios, 2 mo
dernios virtuvės, puikus viduje, ekstra 
dideli kamb., šeimininkas, išvyksta.

Bloor - Runnymede
$7.000 įmokėti už 9 kamb. per du 
augštus atskirą mūrinį dupleksą, 
vand. alyva šildomas, puikus moder
nus viduje, garažas su gražiu kiemu.

P. KER
TEL. DARBO LE. 2-4404 -

blo-

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

Concord Ave. - College St. 
$6.000 įmokėti, ir viena skola liku
čiui 10-čiai metų už 11 kamb. n5u- 
rinį narna geriausia visame rajone. 
Kvadratinis planas, 2 ultra mod. vir
tuvės, vand. alyva šildomas,
giousię skonį gali patenkinti, netoli 
lietuvių bažnyčios

Rusholme Rd. - Bloor 
$7.000 įmokėti, už tų puikioje gat
vėje, 10 kamb., atskirą mūrinį na
rna, kvadratinis plonas, 2 modernios 
virtuvės, vandeniu alyva šildomas, 
dvigubas mūrinis garažas, 200 pėdų 
gylio kiemas. Labai maži mokėji
mai, 10 metų skola. Puikus nuoma
vimui ir sau gyventi. Skubus parda
vimas.

Jone • Bloor 
$7.000 įmokėti, visai arti susisieki
mo, 7 kamb. otskiras mūrinis namas, 
kvadratinis planas, 2 modernios vir
tuvės, vand. alyva šildomas, garažas, 
gražus didelis kiemas.

Rusholme Rd.
$12.000 įmokėti, tom, kas nenori 
pinigų banke laikyti, bet uždirbti, tai 
yra tikrai puikus pirkinys, 23 kamba
rių — 6 atskirų butų mūrinis atski
ras pastatas. Vand. alyva šildomas, 
garažai, privatus įvažiavimas ir įei
na, sklypas 50 iš 220, gauna mėne
siui $565 ir plius 4 kamb. butas šei
mininkui. Pilna kaina $43.000, ar 
gali būti geresnis pirkimas?

NAMŲ LE. 5-1584

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ 
SIUVĖJAS A. BERESNEVIČIUS

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

1299 Dundas St. W. (tarp Dovercourt Rd. ir Lisgar), Toronto

EXTRA Realty Limited
TELEFONAS LE. 4-9211

29 akrai žemės, 1 vasarnamis, 3 kabinos, garažas Wasagos va
sarvietėje, 480 pėdų ant River Rd. East (šalia Prisikėlimo para
pijos stovyklos). Kaina $9.800.

“Sporto Žinių” ‘redaktorius 
Edvardas Šulaitis iš eitųjų pa
reigų pasitraukė. •

SPORTAS ČIKAGOJE
Vid. V ak. apyg. prieauglio 

klasių pirmenybės^ kovo 14-15 d., 
sutraukė 160 dalyvių, kurie var
žėsi krepšinyje ir tinklinyje. 
Jaunių krepšinio varžybose da
ly vo 7 komandos. Čia pirmą 
vietą laimėjo Čikagos Neris I—,
buvęs Vid. Vakarų ir Š. Ame- se: Lituanica, Neris; moterų sta- leis lankėsi Čikagoje ir aptarė 
rikoš meisteris. Jis baigmėje: lo tenise: Neris; šachmatuose: IX Š. Amerikos liet, sporto žai- 
iveikė Čikagos Arą 60:44. Rung-1Neris. įdynių reikalus. E. Š.
tynėsę dėl trečios vietos Cleve- j Neries-Lituanicos jungtinė vy- 
lando Žaibas nugalėjo Detroito; rų krepšinio komanda baigė Mar Paieškojimai 
Kovą 43:34. . quette parko pirmenybių susiti- : Ambrozevičius Petras, sūnus

Mergaičių tinklinį laimėjo Cle: kimus, laimėdama 12 rungtynių i jono, gimęs apie 1906 m., gyve- 
velando Žaibas, įveikęs Čikagos įs 14. Lietuviai buvo pirmojo Inęs Kauno ap., Rumšiškių vai., 
Nerį 2:0; trečioje vietoje liko rato nugalėtojai ir dar turės ko- i Bartkumi k., išvažiavęs Kana- 
Čikagos Vaiva, toliau — Aras ir Voti dėl įlietos su antrojo rato ;don apfe 1926 m., prašomas at- 
Kovas. Jaunučių krepšinyje pir- laimėtoju — Zima Liquors ko- siliepti arba žiną jo adresą pra- 
maisiais buvo Detroito Kovas, manda. nešti: J. Batisai, 18 Wadsworth

• Čikagiečiai nekantriai laukia Su, Ročhseter 5, N.Y., USA. 
žymiojo šiais metais sporto įvy-> - - - - -

Čikagiečiai sporto klubai IX S. ! kio — 1959 m. pabaltiečių krep- '• Haaga.—-Nauji rinkimai Olan- 
Amerikos liet, sporto žaidynėse į šinio, tinklinio ir stalo teniso : dijoje parlamente paliko tą patį 

varžybų, kurios įvyks balandžio | santyki. Iš 150 vietų katalikų 
25-26 d.d. Šioms varžyboms lie- i partija gavo 49, o socialistai 47. 
tuvių rinktinės bus sudarytos j Tuo būdu joms, turbūt, teks vėl 
per IX Š, Amerikos liet, sporto i sudaryti koalicinę vyriausybę, 
žaidynes balandžio 4-5 d. Dėt-! nors tik neseniai jos išsiskyrė, 
roite. ! kiekviena manydama, kad rin-

Justas Kirvelaitis ir Vladas ! Rimuose laimės daugiau. Jų ko- 
Simutis iš Detroito sporto reika- 1 alicija valdė jau 11 metų.

Pirmenybes pravedė Čikagos 
Neris.

turės didelį skaičių atstovų. Vy
rų krepšinyje žais: Neris, Balti
jos Jūra, Lituanica; jaunių krep
šinyje: Neris, Aras; jaunučių 
krepšinyje: Aras; vyrų tinkli
nyje: Neris; moterų tinklinyje: 
Neris; mergaičių tinklinyje: Ne--

Aras, Vaiva; vyrų stalo teni-ns.

E. Š.

Paieškojimai
. sūnus

siliepti arba žiną jo adresą pra-

Vienas iš Ontario valdžios pranešimų serijos...

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:

22 akrai žemės, 5 kambarių namas su visais patogumais, 6 my
lios šiapus Springhurst Beach ant Nottawasaga River. Savinin
kas turi patvirtintą planą dalinti į sklypus. Prašo $8.500.

Įstaigos tel. 
LE. 2-3321

100 akrų žemės, 2.000 pėdų ant planuojamo plento, 8 mylios šia
pus Springhurst Beach, gera investacija už $5.900.

Namų tel 
RO. 2-5543

18 akru žemės, 5 mylios į. šiaurės vakarus nuo Barrie miesto, 
1.300 pėdų ant Hway 27, tinkama vieta moteliui, garažui, ka
binoms ir panašiai. Savininkas prašo tik $3.400. Dėl smulkes
nių informacijų skambinti ST. DARGIUI, LE. 4-9211 arba

Jone - Lowrence 
$1.500 įmokėti, 6 kambarių naujas 
mūrinis namas, 2 vonios, arti mo
kykla ir susisiekimas. MorgiČius 25 
metams.

St. Clair - Oakwood 
$10.090 įmokėti, 12 labai gražių di
delių kambarių, vandens ir alyvos šil
dymas, 2 vonios, privatus įvažiavi
mas, mūrinis garažas.

Parkdale
$4.000* įmokėti, 10 didelių kamba
rių. 3 virtuvės, 2 vonios. Vienas at
viras-morgičius 10-čioi metų.

Narys Toronto Real Estate Board.
1162 ST. CLAIR AVE. WEST TELEFONAS LE. 2-3321

St. Clair - Bathurst 4
4 atskiri butai —- 20 kambarių, 4 
mod. virtuvės, 4 vonios, 4 garažai, 
pajamos $500 menesiui.

Jane - Wilson
$1.000 įmokėti, naujas vieno augšto 
mūrinis, 6 dideilų gražių kambarių 
namas. Privatus įvažiavimas. fi>simo- 
kėjimas 25 metams.

Bloor • Jane
$5.000 įmokėti, otskiras geno mūro 
7 kambarių namas. Karsto vandens 
ir alyvos šildymas. Garažas. 1 atvi
ras morgičius 10-čiai metų.

Hon. James N. Allen

*

SKAIČIAI PASAKOJA
JAUDINANČIĄ ISTORIJĄ

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

kreipkitės ir gausite pilnas informacijas. 
Tvarkome visus morgičių reikalus.

I. MAWRODIN Realtor ,^^T-w
Greitas ir sąžiningas patarnavimas įvairiose 

nekilnojamo turto transakcijose.
A. MIČIŪNAS

Ken WILES Ltd.
REALTOR

2360 BLOOR ST. W. (prie Windermere Ave.). TEL. RO. 6-9241 
Didžiausias namų-biznių pasirinkimas visam Toronte. Nuošir
dus ir sąžiningas patarnavimas. Kas savaitę nauji pardavimai.

Real Estate and Business Broker
1077 Bloor W. prie Dufferin St. LE. 4-8459

MES YPATINGAI GERAI SUTVARKOME MORGICIUS 
ir SKOLINAME {MOKĖJIMUI PINIGUS.

Bloor - Indian Rd. 
Palikimo pardavimas

$5.000 įmokėti, gerų plytų, 3 metų 
senumo namas, 6 kamb., 2 mod. vir
tuvės, mod. alyva šildymas, garažas. 
Visa kaina $17.000.

“The Ontario Department of Economics” ty
rinėja ekonominę bei socialinę padėtį ir skel
bia faktus su skaičiais, kurie padeda valdžiai 
ir pramonei geriausiai išnaudoti provincijos 
didėjančias galimybes. Kadangi Ontario yra < 
visais atžvilgiais greičiausiai auganti Kana
dos dalis, čia ir turime papasakoti jaudinan
čią istoriją. Štai svarbiausieji faktai:

Ferma
$5.000 įmok., 200 akrų, 50 mylių 
nuo Toronto, ūkis tinkamos toboko 
auginimui, geros trobos, 2 gyv. na
mo’, upė per lauko vidurį, 40 akrų 
statyb. miško. Kaino apie $23.000.

Jane • Annette 
$3-4.000 įmok.. gero muro, 7 komb. 
per 2 ougštus, 2 mod. virt., 2 vonios, 
naujai išremontuotos, platus šoninis 
ivaž., garažas. Arti kraut, ir susisiek.

Quebec • Annette
$5.000 įmok., mur., otsk., 8 komb. 
per 2 eugštus, 2 virt., alyva šild., did. 
sklypas, geras jvaž. ir garažas. Rei
kia mažo remonto. Prašomo kaina 
žema.

Bloor • High Park Ave.
$6.000 įmok., mur., atsk., 6 did. k., 
mod. virt., vand. alyva šild., 2 gara
žai, prrv. jvaž., sklypas 33 iš 180 pė
dų. Namas arti Bloor. Retai pasitai
kanti proga.

Marion St. • Roncesvollet
$8.000 įmok., 12 kamb. per 3 ougš- 
tus, geras mūras, vand. alyva šild. 
Puikus nuomavimui. Arti krautuvių 
ir susisiek. Namas vertas dėmesio.

Skambinkite dar šiandien musų atstovui
S. JOKŪBAITIS 

Parūpinu morgičius.
įstaigos tdef. RO. 6-924L Namų tekt LE. 4>0773

GAMYBA — Pusė visos Kanados paga
minamų prekių yra pagaminama Onta
rio įmonėse.
KASYKLOS — Kanados pirmaujanti 
kasyklų provincija, Ontario, 1958 m. pa
gamino $799 milijonų vertės mineralų. 
ŽEMĖS ŪKIS — Mūsų, ūkininkai gauna 
didesnes pajamas už visų kitų provin
cijų.
MIŠKININKYSTĖ — Iš Ontario bega
linių miškų pagaminama 36% visos Ka
nados popiermalkių, 24% iš jų laikraš- 

; tiniam popieriui.
INVESTAVIMAS — Virš $25 bilijonų 

. buvo investuota per paskutinius penkto^ 
, lika metų Ontario išvystymui.

GYVENTOJAI — Ontario gyventojų — 
dabar beveik 6.000.000 — per paskuti
nius 15 metų pakilo net 50%.20 akrą ūkis

$4.000 įmokėti, 15 mylių nuo To
ronto prie 5 plento. Ūkelis yra skly
pų rajone statymui namams ir pel
ningas paversti į sklypus. Moderniš
kas 6 kamb. bangalovas, garažas, 
tvartelis. Kaina $16.000.

St. Clair • Christy 
$3.900 įmokėti, 9 šviesūs ir dideli 
kambariai, gerų plytų namas, kietme- 
džio grindys, 3 modernios virtuvės, 
puikus rūsys, narnos lobai gėrėm sto
vy tiek iš vidaus, tiek ir iš oro. Ro
mi vieta, gauna nuomos $200 į mė
nesį ir savininkas pasilaiko 2 komb. 
Garažas. Kaina $ 18.700. Nori keisti 
į gerą formą. Geri morgičioi.

High Perk - Roncesvalles 
$6.000 įmokėti, 10 kambdrių, 3 vir
tuvės, otskiras, gerų plytų, didelis 
namas, visos grindys kietmedžio, 
kryžm. koridorius, vandeniu olyvo 
Šildomos, nebaigta seklyčia skiepe, 
didelis kiemas, dvigubos garažas. 
Kaino: nepersudyto. Be morgičių.

Kaškelis
RO. 9-9488

Vasarvietė prie Simcoe ežero
$10.000 įmokėti, laivelių nuomavi
mo biznis, kabinos, kambariai, 4 
sklypai, puikiojo Simcoe ežero kranti
nė 150 pėdų, puiki vasarotojoms ir 
žuvoutojams vieta, nuo Toronto 42 
mylios, prie Keswicko. Gryno pelno į 
metus padaro $6*8.000. Kaina apie 
$30.000.

A. Bliudžius
LE. 5-4229

F. Jonynas V. Morkis J. Pikšilingis
EM. 4-9641

P. Budreika
WA. 14472

BL 3-BW2 
...............   I I i

RO. 6-9941.

IMIGRACIJA — Penkiasdešimt du nuo
šimčiai iš 1.750.000 ateivių į Kanadą po
kario metais įsikūrė Ontario. < »
PAJAMOS — Metinės pajamos asme
niui Ontario yra 20% didesnės nei visos 
Kanados vidurkis.

NAMAI — Praėjusiais metais 60.000 
gyvenamų vienetų — 40 nuošimčių vi
sos Kanados — buvo pastatydinta On
tario.

£3 *
Ontario — provincija su jaudinančia praeiti
mi ir neribota ateitimi teikia neturinčių sau 
lygiu galimybių augti bei rutuliotis.

ONTARIO DEPARTMENT OF ECONOMICS

Hon. James N. Allan, 
THASUtn Of ONTAtlO

'.'T.T'J1...,. .  . .=

Hon. Leslie M. Fraef, Q.C., LL.D.
PtIMt MMISTtt
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Mokytojų dienos
(Atkelta iš 5 psl.)V. VASLS

REAL ESTATE 1 
_____ or St. W. Telefonas LE. 1-4605

Didelis pusi rinkimas-gyveeainų namų, biznių, žemes statyboms. ^W5S««vimui
J. GUDAS — LE. 1-46 !5, namų LE. 64101

872

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

■ Valome, dažome, įaudžiame ir taisome.
PAIMAME IR PRISTATOME Į NĄMUS.

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

Sav. V. BLOC KIS

REMONTUOJU PASTATUS
iš vidaus ir lauko. Statau mūrinius garažus, priestatus ir kami
nus. Dedu naują tinką, remontuoju suskilusį, džipteksuoju ir 

dažau. Pasinaudokite nedarbo sezono pigiom kainom.
SKAMBINTI RO. 6-5420.

TAISAU 
RADIO ir 

TELEVIZIJOS 
APARATUS

Darbas ir dalys garantuojamos raštu

AUTŪMOBIUU NAMU 
’' murmamo tujito

GYVYBĖS ;
XELAIM1KGU ATSITIKIMU

LE. 4-3608

PRANAS BARAUSKAS
DĖME5IO MOTORISTAMS!

RAMBLER automobilius
kurie yra vieni iš praktiškiausių ir taupiausių šių dienų auto
mašinų. Taip pat mūsų modernioje auto remonto dirbtuvėje at- 

- liekami prityrusių mechanikų visi MAŠINŲ REMONTO DAR
BAI, dažymas, ištaisymas. Turime baterijų, padangų ir kt. auto 
reikmenų. Lietuviams duodama nuolaida.

MOUNT ROYAL MOTORS
3 AUKLAND RD. - TEL. BE. 3 3521

(Islington, važiuojant iš miesto Dundas St. pirmo gatvė, kairėn už Kippling). 
Sov; V. ir J. DUNDŽ’AI.

| LONDON, Ont
________ Vasario 16 minėjimas Londo- dono šalpos įgaliotiniui $26. Jau 

nokyklų reikalais,' sužadintų no lietuviU kolonijoje praėjo la- 10 metų kaip Woodstocko lietu- 
niųėtujų pranešimų, sekė dr H. bai jaukiai ir įspūdingai. Sutelk- yiai gražiai ir nuoširdžiai bend- 
^a«io referatas “Lietuvių lite- tos sav°S meninės jėgos aiškiai dafrdarbiauja su Londono lietu- 

F&tūra išeivijos mokyklose”. Pa- Paro<$ <aUma Praryti, jei viais įvairiose srityse. Jie ir to- 
cisakęs apskritai dėl literatūros t?k turimh noro. Į London Pub- liau prižadėjo tuo pačiu k« 
vertinimo kriterijų, prelegentas l!c Library auditorijos salę vasa- *• —■"-J- •
toliau svarstė praktiškas litera- ,14„į i®1^
tūros dėstymo galimybes bei me **

Klaidinga pranašystė
JAV patentų rūmų generali

nis komisaras 1886 niėtais pa
reiškė:

I — Ateityje jau nebegalima 
Syngas , ačiū J™ ,todta"fc

todines problemas, pasisakyda- • įsitikino. IWooastockieciai uz mums pa į q pasirodo dar buvo likę kai
mas prieš perkirrjšimą smulk- i Valdybos pirm. V. Lenauskas reikštą pasitikėjimą, mes su Ju- ...... 
menomis, biografijomis bei da- gražia įžangos kalba visus per- mis visuomet. Taip pat nuosir- 
tomis, už iškėlimą tik pačių '-ė^ė i kenčiančią tėvynę. Susi- ūžią padėką tenka pareikšti pp. 
stambiausių atskirų žanrų atsto- kaupimo dvasioje tylos minute Ruikių šeimai Čikagoje, kurie 
vu ir už dėstytoju sugebėjimą buvo paverbti visi žuvusieji už išvykę iš Londono nepamiršta 
susieti bei palyginti lietuviškuo- Lietuvos laisvę ir mirusieji Si- ■tos kilnios lietuviškos pareigos 
Sius autorius su pasaulio raštijos biro koncentracijos lageriuose, s ir atsiuntė aukų Sibiro lietu- 
žymiausiais šulais. jjdomią ir tai dienai pritaikintą ! vjams šelpti $r>. Londono salpos
• Energingai, gyvai ir gražia paskaitą skaitė iš Toronto atvy- skyrius nuoširdžiai-Jums dėkoja. 
Jorma išreikštos prelegento min- kęs PLB Centro Valdybos na- j Londono apylinkės valdyba 
tys sukėlė taip pat gana gyvų rYs K. Grigaitis.
diskusijų, lietusių ne vien jo tie- į Antroje minėjimo dalyje Lon- 
siogiai liestąjį klausimą, bet ir dono lietuviu meninės jėgos pa- 
antrinius dalykus, kaip reikalą iodė savo gabumus. Muz. J. Pet- 

j kurti l etuvišką gimnaziją, ku- rausko-vedamas choras padaina- 
1 ri, pasak prelegento, esanti pa- vo gražiai keletą- lietuviškų dai- 
grindinė sąlyga rašytojams gim- Tautinių šokių grupė, vado- 

pyti. Iškilo taip pat pavergtoje •'•’’iama-M. Chainausko pašoko 
■Lietuvoje besireiškiančių rašy- kelius tautinius šokius. Iš jau- 
;tojų vertinimo klausimas. t J nosios kartos V. Čėgytė, D. Ba- 

šeštadienio popietiniame po- ’laišv'tė ir J. Čegys gražiai pa-

> ir to- 
pačiu keliu ei

ti, nųrs ir buvo gundomi iš pa-

balandžio 4 d. 7.30 vai. v. 150 
Kent St., Londone, ruošia po 
gavėnios pirmąjį didelį šokių 
vakarą. Londono ir kitų apylin
kių tautiečius prašome kuo į

kas ir neišrasta...
Jis jau žinojo

— Antanai, ar tu pasakei 
nui, kad aš esu kvailys?

— Ne, jis jau žinojo...
Tai medis!

Netoli Quebeco auga storiau
sias Kanadoje medis. Jį galima 
apeiti net 12 kartų ...

Premijos
Vienas žurnalas rašė:
“Literatūrines premijas, 

niausiai gauna tie, kurie jau tu- 
>ri ir garbės ir pinigų. Dėl to jos 
i p: įmena gelbėjimo ratą, kuris

Jo

dai'

Laisvi ir laisvas
Bulgarų prjekybos ministerijos 

augštas pareigūnas Georgiėvas 
išvyko ilgai kelionei į užsienius. 
Jo geriausias draugas gavo, eilę 
sveikinimo atviručių iš įvairių 
miestų: ,

— Sveikinifhai iš ktišVbjb Bii- 
d apešto!

— Sveikinimai iš laisvosios 
Maskvos!

— Sveikinimai iš laisvosios 
V aršuvos!

— Sveikinimai iš laivosios 
Prahos!

Po to bent tris savaites drau
gas negavo apie jį jokios žinios. 
Pagaliau atėjo atvirutė su Epe
lio bokšto vaizdu, prancūziuku 
pašto ženklų ir sveikinimu: -j

— Sveikinimai nuo laisvo Ge- 
orgievo!!... a .. '0? |

Neturi pinigų
Iš Danijos grįžo sovietų spor-

pyti. Iškilo taip pat pavergtoje
SKaitlingiausiąi dalyvauti. Kar- numetamas ne skęstančiam, bet to komanda Vienas iš jų pasa
tu prašome kviesti draugus ir pasiturinčiam ponui, kuris po to j koja apie- Daniją:
pažįstamus, užteks vietos vi- ■ iš paplūdymio stebi, kaip jie —Kraštas gražiai atrodo. Kraupažįstamus, užteks vietos vi-; i 
-siems. K. K iškęsta”...

Tillsonburg, Ont.
Pro memoria Balaišienės šeimą.

, ... •+ T • «• rnAcu u«nnin vilto” c^ain Tn Gana skaudus smūgis ištiko Kita mūsų nelaimės auka bu-Šve, as, kuris tiesa pasitenkino <.i usu sen jo vilk Cegių Jo šią apylinke sekmadienį, kovo 15 v Anna Voverienė 69 metu am-
neilgu sveikinimu, ir JAV Švie- nuko eilerasciai, kurie publikai d. Negailestingoji mirtis net dull A ” ,V venene’ 69 m t’f.

„ . . mūs., nedidutės lietuvių bend- i Velesnes ,umgracųo8 l.etu-
rą. Pp. Ceeiams tenka ypatinga , tuCmenės narius atplėšė iš mOsu !.*.?* .eslIB'les ? . R.”?? i.a' , ■
pagarba uz taip gražiai auklėja-j >ar o *■ liko čia Kanadoje liūdinčias tris
mą lietuviškoje dvasioje jauną- v A a Jonas Ridikas 58 metu Rusias dukras su šeimom ir 
ją karta. Jie yra^ikras lietuvis- amžiaus kilimo augštaitis nuo apie 11 vaikaičių. Palaidota Ayl- 
kumo ^avvzdys daugeliui musų į gimonių< daIvvis LietUvos ne-1 mT?°.
------  Štai, anot, dr. V. Kudirkos, is-

TuS Te™ d,u ±!e„ £

1OKanadon Ir tragiškiausia, kad apsidai
rę mūsų atžalyne, nerandame 
kuo pakeisti juos. P. A.

į tojų vertinimo klausimas. t j nosios kartos V. Čegytė, D. Ba- 
šeštadienio popietiniame po- 'laišv’tė ir J. Čegys gražiai pa

sėdy plačiai buvo diskutuotas skambino pianinu po porą daly- 
programų bei vadovėlių sudary- kėliu ir pasakė tai dienai pritai- 
mo klausimas. Čia jau dalyva- kintų eilėraščių. Ypatingai gra
ve JAV Kultūros Fondo pirm.! -žiai ir įtikinančiai buvo pasakv

timo Tarybos sudarytosios prog i’enorom^ ištraukė ne vieną aša- 
i r3mų komisijos pirm. Kreivė
nas, kuris gana plačiai refera- 
vo tos komisijos paruoštą prog
ramų projektą. Gyvos diskusi- 

» jos, iš dalies, tiesa, kiek užtru- 
K ■ kusios už formalinių klausimų,
- ; čikagiškiams aiškaus atsakymo

nedavė. Tik buvo pareikštas pa
geidavimas rasti kelių duoti su 

i tro pro ektu nudugniau susipa- 
! žirti re vien Kanados, bet ir kitų 
kraštų liet, švietimo darbuoto
jams, res kitaip prieiti prie ben
dros visų kraštu liet, mokyklų 
programos vargu ar būtų gali- A 
ma. o tokia programa PLB cent- *r 
riniu organų, autoritetu vistiek p T ,
karta tuFės būti paskelbta. 7 V ! S’ aS‘

*T r sfts, K. Valaitis; po Sa — J. And-
J. Matulioniui įsKelus, buvo riv~aitis, J. KenstavičiUs, Pr.

J panagrinėtas ir klausimas, kaip Kulvinskierė. B Misius. K.’Ku-
- a'rodo Fetuviškumo atžvilgiu dukis_ Pr. KaziukGn;S ir V. Vait- 

nūdienis liet, mokyklos mokinys kus abu Woostocko; S4 — L.
- ar jis neregresuoja? Mokyto- Kanaoeckas; po $3 - V. Berno

tas. E. Daniliūnas. L. Eimantas, be

mą lietuviškoje dvasioje jauną
ją karta. Jie yra tikras lietuviš- apie 11 vaikaičių. Palaidota Ayl-

tautiečių seimų. j pr£kiausomybės kovų — savano-
, Minėjimo metu aukų surink- ■ rjs kūrėjas". S - ■ - • •

ta Tautos Fondui $113 ir apylin- į snį nedidelio savanorio sklvpe- 
kės valdybai minėjimo išlaidoms ! iio, jonas emigruoja 1__
padengti $12. >u tikslu užsidirbti ir vėl su-

Šalpos vajus mūsų apylinkė e SFl^ti- tėviškėn. Tačiau depre- 
jau teveik Įpusėjo? tik blogas ?FOs laikotarpis sutrukdė pla- 
'i; mos oras vajų kiek sutrukdė. riUS- Pastaruosius bent _15-ką 
'ki šios dienos yra surinktą Sibi- jis praleido tabako ūkyje. 
' o lietuviams $167. $25 aukojo D. 
Ratkai; $15 — J. Bersėnas; po

Štai, anot, dr. V. Kudirkos, iš

laikė mūsų lietuviško namo šie-

—Kraštas gražiai atrodo. Krau 
tuvėse pilna prekių, bet žmo
nės, matyti, neturi pinigų, nes 
jų neperka — niekur prie krau
tuvių neteko matyti eilės...

Armėnų išmintis
1. Asilas moka plaukti net sep

tyniais būdais, bet kaip tik pa
mato vandenį, visus pamirš.a.

2. Med is tarė kirviui: “Jei tau 
į nebūtų įdėję koto, tu negalėtum
manęs nukirsti”.

O Suomei A. Tini buvo pa
skirtas medalis, kaip skaitlingos 
šeimos motinai. Ji turėjo 22 vai
kus. Medalio atsiimti ji betgi 

1 neatvvko. Pasirodė, kad tą pa
čia dieną ji pagimdė 23-čią kū
dikį. . / ’j.:,;’

Dr. V. Sadauskienė
DANTŲ GYDYTOJA

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

les) , Toronto.

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

Dr. E. Zubrienė 
Dantų gydytoja 

1577 BLOOR ST. WEST
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108
Priėmimo valandos: 

nuo 9-12 ir 3-8 vai. v, 
šeštadieniais pagal susitarimą

Maždaug prieš metus pradėjo' 
įausti stiprų širdies negalavimą, i 
Keliais atvejais gulėjo Tillson- 
burgo ligoninėj. Draugų lanko
mas daug kam išreikšdavo di-j 
deli norą savo paliegusi kūną 
dar kaip nors parnešti tėviškėn, 
arčiau savųjų, savo paties krau
ju aplaistyton žemelėn. Likimas 

au nenorėjo. Iškilmingai
: ma iš šeimų ateina tik su lietu- Šiaučiūnas Mažosios Lietu-, palaidotas Tillsonburgo katalikų ; 

. - ' vos Bičiuliu. D-ios Londono sk. kapinėse. Lai būna jam lengva, y
mokyklas laipsniškaimpersiima jgJWoostocko, J. Vitkauskas. Ma- -ad ir svetima, bet taip ilgai

Paliko liūdinčią sesers Onos

Kas keliatės į kitą 
trutą ir norite pigia kaina per- I i 

vežti savo baldus, kreipkitės telefonu

LE. 3-1435 
BR. STONČIUS į

a'rodo Fetuviškumo atžvilgiu

-ų nuomonė buvo, kad daugu- 

vių kalba, bet lankydami krašto 'vos~Bičiuliu“D--io*s" Londono'sk.: kapinėse. Lai būna jam lengva.!
_ _ 1_____1 > ž __ —.

Tukierė, J. Jakaitis - ir St. Jaku- maitinusi Kanados žemelė.

Skubus TELEVIZIJOS pataisymas ■

svetima kalba.
t ..r.yt°..P°u^L’ k.x‘ bickas; po $2 J. Brazlauskas. !

J. Jačyna, A. Jonvnas, S. Keras, i 
A. Pocius. Eug. Užravytė, J. Pet
rauskas, K. Majauskas, J. Per- ■ 
minas, V. Gudelis, iš Wo’odstoc- i 
ko Z. Norvilas ir J. Mulevičius; 
no SI — A. Senfeldas ir L. Ma- t 
č-vs- * : \ / ..z <

Aukų rinkimas bus tęsiamas

W. A.LENCKI,

Dalys garantuotos 3 mėn. Dirbam iki 11 vai. vak.
RO. 6-9367 - V. Semaška

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA 

Domą Hairstyling 
161S BI OOR ST. W.

(netoli Dundas)
• Telefonas LE. 3-2991

Sav. D. KAUNAITĖ

OILS LTD. 
Atstovas

H. ROžAITIS
Greitas kuro-alyvos pristatymas 

patarnavimas.
Telefonas LE. 3-4908.

ir

TAUPYK ir SKOLINKIS 
Kredito Kooperatyve “PARAMA”

Posko'o 1 osm. iki $3.000. Paskolos, indėliai ir gvvvbė and rausto.

DARBO VALANDOS:

Pirmodieniois ir Penktodieniois nuo 10-12 v. ryto ir 5.30-9 vol. vok.
Antrodieniois — nuo 10-12 vai. ryto ir 7 - 9 vol. vak.
Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 10-12 vai. ryto uždaryta.

Būstinė: Lietuviu Namai, 1129 Dundas St. W., Toronto, Ont.

Telefonas LE. 2-8723

DĖMESIO!DĖMESIO!
Taisau visų rūšių 

Televizijas, namų ir auto radijas
Darbas sąžiningas ir garantuotas. AL. ČIŽIKAS

18 SKYLARK RD., Toronto. Telefonas RO. 6-4063

Krosnys - Gazai - Alyva - Anglys
CONVERSION BURNERS — garo Ir alyvos. VANDENS TANKAI — gaza ir aly
vos. VĖSINTUVĄ* (mr <on4it;o^ers) vasarai ir Žiemai. KROSNYS "Gurney" — 
gazo ir elektros. ŠALDYTUVAI — gezo ar elektros.* Visų rūšių remonto darbai.

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

_ SAVININKAI ZALECKIAI 
: x A ' Telefonas HO. 6-1623.

Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas.

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
Visų rūšių šildymas ir Įvairios pompos.

999 College Si.. Toronto. Telef. LE. 4-6123
ANT. JITO^APATTIS

riuo suvažiavimas ir buvo už- 
i baigtas, buvo padiskutuota šeš- 
j tadienio • posėdžiuose nebaigtų 
i klausimų eilė ir priimtos rezo-
Fucijos, kurias paskelbsime ki

štą kartą. Bendra'visų posėdžių 
'išvada, kad mokyklos* darbui 
yra didėlių sunkumų bei daug 
pavojų, tad vra labai reikalinga ... . j
tėvų ir plačiosios visuomenės P° elvkų. Tautiečius prašome 
parama bei talka. Tam kiauši- ši vajų remti kiek tik sąlygos 

■mui aktualinti mokytojai Siūlo leidžia. Ypatinga padėka tenka : 
kasmet visose kolonijose ruošti Woodstocko lietuviams, kurie 
liet, mokyklos dienas. per Pr. Kaziukonį prisiuntė Lon-į

ART FASHIONS 
“Toronto vadovaujantis madų centras” 

nuoširdžiai jus kviečia ateiti ir pamatyti didžiausią. įvairų ir 
žavintį sezoninį rinkinį vėliausių

Suknelių - Eilučių - Paltų - Sporto drabužių 
vėliausių madų iš New Yorko - Paryžiaus - Montrealio — 
geriausių medžiagir— naujausių madų — žavingos spalvos.

Nuotakos ir pamergių suknelės

Ekspertų pritaikoma Veltui pertvarkoma.
Išsimokėjiino sąlygos. Nieko Įmokėti nereikia.
Atidaryta kasdien iki 7 vai. vak., penktadieni iki 9 vai. vak. 
536 QUEEN ST. W. (arti Bathurst). Tek EM. 8-7537, EM^-8497

LIETUVIS STOGADENGYS
Dtftgia naujus-ir taiso visų rūšių sto
gus, taip pat deda skardines rinas.

Abest Roofing & Tinsmithing 
Company

144 Firrt Ave., Toronto 8.
Tel. HO. 6-8252.

C. SWANKAS

Susitikite Lenkijoj 
su saW giminėmis 
i® AiOliMhHit 4«rt>0 ctvykston- -i®*-. 4 /

iei»® "Batory" ktt

.. 0ig<6ustai
v...

WiitSEASONS 
TRAVEL

W.;, Toronto 5..

I

Tel. WA. 5-5555 
V. BAČĖNAS 

Liet u vie m j patarnauja įstaigoje tel 
WA. 5-5555 ir namuose tel.

LE. 6-4681.
Mūsų vienintelis užsiėmimas — 

kelieniif tvarkymas.

PIGIAUSI

$14.75

siuntiniai
Į LIETUVĄ

Pramonės gaminiai — 
Maistas — Vaistai

Štai mūsų kainų pavyzdžiai: 
22 svarai cukraus $11.95 
22 svarai ryžių
22 svarai taukų $23.20

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; ’

PADAROMI 
minkšti baldai 

pagal užsakymus ir aptrau
kiami seni labai pigia kaina. 

Darbas garantuotas.
Tel. HO. 3-5493.

VALAU FOTELIUS
ir įvairius kilimus,

taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau
iširusius galus ir pradegintus kilimus.

Skambinti LE. 3-4912
P. KARALIŪNAS

VEDYBOS
Jei. norite *esti, ratyKit* vokiečių ar 
lenkų k;/, a» atvykite
asmeniškai j

V6DYBV BIURĄ 'WALD!"
859 COLLEGE ST., Toronto, Ont. 

Telefonas LE. 2-5461.
intormocijos kasdien nuo 6-Y vai. y. 
Atsakymams raštu pridėti $ 1. Mote 
rims iki 35 m nmf tarpininkavimas 

’ VELTUI.

Elektros - Electronic
Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Visi elektros įrengimai ir pataisymai 
atliekami greitai ir garantuotai.

Tel. LE. 3-1080
44 Gwynne Ave., Toronto

Dažai ir sienoms 
popieris!

Vaškas, šepečiai, terpentinas.
Skv’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W. 
Tel. EM. 4-2715, Toronto, Ont.

Kvalifikuotas technikas taiso

televizijos ir radio aparatus
TAPE REKORDERIUS. Hi-Fi. PATEFONUS.

J. ST A N I O N I S
19 GLEN BELLE CRESC. Telefonas RU. 1-7861

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
< Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Kabinetas: LĖ. 4-4451
Dr.P.MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais _. 
pagal susitarimą.

1082 BLOOR W., Toronto^.
(Į rytus nuo Dufferin St.)

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST WEST 
/kampos Bay & Richmond/

Room 901

Telefonas EM. 2-2585

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

459 BLOOR ST. W.. 
Toronto, Ont.

(Starkman vaistin. namuose)

Darbo valandos susitarus 
telefonu.

TEL. WA. 3-2003

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

Advokatai — Notarai
35 HAYDEN ST., Toronto, 

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

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O. 
Wiktoria BUKOWSKA, R O. 
274 RONCESVALLES AVE.

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

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

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis.

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

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukepa galvos skaudėjimų ir ner
vingumų. Kalba slavų kalbomis.
470 COLLEGE ST., Toronto 

Telef. WA. 1-3924

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. 

/prie Dufferin/

Visu rušiy mechaninis automobiliu 
remontas. Spec. Fordomatic • Hyd
roma tie trensmistios.

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS
Telefonas LE. 5-9130



iOPUSU

TORONTO, Cnt.
rtsv. Jono Kr. parapijos žinios

koše pamaldų tvarka parapijos 
bažnyčioje:

Did. Ketvirtadienį: 7.30 vai. 
vak. Paskutinės Vakarienės pa
maldos — šv. Mišios pamokslas, 
komunija.

‘ Did. Penktadienį 11 vai. Kris
taus mirties prisiminimas, bend
ra tikinčiųjų komunija; Kristaus 
karsto adoracija. 7.30 vai. vak. 
susikaupimas prie karsto.

Did. Šeštadienį: 8 vai. ryto ug
nies, Velykinės žvakės ir van
dens šventinimas.

Velykų Dieną: 7 vai. ryto Re- 
zurekcija, šv. Mišios, pamoks
las, bendra tikinčiųjų Komuni
ja. Dienos metu šv. Mišios: 9.30 
ir 11 vai.

Prie Kristaus Karsto adoraci
jai kviečiamas užsiregistruoti 
jaunimas ir suaugę. Specialūs 
sąrašąi randasi zakristijoje. Kris 
taus Karstui ir altoriams puošti 
pageidaujamos gėlės.

— Didžiąją Savaitę pamaldų
metu, o taip pat Prisikėlimo pa
moktose gieda altoriaus berniu
kai, kuriuos paruošė kun. B- Pa-, 
cevicius.^ . _ . Į ir tautinės minties, organizaci
niams į namus vežama šv. Ko
munija. Prašoma apie ligonius 
pranešti iki trečiadienio vakaro.

— Parapijos tradicinis pavasa
rio parengimas įvyks balandžio 
25 d. Jį pravesti organizuoja par. 
komitetas, talkininkaujamas pa
rapijos moterų būrelio.

— Jaunimui pobūviai prade
dami Atvelykio sekmadieniu. 
Pobūviai vyks reguliariai kas 
Sekmadienio vakarą. Jie bus pa
įvairinami kultūrine programa.

Toronto liet. Caritas 
savo posėdyje Verbų sekmadie
nį aptarė priešvelykinį ligonių ir 
neturtingųjų lankymą. Nutarta 
ypač paremti tautiečius esančius 
psichiatrinėse ligoninėse ir sa
natorijose. Sekantis Caritas už
daras vakaras numatytas balan
džio 17 d. šv. Jono Kr. parapijos 
salėje. Caritas narys Juozas Ja
nuška po sėkmingos operacijos 
gydosi Doctors ilgohinėje.

Kun. dr. J. Prunskis,
“Draugo” kultūrinio priedo 

redaktorius įr eilės knygų au
torius, išgyveno Toronte dvi sa
vaites vesdamas rekolekcijas 
Prisikėlimo parapijoj. Ta proga 
iis aplankė “T. Žiburius”, Toron
to muzėjus bei galerijas, Brant- 
fordo indėnų rezervatą ir kt. 
įžymybes. Sekmadienį jis dar 
spėjo dalyvauti V. Kudirkos mi
nėjime ir vakare išvyko atgal 
Čikagon.

Kun. Vyt. Bagdanavičius, MIC, 
vienas “Draugo” redaktorių, au
torius daugelio religinių-filoso
finių straipsnių ir knygos “Pa
saulio likimas šv. Jono Apreiš
kime”, vedė rekolekcijas šv. Jo
no Kr. parapijoj. Pereitą šešta
dienį jis kalbėjo per radiją 
“Krikščionis pasaulyje” progra
moje. Aplankė “T. Žiburių” re
dakciją, meno įstaigas, dalyvavo 
V. Kudirkos minėjime ir pirma
dienio rytą išvyko Čikagon.

Dan Kuraitis, kovo 7-8 d.d. To
ronte rodęs savo kelionių filmus, 
iš organizatorių — SLA 236 kuo
pos — nepaėmė jokio atlyginimo 
nei kelionės išlaidoms padengti, 
paprašydamas, jei bus kiek pel
no, perduoti jį ALTui. Taip jam 
buvo įteiktas $50 čekis, kurį jis 
sutiko perduoti ALTui.

Vad. Canadian Highway 
Safety Conference — CHSC 

vyks gegužės 4-6 d. Toronte Ro- 
yeal York viešbutyje. Numato
ma, kad dalyvaus per 500 polici
jos, teismo, savivaldybių, įvai
rių klubų, inžinierių, draudimo 
firmų ir kt. atstovų, kurie tik tu
ri kokių reikalų su eismo nelai
mėmis.

J. Juška i t is, kuris kadaise To
ronte turėjo teisinių patarimų 
įstaigą, o vėliau persikėlė į Van- 
couverį, kur 1955 m. gavo advo
kato teises, kaip rašo “Vancou
ver Sun”, už nusikaltiųius ad
vokato teises praradęs po pus
antrų metų, o vasario 13 d. te
nykščio prisiekusiųjų teismo 
buvęs nuteistas. 8 metais kalėji
mo už išprievartavimą sekreto
rės darbo ieškančios imigrantės 
danės, 29 metų. Jam esą 36 me
tai.

Yra laiškas iš Lietuvos adre
suotas H. Puodžiūnui, 844 Col
lege St„ Toronto, Ont. Rašo J. 
Klimavičienė. Vaičaičio 6-1, 
Kaunas.

itadienį 11 vai. Kris-
* • • ♦ ♦ « n

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį pasi

baigė labai sėkmingai praėjusios 
parapijos metinės rekolekcijos. 
Pirmoji savaitė buvo skirta mo- i 
terims, o antra — vyrams. Tiek • 
vieni, tiek antri rekolekcijose 
lankėsi labai gausiai. Savaitga
lio vakarais vyrų skaičius turė
jo prašokti 600. Rekolekcijas ve
dė kun. dr. J. Prunskis iš Čika- ( 
gos. Savo gražiais pamokslais jis Į 
savo klausytojus sužavėjo. D. 
G.erb. rekolekcijų vedėjui už ■ 
mums paliktą dvasios peną nuo-1 
širdžiai dėkojame.

— Kaip moterų, taip ir vyrų
rekolekcijos buvo baigtos bend
ra Komunija ir agape. Agapės 
mintis mūsų parapijoje buvo _____________________
nauja, bet atrodo labai pasitei- į įvyks šį trečiadienį, kovo 25 d. 6 
sino. Moterų agapėje dalyvavo , vaj vak prisikėlimo parap. mū- 
apie 400, o vyrų - 500. Tikimės j zikos studijoje.
šias rekolekcijų užbaigimo aga
pes padaryti tradicinėmis, jas 
net paįvairinant trumpom me- ; 
ninėm programėlėm.

— Vyrų agapės metu praėjusį
sekmadienį buvo įsteigta para-! 
pijos vyrų organizacija, į kurią . Kūrėjų-savanorių pavasarinis 
įsirašė 129 vyrai. Šalia religinės ■ * - • * ••

Didįjį Ketvirtadienį ligo-Įja savO darbuotėje turės uždą

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

NAUJAUSIOS GAMYBOS LENKIŠKAS FILMAS’ 
PREMJERA KANADOJE

DEZERTER
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MCNTKEAL, Cue
St., Montreal North, RA. 8-5105; kurso. Mokyklas prižiūri jų 
L. Balzaras kiekvieną sekmadie- centrinės organizacijos KL Kon- 
nį Aušros Vartų salėje nuo 10 greso švietimo taryba. Iš 25 mo
vai. iki 12.30 vai. dieną. Telef. kytojų 21 gauna atlyginimą iš 
PO. 6-6232. katalikų mokyklų komisijos,

Vakarienės metu bus meninė trys yra apmokami iš tėyų mo
nograma. *

LKS Sąj. M. skyr. v-ba.
INFORMACIJA

Paminklinės lentos žuvusioms 
už Lietuvos laisvę pašventinimo 
data artėja. Balandžio 25 d. 6 v. 

i vak. Aušros Vartų salėje įvyks 
paminklinės lentos akto pasira- 

; šymas-akademija, o po to bend
ra vakarienė. Balandžio 26 d. 11 

ival. AV bažnyčioje įvyks pa- 
■minklinės lentos pašventinimas. 
; Norintieji dalyvauti vakarienė
je, prašomi apsirūpinti kortelė
mis iki balandžio 18 d. Vakarie
nė bus pagaminta tik tam skai
čiui asmenų, kurie iki balandžio 

• 18 d. apsirūpins kortelėmis. Pa
togumo dėlei visuose miesto ra
jonuose paskirti kortelių platin
tojai: K, Ivaškevičius — 107 
Pratt Ave., Longueuil, tel. OR. 
4-6708; A. Matulis — 7682 Ed
ward St., Ville Lasalle, tel. PO. 
8-8112; A. Lapinas — 6757 Fiel
ding Ave., ENDG, HU. 4-8119;’ 
K. Šitkauskas — 6801 Market

katalikų mokyklų komisijos, 

i kesčių ir iš Švietimo tarybos ka
sos. Mokinių išviso yra 630. 

' Augštesniuosiuose kursuose jų 
r A .. , . .. yra 25, o mokytojų 3. Išviso mo-
Įstojimo sąlygos,! Montreaho kvtoiu vra 24.

DLK Vytauto klųk?ą: '
I skyrius. Priimami vyrai ir

moterys iki 35 metų amžiaus, skyriaus valdyba. Visuotiniame 
Moka mėnesiui $1 mokesčio. Li-: skyriaus narių susirinkime, įvy- 
goje pašalpa $10 savaitei. kusiame kovo 8 d., išrinkta nau-

II skyrius. Priimami vyrai ir ja valdyba^ kuri pareigomis pa- 
moterys iki 45 metų amžiaus, siskirstė šitaip: A. Zubienė, 
Moka 50 centų mėnesiui mokes- energingai vadovavusi skyriui ir 
čio. Ligoje pašalpa $5 savaitei, pernai, — pirmininkė, V. Ottie-

II specialus skyrius. Priimami nė — viceprrm., L. Balnienė — 
iki 50 m. amžiaus. Moka 50 cen- sekret.. E. Bernotienė — ižd., ir 
tų mėnesinio mokesčio, dvigubą M. Leknickienė — narė.
pomirtinės mokestį ir negauna Tautinių drabužių konkurso 
pašalpos 5 metus nuo Įstojimo atgarsiai. Tenka patirti, kad KL 
dienos. Praėjus 5 metams ligoje ■ Kat. Mot. D-jos Montrealio sk. 
pašalpa mokama kaip ir II sky- i neseniai surengtas ir praėjęs su 
riaus nariams. į dideliu pasisekimu tautinių dra-

Išbuvus 6 mėn. pašalpinės na- 'bužių konkursas sukelia didelį 
riu gaunama teisė nusipirkti, j susidomėjimą lietuvių kultūri-

i”, “Moteris”, Vyt. Bielia- 
nė vertė yra $25. sį * Valdyba. I jus Kalifornijoj angliškai lei- 

" " . ~ ‘ 1- 
dienines mokyklas. Viena iš jų i tis” ieško nuotraukų iš konkur- 
yra augšteshioji — gimnazijos so ir prašo aprašymų.

kukliame mano biudžete tikrai dailininkų sąjungos —- OSA —; . ■ «! ■
ypatingai man reiškia. Kaiku- j parodoje Toronto meno galen- I dllKC D6F AtlSntSrie mano rašiniai, susieti su Va-i toj ?u savo vario skulptūra Mar > _ r , ‘
Šeirio 16 d kiek mane privarai- . A'UotyKiu ieškotoju pasauly V\ Eurooos imigracijai.
no ir, svarbiausia, atitraukė nuo ! Toronto Meno Galerijoje ko-!13^3^ bestinga. .■Štai. Montreal^ Prancūzišką gimnaziją 

x -įvo 25 d. baigiasi “keturių kana-

! Malonusis ^mūsų losangelietis j ryta Ontario dailininkų sąjun-

tvarkė mano sunegalavusią šir- nUį atminti, kuri tęsis iki ba- 
di, dabar jaučiuos sveikesnis ir Įandžio 19 d. Balandžio 7-26 d. 
tvirtesnis (kad ir neturiu darj“^rt Director Club” paroda. 
“Naujienų” mane apdovanojusių’ 
80 metu, bet visdėlto 76% m. ir-! Toronto moksleiviai at-kai

“ASTOR” KINO TEATRE, 653 Yonge St.,
TIK TRIS DIENAS — ketvirtadieni, penktadienį ir šeštadienį, 
balandžio 2, 3, ir 4-tą dieną. Kasdien nuo 5.30 vai. vak. Šeštadie
nį nuo 12.30 vai. p.p.

Taip pat priede “MANO BROLIS BAMBUKAS” lenkų 
kalboje ir “CIRKAS PO ŽVAIGŽDĖMIS”, o mažiesiems regu
liarus amerikoniškas KARTŪNAS. Visi priedai spalvoti.

Prašome savo draugams nepamiršti pasakyt' °P'e *'uos puikius filmus.

Nauja KLK Moterų D-jos M.

Zubienė,

Moksleivių at-kų gimnazistų 
priešvelykinis susirinkimas

Bendras Toronto - Hamiltono 
at-kų susirinkimas-arbatėlė 

j bus balandžio 5 d., Atvelykio 
j sekmadienį, 4 vai. p.p. Prisikė
limo parap. patalpose.. .

pobūvis - balius 
ruošiamas balandžio 18 d. šv. Jo
no Kr. parapijos salėje. Meninė- 
ie programoje sutiko dalyvauti 
su savo humoristiška kūryba 
žurnalistas V. Kastytis ir kitos

Toronto kūrėjų-savanorių 
skyriaus valdyba

Vasario 16 d. proga pasiuntė 
sveikinimą Nepriklausomybės 
Akto signatarui prof. M. Bir
žiškai su money orderiu $25. Pro 
fesorius, jau nebe pirnžą-’iš To
ronto k.-savanorių toki^-jjaramą ____________ ___ _
sulaukęs, rašo: Kfalonieji To- i pg^siskirstė į. 
ronto kūrėjai-savanoriai! Nuo- 'pirm st. Banelis/vicepirm. Al. 
širdžiai dėkoju už sveikinimus ir Į Kiršonis ir J. Novogrodskis, se- o______  ... x _______ __________________
linkėjimus Vasario 16 d. proga, kretorius B. Sakalas, ūkio vedė- nominaline verte, iki 6 šėrų. Įnėj spaudoj. “L;etųvių Dienos 
o taip pat ir už money orderį $25 jas ^1. Statulevičius, šėrų reika- šiuo metu klubo Šero nominali- '“Aidai 
sumai, kuriuos esu gavęs. Be rei- įų tvarkyt. Em. Jurkevičienė, [nė vertė yra $25.Valdyba. •>„ _ _______ ______o—__
kalo tai vadinat kuklia dovanėle: kultūros reik, vadovas J. Ra- Lenkai Montrealy turi 9 šešta- į džiamas folkloro žurnalas ”Vil

čio. Ligoje pašalpa $5 savaitei.

T. Liet. Namų valdyba
i pareigomis šitaip:

nors man kiekviena auka yra £ys
Dail. Bakis dalyvauja Ontario j^ra

vinį aktyviai talkininkauti para
pijos reikaluose. Tikimasi, kad 
laiko bėgyje ši vyrų organiza- 
rija duos progos panašioms or- [ meninės pajėgos. “ 
ganizacijoms įsisteigti ir kitose . . . į.-
lietuviškose kolonijose. Dvasios Liet. Namų bibliotekoj Didįjį
vadu yra paskirtas T. Modestas,! Penktadienį knygos nebus kei- 

‘ ■ i • ‘čiamos. Bibl. vedėjas.
“Astor” teatre balandžio 2-4 d. [aa- brolio Vaclovo rašinių tvar- Į, _ ... ___ ____ _t___

rodomas filmas “Dezerter” yra kymų, bet d3bar vėl į tsi grįzau.j jįečių paroda”. Kovo 21 d. atida- 
pripažintas vienu iš geriausių Malonusis mūsų losangelietis i ryta Ontario dailininkų sąjun- 
naujosios lenkų gamybos filmų.' gydytojas Grasska gerokai ap- į gos paroda, skirta Oscar Cahe- 
Puikūs aktoriai, daug veiksmų 
iš 1944 m. pergyvenimų. Rober
tas prievarta paimamas į vokie
čių armiją, bet pakeliui į rytų

OFM. Steigiamajam susirinki
mui pirmininkavęs kleb. T. Pla
cidas be rinkimų pasiūlė sekan
čios sudėties laikinąją valdybą: 
Vyt. Birėtą, A. Dilkų, J.‘Šarūną, 
Alg. Simanavičių if V. Verikai- 
tį. Šios laikinosios valdybos va
dovybėje bus sudarytas organi
zacijos statutas.

— Praėjusį savaitgalį buvo frontą jam pavyksta pabėgti. Jis 
pravestos dviejų dienų rekolek- užmuša gestapininką, kuris me
rijos mokyklinio amžiaus vaiku- ;gjna jį sustabdyti. Nuo čia pra- 
čiams, kuriose jie dalyvavo ga-įsideda veiksmas, gili okupacinio! 
na gausiai ir uoliai ėjo sakra- i gyvenimo drama, 
mentų.

brangi, bet šioji ne tik savo in
tencija, bet ir savo svoriu tikrai

. .. . J savo
trys jauni imigrantai — 24 metų arkivyskupijoj steigia Toronto 
etnologijos studentas austras Ro arkivyskupas J E. kardinolas J. 
bert Melisch, 30 metų mechani- C McGuigan, šiam reikalui jau 
kas vokietis Albert Barth ir taip ! telkiamos lėšos. Quebeco prov. 
pat 30 m. prancūzas pirklys Ro- vvriausybė jau paskyrė $50.000. 
bert Frantz, ši pavasarį ruošia- Stambią parama ji kasmet ski- 
si leistis per Atlantą didžiuliame . ria prancūziškom gimnazijom 
tanke. Jų “laivas” yra 6 metrų ■ angliškų provincijų vietovėse 
ilgio ir 2 metrų skersmens cilin-; st< Boniface. Gravelbororg, St.

Radijo siųstuvą prancūzų kal-
gi sveria), vėl sėdaus prie bro- pereitąsavaitę išleido savojo derio formos tankas, 14.000 litrų ; paul. Otavoje.
Tiško darbo. Linkėjimai Tams- laikraštėlio “Pirmyn jaunime” talpos. Jo apačioje įrengtas be-. Radijo siųstuvą prancūzų kal-

■ ~ ■ Nr. 4. Jo redakcinis kolektyvas: toninis dugnas, nuo vandens jis- ba norima įrengti Toronte. Tuo
— v • sunkimo apsaugota įėjimo angą, reikalų Toronto universiteto 

_______ _. platformėlė, burės, oro Hfeitimo , prancūzų kalbos skyrius padavė 
o: R. Stirbys, V. Staškevičių- sistema ir radijo įrengimai. Pa- . orašyma radijo valdytojų tary- 

Mot D-ios Prisikėlimo nar sk -----  ~ ■—j*—— r-ys-- ivenanuems laisves kovu invaii- tė, J. Staškevičius, V. Birieta ir ruošta taip pat vieta 200 kg mais ; bai Otavoje. Esą Toronte yra
ivioi. u jos rnsiKeiimo par.^ sk. ma Sj ses.tadiem su įvairiais svei cnčpinti r>pr vintnc J. Treigvs. 'to ir gėlam vandeniui, o be to, 3a.ooo - 50.000 prancūziškai kal-
narems ir jų talkininkėms uz la- kintaais ir velykine muzika. Re-1 °!™7.. “;^ . . .u . T ; miegamieji maišai. | bančiųjų. Jei per metus laiko

Vagys buvo įsibrovę J pp. Ja-: Viskas jiems kainuosią tik į pasirodytų, kad toks radijo siųs-
Kimavicių butą 49 Parkdale Rd- $400. Kelionei pavykus jie tikisi • tuvas. perteikiąs Radio-Canada 
pereito penktadiepio vakare- Iš- parašyti knygą, kuri duosianti; prancūzišką programą, yra sėk- 

• vartalioję viską jie pagrobė du gero pelno. Savo kelionę, kuri j mingas, būsią galima įrengti 
---- -- ,—,_____J truksianti maždaug 2 mėn., jie Įir Hamiltone, Londone, Windso- 

REIKALINGA MOTERIS ateinanti j na- ’ tikisi atlikti per 2 mėn. Ją nori’re, Kingstone.
mus prižiūrėti 2 vaikus. Tel. RO.6-5326. ■ pradėti iš Newfoundlando St. j “o Canada’’ esąs priimtinas 
' ” " ~ ~ ‘ Johns ir pasiduoti Galfo srovei, į himnas daugumai kanadiečiu;loronto Lietuvių Namams skubiai REI-Į, Po 1 '
KALINGAS TARNAUTOJAS. Teirautis * k^ri ^unesiantl Į Europą. Pa- 
pas valdybes pirm. St. Banelį, tel. LE.' klausti žurnalistų kam jie tą ke- 
5-5803 arba pas . Namų ūkio reika- lionę daro, jie atsahė, ^ėlto, kad: 
lems valdybos narį A. Statulevičių L. rhvli jūra ir nori nuotykiu.
Namuose, tel. LE. 3-3027 ar LE.2-8723. ‘ J č

L. Namų Valdyba. .

toms! Tamstų M. Biržiška”. . ..... . -
Velykų švenčiu proga, kaip ir’Audronė Kuolaitė, Dalia Gotcei- 

ikiekvienais metais, kūrėjų-sa- [taitė ir Julius Treigys. Šiame nr.
- Nuoširdžiai dėkojame KLK radijaspec^Si ^elSTSogra- i vanorį^ sky;iuS Vokietijoje" gy- rašo 
t n-ioe PridViiimn nar et racujo ^speciali veij/ Kine progra i menantiems laisves kovų mvah-

lai gražiai ir gardžiai paruoštas j-ginėj programoj kalbės Prisi-
moterų ir vyrų agapes.

— Parapijiečių lankymas bus 
tęsiamas tik po Velykų.

— Velykų dieną vėlyvosios
11.30 Mišios salėje bus laikomos.

— Per Velykas parapijos ka
vinė neveiks.

— Pirmosios Komunijos kate
chetinės ir religijos pamokos 
gimnazistams nei Velykų dieną,

kinimais ir velykine muzika. Re- !skyrių yra pasiuntęs$100. Gau- 
i.CTmoj nrnęrarnnj tieji padėkos laiškai byloja jų
kėlimo par. klebonas Tėvas Pla- i didelį džiaugsmą ir gilią padė- 
cidas, OFM. .. . v Tr !ka broliams, savanoriams ir To-

Gavėnia jau praėjo ir sv. Ve-!rnntn visuomenei kuri remia ę i H eIx-Lni ront<? visuomenei, Kuri remia rankinius laikrodžius,b kų pavasarinis džiaugsmas skvriaus pastangas savišalpos --------- —........... .......——
traukia susitikti, susiburti į lie- darbe * 
tuvišką būrį, laisviau atsikvėp
ti, pasimatyti, pasveikinti vieni! A)igAJ1 TA^RpmAi^^rplis Toront<> LietuviM Nomams skubiai RE>'’’ 
kitus kad ir su praėjusiomis Ve- Ausros Teifc-Remejų būrelis 
lykomis. * šalia tiesioginių savo tikslų ėmė-

Viša tai nuoširdžiai padarysi- iniciatyvos patobulinti jauni-
nei per Atvelykį nebus dėsto- me lietuviškos radijo programos m0 stovyklavietę Wasagoje. Kas 
mos. Visos pamokos prasidės ba- “Tėvynės prisiminimai” pirma-..1“*" —5— 
landžio 12 d. įprastu laiku ir hame baliuje atvelvkio šeštadie- i čiui iškilo reikalas praplėsti sto- įprastose vietosi _ _ lalanX iZftSSS- »»»«** dides”?

— Velykų dieną parapijos bib- • parapijos salėje. Įvairiausios į salę ir gyvenamuosius barakus,
lioteka bus uždaryta. i staigmenos dar neskelbiamos. '■ Lėšoms sutelkti būrelio valdy-

— Kviečiame visus gausiai i Vieną tepasakysim — Toronto '*33 nutarė paimti platinti dviejų
prisidėti nors mažyte dovanėle į 1959 m. gražuolė dalyvaus šiame : ioterijų bilietus, kur nesiimant 
prie parapijos rengiamo bazaro, I baliuje. Visus maloniai kviečia Jokios rizikos,. gaunama 55% nuo 
kuris bus balandžio 25 d. į Programos vedėjas, i parduotų bilietų. Vienoje lote-

— Didžiosios Savaitės Mišių ir i . r n m u i rijoje leidžiama 12 Cadillacų bei
pamaldų tvarka bus sekanti: Di- . , lk,cs ?'a;d^ba . į 12 kitų mašinų bilietų platinto-
dijį Ketvirtadienį Mišios 7.30 v. I odla.ndzi° 11 d * sest3dienj, P11- jjams įr kitoje $5.000 grynais bei 
vak.; Didįjį Penktadienį Kry- Mieto , pardavė-
žiaus keliai 3 vai. p.p. ir pamal
dos bei Švenčiausio pernešimas 
į karstą — 7.30 vai. vak.; Didįjį 
Šeštadienį, ugnies, velykinės 
žvakės, vandens pašventinimas, 
bei krikšto įžadų atnaujinimas— 

ir pamaldų bus klausoma išpa
žinčių ir dalinama Komunija.

iuos. Visos pamokos prasidės ba- met augant stovyklautojų skal

parengimą, kurio pajamos ski-į - j Viso paimta 1.000 knygučių, 
riarnos šeštadieninei liet, mo- į j bilietu platinima jau įsijungė 
kyklai ir vaikų darželiui parem-, 10(fasmenų ir apie 50 kny- 
11. Motinos dienos minėjimo rei-: pučiu išplatinta dvieju dienų 
kalu saukiamas apyl. valdybos jaikotarpyje. Būrelio valdyba 
posėdis, Į kurį bus pakviečiamos ;kreipiasi j visus lietuvius, ypač

10.30 vai. vak. Laike visų Mišių ir moterų organizacijų atstoves. <* tėveliUSj dėl kurių vaikučių vi-

Einą Komunijos susilaiko 3 vai. Toronte paminėtas pereitą sek- 
nuo valgio bei svaigalų ir 1 vai. madienį, berods, pakartojant Ha 

___ ‘ \ " miltonui paruoštą programą —
— Prisikėlimas bus naktį iš į pynę paties Kudirkos kūrybos 

Didžiojo šeštadienio į sekmadie
nį 12 vai.

— Gavėnios abstinencija ir 
pasninkai pasibaigia 12 vai. nak
tį Didž. šeštadienį. Tokiu būdu 
ir Did. Šešt. mėsos ir mėsiškų 
valgių leidžiama valgyti tik vie
ną kartą, o kitus du kartu lei
džiama tik užsikąsti, bet ne mė
sišku.

— Did. Ketvirtadienį, Did. 
Penktadienį ir Did. šeštadienį 
Švenčiausias paliekamas išsta
tytas viešam pagarbinimui, prie 
Kurio adoruoja parapijos ir ko
lonijos organizacijos. Praėjusio 
sekmadienio biuletenyje adora
cijos tvarka yra paskelbta. Or
ganizacijų vadovybių maloniai 
prašome paskelbtą tvarką įsidė
mėti ir nustatytomis valandomis 
paskirti po keletą savo organiza
cijos narių šiai gražiai Švenčiau
sio sargybai nešti. Taip pat nuo
širdžiai kviečiame visus parapi
jiečius ir tikinčiuosius ne tik 
gausiai dalyvauti Didžiosios Sa
vaitės pamaldose, bet taip pat su 
rasti valandėlę laiko ir nueiti 
aplankyti Švenčiausiojo.

nuo skysčių.

IZABELĘ MATUSEVIČIŪTĘ, jos seseriai 
a. a. U. DRAGCNAITIENEI mirus, 

giliai užjaučia
O. Gailiūnaitė.
E. ir F. Senkai.

V. Kudirkos šimtasis įsa tai yra daroma, aktyviai pri-
ginitadienis įsidėti prie šios loterijos platini-

bei Inčiūros - Gustaičio dramos 
“Vincas Kudirka” ištraukų, su
jungtų Iz. Matusevičiūtės aiški
namosios paskaitos pasakojimo. 
Programa paruošta aktorės E. 
Dauguvietytės, o jos išpildytoj ai 
buvo jos vedamo scenos meno 
kolektyvo nariai. Berods tai pir
mas bandymas ieškoti kelių mi
nėjimų formoms pakeisti.
Po neilgų prelegentės įvedamų

jų pastabų pirmiausia buvo su
vaidinta ištrauka (be kostiumų 
ir be dekoracijų) iš “Vincas Ku
dirka”, kur kąįbama apie Kra
žių įvykius, toliau apie knygne
šystę (Antanėlio ir Bevardžio 
pasikalbėjimo scena), toliau pa
deklamuota iš K. raštų — Ne 
tas yra didis. Varpas, Kaliaau- 
sė, Tiltas, Kol jaunas, o broli. 
Po to vėl “V. Kudirka” ištrauka 
— kelios scenos iš K. lankymosi 
tėviškėje, pagaliau pati veikalo 
pabaiga, o pabaigai visi aktoriai 
suedami prie K. kapo paminklo 
su himno deklamacija, iš kurios 
pereinama į visų minėjimo daly
vių himno giedojimą. Tarpe visų 
scenų ir deklamacijų prelegentė 
tęsė savąją paskaitą, kiekvieną 
jos tarpsni padarydama lyg įva
du į būsimas deklamacijas ar 
vaidybą.

Bandymas įdomus ir sveikinti
nas. Tik šį kartą atrodė, kad pa- 

į skaitininkei teko prisiderinti 
prie parinktu ištraukų, o ne prie 
šingai. Gal būtų tiksliau akto
riams pasiimti tik iliustravimo 
naštą.

mo. Neapsunkindami save pačių, 
leiskime svetimtaučiams įrengti 
gražią lietuvišką stovyklą. Bi
lietų knygučių galima gauti pas 
būrelio valdybos narius: B. Sa
kalą - Sakalauską, J. Tamulionį, 
A. Šapijonį, J. Bukšaitį ir Tėvą 
Pauliu.

BALTIC MOVERS
Baldu pervežimas Toronte ir tolimomis■ 
distancijomis’. Visos vežamas turtas ap
draustos. Važiuojam kas savaitę j Monf* 
reolį, Londoną, Windsor^, Hamiltoną, 
North Bay, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. TEL. LE.4-1403 

TORONTO

--------  ——--------------- — — j Italų ateivių skaičius 1958 
Išnuomojamos kambarys su baldais, VirŠilO visas kitas tautvbes 
maistu arba galimybe virti patiems. Ge- '„--ua 90564 Nors Šis skaičius ' ras susisiekimas. Abbott Ave. Telef. | P3^6^6 Z0-°’37- S .S1S SK-- - : 
RO. 9-4254.---------------------------------------------’ 1000-ciu mažesnis uz praėjusių ;

Įmetu, sukklė susirūpinimą ang- ; 
liškoj spaudoj. Esą pr. metais > 
buvę tiktai 26.622 ateiviai iš Bri- Į 
taniios, o metais prieš tai —; 
112.828. Siūloma imtis skatini- ; 
mo priemoni ųpadidinti britų ir t

PARDUODAMA — visai nauji foteliai, i 
miegamos sofos ir vaiko vežimėlis lobai 
pigia karna. Tel. HO. 3-5493.

PARDUODAMAS vartotas daniškos vai
ku vežimėlis, gerame stovyje. Skembin- 
ti tel. RO 9-5866.

GERA PROGA. Dėl išvykimo iš Toron
to parduodama puse kainos bensal su 
motoru 14" su 4 piūklais, belt sender 
rankinė mašina 3", grinder su motoru 
ir aliuminijaus storm durys. Tel. LE. 
1-5476, skambinti po 6 v. v.

Jei planuojate pirkti namą ar 
morgičių terminas baigiasi, 
kreipkitės į

HOME LOAN — Investm. 
atstovą St. Prakapą.

Tel. EM. 8-6813 ar RO. 7-8579. 
l-mi morgičioi 614% - 7% be bonų. 
Ikri morgičioi 10% 5-iems metams 
be bonų. Perimame morgičius. Laiki
nos paskolos statybininkams 1 % per 
menesį.

Taip pat patarnauju siuntinių į Lietu
vę užsakymais. Vaistai, maistas, me

džiagos ir visa kita.
Taipogi pranešu, kad yra gauto daug 
naujų pavyzdžių, o kainos vaistams 
ir visam kito yra žymiai sumažintos

MILNES FUEL OIL CO. 
atstovas 

VYTAUTAS AUŠROTAS 
sudaro alyvos sutartis, priima užsa
kymus alyvos krosnims įstatyti ir visų 

rūšių anglių pristatymui. 
Skambinkite: LE. 5-0527

Klausykite Toronto Star’s

“COMMUNITY FORUM”
per

CFRB-JUĮO JŪSŲ RADIJĄ
kas sekmadiėnį 3.30 iki 4 vai. p.p
Nuoširdžios, atviros diskusijos vedamos grupės žy
mesniųjų vyrų ir moterų, nušviečiant problemas ir 
pažiūras tų, kurie yra atvykę iš visų pasaulio dalių, 
pasirinkę Kanadą savo tėvyne.

TORONTO DIENRAŠČIO STAR
Viešoji tarnyba

m. 
ir

'pasak viešosios nuomonės insti
tuto, 67'< pasisakė už jį. Už

i ’‘God save the Queen" pasisakė 
tik 20'-. Mažiausia palankumo 
“O Canada” randa Ontario prov., 
kur tik 22' > pasisakė' už jį, o 
angliškose vak. prov. — 62%.

i Briuselis. — Čia Belgijos po- 
• liciia suėmė šnipinėjimo darbą, 
i dirbanti lenkų ambasados tar- 
i nautoją. Jis ir dar vienas amba
sados tarnautojas iš* Belgijos iš- 
t siusti.

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve “LIT AS”

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

MK

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą ir Įvairią reikmenų krautuvėn 

//
✓z

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

Užsakymai priimami ir paštu.

AL GARBENS
REAL ESTATE

1611 Bloor St. W. - - Toronto, Ont.
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys

Telefonai: LE. 6-2733, LE. 6-2664 
Vakarais HU. 9-1543 
WASAGOS VASARVIETĖJE

Gražus vasarnamis ir žemės sklypai prieinama kaina. Skambin
kite A. Garbeniui

BLOOR - DOVERCOURT
$3.500 įmokėti, visa kaina $14.900. Atskiras 7 kambarių namas, 
2 moderniškos virtuvės, automatiškas apšildymas, privatus įva
žiavimas

INDIAN RD.
12 kambarių, atskiras, vandeniu alyva apšildomas, platus priva
žiavimas, didelis daržas. Viso $26.000, įmokėti $8.000

DUPLEKSAS (Parkdale)
10 kambariu, atskiras, dviem šeimom, vandeniu alyva apšildo
mas, 2 garažai. Viso $18.500. įmokėti $5.000.

MARMADUKE (Roncesvallcs)
9 kambariai, atskiras namas, vandeniu alyva šildomas, siauras 
įvaž. Viso $18.750, įmokėti $6.000. Balansui 10 m. morgičius.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUL


