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KLB Kultūros Fondas
Kanados lietuviškoji bendruomenė žengė dar vieną labai svar

bų žingsnį pereito rudens Krašto Tarybos sesijoje įkurdama KLB 
Kultūros Fondą. Pagal tada priimtą statutą tai yra bendruome
nės organas visai kultūrinei lietuviškai veiklai tvarkyti, skatinti 
bei remti. Tai organas, kurio uždavinių sritis yra lietuviškosios 
kultūros bei lietuvybės išlaikymo laukas. Tas darbas dideliu at
sidėjimu ir iki šiol buvo dirbamas daugelio organizacijų bei pa
vienių asmenų, bet tik partizaniškai be vieno centro, išskyrus 
mokyklas, kuriomis jau rūpinosi anksčiau veikusi Švietimo Ko
misija. O bendrų reikalų yra. Kultūros Fondas nėra skirtas mo
nopolizuoti švietimą bei kultūrinį darbą, bet tik bendriesiems 
principams išspręsti, pabandyti darbą koordinuoti, dirbančiuo
sius paremti, paskatinti naujiems užsimojimams bei naujiems 
darbams.

KLB Kultūros Fondas kaip centrinis kultūrinės veiklos orga
nas PLB yra naujovė. Tik Australijoje veikia panašus Kultūros 
Fondas, kuris taip pat stengiasi aprėpti visą kultūrinę veiklą. 
Tokio vardo organas juridiškai dar tebėra nemiręs ir JAV, kur 
jis bandytas kurti pagal tremtyje Vokietijoje išdirbtą modelį, 
tačiau neprigijo. Faktiškai, berods, tėra Clevelando skyrius, kuris 
anksčiau vadintas apygardiniu ir ėjo KF Centro funkcijas. Jis - 
betgi sau tinkamos veiklai dirvos nerado ir merdi, nes ten dar 
ir bendruomenė nesutvarkyta. Kalbama net apie jo visišką lik
vidavimą. Beabejo tai skaudus reiškinys, tačiau, turbūt, nereikia 
iš to daryti išvados, jog lietuviškosios kultūros puoselėjimu jau 
visiškai nenorima rūpintis. Tai rodo tk, jog esamoms sąlygoms 
nerasta tinkamos formos. Ir KLB Kultūros Fondas stebuklų greit 
nepadarys, bet jis yra organiška dalis Kanados Lietuvių Bend
ruomenės organizacinėje struktūroje ir jo veikla labai priklausys 
nuo viso bendruomenės gyvenimo. Reikia laukti, kad mūsiškė 
bendruomenė bei pavieniai jos nariai visada gerai supras, kad’tik 
lietuviškojo kultūrinio gyvenimo išlaikymas tėra tikrasis mūsų 
išlikimo laidas. Lietuvybė be lietuviškosios kultūros, be lietu
viškojo žodžio, be lietuviškojo meno bei dainos, be lietuviškojo 
mokslo yra neįmanoma, o jei jos neišlaikytume, neturėtų prasmės 
jokia mūsų veikla. Tad lauktina, kad bendruomeninis organas, 
skirtas pirmajam ir didžiajam lietuvybės išlaikymo uždaviniui, 
sulauks visų gyvos paramos. Mes neprivalome būti naivūs ir 
laukti, kad visi mums rūpimieji reikalai susitvarkys savaime, be 
mūsų darbo ir be mūsų pasiaukojimo. Priešingai, savaime niekas 
nepasidaro. Ir KF sėkmės beabejo turės ir gražių vaisių susilauks 
tik tada, kai jis sulauks visokiariopos visų lietuvių paramos. O 

■" * tDs'paramos-Te^ės da'ttg'^'If pritafirnU/ir'darbu. ir-kitokiu Įnašu.' 
Reikės ir lėšų. Be lėšų nieko neįmanoma padaryti — nei ką žy
mesnio suorganizuoti, nei ką sukurti, nei tinkamai reprezentuoti 
bei Lietuvos ir lietuvio vardą, kelti. KF pats nei pinigų nespaus
dins, nei galės jų kaip nors uždirbti, nei ką nors kokiais mokes
čiais apdėti. Jis galės verstis tik pačių lietuvių laisvomis auko
mis. Kad galėtų ką veikti, jis turės jų gauti. Nes koks gi fondas 
be lėšų! Pats nieko neturėdamas jis negalės ir ką paremti. Dėl 
to KF turi finansų skyrių, kurio uždavinys labai didelis ir lemia
mas visai KF veiklai bei lietuvybės ateičiai Kanadoje. Skyrius 
šiuo metu yra baigęs organizuotis ir planuoja savo veiklą. Tikė
kim, kad jo balsas niekieno nebus praleistas negirdomis, bet 
kiekvieno, į kurį bus kreiptasi, bus sutiktas su supratimu, jog 
nuo to viskas priklauso.

Veltui kalbėsime apie lietuvybę ir lietuviškąją kultūrą, jei 
nebūsime pasiryžę joms nors šiek tiek skirti savo dėmesio, savo 
darbo ir savo uždarbio. Tai bus didysis mūsų egzaminas, kuris 
.parodys ir mūsų lietuviškąją vertę.
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Europa pries 6 mil. armiją
Nors šiuo metu pasaulio dė

mesys yra nukreiptas į komu
nizmo grėsmę Tol. Rytuose, ta
čiau įtempimas nėra atslūgęs ir 
kituose pasaulio, punktuose. Vie
na jautriausių sričių yra V. Eu
ropa. Kaip žinoma, jai ginti yra 
suorganizuota Š. Atlanto Sąjun
ga. Šiomis dienomis jos sekreto
rius lordas Ismay paskelbė ofi
cialų pranešimą apie tos sąjun
gos veiklą nuo 1949 m. Praneši
mas apima 280 psl. Iš jo matyti, 
kad pradžioje Š. Atlanto Sąjun
ga sovietams galėjo priešpasta
tyti tiktai 12 divizijų, 400 lėktu
vų ir nežymų skaičių laivų. Po 
metų ji sustiprėjo dviem divi
zijom, 600 lėktuvu. Rusija gi tuo 
pačiu laiku turėjo 6000 lėktuvų 
ir 25 divizijas už savo teritorijos

ribų, kurios bu\g pasiruošusios 
puolimui. Be toj^ačioj Rusijoj 
buvo 175 divizijoj, pasiruošusios 
paremti pirmųjįryeiksmus.

Kai prasidėjo Kprėjos karas, 
Š. Atlanto Sąjunges karinis pa
jėgumas ėmė didėti sparčiau. 
Buvo atsisakyta atsargaus bei 
metodinio pajėga dalinimo ir 
pereita prie didelės ginklų ga
mybos. 1949 m. i$i buvo išleista 
$3.000.000.000, o 1954 m. — $25.- 
000.000.000. Bendradarbiavimas 
tarp atskirų ŠA Sąjungos kraštų 
ėjo sklandžiai. Prieš 10 metų tai 
atrodė neįmanomą.

Ypač dideliu įnašu prisidėjo 
JAV ir Kanada. Per pastaruo
sius 5 metus jos davusios apie 
30 bilijonų dol. padėti V. Euro
pos valstybėms. Apie pusė tos

KRIZĖ VAKARU VOKIETIJOJE
Paryžiaus sutarčių ratifikavi

mas Bonnos parlamente eina 
sunkiai. Socialistų vadovauja
ma opozicija suaktyvino savo 
veiklą. Nors sutarčių ratifikavi
mas atidėtas kovo mėn., socia
listų vadas Ollenhaueris paskel
bė partijos manifestą, reikalau
jantį atidėti ilgesniam laikui P. 
sutarčių ratifikavimą ir ^pirmoj 
eilėj rūpintis padalintos Vokie
tijos suvienijimu. Dar prieš tai 
Ollenhaueris vienoje savo radi
jo kalbų pareiškė, kad jo partija 
imsis visų galimų demokratinių 
priemonių atidėti P. sutarčių ra
tifikavimui, kol nebus išbandy-

sumos panaudota apginklavimui 
Vakarų Europos kraštų.

Savo pranešime lordas Ismay 
pareiškia, kad Europos gynybai 
Vak. Vokietijos dalyvavimas Š. 
Atlanto Sąjungoj esąs būtinas. 
Jau anksčiau vakariečių strate
gija numatė, kad Europoj gyni
mas vyksiąs Vokietijos žemėje. 
Juo labiau V. Vokietija esanti 
reikalinga dabar, kai suplanuo
ta nauja strategija, pritaikyta 
naujiesiems ginklams — rake
toms, tolimos distancijos artile
rijai, atominiams sviediniams ir 
t.t. Esą svarbu, kad ,Š. Atlanto 
Sąjungos gynyba apimtų gali
mai daugiau Vokietijos terito
rijos.

Reikalinga ne tiktai teritorija, 
bet ir jos kariuomenė. JAV ir D. 
Britanija turi ne vieną jautrią 
pasaulio sritį, kur komunistų ka
rinių pajėgų spaudimas gali tap
ti atviru karu. Išmėtytos britų ir 
amerikiečių jėgos neleidžia su
kelti pakankamai jėgų V. Euro
pai ginti. O lordo Ismay .prane
šimu, V. Europai grasina 6 mil- 
sovietų ir jų satelitų armija. So
vietiniai kraštai esą gali sumobi
lizuoti per 30 dienų 400 divizijų.

tos visos galimybės susitarti su 
Sov. Rusija dėl ^krašto suvieni
jimo.

V. Vokietijos darbininkų są
jungos ir protestantų Bažnyčia 
rodo palankumo socialistų polit. 
linijai. Kancl. Adenaueris, ma- 
tydarnas kylančią opoziciją, pa- prie§ jė vaka;iečiai kol kas 
skelbe saukiąs nepaprasto pose- & ‘ — ....
džio krikšč. dem. partijos vykd. 
komitetą.

Susirūpino tokia būkle ir JAV 
augšt. komisaras. Jis paprašė 
kompetentingus stebėtojus pa
daryti jam pranėšimą apie so
cialistų partijos pastangas bei 
jos laimėjimW>wąšojoj opihijoj.
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Leidžia
Kanados Lietuvių Katalikų 

Kultūros Draugija

941 Dundas St. W., Toronto

Savaitės įvykiai
Karo pavojus Tol. Rytuose padidėjo. Kom. Kinija, ilgai grasinu-

Viceadmirolas A. Pride, dešinėje, JAV septintos flotilijos 
vadas su Čiangkaišeku. Viceamirolas atvyko Formozon ap
tarti nacionalistų kariuomenės evakuavimo iš Tachen salų, 
kur esą apie 20.000 karių.

galį pastatyti 100 divizijų sau
sumos kariuomenės, įskaitant ir 
rezervistus.

Nors Rusija paskelbė baig
ta karinę padėti su Vokietį a, ta- _ . _ . . _
čiau josios apginklavimą laiko ■ si pradėsianti žygį prieš Formozą, išdrįso pereiti prie veiksmų —

Costa - Rica sukilėliai pralaimėjo
Vienuolika dienų užtrukęs C.- 

Rice sukilimas pasibaigė nesėk
me: iš Nicaragvos atvykę costa- 
rikiečiai — apie 600 — grįžo at
gal ir liko internuoti. Vyr. suki
limo vadovas buvo Rafael Cal
deron Guardia, 1940-44 m. bu
vęs Costa-Ricos prezidentu. 1948 
m. jis buvo panoręs grįžti val
džion, bet buvo sukliudytas da
bartinio prezidento Jose Figue
res. Keršydamas už tai, po 7 m. 
Calderon Guardia ir buvo suor
ganizavęs sukilimą. Tai įvyko 
su Nicaragvos vyriausybės pa
galba. Iš sukilėlių belaisvių pa

Pasibaigė Fordo streikas
109 dienas užtrukęs Fordo 

įmonių streikas Kanadoj paga
liau baigėsi padarius nuolaidų iš 
abiejų pusių. Tai buvo ilgiausias 
streikas Kanados Fordo įmonių 
istorijoj. Ilgesnis streikas, tru
kęs net 126 d., įvyko 1947 m. 
Chrysler įmonėse.

Fordo įmonių darbininkai per 
streiką prarado $11.000.000 at
lyginimo. Unija išleido virš 1.- 
250.000 išmokėdama streikinin
kams. Pagal naują susitarimą 
darbininkams padidintas atlygi-

nimas 4c į valandą, nuo birželio liečia tiktai naujai priimamus 
15 d. be to, 7,5c nuo .valandos darbininkus, tačiau ir seniau dir- 
papildomo atlyginimo. Tuo būdu bantieji turės mokėti mokestį
15 d. be to, 7,5c nuo .valandos darbininkus, tačiau ir seniau dir-

daugumas Fordo darbininkų Ka
nadoj gaus $.162 į vai.; augščiaų- 
sias atlyginimas — $2.27 į vai. 
Fordo savininkai įsipareigojo 
duoti darbininkams ir jų šei
moms sveikatos apdraudą per 
Mėlynojo Kryžiaus ir kitas su
tartas draudimo bendroves. Visi 
darbininkai Fordo įmonių Wind
sore, Etobicoke ir Oakvilėj tu
rės priklausyti unijoms. Nors tai

Už 5000 doleriu Į Kanadą
Jau buvo rašyta apie JAV su- 

' sektą organizaciją, kuri išdavi
nėjo falsifikuotus dokumentus 
norintiems patekti į JAV arba 
Kanadą. Paaiškėjo, kad panaši 
o gal ir ta pati, organizacija vei
kė ir Kanadoj. Vienas žymus ad
vokatas, buvęs italų konsulato 
Montrealy tarnautojas, buvo pa
šauktas teisman. Jis yra kaltina
mas drauge su imigracijos de- 
partafnento tarnautoju George 
G. Wilson, kad nelegaliai atga
beno Kafiadon 300 ateivių ir ėmė 

» kyšius iki $5000. Kaip praneša 
raitoji Kanados policija, prie šio 
būrio priklausė septyni asmenys. 
Jie veikę Niujorke, Montrealy, 
Romoj ir Neapoly nuo 1950 iki 
1952 m.

— Stockholmas. — Mirė nuo 
širdies smūgio Danijos min. pir
mininkas Hans Hedtoft. Jis buvo 
atvykęs į Stockholmą dalyvauti 
Europos šiaurės kraštų tarppar
lamentinėj konferencijoj.

Jo pareigas laikinai perėmė 
užs. reikalų ministeris.

unijai net jai nepriklausydami. 
Mokestis bus išskaitomas iš atly
ginimo. Darbininkai gaus 3 sa
vaites apmokamų atostogų po 
15 metų darbo, 7 dienas — buvo 
6 — apm. atostogų kasmet; galės 
persikelti dirbti iš vienos Fordo 
įmonės kiton, jeigu jos bus ke
liamos kitur.- Fordo savininkai 
galės sutrumpinti darbo savai
tę iš 40 į 32 vai. nedaugiau kaip 
6 savaites per metus ir tai darbo 
sumažėjimo metu kad būtų iš
vengta atleidimų. Atleidimai, 
reikalui esant, bus daromi pagal 
darbininko išdirbtą laiką, nors 
šį sistema kiek sušvelninta. Di
džiausias streikininkų laimėji
mas yra darbininkų ir jų šeimų 
sveikatos apdrauda, kurią pilnai 
apmokės Fordas. Šiuo atžvilgiu 
tai geriausia darbo sutartis visoj 
Š. Amerikoj. *

aiškėjo, kad kostarikiečiai suki
lėliai buvo apmokomi Nicarag- 
vos kareivinėse Coyotepe vieto
vėje. Lėktuvai, kuriais pirmieji 
sukilėlių būriai atskrido Costa - 
Ricon, irgi buvo pakilę iš Nica
ragvos teritorijos. Tai konstata
vo ir Amerikos valstybių orga
nizacijos speciali komisija, bet, 
neturėdama tikslesnių įrodymų, 
pranešė tiktai, kad sukilėliams 
ginklai tiekiami per “šiaurinę C. 
Ricos sieną”. To betgi užteko, 
kad Nicaragvos vyriausybė Su
stabdytų tolimesnę pagalbą su
kilėliams. Nicaragvos preziden
tas pareiškė, kad jo kraštas ne
dalyvaująs sukilime, o teiktą pa
galbą nuslėpė. Tai paveikė ir su
kilėlių nuotaikas. Be to, sukilė
liai tikėjosi, kad kostarikiečiai 
juos stipriai rems, prisidėdami 
prie sukilimo. Išėjo betgi kitaip
— kostarikiečiai labiau palaikė 
Figueres pusę. Sukilėliai pralai
mėjo,’ tačiau abiejų prezidentų
— Nicaragvos ir Costa-Rica — 
santykiai tebėra įtempti. Jie gali 
vėl suliepsnoti sukilimu vienoj 
ar kitoj pusėj.

savo rankose. 'Rytų Vokietijos 
vad. milicija pastaruoju laiku 
papildomai aprūpinta sunkiai
siais ginklais — tankais^sarvuo^ 
tais autovežimiais ir artilerija. 
Žiniomis iš Bonnos, R. Vokietija 
dabar turinti 1.580 tankų bei šar
vuočių, 2.170 artilerijos pabūk
lų; 110.500 liaudies milicininkų, 
13.000 karininkų. R. Vokietijos 
aviacija turinti 7000-8000 vyrų i tarė prezidento prašymui. Dar 
su nemažu skaičiumi sovietinių į Kongresui nepasisakius dėl prez. 
lėktuvų; laivynas turįs 9000 jūri- Eisenhowerio prašymo JAV 7-ji 
ninku, kuriu vadas esąs vicead-1 flotilijai buvo įsakyta būti pasi-

staigiu stfoliu paėmė nedidelę Yikiang salą. Strategiškai ši sala 
maža teturi reikšmės, tačiau psichologinė užėmimo reikšmė buvo 
didelė. Tai sukėlė ant kojų ne tiktai Čiangkaišeko valdomą For-

prašydamas leisti panaudoti karines JAV pajėgas Formozos ir 
Pescadores salų gynybai. Atstovų rūmai, pasvarstę šį prašymą vos 
3 -vaL, 409 balsais prieš 3 pasisa-e ---------------------------- ——■
kė už. Senatas gi svarstė atsar- minių reikalų, ypač svarstysian- 
giau ir ilgiaū, ištisas tris dienas, ti galimybes švelninti atsiradusį 
ir pagaliau 85 balsais prieš 3 pri- politinį įtempimą. Su min. pirm.

mirolas Waldemar Werner. Jų 
centras esąs Rostocke.

— Triestas. — Jugoslavijos ko
munistų veikėjas, Tito draugas, 
Milovan Djilas, netekęs savo še
fų malonės netrukus bus teisia
mas. Jis pasirinko savo advoka
tu dr. Jro Politeo iš Zagrebo, 
kuris 1928 m. gynė teisme patį 
maršalą Tito, kai buvo kaltina
mas komunistine veikla. Likimo 
ironija: tas pats advokatas, 1946 
m. gynęs kardinolą Stepinac, 
buvo pasodintas kalėjiman da
bartinio kliento Djilas, kuris ta
da buvo respublikos viceprezi
dentu.

— Vašingtonas. — Panamos 
respublika pasirašė sutartį su 
JAV, kuria išnuomoja kanalą 
už SI.830.000.

Susektas sąmokslas Paragvajuje
Paragvajaus prezidento Alfre

do Stroessner vyriausybė prane
šė išaiškinusi sąmokslą, kuriuo 
norėta nuversti dabartinė vy
riausybė. Sąmokslą organizavęs 
dr. Eulogio Estigarribia, Colora
do partijos vadas, neseniai paša
lintas iš partijos, talkinamas kai- 
kurių atsargos karininkų ir karo 
mokyklos. Sąmokslo organizato
rius ir nemaža kariūnų suimti.

Dabartinis prezid. generolas 
Stroessner, 41 m. amžiaus, per
ėmė valdžią sukilimu praėjusių

m. gegužės mėn., nuversdamas 
prezidentą Frederico Chaves. 
Liepos mėn. jis suorganizavo 
diktatoriškus rinkimus, kuriuo
se kandidatu išstatė tiktai Colo
rado partiją. Laimėjo, žinoma, 
Stroessner.

Paragvajus yra pagarsėjęs su
kilimais. Jo istorijoj yra buvę jų 
apie 100. Gyventojų tėra 1.200.- 
000, bet sunkiai duodasi valdo
mi. Retai kada prezidentai su
laukia savo tarnybos pabaigos. 
Dažniauia jie nušalinami sukili
mais.

rengusiai evakuoti Taichen sa
las, kuriose tebėra Čiangkaišeko 
įgulos. Mat, pradėjus rimtą puo
limą yra pavojaus, kad į jų ran
kas gali patekti ne tiktai pačios 
salos, bet ir įgulos su visais ame-

St. Laurent išvyko ir užs. r. min. 
L. B. Pearson, kurio įjungimas 
delegacijon buvęs nuspręstas 24 .. 
vai. prieš išskridimą. Tai rodo, 
kuria linkme bus kreipiamas • 
konferencijos dėmesys.

Kanados nusistatymas Kom. 
Kinijos - Formozos konflikte yra 
skirtingas. JAV yra įsipareigo
jusios ginti Formozą bei išlaiky-

— Kairas. — Egipto karinis 
tribunolas nuteisė 8 žydus už 
šnipinėjimą Izraelio naudai. Du 
jų nuteisti mirti, kiti du — kalė
ti ligi gyvos galvos, likusieji 
lengvesnėmis bausmėmis. Egip
to vyriausybė neatsižvelgė į Iz
raelio, D. Britanijos, Prancūzi
jos ir Vatikano protestus.

I ■ i
s?z:

įg

M •••

t

Pirmas atomine energija varomas povandeninis laivas “Nautilus” jau plauko

Kanada ratifikavo
Kanados parlamentas ratifika

vo Paryžiaus sutartis, kuriomis 
V. Vokietija įjungiama Š. Atlan
to Sąjungon ir apginkluojama. 
Niekas neabejojo, kad P. sutar
tys bus ratifikuotos; buvo ma
noma tiktai, kad tai būsią pada
ryta vienbalsiai — tokią viltį bu
vo pareiškęs užs. r. min. Pearson 
— tačiau atsirado 12 balsų opo
zicija, balsavusi prieš. 212 bal
savo už ratifikavimą. Opoziciją 
sudarė socialistų partijos CCF 
didžioji dalis, nors jų vadas 
Coldwell su kitaią tiem nariais

rikiečių ginklais. Laiku išgaben- ti antikomunistinį valdymą, net 
tos jos galėtų būti panaudotos jei dėl to kiltų karas su Kom. 
svarbesnių salų gynybai. Kol Kinija. Kanados užs. reik. min.

Pearšon, dvi dieni prieš savo ke
lionę pareiškė parlamente, kad 
Formoza ir Pescadores- tūrėtų 
būti neutralizuotos, o visos pa
krančių salos — atiduotos komu
nistams. Tos nuomonės yra ir 
Britanijos vyriausybė. Prancū
zija, su kurios vyriausybe nebu
vo tartasi dėl Formozos politi
kos, neoficialiai irgi kritikuoja 
JAV politiką.

Maskvos ėjimas Japonijoj
Sekdama budria akimi Tol. 

Rytų įvykius, Maskva padarė 
naują mostą Japonijai — pasiū
lė užmegzti normalius diploma
tinius santykius. Sovietų preky
binis atstovas Tokio Dominicki 
buvo priimtas min. pirm. Hato
yama ir jam įteikė oficialią notą. 
Min. pirm., kuris rengiasi nau
jiems rinkimams su šūkiu — iš
plėsti prekybinius santykius su 
komun. kraštais, palankiai pri
ėmė sovietų pasiūlymą ir pareiš
kė, kad derybos galėsiančios pra
sidėti netrukus. Sovietų nota 
pripažįsta, kad japonų politikos 
pagrindas esąs geri santykiai su 
JAV, mini japonų troškimą at
gauti Habomai ir Šikotan salas 
ir galimybę repatrijuoti sovietų 
laikomus japonus. Sovietų pa
siūlymas esąs svarstomas.

Arabų Lygos krizė
Kaire buvo susirinkę arabų 

valstybių min. pirmininkai — 
Egipto, Jordano, Sirijos, Libano, 
Saudi Arabijos ir Irako. Jie pa
reiškė nepasitenkinimą Irako - 
Turkijos gynybos sutartimi, nes 
tai esą priešinga Arabų Lygos 
nuostatams ir kolektyviniam jos 
saugumui. Irakas betgi pareiškė 
nepritariąs tokiam Arabų Lygos 
nusistatymui ir mano'galįs lais- . 
vai sueiti į polit. sąjungas. Tuo 
būdu arabų fronte atsirado ply
šys. Egiptas grasina peržiūrėsiąs 
savo politiką Irako atžvilgiu. 
Tuo tarpu Irakas tęsia savaran
kišką politiką ne tik su Turkija, 
bet ir Izraeliu,
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kas laivynas evakuavimo dar
bą nepradėjo. Visas reikalas da
bar yra prezidento Eisenhowerio 
rankose.

Kaip ir JAV, D. Britanija susi
rūpino naujai prasidėjusių karo 
veiksmų sustabdymu. Ir komu
nistai ir nacionalistai bombar
duoja vieni kitus. JAV laivynas 
yra netoli kovos ploto. Kom. Ki
nija per savo radiją perspėjo JA 
V-bes nesikišti į, esą, Kinijos vi
daus reikalus. Žodžiu, Tol. Ry
tuose susidarė ' labai įtempta 
būklė. D. Britanijos ambasado
rius Maskvoje William Hayter 
kreipėsi į Molotovą prašydamas 
paveikti Kom. Kinijos vyriausy
bę, kad nesukeltų karo Tol. Ry
tuose bei sutiktų kalbėtis dėl pa
liaubų. Britų atstovas Peipinge 
pranešė Mao Tsetungo vyriau
sybei, kad N. Zelandija, remia
ma D. Britanijos, šaukianti JT 
Saugumo Tarybą, kur būsią pa
siūlyta dalyvauti ir Kom. Kini
jos atstovui ir diskutuoti paliau
bų klausimą. Jei pastarasis būtų 
pakviestas, nežinia ką atsakytų 
Peipingas. Per savo radiją jis, 
kalbėdamas apie tai, pareiškė, 
kad tai esąs kišimasis į Kom. Ki
nijos vidaus reikalus. Bent iki- 
šiol Peipingas nerodė noro leistis 
į derybas dėl paliaubų, kuriomis 
jis laimėtų visas artimąsias pa
krančių salas, bet turėtų atsisa
kyti Pescadores ir Formozos sa
lų. Sov. Rusija, remdama Pei- 
pingą pareiškė kaltinsianti JAV 
Saugumo Taryboje kaip užpuoli
ką Kom. Kinijos teritorijos bei 
reikalausianti atitraukti laivyną 
nuo Formozos.

Konferencija Londone
Londone vyksta Common- 

wealtho min. pirmininkų konfe
rencija, kuri su dideliu dėmesiu 
svarsto Tol. Rytų krizę. Kanados 
min. pirm., išvykdamas konfe- 
rencijon pareiškė, kad tarptauti
nė padėtis šiuo metu esanti rim
ta. Dėlto konferencija, be ekono-
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GRŪDAI IR PELAI
tad sun- 
jaunimo

Niekam nep< ku šiandien su tautiniu auklėjimu, kai realusis gyvenimas svetimame krašte įtraukia juos į savo sūkurį ir palaipsniui, bet be pertraukos mala.Stipri atrama turėtų būti lietuviška šeima, užpildydama tas spragas, kurios lieka svetimų mokyklų, pobūvių, pramogų, spaudos ir kitų faktorių įtakoje.O tačiau nepdslaptis, kad mūsuose esama tokių, kurie jau tiek nutolę nuo lietuviško kamieno, jog sąmoningai vengTa viso to, kas lietuviška.Kur yra grūdų, ten yra ir pelų.
Gruzino pavyzdysViename laikraštyje, kuriame lenkai svarstė savo grūdus ir pelus, užtikau tokį pasakojimą;Prieš porą metų man pasakojo Apie gruziną, kuris tarnavo gruzinų raudonojoj armijoj. Kai jo dalinys buvo sumuštas, jis atbėgo į Lenkiją ir buvo pasamdytas lenkų kariuomenės karininku. Dvidešimties metų bėgyje jis visuomet didžiavosi savo gruziniška kilme, ir lenkų pilietybės neėmė.1939 m. pabaigoje jis atsidūrė Paryžiuje ir kreipėsi į lenkų valdžios atstovus, kad jam būtų suteikta Lenkijos pilietybė. ■— Dabar? — nustebo koks tai mandrapypkis.— Taip. Dabar. Jau seniai jaučiuosi lenku: juk palikau Gruziją toks jaunas būdamas. Net gimtąją kalbą užmiršau, nesutikdamas jokio savo tautiečio. Tačiau negalėjau atsižadėti savo vargšės Gruzijos stiprios, laimingos ir man pragyvenimą suteikiančios Lenkijos naudai. Tai būtų niekšinga. Tačiau dabar galiu tai padaryti nesigėdydamas. Tiktai dabar...

Londono lenkasTen pat duodamas kitas pavyzdys.Straipsnio autorius kartą kalbėjosi su LotKtono lenku, kuris | su savo sūneli®tyčia kalba tik angliškai ir rūpestingai saugoja, kad tik jo sūnelis neišmoktų lenkų kalbos. „— Užtenka to lenkiškumo, — pasakė. — Noriu, kad mano sūnus būtų laimingas, tad noriu jį anglu išauklėti. Užtenka tų visų lenkiškų tragedijų, tų nelaimių, pralaimėjimų Ir klaidų. Noriu su visu tuo baigti...Autorius savo samprotavimus taip baigia:— Na ir baik su visu tuo ir eik sau, nutrukdamas sprandą! Anglija neturės naudos nei iš tavęs, nei iš tavo sūnaus, bet, kaip teisingai pastebėjai, Anglija yra laimingesnė už Lenkiją, tad lengviau perkęs žalą, apsirūpin- dma jūsų asmenimis. Atiduodame jus Anglijai, reikšdami jai užuojautą, bet patys džiaugdamiesi.Tai gerai. Laikams, kurie yra prieš mus, mūsų tauta reikalinga jėgos ir sveikatos. Kad jos turėtų, turi nusivalyti nuo pelų.Du būdingi pavyzdžiai. Tačiau jų turime ir savo tarpe.Sunku būtų tvirtinti, kad įvairūs Jonaičiai bei modernūs Stanley yra pelai, kuriais naudinga nusikratyti: kiekvienas lietuvis brangus savo tautai, kuri nėra skaitlinga ir kuri brangina kiekvieną gyvą savo narelį.Tačiau kokie grūdai yra tie, kurie moja ranka į lietuviškas organizacijas, spaudą, knygas? Tai gal greičiau svetimo klimato sunaikinti diegai. •
J. Kuzmionis.

Ar galima pagalba
Beje, ar mes žinome, koks, iš 

tikrųjų, yra tas “nežinomasis lietuvis”? Laikinom, greit pra- einančiom slogom, ar jau vėžiu serga dažnai baramas, o gal šmeižiamas mūsų brolis, apie kurį visi rašo ir dejuoja, kad, šiandien lietuvis — nebe toks, kaip senovėje, atseit, dainų apdainuotas — drąsus ir taurus karžygys. Kaip, kada ir kokios rūšies permainos įvyko ir koks gi jis tikrai yra — namie ir svečiuose, darbe ar žygy? Ne vienas iš ukrainiečių istorikų, kuone graudžias ašaras liedami, lietuvio garbei tartum prašyti aprašinėja savo tautiečiams, kaip kada tai mūsų Vytautas, kad atremtų totorių bandas,- nežiūrint ilgų distancijų, net per ilgą tiems laikams, atsivaręs didžiausią armiją sutelktą iš slavų ir kitų sąjungininkų, šalia, anot jų, geriausių lietuvių kavalerijos pulkų ir — visus paklojo: atgal ne- išsivedė nei vieno — totoriai išskerdė baisiam Vorkslos mūšy 1399 m. netoli Juodųjų jūrų, kovoje už Ukrainos, tiesa, tada lietuvių valdomos, interesus! Pats didysis kunigaikštis teišsigelbė- jęs pabėgdamas žirgu į neįžengiamų girių tankumynus ir tik po ilgų savaičių, keliaudamas pelkėmis tepasiekęs savo artimiausią bazę, deja, nebegalėdamas grįžti atgal su jėgų rezervu, nes nebelikę iš ko daugiau tų jėgų surinkti, ar atvesti, kai tik ką žuvo ten, ukrainiečio žodžiais — pats gražiausias žiedas Lietuvos jaunimo, ligi vieno, kol nepriaugs sekanti karta. Iš čia, atrodo ir bus ta šimtmečius besitęsianti bene su ta pačia prognoze ir į ateitį, ukrainiečių draugystė — simpatijos mums. Ar šiandien lietuvis tą ilgą kelionę traukiniu, su patogumais, o ne pusiau raitas, pusiau pėsčias, klampodamas sunkiais miškų, takais - šunkeliais atlikęs, dar pajėgtų stoti su kuo nors į dvikovą? Reikia labai abejoti.Hitlerio, Napoleono, Vytauto žygy į Rytus, deja, visų trijų su pralaimėjimu, ir tai, daugiau ilgoms distancijoms — kelionės sunkumui, negu pačiam priešui,
KREMLIAUS MOSTAS | LIETUVIŠKĄ IŠEIVIJĄJAV lietuvius- perbėgo, būdinga žinutė, jog galima gauti nusipirkti lietuviškų plokštelių bei spaudos leidinių sovietų okupuotoje Lietuvoje išleistų. Atrodo, šia naujiena susidomėjimas yra nemažas, nes ir beveik be reklamos pradėtos platinti šios rūšies prekės greitokai pasiekia tautiečių patefonų diskus ar knygų lentynėles. Iš įvairių lietuvių gyvenamų kolonijų atėjusios žinios liudija, jog tokias plokšteles jau galima girdėti ir per tenykščias lietuvių radijo valandėles, Nepranešamas plokš telės pavadinimas, o į skaitomų skelbimų tarpą nejučiomis įpinamos okupacijos varguose įdainuotos mūsų tautiečių dainos. Taip pat, kai kuriuose laikraščiuose matomi ir nežymūs skelbimai) siūlą įsigyti “Lietuvių Tautosakos Rinktinę” (senos ir naujos dainos, gaidos ir kt.), 559 psl. įrišta, red. Eug. Matusevičiaus Vilniuje, 1954 m. Besiskelbianti firma dar priedui pažymi, jog per ją galima įsigyti ir įvairius kitokius leidinius. Suprantama, viskas su gražiu “Made in Sov. Lithuania“ įrašu.

Visus šiuos reiškinius, galima sakyti, mūsų visuomenė sutinka dvejopai. Vieni reiškia džiaugsmą, kad. štai, pagaliau, susilaukėme tokių malonių paliktosios Tėvynės prisiminimų ir kaip galima atsispirti pagundai nepirkti tokių plokštelių ar knygų. Kiti gi nejuokais įspėja, kad nevalia savuoju doleriu remti bet ku- rias-okupantų pastangas, net jei jos ir kaip mums mielos ir brangios būtų pristatomos. Atseit, visvien kaip į dalyką bežvelgsi, Lietuvos žmonėms, mūsų sesėms ir broliams, juk neteks nei vieno cento iš tų pinigų, Dar blogiau, jog, tikriausiai, gauti doleriai čia ir pasiliks finansavimui raudonųjų veiklos ar net ir tiesiai lietuviškųjų komunistų veiklai stiprinti. Taigi, galvojama, kad jokiam tautiečiui nederėtų pigiai susigundyti šiomis patraukliomis prekėmis, nes tas jokiu būdu nei kiek nepasitarnaus Lietuvos žmonėms. Žinoma, jei tik būtų kelių padėti tiesiogiai likusiems tėvynėje, be jokių abejonių visa išeivija bemaž sudėtų nesigailėdama didžiausias sumas.

Lygiai reikėtų suprasti ir vieno mūsų prekybininko Detroite elgesį, kai pas jį atėjusius neaiškios kilmės agentus, kalbinančius priimti pardavinėti sovietinės Lietuvos gaminius, be jokių ceremonijų beveik už pakarpos išprašė lauk. Girdi, jo krautuvėje niekada nesiras vietos Lietuvos okupantų globojamam bizniui pravesti.Ar nebūtų tiksliausia, jog tik informacijos, tyrinėjimų ir registracijos tikslams, kai kurios mūsų įstaigos ar kai kurie spaudos žmonės, muzikai, galėtų įsigyti tokius leidinius, bet vargu ar galima būtų pateisinti masini visos išeivijos susidomėjimą. Tas suprastina lygiai taip, kad joks lietuvis neturėtų eiti žiūrėti dar vis pasitaikančių sovietinių filmų, nes ir tai visvien remia raudonųjų reikalą. Todėl, visada ir visur turėtume būti daugiau apdairūs ir bent kiek giliau galvoją, kad savo elgesiu, kad ir ne- tiesiogiinai, nepadėtume krašto okupantui dar sunkiau slėgti okupuotą, laisvės aušros belaukiančią Lietuvą. Al. Gimantas.

visi turės pripažinti, kad organizacijos bei administracijos elementais pirmasis neprisivijo Napoleono, net žygio tempu, nežiūrint aviacijos, geležinkelių bei garlaivių modernumo, kurių visai neturėjo Napoleonas, o šis kažin ar prilygsta mūsų Vyt Alfui, tada neturėjusiam tobulų šaunamų ginklų, medicinos pagalbos (nebent burtininkus - kerėtojus), aišku, be keliaujamų duonos kepyklų be vonių, ar muilo, be apat. baltinių keitimo, be telefono, be pašto su namiškiais, keliavusiam gal 2-3 metus, žiemą - vasarą su judančiu palapinių miestu. Modernus europietis ar amerikonas, aišku, susirgtų devyniom ligom pusiaukely ar mūšio išvakarėse. Tai — turi liudyti tautos stiprybę, ištvermę, nors manoma, kad tautos, tada buvę vien “tirpstąs vaškas” kunigaikščių rankose ir staiga visiškai prarandą stiprybę — silpno įpėdinio rankose.Ukrainiečiai sako, kad 3A Lietuvos Vytenio laikais buvę iš Slavų, betgi jie pabrėžia kitur ir grynai lietuvių stiprybę. Ukrainos istorija teberašo ir apie, anot jų, didįjį Gediminą, kuris pirmą kartą pasirodydamas su būreliu lietuvių, drįso susiremti su totorių bandomis, tuo pakeldamas ukrainiečiu dvasia, kuriems to- toriai buvę šimtmetiniu nenugalimu legendariniu siaubu, kuris praeidavo kaip uraganas, paliekant aplinkui tik lavėmis ir griuvėsius, prieš kuriuos niekas pir- jniau nebuvo drįsęs pakelti rankos. Labai greit -lietuviai tapę ne tik draugingi, mylimi okupantai, bet ir giminingi sąjungininkai, kurių ir šandien ukrainiečiai neužmiršta. Mat 16 lietuvių iš valdančios giminės, anot jų “ karališkų princų”, per trum- ‘pą laikotarpį išėję,“ daigiausiai į žentus į jų atrodo -noriai lan- kiančias Ukrainos didikų šeimas’ o tarsi atsilyginimui, 15 Ukrainos kunigaikščių vedė lietuviškas žmonas — augštos kilmės lietuvaites. Ir vieni ir kiti, kaip sniegas pavasario saulėje netrukus ištirpo ukrainiečių masėje, tik savo vardais palikdami istorinį prisiminimą.Tokia pat “Pergalės didybė ir menkysta” tik; didesnio laipsnio buvo lietuviška^lndėlis į Lenkų tautos istoriją, būtent Jogailai- čių dinastija “litvino” — gabaus administratoriaus vardą Lenkijos gelmėse ir po šiai dienai palikusi, mat, Lenkijos galybė nepaprastai augštai buvo pakilusi per 200 metų jiems bevaldant,

ką paskiau bezdžionavo ir maršalas Pilsudskis, reklamiškai baubdamas savo lietuviškumą.Bet istorinis didingumas — vienas dalykas, o šių’dienų kasdienybė — kitas, kurie mažai besiderina, norint laimėti kovą už būvį.* Gėrėtis praeitim ir nieko neveikti, prilygtų anam milijonieriaus sūnui, kuris”* po biržos kracho apsigyvena priemiesčių landynėse - lūšnose, nieko nedarydamas savo gerbūviui, o tik besididžiuodamas protėvių kada tai valdytais milijonais. Esame pralenkti darbais, atseit, kūrybiniais laimėjimais net latvių ir estų, buv. vergų tautų, ne tik be garbingos, bet ir be jokios praeities, kur nebegalėtume pasiteisinti jų, neva, geresnėm sąlygom tėvynėse, nes gi net čia tremty, pav. kultūrinių leidinių ir daugely kitų sričių. Arba vėl istorinis anachronizmas, kai tauta net prieš kelis šimtmečius sugebėjusi valdyti didelius svetimtaučių plotus, besinaudodama ir ligi šiąi dienai gerų administratorių vardu tarp Baltijos ir Juodųjų jūrų, gi naujai atgijusi 20 amžiuje tik siauram rėžely, netik neparodė, o vien tarp savųjų

ėmė peštis, viens kitą prievartauti, valdyti, kaip sakoma .durtuvų ir kulkosvaidžių pagalba. Keista, bet suminėtina, kad abu didieji šių patriotų vadai, deja, nešiojo visai ne lietuviškas pavardes (nuo ko ne vienam iš mūsiškių lyg akmuo nuslinks nuo krūtinės). Vieno iš jų pretenduojamai prancūziška pavardė (tikrumoje gi jutlandiška —- klajūno vikingo), o antrojo ryškiai gudiška, deja, šimtais randama tarp slavų, net jų enciklopedijose, gi Lietuvoje bene ir bus. tas vienintelis kelmas, išaugęs. tarp vieno kunigaikščio kumečių, turėjusio milžiniškus dvarus Gudijoje, vien apie Bo- bruška 20 000 ha. ir vedantį į baudžiavos laikais atsigabentą ir čia trąšiai prigijusį tenykštį vežiką, ai- šiaip jau “ištikimąjį”. (Teoretiniai samprotavimai autorių įveda- į rasistines prielaidas, kurias šiaip kažin ar gintų. Red.) Tai žinotina, nes daugelis Lietuvos gerbėjų užsieny stebisi ir po šiai dienai nesupranta to tik spalvotų tautų tarpe sutinkamo aistringumo siekiant valdžios, sauvaliavimo ir netolerancijos paskutinio % Lietuvos nepriklausomo periodo tautos viršūnėse.Mūsiškiams' gi žinotina, kad didžiuoju informacijų šaltiniu

yra ne jų pasakaitės, bet prancūzų, anglų ir vokiečių enciklopedijos, kurias visi paskaito, kas nori sau gauti žinių apie Lietuvą (jos geležinkelius, elektrą eksportą ar kitus laimėjimus) lygiai kaip mes darom, norėdami žinių apie nežinomą kraštą net su tikslia skaičių statistika. Čia dviejų nuomonių negali būti, dėl šito —“kainos be derybų”. Pasėta piktžolių sėkla želia ir tarpsta daug greičiau, kaip geroji, ją sunku vėliau sunaikinti, užleidus, laiku nesiėmus priemonių, ta irgi žinotina!Al. Gimanto ir kit. nelabai są- ryšingų pastabų verkšlenimai dėl lietuvio susmulkėjimo, erzlumo, nekooperatiškumo tarpusavy, nesidomėjimo bendruomenių reikalais rodo, kad mes — deja, miesčionėjame, tik kažin ar nepergreit?Taigi miesčioniškumas, kaip sako, centran viso ko dedąs patogumų ieškojimą, žengia sparčiai pirmyn, primindamas nesenai užmirštą poniškumą (sauvaliaujantį egoizmą) su paskutiniu priedu — nesiskaitymu su kitais, net artimaisiais..Greitoji pagalba? Stebuklų juk nėra perdirbti žmogų, nors pedagogika sako ir pataria auklėti sielą ir kūną. Bet.. . nuo ko pradėti?... St. Bijūnas

Slaptieji Rusu darbai

Mokinkitės Masažo

NEOKANADIEČIAI, jūs galite padėti patys sau šiame naujajame krašte tapdami naujai kylančios PROFESIJOS nariais. Galimybės neribotos. Mokymo programa labai įdomi Leiskite JUMS padėti
Žiemos klasėms registruojama dabar. 
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Pirmasis ir vienintelis lietuvis Toronte REALTOR, priklausan
tis Toronto Real Estate Board & National Association of Real 
Estate Boards.

1. Didžiaifsias pasirinkimas namų ir biznių, nes mes gauname 
ii Real Estate Board’o kooperatyviniai listinguotus viso To
ronto namus, biznius, įvairiais įmokėjimais ir įvairiomis kai* 
nomis.

2. Geriausios sąlygos paskoloms gauti ir morgičiamą užtraukti 
3» ĮSITIKINIMUI, — prieš perkant ar parduodant namą ar biz* 

, n|, malonėkite paskambinti

Švedai turi nuvykti į 
Vorkutą ir PabaltijįKaip praneša ELTAi oro paštu, suomių dienraštyje “Helsin- gin Sanomat” 1955. I. 15. buvo paskelbta tokia žinia: “Dagens Nyheter nori, kad švedų seimo delegacija nuvyktų į Vorkutą ir į Pabaltįjį”. Stockholmas, I. 14. (UP) Liberalų dienraštis “Da- genš Nyheter” Stockholme penk tądien pasiūlė, kad Švedijos parlamentas turėtų pareikalauti teisės aplankyti Vorkutos anglies kasyklas Sibire ir Pabaltijo valstybes, prieš priimdamas pakvietimą pasiųsti į Sovietus švedų parlamento delegaciją. Dienraščio pranešimu toks pakvietimas bus veikiai gautas, jeigu tik Sovietai įsitikins gausią šiuo reikalu teigiamą atsakymą. “Mes tikime, kad kas nors pasakys rusams, jog Švedijos parlamento sluogsniams nėra įdomi tokia tradicinė kelionė po kraštą, į kurios programą įeina tik vizitai po muziejus ir priėmimas Kremliuje, taip pat kelionės į ūkius ir ligonines”, rašo laikraštis. “Idant toks parlamento vizitas turėtų reikšmės, viena pagrindinė sąlyga yra ta, jog nuvykusieji turėtų teisę laisvai važinėti po kraštą, pvz. kad jie turėtų progą susidaryti vaizdą apie dabartinę padėtį Pabaltijo valstybėse — kur pabėgėliai Švedijoje tūkstančius giminių — ir vykti į Vorkutą Sibire”. turi

nu-

INTER - CITY 
Heating 

t Installation
Atlieka visus namų apšildy
mo, gazo, vandentiekių, dre
nažo įrengimus bei pataisy
mus.

67 ESSEX ST.
Tel. OL. 8010

ŠIA GER 
/iLNA KAINA $19.50.

■ išsimokėjimas dalimis.
Imperial Sewing firmos pri
tyrusių specialistų perdirbta 

IŠPARDAVIMAS 
Nauja mašina

TIK DABAR! apvali špulė f u 
apdangalu $29.50.

5 metams garantija!
* Nauja Žviesa * Naujas dangti)
★ Naujas motoras* Naujo kojinė

kontrolė

Paskambinkite, pademonst
ruosime Jūsų namuose veltui. 

WA. 1-5161 
Nemokamai skylių dirbėjas 

pirmiems 25 pilkėjams. 
IMPERIAL 

Sewing Machines Co. Ltd. 
289 College St 

TORONTO, ONT.

Pirmajam lagamine suradau daugybę ranka braižytų amėri- kos geležinkelių bei kelių žemėlapių. Čia buvo pažymėtas mylių nuotolis tarpe stambesnių pramonės ir susisiekimo punktų. Antrasis lagaminas taip pat pilnas, Panamos kanalo zonos žemėlapių. Jie apėmė maždaug tūkstančio mylių spindulio plotą su pažymėtais mūsų apsaugos punktais. Trečiasis, buvo prigrūstas įvairių dokumentų liečiančių laivų statybą bei navigaciją. Ten taip pat buvo keli pundai raštų su Baltųjų Rūmų ženklais. Viename iš jų išskaičiau parašą “Hiss”. Tuo laiku aš nieko nežinojau apie asmenį vardu Al- •ger Hiss', bet jo pavardę užsižy- mėjau tik todėl, kad ten buvo daug fotokopijų karinių raportų. Viename iš tų pundelių buvo Amerikos Ambasados Maskvoj slapti pranešimai Vašingtonui, dabar jie keliavo atgal Maskvon sovietu vvriausvbėš žiniai. Kituose lagaminuose suradau įvairių moksliškų braižinių, išmargintų man nesuprantamom formulėm. Čia vėl mano dėmesį patraukė Baltųjų Rūmų ženklai ant dviejų didokų pokelių, ir taip pat panašūs inicialai “HH”. Tie pakietėliai buvo adresuoti “Mikpyan“. Deja ir ta pavardė tuo laiku map nebuvo žinoma. Ten tarp kitų formulėm išmargintų dokumentų, buvo planas “Oak Ridge”. Apie tą vardą buvau tiek girdėjęs, kad ten randasi kažkokios laboratorijos. Prie to plano buvo įvairių lapų su man nesuprantamais paaiškinimais. Antrasis pakietas susidėjo iš fotokopijų, pranešimų ir kitokių dokumentų. Juose išskaičiau daugybę negirdėtų žodžių, kaip cyclotron, proton, deuteron, uranium ir kitokiu. Ka tie žodžiai reiškė, tuo laiku nežinojau, Beto, ten nevien žodžiai man nesuprantami buvo, bet ištisi sakiniai. Tuos žodžius bei sakinius sužymėjau užrašų knygelėje.Pagali.au jau rengiausi patikrinimą užbaigti, kai pro duris, lyg vėsulas įgriuvo pulk. Koti- kov. Įtūžęs užklausė manęs, kas man pavedė tuos šposus krėsti. Atsakiau kad tai mano pareiga ir nekreipdamas į jį dėmesio patikrinau dar du lagaminus. Po to nesakydamas jam žodžio apleidau lėktuvą. Kotikovas prisivijęs bandė atsiprašyti už savo grubų klausymą, sakydamas, kad jo pareiga pristatyti kuo greičiau' transportus Rusijon, o kas- randasi privačiuose lagaminuose — jis nežinąs. Tuo pačiu prašė manęs netrukdyti transporto iki negausiu instrukcijų iš karo departamento. Prie to viso pridėjo, kad jis apie šį įvykį privalo pranešti savo ambasadai ir mūsų “Lend - Lease” vyriausiam tvarkytojui Vašingtone. Bet jis nesitiki, kad aš būčiau nubaustas arba perkeltas kitur, nes taip pat nenorįs manęs netekti. 2ino- ; damas, kad mūsų vyriausybė i taip pat skubino kuo greičiau suteikti pagalbą savo sąjungi- ■ ninkui, ir man buvo įsakyta. I kiek išgalėsiu, pagreitinti išsiun- j timą, pagalvojau, kad gausiu pa- : peikimą. Tuo metu, tiek iš savo viršininkų, tiek iš draugų, niekad negirdėjau apie slaptus rusų darbus. Jei aš tuo laiku būčiau žinojęs savo “sąjungininkų” mintis tiek, kiek daba*, tai netik ahie, bet ir vėliau daug įvairių siuntų nebūtų pasiekę savo adresatų. Bet, deja, dabar jau pervėlu.Rytojaus rytą raportavau <sau-

(Pabaiga)gurno viršinnikui pulk. G. F. O’ Neill apie radinius lagaminuose. Jis, surašęs smulkų pranešimą, pasiremdamas mano užrašais, nusiuntė Vašingtonui, bet dienos bėgo, o mes atsakymo negavome. Negavau jokios žinios ir apie Kotikovo raportą.1943-jų metų vasarą atidariau dar keletą panašių lagaminų. Ten suradau nuorašus įvairių patentų, kopijuotų tiesiai iš karo departamento skyriaus. Vienas lagaminas buvo pilnas stambių ritinių filmų. Ten buvęs rusų pulkininkas man pakišo Baltųjų Rūmų raštą, duodantį jam teisę fotografuoti mūsų Įmones ir net filmuoti mašinų veikimą. Peržiūrėjęs vos apie tuziną ritinių, supratau, kad rusai turi smulkiausias žinias apie jiems reikalingus fabrikus. Ten buvo šimtai įvairaus dydžio ritinių.Tas lagaminų transportas prasidėjo daug anksčiau, nei aš pakliuvau į Great Falls aerodromą. Kai 1949 m. rinkau žinias papildyti savo dienoraščiui, apklausinėjau daug asmenų karo metu ; turėjusių bent kokių santykių su i rusais Amerikos žemyne.Corporalas Henry J. Cauthen, su savo daliniu stovėjęs Aliaskoje, man štai ką pasakė:1942 metų ankstybą pavasarį, A 20 lėktuvas, pakilęs-iš Aliaskos aerodromo Rusijos kryptimi, staiga susiūbavo ir nėrė į žemę. Kadangi tai buvo netoli aerodromo, tai mes keli kareiviai susi- griebėm pašliūžas ir pasileidome lėktuvo kryptin. Priartėję pamatėme, kad lėktuvas virtęs į skeveldrų krūvą, daiktai išmėtyti nemažam plote, o visa įgula pavirtusi į ištaškytą masę. Čia pat prie lėktuvo gulėjo du stambūs atdari ‘lagaminai. Žinoma, jie mūsų dėmesį nebūtų atkreipę, bet paviršiuje gulėjo išsiskleidęs nemažas žemėlapis. Priėjęs arčiau pamačiau, kad tai yra angliškas vienos Aliaskos vietovės žemėlapis su jame nužymėtais mūsų saugumo puktais. Pavartęs, suradau daugybę tokių žemėlapių apimančių Aliaską ir šiaurines Kanados teritorijas. Visur buvo sužymėta laivyno bei oro bazės ir net Kanados Kar. Raitosios policijos punktai. Ten tarpe žemėlapių buvo daug kitokių, mums nesuprantamų dokumentų. Taip mums bežiūri- nėjant, atskubėjo rusų karininkai. Kai išvydo, kad lagaminai išmėtyti, atdari ir mes vartome popiergalius, jie atrodė išsigando ir pirmiausia pradėjo rankioti lagaminų tūrinį, na. žinoma, paprašė ir tuos sugražinti, kuriuos turėjome rankose. Tik po to, kai sutvarkė lagaminus, nuėjo tarp lėktuvo laužo paieškoti įgulos kūno dalių”.Leitenantas L. Brown, pilotas C 47 lėktuvo, man taip pat panašiai papasakojo. Pakraunant jo lėktuvą viena dėžė iškrito, atsidarė ir iš jos pabiro šokolado spalvos miltai. Jis pasisėmė saują tų miltų, bet tuo metu prišokęs rusų karininkas jaln sudavė per ranką, išbarstė miltus ir pa

sakė “nudeginsi rankas!“O jau 1949 m. mūsų valdžios pareigūnai bent apytikriai nustatė, kad drauge su “Lend - Lease” iškeliavo mažiausia trys ketvirtadaliai tonos uranijaus chemikalų Rusijon. Didesnė da< lis siuntos išvyko per G. Falls aerodromą.Svorio, tų visų “privačių” lagaminų, iškeliavusių per mano buvimo laiką, neįsivaizduoju. O jų vertės tuo labiau. Norėdamas tas siuntas sustabdyti, esu pasiuntęs daugybę raportų savo viršininkams Vašingtone, bet atsakymo niekad negavau. Pagaliau 1944 m. sausio mėn. nuvykau į Vašingtoną, tikėdamasis asmeniškai atkreipti vyriausybės dėmėsi. Dėjau pastangų pa- ; matyti vyriausiąjį paskolos tvarkytoją John Newbold Hazard, i bet iš to nieko neišėjo ir vos ga- j vau progos atraportuoti jo padėjėjui. Išklausęs mano pranešimo, pasakė: “Majore, mes gerai žinome jūsų net įkyrius raportus, bet dabar nėra laiko juos spręsti. Beto jūs privalote žinoti, kad karininkas, kuris yra perdaug įkyrus savo viršininkams, gali i greit atsirasti kur nors toli užjūryje. Aš jam pastebėjau, kad gal vyriausybė neįsivaizduoja, kas slepiasi už “Lend - Lease” siuntų. Kad jie nevien išsiveža viską, kas jiems priklauso, bet kartu galbūt didesnės vertės dalykų pasiima, ko neprivalėtų gauti. Be to, niekas jų atvykimo nekontroliuoja ir tikro skaičiaus nežino... Na ir ką gi, pastebėjau, kad savo pranešimą turiu nutraukti, nes mano viršininkas jau buvo prie durų, ruošdamasis apleisti kambarį.Taip, jie tuo laiku nenorėjo gadinti gerų santykių su sąjungininku ir padarė didžiausią klaidą, dėl kurios vėliau gal dvigubai kentėsim.James F. Byrnes, tuometinis užsienio reik, sekretorius, savo išleistoje knygoje rašo: “Kuomet 1945 m. birželio 24 d. Potsdamo konferencijoje prezidentas Tru- manas pasakė Stalinui, kad Amerika turi pagaminusi naują bombą, kurios veikimas bus ’ daug kartų stipresnis už iki šiol naudotas ir jei su Japonija nepavyks susikalbėti geruoju, mes ją panaudosime, Stalinas neparodė jokio susidomėjimo, tik paprastai pasakė, kad džiaugiasi tai girdėdamas ir tikisi, kad mes ją sėkmingai panaudosime.Buvo keista, kad jis visiškai neklausė, kas tai per bomba, iš * ko padaryta ir panašiai, o tą svarbų žodį praleido lyg paprastą vodkos stikliuką”.Bet čia nieko nuostabaus. Galimas dalykas Stalinas apie bombą žinojo daugiau už Trumaną ir By mes kartu. Jis žinojo apie tą dalyką prieš pradedant gaminti ir pats gal jatr buvo įpusėjęs darbą. Juk jis gavo nevien tik smulkiausias žinias bet ir pakankamai reikalingų medžiagų jai pagaminti. Tik jei tuo laiku t neturėjo, tai vienintelė kliūtis buvo pakankamos elektros energijos stoka ir gal būt pastatų įrengimų nebuvimas.Šulietutiflo R. Galinis.

MIELI LIETUVIAI!
Aplankykite mūsų naujai atidaryt i. 
restoraną COLLEGE GRILL 

972 College Street
(tarp Rusholme Rd. — Dovercourt Rd.) *

Skanfit valgiai, iamo« kaino*, mandagu* patarnavimai.
Atidaryta: iokiadieniai* S.30 - 8 vai. vak., sekmadieniai* 10 - 7 vai. vok. 

SAVININKAI — ESTAI. 1

k

Pagali.au


1955. II. 3. — Nr. 5 (265) TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 3 PUSL.

Iš estų ir latviy gyvenimo
Specialiai “Tėviškės Žiburiams”

Estų universitetas. Nors lietu
viai kur kas anksčiau pradėjo 
šnekėti apie bendruomenės or
ganizavimą, estai Pasaulio Bend ruomenę jau turi. Lietuviai 
kuria Lituanist. Institutą, estai 
pranešė, kad Estų Universitetas 
formaliai pradėjo veikti Stock- holme. Universitetas, tiesa, nedidelis, ir savo programa irgi 
daugiau primena institutą, nei universitetą. Jame betgi yra susibūrę 23 Tartu Universiteto profesoriai ir su viršum 100 studentų. Paskutiniu laiku šio universiteto diplomai yra pripažįstami Švedijos mokslo įstaigų ir yra piniginiai remiamas vyriausybės. Švedijos universitetuose studijuoją estai šiame institute išklauso kursus, kurie pavergtoj Estijoj yra panaikinti arba iškraipyti. Taip estai tikisi užkišti stambias spragas kada išlaisvinimas ateis. Šiuo metu jau veikia filosofijos ir teisių fakultetai. Gamtos fakultetas tikimasi bus įsteigtas netrukus. Filosofijos fakultete dėstomi šie dalykai: estų literatūra, istorija, estų muzikos istorija, etnografija, senovės estų religija ir estų dailės istorija. Teisių fakultete dėstoma estų valstybinė teisė, civilinė teisė, savivaldybių teisė Estijos prekybinė ir pramonės teisė ir t.t. Prie fakulteto veikia “laboratorinė katedra” ir surinktas gana gausus knygynas. Institutas tvarkosi pagal Tartu un-to statutą. Institutas turi teis£ teikti doktoratus. Paskaitos vyksta vakarais. Štai kur yra tikėjimas savo tauta ir jos ateitimi. Ar pajėgs ką nors suorganizuoti Amei rikos lietuvių tokios pajėgios organizacijos kaip SLA ar ALT?

BLAIVUS ŽODIS APIE IMIGRANTUS

5

Kanada imigracijos kraštas. Nauji ateiviai čia nuolat plaukia ir vis kelia krašto gyventojų skaičių. Pokario metais Čia betgi dažnai užtinkame gana griežtų pasisakymų ir prieš pačią imigraciją ir prieš naujųjų ateivių gyvenimą savomis bendruomenėmis. Šitom nuotaikom įsivyrauti beabejo labai padėjo pirmaisiais pokario metais, ypač komunistų kurstytos nuotaikos prieš tremtinius — DP. Komunistams buvo labai svarbu pagal Maskvos instrukcijas pavaizduoti juos blogiausiais žmonėmis ir pavoj ingais Kanados gerbūviui. Jei ir nebuvo tikimasi tuo būdu priversti juos grįžti į komunistų okupuotus kraštus, tai nors tikimasi, kad diskredituoti visuomenės akyse jie negalės taip greit Įgauti pasitikėjimo ir jų skelbiama tiesa kanadiečiai nepatikės.Oficialios sferos protarpiais pasisakinėjo priešingai, tačiau lig šiol neatsirado nei stambes- ries knygos, kur naujųjų kanadiečių problema būtų išsamiai nušviesta, nei žurnaluose pasi- :,rodė atitinkamų straipsnių, o ! daugiausia tenkinamasi trumpomis perijodinės spaudos pastabomis arba skaitytojų laiškais. Tad sausio 8 d. torontiškio “Saturday Night” pasirodęs išsamus žinomo žurnalisto W, Woodside straipsnis apie naujųjų kanadiečių “integraciją” yra malonus reiškinys.Integracija autorius vadina visų ateivių atsinešamu kultūrinių vertybių suliejimą į vienumą naujai Kanados kultūrai bei tautai suformuoti. Integraciją jis stato prieš asimiliaciją. Naujųjų ateivių bendruomeninį gyvenimą Woodside laiko natūralia išeitimi ir pasisako prieš tuos
VIENYBĖJE GALYBĖ

Taupyk Lietuviškame Kre
dito Koopėratyve

"PARAMA”.
Indėliai apdrausti. Augštos paluko* 
nos. Būstinė Lietuvių Namuose, 
235 Ossington Ave., Toronto. Tek 
KE. 3027. Darbo valandos penkta* 
dieniais 7-9 vai. vok.
Šeštadieniais nuo 1 iki 3 vai. p.p.

Lietuvio elektros ir apšildymo kompanija
DEDA NAUJAS APŠILDYMO KROSNIS:

* Vandens ir oru apšildymo,
* Paprastas ar “Air Condi- 

tionning”,
* Perstoto apšildymą iš anglių 

į alyvą.
* Taip pat atlieka įvairiausius 

elektros instaliacijos darbus.

Pigiausio^ kainos.
Darbas atliekamas gerai ir 

sąžiningai.
Išshnokėjimo sąlygos — 24 mėn. 

Techniški patarimai veltui

Smitas Electric and Heating Co.
71 BEATY AVE., TORONTO - Tel. OL. 8719.

Latviai organizuoja vasaros 
stovyklas vaikamsKanados ir Amerikos latviai rūpinasi įsigyti ūkius kuriuose vasaros atostogas galėtų praleisti moksleiviai. Toronto liuteronų bažnyčios imasi iniciatyvos.

Estai paskyrė poezijos ir 
romano premijasSausio 2 d. Viskapu vardo Fondas paskyrė $300 premiją rašytojai Maria Under už jos poezijos rinkinį. Poetė yra susenusi ir* gyvena Švedijoje.100 svarų sterlingų romano premiją, skiriamą kiekvienais metais turtingo estų laivininko, gavo estų rašytojas Kari Risti- kivi.

Pabaltijo budistų arkivyskupas 
dalyvauja Rangoono kongreseLietuvos, Latvijos ir Estijos budistų arkivyskupas Karlis De- nisons, pusiau estas - latvis, apie kurio likimą nebuvo žinoma, netikėtai buvo užtiktas Rangūne, Burmoje, kur jis dalyvauja dve- jis metus užsitęsįančiam budistų kongrese, trečiam jų 2000 metų istorijoje. Kongresas prasidėjo gruodžio 2 d. Savo pamoksle arkiv. Denisons daug ir plačiai kalbėjo apie Pabaltijo istoriją, tačiau nei vienu žodžiu neužsiminė dabartinės budistų padėties bolševikų vergijoje. Pabal- tiečių budistų religinis vadas taipgi labai gražiai atsiliepęs apie,. “Rusijos budistų patriarchą Mačašaria Ratnaveira kunigaikštį Gediminą”, kuris gyvenęs prieš 60 metų ir kildinęsis iš Lietuvos d., kunigaikščio Gedimino. Denisons kalbėjo apie jo religinius - budistinius nuopelnus jų tikėjimui (a) 

anglosaksus, kurie tą gyvenimą smerkia. Esą, jie patys patekę Į neanglosaksišką kraštą tikrai ieškotų' angliško klubo, angliško laikraščio, angliškos bažnyčios ir t.t. Autorius mano, kad tos tautinės bendruomenės yra ne amžinas, bet pereinamasis reiškinys. Iš jo imigrantai vistiek išsiliesią į bendrą kanadišką gyvenimą, o kad tai greičiau įvyktų, reikią panaikinti visus reiškinius, kurie ateivius išskiria iš kanadečių masės. Reikia šeimų priedus mokėti-nuo pat imigrantų atvykimo, ne po metų, o senatvės pensijas mokėti ne 20 metų išgyvenus, bet tik gavus pilietybę. Individualiais kanadiečiai turį stengtis su ateiviais palaikyti kontaktą, ir ypač kviesti juos Į savo namus pasisvečioti. Tada. sako, vieni kitus galėsim pažinti, pamatysim, sako, kad tie ateiviai yra augštos kultūros , ir Įgysime jiems daugiau pagarbos.
Elektros pradžia KanadojeElektros istoriją Kanadoje atpasakoja Toronto Globe and Mail dienraštyje Lyman Jackes, šio miesto inžinierius ir istorikas.1866 m. prof. Vernay įsteigė Electro - therapeutinį Institutą Jarvis gatvėje, kuri tuo laiku buvo Toronto elegantiškas gyvenamas kvartalas. Gydymas buvo vykdomas maža baterijine špule. Vernay ne tiktai pats gydė, bet jis pardavė šiuos prietšisus tiems (palyginamai turtingiems) asmenims, kurie norėjo gydytis savo namuose. Jis įspėjo savo kli- jentus, kad jie turi “apsieiti su galingu pretaisu taip, kaip nurodyta, nes šiaip šių elektrinių jėgų nesumažintas pavojus galėtų jiems pakenkti”. Vernay turėjo tokį gerą pasisekimą, kad 1874 m. ir kitas žmogus ėjo į tą patį biznį.Maždaug tuo pačiu laiku vienas Toronto auksakalis paskelbė, kad jis įtaisė savo namuose keletą galingų baterijų ir pasiruošęs galvaniniam apsidabrinimui. Mechaniškai elektra gaminti tačiau pradėta Toronte tik 1882 m., kai John Wright sugrįžo iš Phi-

Žmogus ir nuovargisŽmogų nuovargis lydėjo, lydi ir lydės ligi jis gyvens šioje žemėje. Nuovargis — lyg savotiška liga, seka paskui žmogų po kiekvieno judesio, po kiekvieno darbo, galvojimo ar rūpesčio. Net ir tada, kai žmogus žengia į lovą, su rūpesčiu širdyje, jį jau lydi nuovargis. Visiems žinoma, kad kartais rytą jautiesi l^g be poilsio. Kitose tautose yra paprotys rytą sveikintis: “Kaip išmiegojote?” Mes dažnai klausiame: “Kaip jaučiatės?” Reikšmė ta pati, tik forma kiek tesingesnė, nes poilsis yra protingų turtas, o ne gobšų ar puikuolių, kurie lėbauja, ar verkia dėl skatiko. Kai kurie mokslininkai mano, kad nuovargis yra žmonijos draugas, globėjas ir saugotojas. Jeigu ne jis, žmogus galėtų žūti peraikvodamas savo jėgas. Jis priverčia žmogų susilaikyti nuo tam tikro veiksmo, kuris yra pavojingas sveikatingumui, o kartais net gyvybei. Čia pavyzdžių galime paimti iš Anglijos fizinio darbo tyrimų laboratorijos. Jie paėmė šunį ir vertė jį bėgti, kol jis galėjo. Po kurio laiko jis ėjo sparčiu žingsniu, pagaliau vos bejudėjo. Galų gale — po dviejų dienų — krito be jausmo. Jis nejautė dūrimo, mušimo ir net jo kūno piaustymo. Rezultate paaiškėjo, kad jo kūne atsirado toksinų, kurie nuodijo jį. Čia gamta panaudojo raudoną šviesą, kai jo gyvybė buvo mirties pavojuje. Kyla klausimas, kas yra tas .nuovargis ir kaip jis užviešpatauja savo auką ir ją priverčia susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų. . eTyrinėjant paaiškėjo, jog dirbant sunkų fizinį darbą širdies plakimas padidėja, kūnas pradeda prakaituoti, alsavimas mažėja ir protavimas krenta. Jaučiasi kūno išsiaikvoj imas. Kaip jau minėjau, raumenyse atsiranda skystis — toksinai, kurių žmogaus organizmas nespėja pašalinti. Organizme smarkiai mažėja cukrus ir deguonis, t.y. žmogaus benzinas ar darbo impulsas. Kraujo ir cukraus atsargoms išsiaikvojus, raumenys pradeda badauti ir kuo toliau aikvojama — dirbama, tuo labiau jaučiama. Jei šiuo atveju nebus duota poilsio ir maisto, ateis momentas, kad darbininkas nustos nuovokos, kaip kad Įvyko su šunim.Minėtam pavyzdžiui negalima nustatyti nei formų, nei darbo laiko ilgio, nes nievienoda kūno struktūra ir įpratimas tam tikram darbui. Bendrai paėmus, vidutinis žmogus išaikvoja per minutę apie vieną galioną deguonies, o darbo metu apie 6V2 galiono. Taigi likusią dalį jis tu- 
ladelphijos, kur jis dirbo prie di- namo .išvystymo. Jis atsigabeno vieną tokią mašiną ir įkalbėjo Toronto World laikraščiui, kad jam leistų naudotis garų perteklių dinamo varymui. Wright įtaisė eilę šviesų Yonge, King ir Queen gatvėse.Wright suprato, kad elektra galėtų palengvinti nemažai namų ruošos darbų ir jis pradėjo statyti mažą elektrinį motorą. Mašina buvo išstatyta vitrinoje prijungta prie kavos malūnėlio ir sutraukė didelius būrius žiūrovų, tačiau to meto šeimininkės nebuvo suinteresuotos. Tos, kurios būtų įstengę turėki elektrinę mašineriją savo namuose, daug lengviau galėjo pasisamdyti tarnaites. Šeimininkės nematė reikalo sumažinti jų darbus. Wright buvo teisus, bet dar keletas generacijų šeimininkių pasikeitė, kol elektriniai motorai pradėjo atlikti didžiausią dalį namų darbų. , C.Sc. 

Quebeco ginčas su Ottawa
Ilgas Quebeco - Otavos ginčas 

dėl mokesčių, atrodo, eina prie 
pabaigos. Po Duplesis - St. Lau
rent susitikimo Montrealyje vi
sa byla aprimo ir pakrypo Que
becui palankia linkme. Užpra- 
ėjusią savaitę feder. vyriausybės 
šefas St. Laurent pasiuntė laišką 
Quebeco prov. min. pirm. Dup
lessis, kuriame pranešė, kad fed. 
vyrausybė sutinka 10% iš prov. 
gyventojų pajamų mokesčio 
skirti Quebeco prov. reikalams 
— švietimui, ligoninėms ir pan. 
Pernai Quebeco prov. gyvento
jai turėjo mokėti 15% didesnius 
pajamų mokesčius nei kitos pro
vincijos, nes feder. vyriausybė 
nesutiko atskaityti iš savo biu
džeto reikalaujamų 15%, remda
masi įstatymu, kuris tokį atskai
tymą leidžiąs tik iki 5%. Que- 
becas, kaip žinoma, nepriėmė 
feder. vyriausybės skiriamos pa
šalpos universitetams, norėda- 

’ mas .išlaikyti savo švietimą au-

ri pasiimti iš rezervų — iš raudonųjų kraujo rutuliukų. Cukraus atsargos aikvojasi apie 15 kartų greičiau. Smegenys ir nervai labai jautrūs dėl cukraus ir deguonies trūkumo. Kraujas cirkuliuodamas paliečia nervus, kurie, negaudami savo dalies, sumažina įsakymus ir nejučiomis, pradeda lėtėti darbo procesas. Taip atsiranda vadinamas nuovargis, kuris apsaugoja žmogų nuo visiško kūno susidėvėjimo— pražūties. Bet nustatyti augš- čiausią įtempimo momentą neįmanoma. Čia turi didžiausios įtakos oras, aplinkuma, įpratimas ir t.t. Pavyzdžiui šiltame krašte šiaurietis bus visai nepajėgus dirbti fizinį darbą. Arba vėl, leisk įpratusiam atlikti tam tikrą veiksmą ir neįpratusiam. Įpratęs nejaus, o neįpratęs grius iš nuovargio. Ne visi mes galime perplaukt Ontario ežerą. Bendrai paėmus reikia laikytis. patarlės: toliau nuvažiuosi, kai pamažu važiuosi. Žmogus pavargsta ne tik dirbdamas fizinį darbą, bet kartais ilsėdamasis išvargsta labiau kaip nuo sunkaus darbo. Pav., mokinys spręsdamas uždavinį ar žmogus atsidūręs dideliame pavojuje ir t.t. Šiais atvejais nuovargis pasireiškia ta pačia forma, tik atsiranda kitais keliais. Dirbant proto darbą kraujo apytaka padidėja 14 kartų. Smegenys čiulpia deguonį. Jos suvartoja 23% įgyto de- duonies. Tai liūto dalis, nes smegenys sveria tik apie 2% viso kūno svorio. Cukraus suvartojimas žymiai padidėja. Visa tai paveręiama į elektrinius smegenų nervų įsakymus. Patys smegenys gali gyventi tik apie 6-8 minutes be maisto. Taigi atsiranda tos pačios savisaugos priemonės — viso kūno nuovargis.Susijaudinimo metu einama kitu keliu prie tų pačių rezultatų. Kiekvienas turi adrelinines liaukas, kuriose yra rezervai adrelino. Atitinkamu momentu — žmogui išsigandus jos atsidaro ir ištekėjęs adrelinas tuojau padidina kraujo apytaką ir kvėpavimą. Tuo pačiu eikvojasi didesni kiekiai cukraus ir deguonies. Taip žmogus nejučiomis reaguoja į pavojų ar neapykantą. Paprastai priežastimi yra baimė, kurios rezultatž?*^eda prie nuovargio. Labai dažnai skundžiamasi — taip išsigandau, kad net išprakaitavau. Praėjus baimei adrelinės liaukos vėl užsidaro ir visa grįžta prie normalaus stovio, tačiau lieka vargšo žmogaus palydovas — nuovargis. Bet kas gali išvengti neišsigandęs? Ypatingai mažyčiai ir jaunieji.Pasitaiko, kad žmonės niekuomet neatsilsi. Jei tas tęsiasi kelias dienas, gali būti visai normalus reikalas. Pavyzdžiui proto darbininkas imasi fizinio darbo. Tam tikrame laiko tarpe jis jausis visą laiką išvargęs. Bet praėjus kuriam laikui -visa išnyksta. Jei atsitiktų, kad nuovargis neišnyksta, tada jau reikia priežasties ieškoti kitur. Ji gali glūdėti kroniškoje ligoje, kurią nevisuomet pavyksta lengvai nustatyti. Pavyzdžiui žmogus, norėdamas numesti svorį, badauja. Arba vėl žmogus per- mažai juda ir t.t. Sveikas žmogus niekuomet nejautė ir nejaus nuolatinio nuovargio. <
Ar nėra vaistų prieš nuovargį? Daugis kelia šį klausimą ir kels. Galima atsakyti labai lakoniškai— taip. Tai kokie tie vaistai? Gal galima jų paimti atitinkamą dozę ir visa praeis. Ištikrųjų dauguma taip ir daro. Tačiau tikrumoje yra tik geras maistas ir tinkamas poilsis, tai tikrieji šios dienos nuovargio vaistai. Jei po valandėlės poilsio ir gero užkandžio nejaučiama atsigaivinimo, tai nuovargio priežastys 

tonomišką ir reikalavo leisti provinc. vyriausybei reikalingą sumą švietimui išsirinkti pačiai tiesioginiu keliu iš pačių pajamų mokesčio mokėtojų. Feder, vyriausybė sutiko su pačiu principu, nors pasiūlė ne 15%, o 10%. Quebeco provincijos vyriausybė šiuo pasiūlymu patenkinta tik iš dalies ir jį svarstyti pateikė savo seimui. Feder, vyriausybė taip pat jį yra perdavusi parlamentui: Manoma, kad jis bus priimtas ir tuo būdu ilgai trukęs aštrus ginčas bus baigtas. Pažymėtina, šis naujas pasiūlymas taikomas ne tik Quebecui, bet ir visoms kitoms provincijoms, kurios turi savo mokesčių sistemas ir nori juo pasinaudoti. Toks ginčo išsprendimas yra laikinis — 1955 ir 1956 m. 195^ m. numatoma visų provincijų konferencija, kuri pagrindinai per- svarstys federal, ir provincinių mokesčių sistemas.

glūdi kur kitur, nes tikrieji nuovargio pašalintojai — maistas ir poilsis — jo nenuveikė. Tiesa, dėl poilsio reikia priminti, kad ne kiekvienas gulėjimas lovoje ar miegas suteikia poilsį. Normaliai po 7-8 valandų miego kūnas atsigauna — užpildo visus reikalingos energijos rezervus ir tada žmogus jaučiasi gerai,. Bet jeigu miegamasis peršaltas, tada širdis turės dirbti daugiau — energija išsieikvos. Arba atvirkščiai — kambarys perkaršęs, kūnas turės vėsinti. Šiais atvejais kūnas neatgaus reikalingos ener gijos, bet kartais dar praras. Arba vėl, jei žmogus nuėjo su baime į lovą, veiks mechaniškoji adrelino sistema ir t.t. Šiais atvejais rytmetį savijauta bus nemaloni, nes nuovargis netik nepašalintas, bet jo susirinko dar daugiau.Chemiškieji nuovargio vaistai yra lengvinantieji, bet nepašalina nuovargio, ' o jį padidina. Kaip pav. kava, arbata, aspirinas ir kt. Šie vaistai verčia smegenis dirbti toliau, bet išeikvotos energijos nepapildo, o ją mažina. Jei nebus peržengta riba, tai žmogus atsigaus po ilgesnio poilsio, jei peržengs ribą, tada baigsis liga, o kartais net mirtimi.Tabako ir nikotino vartotojams pulsas pakyla, smegenys gauna daugiau deguonies ir cukraus. Tačiau visa sugeria anglia- rūgštis, kurią rūkorius įsiurbia. Taigi, be nikotino daugiau nieko nelieka.Girtuoklių kraujo spaudimas arba didėja arba mažėja. Apie paskutiniuosius nėr ką kalbėti. O tie, kurių kraujo spaudimas padidėja, pasijaučia geriau,, nejunta nuovargio, kuris betgi neišnyksta, nes kūno kalorijos pakyla, o deguonis, cukrus, vitaminai nepadidėja. Taip organizmas pradeda kovą su pertekliais ir nuovargis vėl padidėja.Naudokim tik tikrus vaistus prieš mūsų kūno žalotojus. J. P.

žibalo pramonė BrazilijojeBrazilija yra šalis turtinga žibalo šaltiniais, deja, dėl nacionalistiniai šovinistinės politikos, kurią ypatingai išpučia vietiniai komunistąi, kad neprileidus amerikonų kapitalų dalyvauti naftos pramonėje-, šios žibalo versmės yra beveik neištirtos.Tarp 1945-1950 m. Brazilijos prezidentas Enrico Gaspar Dutra yra padaręs didelių pastangų išvystyti žibalo pramonę ir užpirko 22 laivus žibalui išvežti. Taipogi valdžia finansavo didelių rafinerijų statybų pradžią.Žibalo gamyba Brazilijoje 1954 m. buvo 5 000 barrals (bačkų) į dieną, t.y. 2% vietinio pareikalavimo, o 98% yra įvežama.1955 m. Brazilija suvartos i dieną 216 tūkst. bbs/lOoS m. —- apie 270 tūkstančių. Praeitais metais vidutiniai suvartota 170 tūkstančių bbs.Prieš tris metus pastatyta valstybinė rafinerija Bahijoj “Mata- ripe”, kuri davė 3 000 bbs. per dieną, o šiais metais duoda 6 000 bbs. destiliacijos (topipng) būdu. Rafinerijos statyboje dirbo nemažas skaičius Sao Paulo lietuvių. ’’Mataripe” savo produkciją didina iki 18 000 bbs.Antroji valstybinė rafinerija — Cubatao, netoli Santos uosto, statoma jau keturi metai ir vasario mėn. pradeda gamybą su 45 000 bbs Į dieną.Toliau seka privačios rafinerijos: Capuava (30 km nuo S. Paulo miesto), jos pajėgumas siekia 20 000 bbs į dieną. Ši rafinerija dirba pagal modernišką metodą “catalytic thermal cracking” ir turi augščiausį pasaulyje cracking bokštą 90 metrų augščio. Prie šios statybos dirbo visa eilė lietuvių inžinierių ir meistrų gyvenančių Sao Paulyje, jų tarpe ir inž. A. Mošinskis.Ketvirtoji rafinerija yra pastatyta Rio de Janeiro uoste, vad. Rafineria de Manguinhas, pa-
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VARGINIMĄ IŠGYDYSITE NE DIE
NŲ, BET VALANDŲ LAIKE!

Buckley's spėciolistoi bendros slogos 
gydyme jums goli palengvinti skaus
mus ir viso kūno blogg savijautą ke
lių minučių laikotarpyje — o galuti
nai išgydyti keletos valandų bėgyje. 
Paimkite BUCKLEY'S Cinnamated 
CAPSULES — pilnas slogos išgydy
mas, kuris palengvins jūsų kančias, 
pakels nuotaikų ir sugrgžins gerų sa
vijautą SKUBIAI.

12 kapsulių — 35c. 
šeimos dydžio — 79c.
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Kapsulės pagydys Jus greitai arba

96% TIKI DIEVĄJAV Gallup institutas paskelbė anketą, pagal kurios duomenis 96% amerikiečių tiki Dievą. Jis taip pat surinko duomenis ir apie argumentus. Labiausiai įtikinantys argumentai esą šie: 1. pasaulio tvarka ir didybė; 2. turi būti Sutvėrėjas, kitaip neįmanoma išaiškinti pasaulio ir žmogaus kilmės; 3. Šv. Rašto ir Bažnyčios liudijimas; 4. gyvenimo patyrimai rodo, kad yra Dievas; 5. tikėjimas duoda stiprios paguodos.Prof. E. Gilson, žymus filosofas; gyvenąs Toronte, pareiškė, kad tikėjimo argumentų. parinkimas anketos atsakymuose esąs neblogas. Argumentas, besire- miąs pasaulio tvarka, esą minimas ir šv. Pauliaus laiške romėnams 1,20. Gilsonas, remdamasis graikų senovės filosofu Aristoteliu, pridūrė: “Tikėjimas į Dievą turi du šaltiniu — žmogaus sielą
“POLITINIS IZOLIATORIUSDr. J. Schollmer, garsiosios knygos “Mirusieji grįžta atgal” autorius, “Die Neue Zeitung” dienraštyje aprašo graikų sukilėlių vado gen. Markos ir kt. įžymių bolševikų veikėjų likimą. Pasirodo, visi tie, kurie nors kiek nukrypsta nuo Kremliaus linijos, pasiunčiami į “politinį izoliatorių”, kur veik visus ištinka mirtis. Iš tų aprašymų matyti, kad Sovietai laikosi labai lanksčios politikos. Prireikus jie ne tik atsisakė graikų partizanams teikti paramą, kaip tai buvo padaryta II D. karo gale, nurodžius, kad pagal susitarimą su Vakarais tokią paramą jiems turi parūpinti britai su amerikiečiais, bet buvo pasiūlę net ir Titui panašiai susitarti su gėn. Mi- chailovičiaus grupe ir monar- chistais. Taip 1949 m. paslaptingai dingo ne tik sukilėlių vadas gen. Markos - Vafiades, kai tik parodė noro pereiti į Tito pusę, bet ir visa eilė Markos štabo karininkų su maj. Kolenziu buvo NKVdistų Tiranoje suimti ir lėktuvu išgabenti į Liubiankos ka

leista šiais metais lygiagrečiai su Capuavos rafinerija. Sistema “topping”, pajėgumas — 10 000 bbs į dieną. Joje dirba keli lietuviai ir latviai technikai.Be to, Porto Alegre (Brazilijos pietuose) yra nedidelė, bet labai moderniškai įrengta rafinerija, kurios pajėgumas yra 80.- 000 bss į dieną ir maža rafinerija S. Paulo mieste Matarazzo tresto.Rafinerijos moka augštas algas ir todėl lietuviai noriai ten 'dirba, kad ir labai sunkų darbą. Tenka pažymėti, kad lietuviai savo gabumais, sąžiningumu ir darbštumu išsikovojo vadovaujančiai vietas. H. D. 
EATON’S

Didžiausia detalės prekybos 
organizacija Britų Commonwealthe

Eatono krautuvių ir jų skyrių 
yra visoje Kanadoje, 
nuo vandenyno iki- vandenyno, 
jo pašto užsakymo katalogų 
prekyba pasiekia beveik 
kiekvieną pirkėją 
Dominijoje.
Ilgametis patyrimas, kokybė 
bei žinoma garantija: 
“Goods Satisfactory
or -
Money Refunded” 
|rodė tai kanadiečių 
generacijoms.

I EATON'S of CANADA|

%

ir žvaigždėtą dangų”. Jo many mu, amerikiečiai savo atsakymuose nepaminėję dar dviejų argumentų: 1. moralinės sąžinės liudijimo, kuris veda į Dievą per tiesos buvimą žmogaus galvosenoj; 2. visuętinio įsitikinimo, ku ris kyla tautose savaimingai.Būdinga, kad Gallupo anketos atsakymai priartėja prie garsiojo filosofo Tomo Akviniečio išdėstytų argumentų, tarp kurių jįs taip pat mini ir pasaulio tvarką, nors ir. ne pirmoj vietoj. Pagal šv. Tomą Ak v., yra dar šie argumentai: 1. yra pasaulyje judėjimas, todėl turi būti ir Judintojas; 2. yra padariniai — turi būti pirmoji Priežastis; 3. buvimas daiktų, kurie gali būti ar nebūti rodo, kad turi egzistuoti absoliutinė - nekintamoji Būtis; 4. yra pasaulyje daugiau ir mažiau tobulų kūrinių — turi būti tobuliausia absoliutinė Būtis.
lėjimą Maskvoje. Iškviestas vesti pasitarimų į Maskvą Markos buvo taip pat įkištas į Liubiari- kos kalėjimą ir galiausiai už “arf- tisovietinę akciją” nuteistas 25 metams kalėjimo.’Jo karininkai, nubausti ilgametėmis kalėjimo bausmėmis, buvo pasiųsti į Vorkutą. Ten tebėra ir visi kiti graikų “išlaisvinimo armijos” kariai; dabar turį dirbti pačius sunkiau-r. sius akmens anglių kasimo darbus. Liubiankoje ar Vorkutoje baigė savo komunistinę veiklą ir daugelis kitų pasižymėjusių tarptautinių komunistinių vadų.’

Lenkijos lietuviaiLietuvių spaudoje pasirodė ir platesnių žinių apie vieno asmens susirašinėjimą su vienu lietuviu Lenkijoje. Iš to susirašinėjimo matyti, kad ypač dabar Lenkijai priklausančiose srityse yra nemažai lietuvių, vietinių ir iš kitų Lietuvos sričių atvykusių. Jų ten turima šokėjų, menp ir mokslo sambūrėlių, turimas kažkoks ansamblis, kuris iš Siik valkijos vykstąs gastrolių į Lenkijos miestus. Buvęs jo koncertas Suvalkuose, Liubline, Elkė, Balstogėje, per Varšuvos radijo stotį. Ansamblis ruošiąsis gastrolėms į pajūrio miestus: Elbingą, Dancigą, Gdynę, Zopotą ir ktĮdomiausia, kad lietuviai turį Suvalkuose net 'Savą- gimnaziją; Tik skundžiasi, kad labai trūks^ tą vadovėlių bei šiaip knygų. Ar ta gimnazija yra privataus pęį- būdžio, gal net ne vieša, ar of£ cialiai veikianti, iš anų žinių neį aišku. /
— New Delhi. — Kinijoj pą& skelbtas žemėlapis, kuriame Šiaurės rytų Indija, Kašmiras it Šiaurinė Burma pavaizduota kaip Kinijos dalys. Indijos vj^ riausybė dėl to pareiškė protestą.
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Pavergtoje tėvynėje
Sovchozai plečiami

Per Vilniaus radiją pasigirsta, 
kad sovchozai Sovietų Sąjungoj 
“vis plečiasi”. 1939 m. buvę 4 027 
stambūs tarybiniai ūkiai, kurių 
žemės plotai sudarė apie 68 mil. 
ha. Pagal partijos įsakymą šie
met prie sovehozų buvo suarta 
5,3 mil. ha. naujų “plėšinių ir 
dirvojančių žemių”. Girdi, “dide
lį įdėlį įnešė 124 nauji tarybiniai 
ūkiai, šių metų pavasarį suorga
nizuoti Kazachstane, Sibire, Pa- 
volgy, Uralo stepėse ir kitur. 
Partijos ir vyriausybės pakvies
ti, į šiuos tarybinius ūkius lais
vanoriškai išvyko daugiau kaip 
72 000 komjaunuolių ir jaunuo
lių. Naujieji ūkiai aprūpinti pir
marūše techniką. Jau šiais me
tais pristatė valstybei pirmo der
liaus grūdus”.’.,’ Įdomu, ką tik
rai tie tariamieji “savanoriai’ 
iš Kazachstano ar Uralo rašo į 
namus... ’

Biuro tarnautojai einą 
į gamybą

Sovietinėje santvarkoje visi 
viską vykdo vis savanoriškai. 
Štai Vilnius .radijas paskelbė, 
kad ir “respublikos verslinės ko
operacijos tarnautojai paduoda 
pareiškimus, prašydami pasiųsti 
juos į gamybą”. Taip pareiškusi 
norą “dirbti betarpiškai gamy
boje” jauna inžinierė komjau
nuolė Filomena Tumėnaitė, ne
seniai baigusi Kauno Politechni
kos institutą ir dirbusi Kauno 
“Progreso” artelėje techninės 
kontrolės viršininke, “įsisavinti 
gamybines profesijas nutarę” 
kadrų inspektorius B. R. Kiryė- 
la, sandėlininkas B. Misiukonis, 
prekių žinovas A. Sentičevas ir 
kt. Iš Lietuvos verslinės koope
racijos tarybos administracinio 
aparato “savanoriais”, kaip skel
biama, “ į gamybą pereina” 10 
tarnautojų .. .

Du vyskupai tikrai mirę
Iš gautųjų pranešimų ir įvai

riais keliais ateinančių iš tėvy
nės žinių lietuvių religinio .gy
venimo užsienio vadovai pasida
rė išvadą, kad Vladimiro kalėji
me prie Maskvos tikrai yra mi
rę arkv. M. Reinys, vysk. Matu
lionis ir dek. V. Mironas. Tame 
pat kalėjime greičiausiai tebė
ra laikomas vysk. Ramanauskas. 
Rusų kalėjimuose bei koncentra
cijos stovyklose yra ir daugiau 
laikoma lietuviu dvasininku.

Grįžusio iš Sov. Sąjungos italų 
karo kapeliono tėv. Aligiano iš
gyvenimai huvo paskelbti italų 
‘Civita Catholica” žurnale. Iš tų 
atsiminimų matyti visas suimtų
jų likimo šiurpumas. Iš pradžių 
tiek lietuviai, tiek kitų tautų 
dvasininkai tiesiog kriste krito. 
Dabar mirtingumas yra kiek jau 
apmažėjęs. Ne vienas gali šiaip 
taip, išsilaikyti. Vladimiro kalė
jime laikomi visokių tautybių 
stambesnieji ir reikšmingesnieji 
^aliniai. • «

Grįžusių vokiečių karo belais
vių pareiškimu, kai kurie iš jų 
1952 m. radę apie 300 lietuvių 
iarbininkų, dirbusių prie Vol
gos - Dono kanalo statybos. Kai 
kurie iš lietuvių turėjo kartu su 
vokiečių karo belaisviais dirbti 
r prie Stalingrado atstatymo 
Daug lietuvių vyrų, moterų ir 
vaikų yra Novosibirske? tarp jų 
r Fel. Prapuolenytė iš Kybartų. 
Suimtieji pagal motyvą “Oči 
hernija”, pašiepdami bolševikų 
;avitarpio rungtynes ir nuolati- 
lius areštus, dainuoja: __ _
uok mane, paskui aš tave, pas- 
,um
me

HAMILTON, Ont.
Katalikių Moterų Draugija kartu su Rimu ir jo tėvais, kad 

praneša narėms . .
kad metinis Draugijos susirin- linki jam greit sustiprėti, 
kimas įvyks sekmadienį, vasario 
6 d. 5 vai. Aušros Vartų salėje.

praneša narėms jam pavyko nugalėti šią krizę ir
1 • • * • • - > ♦___ u a •

Oskaras ir Frida Vanagaičiai 
sausio 12 d. susilaukė trečio sū-

Susirinkimo programoje vai- naus. Vanagaičiai 35 Melbourne
dybos pranešimas, valdybos rin
kimai sekantiems metams. Kvie
čiama iš Toronto Izabelė Matu
sevičiūtė linksmu ir įdomiu žo
džiu paįvairinti susirinkimo pro
gramą. Po susirinkimo arbatėlė.

Būsimų'narių žiniai sekretorės 
adresas: V. Stanaitienė, 95 Dele- 
ware Ave., tel. JA. 9-8460. S. P.

Visuotinis sporto klubo VKo- 
vas narių susirinkimas šaukia
mas sekmadieni, vasario 6 d., 
tuojau po pamaldų parapijos sa- 
'ėje, 58 Dundurn St. N. Visi na- 
■iai prašomi dalyvauti. Kviečia
me j susirinkimą atvykti ir ne 
narius, kurie įdomaujasi sportu.

Valdyba.
Šalpos Fondo v-ba maloniai 

dėkoja kun. dr. J. Tadarauskui 
jž antrąją rinkliavą sausio 2 d. 
pamaldų metu, kuri davė šalpai 
$55.15, o visiems aukotojams už 
jų aukas taria nuoširdų ačiū.

K. Zbarausko šeima, 184 Ross-
Arės- *yn Avė. N., paskutiniu laiku at- 

įsidūrė sunkioje padėty. Šeimos 
mudu Tbu * s“usiar’eštuoši- Į maitintojas neteko darbo, o Zba- 

! rauskiene turėjo net 3 operaci-
Kaune buv. Ateitininkų na- jas. Šiuo metu jos sveikata gerė- 

muose, Laisvės alėja 3, praeiviai; i3’ sunkumu užgulė gy-
Jažnai girdi čirpinant muziki- ; ^ymo išlaidos.
nius instrumentus; dr. P. Kar- į Zbarauskai augina 3 mokykli- 
velio ūkyjė yra įtaisytas sovcho-j n:o amžiaus vaikus, taip kad 5 
zas ’ asmenų šeimai, neturint sutaupų

“Maisto” fabrikų teveikia tik į net^s 
kokia trečioji dalis. Kaip žino
ma, per pirmąją okupaciją bol
ševikai, užėję į Lietuvą, parei
kalavo iš “Maisto” pristatyti so
vietams 1 mil. bekonų. “Maisto” 
tuometiniams vadovams patiki
nus, kad tą jų reikalavimą bus 
įmanoma įvykdyti, bolševikai 
net kelis kartus pasitikrino, ar 
tai tikra tiesa, sakydami, kad 
Ukraina yra kiek kartų didesne 
už Lietuva, o tokiu užsakvmu 
neįstengianti kaip reikiant atlik
ti. Tačiau dabar bolševikai, gir
damiesi visokios pramonės išplė
timu ir stiprinimu, iš tikro net ir

tojui darbo, susidarė kritiška pa
dėtis.'

Šalpos Fondas iš savo kuklių 
išteklių paskyrė $50, bet tai toli 
gražu nepatenkina būtiniausių 
išlaidų. Gal ir kitos organizacijos 
galėtų šiek tiek padėti.

Šia proga reikėtų mums aty- 
džiau susimąstyti dėl didesnės 
paramos Šalpos Fondui.

“Čiurlionis”, mūsų tautinės 
dainos, muzikos ir meno pažiba, 
kovo 19 d. atvyks į Hamiltoną 
kviečiamas TF skyriaus.

TF v-ba nori, kad šį koncer- 
1 ta pamatytu kuo didesnis skai- 

to paties “Maisto’’ veiklos seno- į <-'iUS kanadiečių. Pasisekimas pi i- 
sios apimties toli gražu megali i klausys ne nuo TF v-bos, bet nuo 
pasiekti mūsų visų hamiltomecių lietu-

Okup. Lietuvoje vėl varoma v^- tautinės gar-
- - • •• -- • - bės reikalas. Todėl visi prašomiįprastinė agitacija — “visiems 

dalyvauti rinkimuose”. Mat, va- parduoti kanadiečiams nors po 1
sario 27 d. turi būti pagal planą ar ? bilietus.^Jų jąu^gahma^gaiūi 
įvykdyti T. Lietuvos AT ir vie
tiniu tarvbu rinkimai.

Kviečiame i talka!
“Tėviškės Žiburiai” skelbia platinimo 
vajų nuo gruodžio 15 d. iki kovo 1 d.
Kreipiamės į mieluosius mūsų skaitytojus, bičiulius ir pla
tintojus. prašydami surasti BENT PO VIENĄ NAUJĄ 
SKAITYTOJA.

Spaudos laisvės jubiliejiniais metais tcnelic- 
ka nei vieno lietuvio be lietuviško laikraščio! 
“TŽ” leidėjai kiekvienam skaitytojui, sura
dusiam bent vieną naują prenumeratą, skiria

dovanu
po knyga^

kurių vertė 2-3 doleriai.
Dovanom skiriamų knygų sąrašą 

skelbiame žemiau.

Nors leidimo išlaidos jau šiemet pakilo bent 20% ir nors 1955Nors leidimo išlaidos jau šiemet pakilo bent ir nors lUoo m. 
numatoma išleisti daugumą numerių po 10 ps!., “TŽ” kaina 
lieka ta pati: Kanadoje ir JAV metams $4, kitur $4.50, pusmečiui 
— visur $2.50

paš V. Urbaitį, JA. 2-7565, P. 
Kanopą, JA. 9-9934, A. Šimkevi- 

i čių. JA. 9-1223 ir pas kitus TF
I' v-bos narius.

V-ba šį koncertą išpopuliarins 
per CHML radiją ir per anglų 
vietinę spaudą.

Didysis žiemos balius sausio 
22 d. praėjo su-didžiausiu pasi
sekimu. Jį rengė TF viet. sky-_ 
rius. Atsilankė 271 svečias, gau
ta $264,20 pelno. Turint minty, 
kad neimtą už staliukus, o už su
naudotas bufete dėžes alaus ir 
degtinės bonkas viešbutis paėmė 
po $2-viso $88 komiso, gautą pel
ną reikia skaityti dideliu.

Šį kartą dalyvavo didesnis bū
rys Toronto sportininkų ir šiaip 
svečių, kurių nuomonės rengė
jams buvo ypač malonios.

Kaukių balius, rengiamas TF 
skyriaus, įvyks yasariro 19 d. 
Royal Connaught Normandie ir 
Orient salėse (jos abi jungiasi). 
Geriausios kaukės bus premijuo
jamos. Staliukus prašome užsa
kyti iš anksto pas V. Kazlauską, 
2 Fife St., tel.. LI. 9-3796.

Baliuje gros Benni Ferri or- 
; kestras 8 orkestrantų sąstate, 
i Įėjimas $1.25.
j Rimas Prunskus, 14 m., sun- 
; kiąi sužeistas pr. metų gruodžio 
j 4 d. eismo nelaimėje, sausio 29 
' d. išėjo iš ligoninės, išbuvęs net 
i 20 dienų be sąmonės.

Visi hamiltoniečiai džiaugiasi

Mielieji skaitytojai, nuo jūsų priklausys 
“Tėviškės Žiburių” turinys ir dydis!

Dr. Ona Valaitienė
Priima ligonius ir gimdyves

“TŽ” SKAITYTOJAMS IR PLATINTOJAMS, SUKALUSIEMS 
NAUJĄ PRENUMERATĄ, DOVANOJAMŲ 

KNYGŲ SĄRAŠAS
S. Ragana Sename dvare
T. ’ Daveau Šv. Pranicškus Asyžietis 
N. Vion Šv. Antanas Paduvietis 
M. Juros Šventųjų gyvenimai 
P. Orintoitė Šulinys sodyboje 
J. Steinbeck Torp pelių ir vyrų 
E. Williams Medinis arklys
A. Baronas Užgesęs sniegas 
J. Nevordouskos Užrūstinti dievai 
J. Dabrila Vai lėkite dainos 
S. Būdąvas Varpai skamba 
P. Orintaite Viljgailė 
Aliūnos Valerijono lažai 
P. Tarutis Žirgeliai padebesiais 
V. Jonikas Trys margi laiškeliai
B. Rukšo Žemės rankose 
B. Gražulis Išdavimas 
 '•— Lietuvos konstitucija
V. Tomuloitis Roguvos malūnininkas 

EnskOitis Svajūnas 
Dooley Ar tu klausei Merijos? 
Zobarskas Gandras ir gondrytė 
šveistas Siela lagamine

Darbo valandos: 
1-3, 6-8 vai. po pietų ir pagal 

susitarimą.

’A. Vilainis Amžini šešėliai 
A. Rūkas Bokštai, meilė ir buitis 
V. Banaitis Liaudies dainos IV sąs. 
P. Kozulis Dulkės ežere 
A. Puškinas Dubrovskis 
J. Kėkštas Diena naktin
A. Vaičiulaitis Kur bakūžė samanota
J. Gailius Kartuvės z
B. Sruoga Kazimieras Sapiega
V. Kastytis Kolektyvinė prausykla
A. Giedrius Lekučio atsiminimai 
H. Nagys Lapkričio naktys
J. Mantas Lietuve boH. okupacijoje 
J. Bučvs Marijos apsireiškimas Liurdc
J. Skvireckas Naujasis Testamentas
K. Girtautas Portroet dės Heimatl. 
M. Juras Pranašystės apie pasaulio p. 
J. Prunskis P’ie vilties kryžiaus
J. Grušas Pabučiavimas 
J. Kėkštas Ramybe man
B. Rutkūncv Sparnus man meta p.
A. Škėma šventoji Inga

B. Voveraite Viltrakių vaikai

57 Burris St.. Hamilton, Ont. 
Telef. JA. 8-8275.

p. 
L. 
S. 
J

Nuo kiekvienos naujos prenumeratos prašome pasirinkti po 
vieną knygą, iš paskutinių devynių galima pasirinkti po tris.

St. turi savo namą ir yra labai 
malonūs žmonės. Linkime nau- 

į jagimiui gražios ateities, o tė
vams ištvermės ir pasisekimo 
jaunąją kartą išauginti krikščio
niškai lietuviškoj dvasioj.

Lietuvaitėms, norinčioms pi
giausia kaina įsigyti gražius tau
tinius drabužius, rekomenduoja
me kreiptis į p. Lukoševičienę, 
123 Grant Ave., tel. JA. 2-6030. 
Ji suteiks smulkių informacijų, 
kaip juos išsirašyti iš Vokieti
joje gyvenančių audėjų, kurios 
pačios juos audžia.

Pataisoma. “TŽ” Nr. 4 veda
majame “Rasti kelią į žmogų” 
pažymėta, kad TF Hamiltono sk. 
v-ba per du’knygų platinimo va- Į 
jus ’pardavė 582 knygas. Iš tik
rųjų gi, šis skaičius išplatintas 
tik II vajaus metu, o per I ir II 
vajus viso paskleista -lietuvių 
tarpe 832 knygos.

Platinant knygas po namus, 
prieš dvi savaites du lietuviai, 
gyveną 164 Barton St. W., sumu
šė ligšiolinį rekordą: J. A. vienu 
kartu nusipirko knygų už $30.50, 
o M. už $16.25. Jiems tenka di
delė padėka už paramą knygai 
ir Tautos Fondui.

' Sk. St.
■ Padė ko

Hamiltono Katalikių Moterų Draugi
ja dėkoja visiems prekybininkams ir pri
vatiems asmenims parėmusiems jų lote
riją vertingais fantais. Loterija Įvyko 
per vakarą sausio 15 d. Roberts resto
rane ir davė $136 pelno. Viso gryno 
pelno gauta $253. Dėkui už pinigines 
aukas dr. Levinskui, kun. J. Todaraus- 
kui po $5 ir kitiems. Toip pat na
rėms prisidėjusioms darbu.

Sausio 24 posėdyje, Įvykusiame pas 
p. Kačinskienę, draugijos valdyba iš savo 
iždo paskyrė: Aušros Vartų bažnyčiai 
$25, vysk. Valančiaus mokyklai $25, 
sanatorijos ligoniams $15, san. ligoniui 
Radzevičiui Vokietijoj $10. Sčlpos Fon
dui 10% pelno $25, KM D-jos Centrui 
$22.

Dar kartą ačiū visiems, kurių parama 
įgalina mus šitai atlikti.

Valdyba.

Sausio 14 d. 11 v. rytą mirė 
Pranciška Kuncaitienė, 89 m., 
žento Dumčiaus namuose. Jokia 
rimta liga neaugo, mirė aprū
pinta šv. sakramentais. Liko 
dukterys M. Dumčiuvienė, M. 
Zovienė, žentas Pr. Dumčius, sū
nus Simas Kuncaitis ir Jonas 
Kuncaitis. Anūkai Vytautas ir 
Romas. Dųmčiai. Kiti artimi gi
minės, kaimynai ir pažįstami.

Į laidotuves suvažiavo daug 
'giminių; draugų, pažįstamų ir 
vietos lietuvių. Mašinų buvo per 
37; žmonių apie 140. Atlaikytos 
dvejos šv. mišios ir egzekvijos, 
po liberos pamokslas. Dalyvavo 
trys kunigai laidotuvių ceremo
nijose: Tėv. Louis OFM, kun. B. 
Dagilis ir kun. V. Rudzinskas. 
Palaidota šv. Alfonso kapinėse.

Ilsėkis ramybėje mūsų visų 
mvlima senutėle.

Sunkiai serga Hotel Dieu se
nas lietuvis Petras Dargužis: su- 
paraližuota dešinė ranka ir koja, 
kiek paliesta ir dešinė galvos pu
sė. Jau senai guli ligoninėj veik 
visų užmirštas ir gal kiek apleis
tas. Vietos kunigas su sakramen
tais aplankė. Deja, jis sako dar 
per anksti. Vėliau gali būti per 
vėlu. Neturi nei giminių nei ge
rų bičiulių. Būtų gera, kad mū
sų geraširdžiai lietuviai tą vien
gungį brolį aplankytų. Jis vienas 
pats blaškosi palatoje tarp sve
timųjų.

Dar tebeserga N. Petrauskai
tė, guli Metropolitan ligoninėj. 
Jos kairė koja sugipsuota ir sun
kiai gyja. Teks kokį mėnesį taip 
pasirgt. : ••

Sunkiai serga akimi Skeive- 
rienė, veik nieko nemato abiem

Dr. J. Baltrušaitis
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

95 DELAWARE AVE., HAMILTON
Bendroji praktiko, moterų ligos su 

gimdymo pagalba specialiai.
Priėmimo vai. kasdien nuo 2-8 vai. pp. 

Šeštadieniais nuo 9.30-12 vai.
Kitu laiku pagal •susitarimų.

Telefonas JA. 8-5340.

SUDBURY, Ont.
Rinkimai. Apylinkės visuoti

nis susirinkimas, kuris įvyko 
sausio 23 d. mažojoj Christ the 
King parapijos salėje, naujon 
valdybon išrinko J. Dženkaitį 
40 bals., A. Strakauską — 33, J. 
Jakubonį — 27, L. Kaspariūną — 
26 ir V. Staškevičių — 25. Į revi
zijos komisiją: V. Montvilas, A. 
Kusinskis ir J. Čipkus. Susirin
kimas, palyginti, užsitęsė gana 
ilgai, nes pirmąjį kartą pasiūly
tieji kandidatai visi atsiėmė savo 
kandidatūras ir tik iš antro kar
to vargais negalais pavyko su
lipdyti valdybą. Iš miesto ir apy
linkės turinčių teisę balsuoti 
virš 300 susirinkime dalyvavo tik 
43. Susirinkime pirmininkavo R. 
Bagdonas, sekret. J. Kručas.

— Pernai vasarą gražiai pasi
rodžiusi tautų festivalyje R. Bag
dono vadovaujama tautinių šo
kių grupė atkreipė dėmesį ir iš 
kaimyninių miestų atvykusiųjų. 
Dėl to į vasario 9 d. North Bay 
ruošiamą tautų festivalį yra pa
kviesti ir lietuviai. Netrukus to
ji pati taut, šokių grupė pasiro
dys per Sudburio televiziją.

OAKVILLE, Ont.
Ketvirtadienį, sausio 27 d. va

kare, paskelbta viešai žinia, kad 
Fordo Ca. Kanadoje ir auto dar
bininkų unija — pasiekė susita
rimo. Tuo būdu 109 dienų strei
kas dėl atlyginimo pakėlimo — 
baigiasi ir 9000 darbininkų — 
čia, Windsore ir Etobicocke. turi 
grįžti atgal prie darbo. Susitari
mo sąlygos dar nepaskelbtos. Iš 
pat pradžių unija, kaip žinome, 
buvo pareikalavusi geresnio 
sveikatos draudimo ir kit. prie
dų, kartu sudėjus apie 54 centus 
į valandą, bet galutinai nusilei
do iki vienuolikos centų, kompa- 
nija’gi siūlė tik 3 centų priedą. 
Kelis kart nutrukusios derybos 
buvo vėl atnaujintos Kalėdų me
tu, ėjo labai sunkiai ir užsitęsė 
virš 4 savaičių.

Spėjama, kad Fordo Co. gali 
padidinti gamybą, nes atsargų 
pardavimui nebeturi ir dėl to ga
li priimti naujų žmonių į darbą, 
bent laikinai. Neturintiems visai 
jokio darbo būtų pravartu pa
bandyti. Kor.

WINDSOR, Ont.

Perkant ar parduodant namus

kreipkitės į mūsų atstovą

Zigma^ Didzbali
129-1 KING ST. E., HAMILTON 

Telefonas LI. 9*3558

L. TESLIA leal Estate

Lietuviai pasaulyje
JA VALSTYBES

Viešosios Lietuvių Nuomonės 
Tyrimo Institutas susidarė Los 
Angeles. Pirmin. išrinktas J. Vi- 
tėnas, sekr. L. Valiukas, nariai 
— J. Kojelis, J. Gliaudą ir J. 
Tininis. Institutas tuo tarpu ruo
šia programą, pagal kurią liet, 
viešoji nuomonė galėtų būti iš
aiškinta.

Inž. Jonas Audriūnas, 62 m., 
mirė sausio 15 d. Milford, Del. 
Kaune velionis dirbo vandentie
kio ir kanalizacijos skyriuje, 
tremtyje yra buvęs Hanau sto
vyklos komiteto pirmininku. Pa
liko žmona Natalija, duktė Re
gina Marynčak ir brolis buvęs 
kavalerijos majoras Antanas, 
gyvenąs Kolumbijoje.

BALFo pirmininkas paskelbė 
padėką visiems sveikinusiems 
dešimtmečio proga.

Detroito lietuviai 37-ąsias Ne
priklausomybės metines minės 
vasario 13 d. 3.30 vai. Western 
augšt. mokyklos jaukioje audi
torijoje, kurioje yrą virš 1.200 
sėdimų vietų. Svarbiausiu kal
bėtoju atvyksta ALTo pirminin
kas L. Šimutis, o iš amerikinių 
valdinių įstaigų laukiama vieno 
iš Mičigano senatorių arba pačio 
valstybės gubernatoriaus. Beto. 
numatyta ir įspūdinga meninė 
programa. Minėjimą ruošia Det
roito Liet. Organizacijų Centras.

Stamfordo lietuvių kolonija 
per 1954 m. tremtinių šalpai su
aukojo $402.50.

Prof. Viktorą Biržišką, gyve
nantį Čikagoje, neseniai ištiko 
nelaimė. Sausio 19 dieną norint 
jam Įlipti į autobusą šoferis pri
vėrė ranką ir pradėjo važiuoti 
jam likus lauke. Profesorius taip 
buvo velkamas veik visą bloką.

B. K. Balučio 75 m. amžiaus 
sukaktuvių minėjimas - banke
tas Detroite įvyks vasario 5 d. 
viename iš Detroito žymesnių
jų viešbučių (“Tuller”). Jau pa
žadėjo atvykti iš įvairių JAV 
vietų visa eilė žymesnių lietu
vių veikėjų, bei Lietuvos konsu
las Čikagoje dr. P. Daužvardis. 
Gaila tik, kad rengėjų nustaty
tasis $5 mokestis .asmeniui, ne 
vieną privers pasilikti namuose..

Rašyt. Alė Rūta - Arbačiaus
kienė, gyv. Detroite, romano 
premijos laimėjimo proga, susi
laukia eilės korespondentų iš 
amerikinės spaudos, kurie inte-i 
resuoiasi jos ir aplamai lietuvių 
literatūra.

Prof. V. Kanauka, VD ūn-tc 
Medicinos fakulteto žymusis chi
rurgas po sunkaus ir Įtempto 
darbo gavo teisę praktikuoti.

akimis. Vienai akiai darė opera
ciją Detroite. Reikia manyti pa
sitaisys.

Vasario 16-oji bus švenčiama
vasario 12 d. Z. T.

Dėka energingos mokytojos 
M. Čiuprinskaitės, pavyzdingąį 
dirba šeštadieninė mokykla. La
bai gaila, kad ne visi tėvai susi
rūpinę savo vaikų , lietuvišku _ .
mokslinimu ir auklėjimu. Toly- buvo tiek pripažintas, jog nese-
gios naudos duoda ii' skautybė. 
Būrelis neseniai įsisteigęs, bet 
darbščios Detroito tunto tunti- 
ninkės Žalvyros Buknytės ir Ro
mo Dumčiaus pastangom, suei
gos vyksta kas trečias šeštadie
nis. Įgytos uniformos ir baigia
mas apmokinimas įžodžiui.

Prieš pat N? Metus sesė Žalvy
ra iš Detroito, 5 vyr. skaučių ir 
skiltininko Romo lydima, su pil
nais pokais užkandžių ir gėrimų, 
atvyko pas Windsoro jaunuosius 
skautus ir suruošė jiems vaišes. 
Vaišės buvo tokios linksmos, pil
nos dainų, kalbų, juoko ir žaidi
mų, kad negali prilygti pana
šiam suaugusių pobūviui. Vaikai 
jas prisimena kasdien, reikia 
manyti, neretai prisimins užau
gę ir pasenę. Norėtųsi paraginti 
ir pakviesti visus tėvus, kad at
vykę patys įsitikintų ką šešta
dieninė mokykla duoda ir vai
kus leistų į mokyklą.

Apyl. valdybos rūpesčiu šeš
tadieninės mokyklos patalpose 
atidarytas kolonijos knygynėlis. 
Jau yra kelios dešimtys vertingų 
lietuviškų knygų ir išduodamos 
skaityti. Tikimasi, knygynėlis 
didės ir tautiečiai juo naudosis.

Jau ruošiamasi vasario 16-tos 
minėjimui. Pakviestas su paskai
ta “Draugo” redaktorius p. Ši
mutis. Meninę programos dalį 
atliks: windsoriečių labai mėgia
ma Detroite gyvenanti jauna, ta
lentinga solistė Irena Variako- 
jytė. Toliau pasirodys kolonijos 
choras, kuriam ruošiamasi visu 
stropumu, šeštad. mokykla ir 
skautai. Minėjimas įvyks vasario 
13 d. 12 vai. kolonijos bažnyčioj, 
vėliau ukrainiečių salėj. Minė
jimo išvakarėse, t.y. vasario 12 
d., nuo 2-2.30 vai Windsoro CBE 
ir Toronto CJBC radio stotys 
duos lietuvišką programą anglų 
kalba ir lietuviškų plokštelių 
muziką. Tą pat vasario 12 dieną 
kroatų salėj (netoli parapijos 
bažnyčios) ruošiamas parengi
mas. Salė atidara nuo 7 vai. vak.

Apylinkės valdyba prašo savo, 
Detroito ir artimųjų kolonijų 
tautiečius kuo skaitlingiau daly
vauti ruošiamam parengime, 
minėjime ir parašyti kad ir 
trumpus padėkos laiškus CBE 
Radio Station, Windsor, padėko
jant už programą ir pageidau
jant daugiau tokių.

General Motors ir Chrysler 
fabrikam pradėjus dirbti pilnu

niai persikėlė i ištaigingiausią 
Brooklyno rajoną prie pat di
džiojo muziejaus iv bibliotekos. 
Sūnus Algis neseniai baigęs in
žinerijos mokslus žymioje kari
nėje JAV kolegijoje, šiuo metu 
ruošiasi stoti į Karo aviacijos 
pilotų mokyklą. Duktė Aldona 
baigia Bennington kolegiją Mai
nes valstybėje kur studijuoja 
politinius mokslus ir muziką.

Dr. J. K. Valiūnas, neseniai 
grįžęs iš kelionės po tolimuosius 
Rytus, “Neries” bendrovės rei
kalais netrukus vyks į Europą.
D. BRITANIJA

Pagalba vargstantiems. Nors 
D. Britanijos lietuviai patys nė-

bojo Kettering skyrius, sušelp
damas jąK rūbais ir maistu. Būtų 
gerai, kad ir kiti skyriai nuo jų 
neatsiliktų.

Velionis pik. Itn. Leonas Val
kūnas, miręs gruodžio 8 dieną 
Keighley yra palikęs kaikurių 
raštų, kurie bus spausdinami re
liginės kultūros žurnale “Žibin
te”. Paliko nuliūdusi žmona ir 
gedinti Lietuvių katalikų pa
rapijinė bendruomenė, kurios 
centro valdybos pirmininku bu
vo prieš keleris metus.

Pramogos vaikams. Kalėdų' 
švenčių metu Anglijos lietuviai 
nepamiršo mažųjų, kuriems įvai
riose vietose buvo surengtos at
skiros pramogos: Londone, Not- 
tinghame, Bradforde, Wolver- 
hamptone, Corby ir kaikuriose 
Škotijos lietuvių kolonijose, kaip 
Glasgove ir Bellshillyje. Kiek
vienoje. vietoje meninę progra
mą atliko patys vaikai — ką 
nors inscenizuodami, suvaidin
dami. pašokdami ar eilėraščių 
padeklamuodami. Eilėraščius sa
kyti mėgino ir patys mažiausieji, 
kurie gimė Anglijoje ir gyvena 
labai nepalankiose lietuvišku
mui sąlygose. Būdinga, kad tie 
vaikai, kurių tėvai brangina sa
vo kraštą ir skaito lietuvišką 
spaudą, daug geriau taria lietu
viškus žodžius ir sugeba padek
lamuoti gražius eilėraščius. Po 
meninės dalies kiekvienoje vie
toje pasirodė Kalėdų Senelis, pa
pasakodamas šį tą apie Lietuvą 
ir paragindamas vaikus lankyti 
lietuvių mokyklą ir nepamiršti 
lietuvių kalbos.

Kieta žiema. Lietuviai, kurie 
D. Britanijoje gyvena 7 metus, 
dar neatsimena tokios žiemps, 
kokia atropojo sausio pradžioje 
ir žada kurį laiką pasilaikyti. 
Prikrito daugybė sniego, kuris 
netirpsta, bet laikosi, užšalo eže
rai ir upės, o kaikur kilo potvy
niai. Ištisos vietovės Škotijoje 
sniego taip apverstos, kad liko 
atskirtos nuo likusio pasaulio. 
Maistą, medicinos pagalbą ir pa
šarą gyvuliams gabena helikop
teriai ir lėktuvai. Yra ir aukų;/ 
kaikas sušalo, kaikas mirė nuo 
gaisro, .besistengdamas prišildy-- 
ti namus. Gera, kad nesiaučia 
ligos. Tuo tarpu ir lietuviai gali 
džiaugtis sveikata ir darbingu
mu. Lietuvių tokia žiema neste
bina, nes ji primena lietuviškas 
žiemas, tačiau anglai negali at- 
siskųsti šalčiais ir sniegu.
VOKIETIJA

Radijo Sekimo stotis, veikian
ti Inf. Tarnybos žinioje, užfik
suoja ne tik iš okup. Lietuvos 
Vilniaus radijo pranešimus, bet 
taip pat neseniai pradėtąsias 
duoti užsienio lietuviams trans
liacijas lietuviškai per Maskvos 
siųstuvą. Stotis pradėjo veikti 
1952 m. lapkričio 28 d. ir su lai
ku savo veikimą smarkiai iš
plėtė.

Kadangi su senąja aparatūra, 
ypač vasaros metu, kai esti di
desnis spinduliavimas,- ne visada 
pavykdavo kaip reikiant prane
šimus užfiksuoti, tai buvo Įsigy
ta nauja aparatūra, su kuria yra 
pavykę užfiksavimą žymiai ge
riau patobulinti. Stoties medžia
gą gauna taip pat kiti radiofo
nai ir Įstaigos. Vienas egz. siun
čiamas Amerikos Balsui į Mūn-

ra kaip reikiant įsikūrę ir daugis cheną kitas į Vašingtoną. Free 
svajoja a|>ie emigraciją į JAV, Europe gauna du egzempliorių, 
tačiau pastaruoju metu sukrus- ju vieną prie Free Europe vei- 
ta padėti Vokietijoje vargstan- ^jaRti v. Rastenio vadovaujama 
tiems lietuviams ir mokslei- žinvha. Centre <?autieii nraneši- 
viams. Iniciatyvos ėmėsi stiprus 
DBLS Manchesterio skyrius, pa
skelbęs rūbų ir avalynės rinki
mo vajų. Surinkti daiktai bus 
tiesiog persiunčiami Vokietijos 
lietuviams. Jau anksčiau vieną 
lietuvių šeimą Vokietijoje glo- 
tempu, mieste nedarbas sumažė- 
jo. Fordo streiko galo nesimato, 
nors tarp unijos ir kompanijos 
vyksta dar prieš šventes prasi
dėję derybos. Lygiagrečiai posė
džiauja Fordo ir Chrysler fab
rikuose dirbą komunistai, su 
kurstančia propaganda pagal 
Maskvos direktyvas.

J. Ražauskas.
Fordo streikas baigės. Jis ne

vienam buvo įgrĮsęs, bet kartais 
ir tokių priemonių reikia imtis. 
Atrodo, kad tuo .pačiu išnyks ir 
bedarbių problema, nors lietu
vių tarpe jų skaičius buvo suma
žėjęs, tuo pačiu atgys ir visas gy
venimas. Lietuviai Windsore yra 
neblogai įsikūrę, o jau automo
bilių, automobilių — retas kuris 
čia jo neturi. Visi perkasi viens 
už kitą geresnius ir gražesnius. 
Greitu laiku išhyks pėstieji ir 
dviračiais važinėjantieji. Neatsi- 
liekama nuo kanadiečių.

Kroatų salėje, 2520 Seminole 
Str. vasario 12 d. apylinkės val
dyba duošia linksmavakarį. Me
ninėje dalyje baletas, tautiniai 
šokiai, duetas, išpildo Detroito 
skautai. Puiki proga linksmai 
praleisti šeštadienio vakarą. Pra
džia 7 vai. vak. Laukiame!

Windsorietis

tačiau pastaruoju metu sukrus is jų vieną prie Free Europe vei-

žinyba. Centre gautieji praneši
mai Įvertinami, dokumentuoja
mi ir įrišami. Lietuvą išlaisvi
nus, jie labai pravers visoms 
Įstaigoms.

Pačioje stotyje darbas yra itin 
sunkus ir įtemptas. Jis pradeda
mas penktą vai., o baigiamas vė
lai naktį ir vyksta visą laiką be 
pertraukos, tiek šeštadieniais, 
tiek sekmadieniais ir per visas 
šventes. Aparatai labai brangūs 
ir jautrūs, greit susidėvi ir jaut
riai reaguoja į įvairius trukdy
mus. Pranešimai užrašomi mag
netofonų, kurių stotis turi jau 
tris. Paskiau gautoji medžiagą 
perrašoma mašinėle į lakštus ir 
išsiuntinėjama kam reikiant.

Memingeno apylinkės lietu
vius ištiko daug nelaimių. Tra
giškai žuvo dėl sunkių gyvenimo 
sąlygų du vaikučiai: Ema ir Al
girdas Petruškevičiai. Palikti 
kuriam laikui bute be tėvų prie
žiūros. jie užtroško kambaryje 
nuo dūmų, kūrenant pečiuką se
nomis gumomis ir kitais gero 
kuro pakaitalais.

Mirė evang. kun. J. Stanaičio 
žmona Erna Stanaitienė, kukli, 
tyli, bet labai pareiginga moti
na ir pavyzdinga lietuvė, sulau
kusi 50 m. amžiaus. Mirė ilgai 
sirgęs džiova ir astma bendruo
menės narys Otas Glytas, Lietu
vos ūkininkas, pavyzdingas lie
tuvis, palikes didelę šeimą.

Maž. Lietuvos Tarybos narys 
Hermanas Grečias, susipratęs 
prūsų lietuvis, kilęs iš Labguvos, 
mirė Kiely - Friėdrichshorste.
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Kaip formuojama JAV politika?
Talkinusi šešiems JAV užs. r. 

ministeriams Miss Dorothy Fos- 
dick, praėjusią savaitę išleidusi 
knygą “Common Sense and 
World Affairs” pripažįsta, jog 
1945 metai, kai JAV lietuviai bu
vo ignoruojami, buvę Amerikos 
diplomatijoje didžiausios nesėk
mės metai. Ir tai dėlto, kad JAV 
luvo atsimetusi nuo savo pa
grindinių principų ir demobili
zavusi jėgą jiems įgyvendinti. 
Kalbėdama apie neįsivaizduoja
mos atsakomybės min. J. Foster 
Dūles ir anksčiau buvusių užs. 
reik, ministerių globalinę politi- 
kos-liniją, ji įdomiai aiškina įta
kas; kurios formuoja jo politiką. 
Šalia sąjunginių valstybių kole
gų, valstybės sekretorius yra in
formuojamas ir įtaigojamas JA 
V-bių senatorių ir kongresmenų, 
kurie dažnai esą paskirais klau
simais savo balsuotojų būna ge
riau informuoti nei jis pats; at
skirų komitetų kongresmenų ty
rinėjimai jam suteikia pagrindą 
tolimesnei politikai. Miss Fos- 
dick tvirtina, jog ir TV, radijo 
bei spaudos komentatoriai išreiš
kiu intelektualų arba masių nuo
mones taipgi esą galingi veiks-

VACLOVO VERIKAIČIO KONCERTAS

Sausio 25 d. konservatorijos 
koncertų salėje įvyko Vaclovo 
Verikaičio koncertas, akompo- 
nuojant Miss Edith Meek. Susi
rinko gana daug publikos, tarp 
jų nemažai lietuvių. Tai buvo 
jo priešpaskutinis pasirodymas 
prieš užbaigiant konservatorijos

Klasiko, neopolitaniškos mo
kyklos Durante rami daina: Ver
giu, tute amor, buvo puikus įva
das tolimesnei programai. Gai
daro dainoje Alma del core ir 
ypatingai Carissimi: No, no non 
si spėri, jis parodė savo balso 
techniką. .Handel pratoriumuosc 
“Hercules” o ypatingai “Sam
son” arijoje Honour and Arms 
dainininkas parodė savo balso 
stiprumą ir pajėgumą. Pirmoji 
koncerto dalis buvo užbaigta 
virtuosiniu Brahmso Zigeuner- 
lieder.

Antra koncerto dalis prasidėjo 
arija iš Verdi operos Don Carlos. 
Į šitą išpildymą norėčiau at
kreipti ypatingą dėmesį. Ji ne
atitiko jb amžiui ir subrendimui, 
bet jos išpildyme netrūko gilaus 
dramatizmo. Jo balsas savo stip
rumu užpildė kai kuriuos vaidy
bos trūkumus. Po šito sekė 4 lie
tuviškos dainos: “Už šilingėlį”

Ont., kun. J. 
NJ., kun. A. 
Sungoila, Wo-

"Tėy. Žiburiams”
Garbės prenumeratoriai

1954 m.
Prof. P. Podolis, Detroit, Mich. $17, 

Dr. B. Radzivanas, Brooklyn, kun. A. 
Šeštokas, Chicago, J. Stradomskis, Delhi, 
Dr. J. Sunogila, Wakaw, Sask., po $10

1955 m.
J. Stradomskis, Delhi, 

Pragulbickos, Elizabeth, 
Šeštokas, Chicago, Dr. J. 
kow, Sask., po $J0.

Aukojo: po $5 —• F. Statkus, London, 
Ont., kun. V. Rudzinskos, Windsor, Ont., 
po $4 — V. Sibulis, Fort William, Ont; 
po $3 — L. Budginas, Pittsburg, Pa., 
po $2 — S. Andriekus, Toronto, kun. 
A. Tamolunas, Miami, Fla., Mary Astor, 
Chicago, P. Gruodis, Cleveland; po $1 
— C. Modestovičius, Cleveland, L. Pe- 
terytė, Hamilton, Ont., P. Šiugždinis, 
Edmonton, Alta, A. Jonkutė, Chicago, 
VI. Mockus, Sault Ste Marie, .Ont., L. 
Dambrauskas, Ozone Park, N.Y.%K. Ba
ronas, Hamilton, Ont., J. Aukštakalnis, 
Kowkosh, Ont., S. Petrošius, Canoga 
Park, Calif., p. Senkevičius, Toronto, 
F. Ankudavičius, Hamilton, Ont., J. Lut- 
kus, Tillsonburg, Ont., J. Onoitis, Straf- 
fordville, Ont., V. Laurušonis, Claren
don Hills, III 
stock, Ont., 
Viola Strack, Chicago, P. Petrušaitis, 
Racine, Wise., I. Vilimas, Courtland, 
Ont., V. Rocevičius, Cleveland, kun. P. 
Dambrauskas, Baltimore, J. Daujotas, 
Toronto, A. Šalčiūnas, Philadelphia, kun. 
I. Ročys, Oshkosh; V(isc., kun. K. M. 
Vembre, Stoughton, Mass., A. Žiūraitis, 
Chicago, J. Vaineikis, Chicago, J. But
kus, Bridgeport, Conn., prel. J. Bolkū
nas, Mospeth, N.Y., E. Miklovoitis, 
Whitby, Ont., J. Leveris, Campbell Bay, 
Que., J. Olšauskas, Wowa, Ont., K. 
Skrinskos, Vancouver BC, P. Lelis, To
ronto, S. Zulpo, London, Ont., L. Remei
kienė, Sudbury, Ont., F. Dubauskas, 
Montreal, Que., A. Jonkutė, Chicago, 
K Bojoros, Sault Ste Marie, Ont., VI. 
Žemaitis, Lontftoc, Ont., J. Vaitkaitis, 
North West Territories.

Visiems rėmėjoms nuoširdžiar dėko-

Pr. Koziukonis, Wood- 
Wilimos, Delhi, Ont.,

JAV-bės “IŠKASĖ KARO
Metereologų spėliojimas, kad 

nepaprastai sausa žiema atei
nančiais metais žada tarpais vie
sulus, bei stebėtinu vikrumu ir 
sugebėjimu pravestas Eisenho- 
werio - Dulles manievras išgau
ti Kongreso ir visos Amerikos 
gyventojų pritarimą jų linijai 
antraisiais “išlaisvinimo politi
kos metais”, verčia mus vis dau
giau respektuoti neseniai čia mi
nėtą astrologą Almą Granning 
skaičiusį žvaigždėse, kad prasi
deda tironams sunkios dienos. 
Spėtume, jog ne Tachen ar For- 
mozos salose glūdi JAV “karo 
kirvio” iškasimas. Prezidentas 
nesakė mirtingiesiems, visko, ką 
jis žinojo. Formozą juk ne nuo 
šiandien buvo grąsinama “išlais
vinti”. Aiškia Amerikos vieny
bės demonstracija, pritariant 
prezidento ir Dulles “taikingo
mis priemonėmis (pradžioje), iš
laisvinimo politikai”, buvo pa- 
grąsinta ne vien kom-kinams. 
Tai buvo politinis manevras ne
turįs sau lygaus istorijoie. Jei 
šitokią drąsą ir išmintį 1939-1940 
metais būtų parodę prezidentas 
Rocsevedtas, o 1945 metais — 
Trumanas, kitaip šiandien atro-

niai JAV užsienio politikos ve
dime. Pagrindinę betgi informa- 
se. (Pav. Harold Veaeler vado- 
cija esanti paruošiama Valstybės 
Depart, geografiniuose skyriuo- 
vauja Pabaltijo valstybių, Len
kijos ir Čekoslovakijos skyr.). 
Skyriai suskirstyti poskyriais. 
(Lietuviškasis priklauso “East
ern European Affairs” posky
riui, kuriam vadovauja W. Bar
bour, gi šis priklauso “European 
Affairs“ — kuriam anksčiau va
dovavo L. T. Merchant, o dabar 
ar tik ne Loy Henderson, kurio 
žmona yra kilusi iš Latvijos). 
“The Office of Inteligence Re
search” informuoja John Foster 
Dulles apie esamos užs. politikos 
eigą ir jos atgarsius. (Ši įstaiga 
nurodo ministeriui kiek galima 
pasitikėti, sakysim, tokia ar ki-. 
tokia svetimtaučius ir tautines 
grupes reprezentuojančia įstai
ga, jos kilmę ir struktūrą). Nuo 
visų šių pareigūnų todėl iš da
lies priklauso atskirų tautų, o 
ypač tautelių vaidmuo vykstan
čiame “šaltajame kare”, kuris 
kiekvienu mementų, komunis
tams neatlaidžiai siekiant savo- 
*10 tikslo, gali tapti karštuoju — 
sakysim, Formozos fronte, (a) dytų pasaulis. Šiedu prezidentai

i buvo “vadai, manę turį tik sekti 
I balsuotojų nuotaikas ir valią, jp- 
I kiu būdu ne vadovauti ir vesti”,

■ ! Eisenhoweris - Dulles, įrodę jog 
: susitarimas su gangsteriais ne- 
i Įmanomas, išdrįso pareikalauti 
pritarimo ir pažado juos remti 
visuose žygiuose, kurie Pali pri-

Niujorko bendradarbio
ALMAUS

KIRVI”
do, Maskva ką nors kariško pa-

Spaudos B-vės “žiburiai”
METIN1S SUSIRINKIMAS

— Petrausko, “Kol jaunas neve
dęs buvau”, “Aš paėmiau mer
gužėlę” — anglų muziko Wind
sperger— ir Šimkaus “Oi kas”, 
kurios ^sulaukė mūsų tautiečių ^stiVie  ̂“besiginamojo “kry 
tarpe dioeho pritarimo. --

Užbaigint jis sudainavo 3 
kanadiečių kompozitorių dainas.

Didelis visų dainų išpildymo 
defektas yra dikcijos stoka, kas 
ypatingai žymu vokiečių ir ang
lų kalbose. Į šitą ydą mūsų jau
nas dainininkas turi atkreipti 
rimtą dėmesį. Tai yra tas artisto 
defektas, kuris'kliudo jam tapti 
rimtu dainininku. O mano įsiti
kinimu, jis tam turi visus davi
nius.

Lengvas koncertinis tonas jam 
mažiau tinka. Liaudies dainose 
jis lengvai pereina į nonšalantiš- 
kumą, kurio reikia vengti.

Herciškas karžygiškumas ir 
dramatizmas yra jo talento es- i 
mė. Šitoje kryptyje jaunas dai-! 
nininkas turėtų toliau dirbti ir 
tobulinti savo gabumus.

V. Anysienė.

“LIBERALU
Prieš kuri laika JAV lietuviu 

tautininkų spaudoje — “Dirvo
je” ir “Vienybėje” smarkiai reiš
kęsis Br. Raila šaukė kurti libe
ralų bloką. Jam pritarinėjo silp
nesnės dūdelės, jų tarpe ir V. 
Alantas, tarp kitko pasikeitęs su 
Raila didžiųjų epitetais. Vienas 
esąs didžiausias mūsų rašytojas, 
o kodėl kitam nebūti didžiuoju 
žurnalistu. Bet kurį laiką nesi
girdėjo jų nei vieno. Tik štai 
Alantas vėl sėdo ant Rosinanto 
ir išjojo pasidžiaugti malonia 
“aušrele”. Sausio 20 d. čikagiš- 
kėje “L.L.” Alantas džiaugiasi, 
kad sukurta “liberalinio fronto 
užuomazga” ir šaukia: “Tegy
vuoja lietuviu liberalu santar- 
vė!”.

O tą užuomazga, tai esąs LAS, 
Laisvės Kovotojų, LRS ir tauti
ninkų susitarimas bei deklara
cija veikti bendrai. Kad tos or
ganizacijos susitarė, nieko nuo
stabaus. Juk tai vis Jie patys tau
tininkai su giminėmis — volde- 
mariniais vilkais. Reikia stebė- .
tis tik, kad jie nesueina į vieną’Fondo organizacinę komisiją su- 
būrį. Matyt, perdaug yra vadų’ 
ir nei vieno, kuris palenktų sa
vo autoritetui kitus. Dėl to tai 
dar galima abejoti ir sambūrio 
patvarumu.
» Įdomiausias šioje istorijoje da
lykas, kad tai vadinama libera
liniu sąjūdžiu. Argi tautininkai 
pasiryžę virsti lietuviškojo libe
ralizmo kovotojais? Atrodo, taip 
nori vairuoti dabartiniai jų va
dai. Juk ir LTS pirmininkas V. 
Rastenis Toronte per velionio 
prezidento A. Smetonos paminė
jimą bandė išaiškinti, jog tauti
ninkų kūrėjas ir vadas nebuvęs 
piešingas liberalizmui. Atseit, 
tai nėra “nckošer”, nors paskai
tytos A. Smetonos straipsnių iš
traukos toli gražu nerėmė pre
legento tezės.

Bet tai tiek to, ši kartą mus 
kas kita stebina, būtent, kad 
tautininkų bloką cementuojan
čia medžiaga daroma nebe tėvy
nė. ne jos labas, kaip kad seniau 
Lietuvoje buvo skelbiama, liet 
liberalizmas. Tik tada nesupran
tama. kodėl pav. j ten nėra “di
džiosios” ūkininkų partijos, ku
rios visi 4 nariai nuo smetoni
nių tautininkų liberalizmu ir te
siskyrė, kai A. Smetona jautėsi 
susijęs su tauta, toli gražu nelin
kusią į liberalizmą.

Alantas, nors vienas ištiki
miausių buvusių tautininkų fi
gūrų, buvęs “Lietuvos Aifio” 
vyr. redaktorius, dabar LTS, be
rods, oficialios žymios padėties 
neturi, bet jis neabejotinai pri
klauso tai grupelei karingųjų,

žiaus karo”.
Vykdo 1952 m. “išlaisvinimo 
platformos” pažadus
TŽ, 52.7:17 apžvalgoje “Ar bus 

Eisenhoweris išlaisvintoju?” ra
šėme. kad Dulles paruoštoje res
publikonų partijos “išlaisvini
mo” platformoj e Trumano ad- 
ministracija buvo skaudžiai kal
tinama, jog ji savo likimui pa
metusi draugiškas tautas, kaip 
Latviją, Lietuvą, Estiją ...” De- 

l.mpkratai tada atąikirtę. kad tai 
šmeižtas. Daugelis mūsų buvo 
pradėję tam tikėti. Eisenhoweris 
gi nusprendė ne ginčytis, bet 
vykdyti, kas platformoje priža
dėta. Vėliau patyrėme, kad iš 

i tikrųjų prez. Trumanas “pame
tė” Rytų Europą jos pačios liki
mui Potsdamo konferencijoje. 
(Žiūr.: R. Taft “A Foreign Policy

SANTARVĖ”
kuri dabar kalba tautininkų var
du. Kažin ar kada nors visi tau
tininkai savo pagrindine žyme 
laikys liberalizmą? Ir kažin ko
dėl Alantas ši karta pasirodė ne 
“Dirvoje”, bet LAŠo “LL-oje”? 
Gal jam pavesta speciali misija 
prikalbinti šių “herojų” grupę? 
Tik kažin ar pavyks. Prastų ten 
išviso nėra, o herojai kitų vadų 
juk nepripažįsta. Jų kiekvienas, 
turbūt, 'dau turi įpusėjęs ką pa
našų į “Mein Kampf”... Apie 
tėvynės interesus ir laisvės kovą 
jie skambiai pakalba, tačiau 
sambūrius kuria liberalizmo pa
grindu. Keista...

“Dirva” Nr. 4 jau pradeda 
kampaniją ne tik už “Liberalų 
Fronto” itvirtinima, bet ir už VL 
IKo griovimą. Per kelis nume
rius šaukusi dėl to, kad VLIKo 
dauguma nenusilenkia “valdymo 
specialistams”, šiame numeryje 
“D” jau skelbia aną Alanto gar
sinamą susitarimą, kuriame 
pranešama ir apie naujo “L. ne
priklausomybės fondo” kūrimą.

daro: Leonas Virbickas, Kazys 
Siliūnas, Bronius Bieliukas ir 
Bronius Nemickas, atseit visų 4 
organizacijų po vieną. Ęinigai, 
žinoma, bus skiriami fronto 
veiklai. Koks jo santykis su Tau
tos Fondu, aišku iš tame pat “D” 
numery spausdinamo “Netauti- 
ninko” straipsnio, kuriame sta
čiai šaukiama nebeduoti aukų 
Tautos Fondui, bet duoti “tiems, 
kurie rimčiau į Lietuvos laisvini
mo reikalus žiūri”.

Reikalas, vadinasi, visiškai aiš
kus. Tautininkų arba, kaip jie 
bando vadintis, liberalų blokas, 
išeina atvirai griauti VLIKą, 
kenkti laisvės kovai. Iš vienos 
pusės ryšy su tuo kyla klausi
mas, ar vieta tad VLIKe ir tauti
ninkų atstovams (kas nežino, 
ktad adv. Bataitis, atstovaująs 
LLK, yra gryniausias tautinin
kas) ? Kad šitaip elgiasi anos 
kitos triukšmadarių grupės, nie
kas nesistebi. Bet tautininkų 
tarpe juk daug kas manė esant 
nuoširdžių patriotų, padorių lie
tuvių. Deja, tie, kurie šiandien 
kalba tautininkų vardu, pasuko 
Čičinsko keliais. Ardyti nesun
ku, bet ar nereikia prisiminti di
džiosios atsakomybės prieš tau
tą. Kaip buvo pasakojama, net 
šventoji Lietuvos žemelė Čičins
ko nepriėmusi. Ir tai dėl to, kad 
kritišku momentu sutrukdė 
krašto laisvės kovos organizavi
mą. Ar parems šiuos pragaištin
gus žygius tikrųjų nuoširdžių 
tautininkų masė? A. Gr.

for Americans”). Ir štai atėjo lai
kas, kada prezidentas Eisenho- 
weris pranešė gildąs savo paža
dus — papunkčiui. Gal atsime
name, jog toj pačioj 52 platfor
moj buvo ir šitaip sakoma: “Mes 
kaltiname, jog ji:(Trumano ad
ministracija) įstūmė mus į karą 
Korėjoje neatsiklausus... Kon
greso”. Prez. Eisęnhoweris atsi
klausė, o mums tai labai reikš
mingas ir daug žadantis pažado 
ištesėjimas. Demokratai ir res
publikonai vienbalsiai atmetė 
kaikurių kongresmenų siūlytus 
priedėlius, kurie užtikrintų, kad 
prezidentas sauvaliai nepradėtų 
“preventyvinio karo”. Pasiten
kinta jo žodžiu, kad naudosiąs 
ginkluotąsias pajėgas (ak gyni- 
muisi. Turbūt nėra platesnės są
vokos! Karo aviacijos generolai 
atvirai išsiplepėjo, jog jų nuor 
mone geriausiai būtų gintis ši
taip: jei kartais būtų pastebėti 
priešo lėktuvai netoli septinto
sios eskadros Formozos vande
nyse — priešo aviacijos bazes 
Kimioje išrūkyti atominėmis 
bombomis, o jei Tarybų Sąjunga 
palaikytų tai jos “amžino” są
jungininko užpuolimu, tektų lai
kyti, kad TSRS zinus užpuolė ... 
Katras bus pirmesnis, tas geres
nis. Blogesnis tas, kurio karinė 
smogiamoji galia bus pirmiau 
sunaikinta.

Sekanti^ prezidento 
žingsnis
Gavus Kongreso leidimą “gin

tis”, kitas spėjamas prezidento 
žygis’ Kongrese tik patvirtintų, 
jog Baltuosiuose Rūmuose pla
nuojama daugiau nei mums pa
sakojama. NYTimes finansinia
me skyriuje, nežymioje vietoje, 
oaskelbė, jog prezid. paprašysiąs 
Kongresą, kad “valstybės krizės” 
atveju suteikiu 90 dienų kainų 
ir algų kontrblės teisę. JAV Tei
singumo ministerija sutikusi pri
tarti prezidento prašymui, nes, 
esą. karuLprasidėjus priešas iuk 
gali sutęūkdyti Kongresui Va
šingtone susirinkti. Tuo pačiu 
įstatymu būtų suteikta preziden
tui teisė kontroliuoti nuomas ir 
prekių suvartojimą.

Ar tik nesiruošia*
blokuoti Berlyną?
Spėtume, jog viena priežasčių, 

paskatinusių JAV-bes “iškasti 
karo kirvį” ir kaikam sugesti j o- 
nuoti Kom-Kinijos “išlaisvini
mą”, buvo ir Maskvos nervini
masis dėl Vokietijos ginklavimo: 
“Take it easy” — vistiek jums 
galas! Maskva prieš kiek/iaiko 
leido gandus, kad jie vėl blokuo
sią Berlyną. Vokietijos preziden
tas Theodbr Heuss pasiskubino 
berlyniečius užtikrinti, jog jie 
niekad nebūsią laisvųjų apleisti. 
Jis taip gi užginčijo Berlyno 
gandus, jog Vakarų vokiečiai ne
sirūpiną Rytų\Vokibtijos likimu.

, Maskvos nervinimąsi išdavusi 
žinia apie sušaukimą ambasado- 
rinių šnipų iš Vašingtono, Lon
dono, Paryžiaus ir Rytų Vokieti
jos pasitarti. Sušaukta ir Augš- 
čiausioji Sov. Sąj. Taryba sekan
čiam ketvirtadieniui specialiai 
sesijai. Gal bolšiai ir norėtų nu
kreipti Vakarų dėmesį į Kiniją 
nuo Vokietijos. Maskva siuntė 
kancleriui Adenaueriui (tam 
“prakeiktam amerikiečių impe
rialistų agentui”) nepaprastai 
švelnų ir nuolankų priminimą: 
jei Vokietija toliau ginkluotųsi, 
tai jie niekad niekados neleistų 
rytiniams prisijungti prie vaka
rinių. Bet Bonnos vyriausybė at
sakė trumpai drūtai: atsisakykit 
Jaltos ir Potsdamo sutarčių, ku
rių jūs vieni tebesilaikote, tai 
gal pasišnekėsim. NYTimes gi 
išvedė, jog pats faktas, kad 
Maskva sutiko tiek nusileisti, 
jog net užmezgė ryšį su kancle
riu Konradu rodo, jog juo smar
kiau vakariečiai spaudžia, tuo 
labiau Maskva nusileidžia.

Maskvos politikos kryptys 
išduoda krizę
Džiugašvili nusibaigus ar

pribaigus naujieji fuereriai, dar 
neįsėdę tvirtai balnan, skelbė 
sumažinsią ginklavimąsi ir kel
siu TSRS pragyvenimo lygį. Iš
metę Berijcs lavoną, Kremliaus 
tribūnai tarėsi užmigdyti vaka
riečius “taikingp sugyvenimo” 
sirenomis. Vėliau išryškėjo dvi 
stovyklos. Malenkov — ‘Vūpio- 
kitės savo daržu”, Chruščiov — 
“pirmiausia išvaduokime žmoni
ją nuo kapitalistų”. Atrodo, jog 
Nikita vįsdėlto laimi prieš Žor- 
ką. Išpašolvonijo Žorkos draugą 
Anastazą Mikojaną, Užsienio 
prekybos ministrą ir visi sovie- 
tikos specialistai sutiko, kod bol- į 
šiai ginkluojasi kaip patrakę. 
“Pravda” prisipažino užpraėjusį, 
pirmadienį: “...negalima įsi-, 
vaizduoti kitos taip anti-moks-( 
liškos ir supuvusios teorijos 
(apie standarto pakėlimą), kuri 
taipgi paliktų mūsų žmones ne
apsiginklavusius”. Telegrafavo 
NYTimes korespondentas Mask
voje: “Jei laisvieji ir toliau 
stums ginklavimosi planus, atro-

ii

darys”. Tik Nikitos sunaikini
mas atitolintų 1955 metų lem- 
tingumą.

Karinės padėties plėtotė
a) Suomiai baidosi, kad, jei 

Norvegija ratifikuos Vokietijos 
“Dje Strėitkrafte” idėją, Maskva 
vistiek privers juos jungtis prie 
Raudonosios nenugalimosios glo
bojamų. Sovietai, girdi, nebepa- 
sitikės jau ir neutraliais švedais, 
kai Suomijos ir Norvegijos sie
na bus nusėta Europos kariuo
menės aerodromais ir įgulomis. 
Vargšai suomiai nemaną kad pa
jėgtų atsispirti ketvirtajam so
vietų reikalavimui tapti jų ka
riniu sąjungininku.

b) Pasaulio spauda veik nuty
lėjo, kad sausio 19 Londone pra
sidėjo nepaprastos svarbos ame
rikiečių, britų ir turkų gen. šta
bų karininkų pasitarimas, kaip 
ginti Turkiją ir jos kaimynines 
sritis. Tikimasi, jog Turkija grei
tu laiku prisikalbins į sąjungi
ninkus Iraką, Iraną ir Pakista- 
na, o tada jas pakvies. Įsijungti į 
NATO. '

c) Kad Maskva spranta gink
lavimosi būtinybę, tai visai 
“moksliška ir nesupuvusį min
tis”, bet ką daugiau? Mūsų pusėj 
baigiamas milžiniškas atominių 
bombonešių lėktuvnešis “Forres
tai”, plaukioja ir nardo kaip pa
šėlęs atominis povandeninis 
“Nautillus”, priešlėktuvinės pat
rankos pašėlusiai pagini parda
vinėjamos sąjungininkams, nes 
jomis jau nebus naudojamasi. 
Planuojami atominės energijos 
varomi bombonešiai ir kitoki at
ributai. Paskelbė, va, turį “Su
per Super” hidroatominį “žais
liuką B-47”. Kaip jis laksto, gali 
įsitikinti kiekvienas JAV did
miesčio gyventojas giedrią dieną 
Dievo augštybėse matąs garų ta
kus. Priešlėktuviniai vairuoja
mi sviediniai dabar gauna atomų 
— kad ir nepataikąs, sviedinys 
išrūkys erdvėje besimaišančius 
nereikalingus daiktus. Rocquen- 
court, NATO vyriausioje būsti
nėje, prancūzai, britai ir ameri
kiečiai baigia aptarti atominio 
amžiaus kariuomenės taktiką. 
20.000 karių divizija jau praei
ties dalykas. Dabartinės būsian
čios nuo 10.000 iki 7.000 vyrų. 
Amerikiečių kariuomenės vadas 
gen. W. M. Hoge pasitikėdamas 
nurodė, kad dabar sovietai vetir 
giai pajėgsią nustumti laisvuo
sius už Reino. NATO planuose 
priešas turįs būti sumuštas kuo 
toliau Į rytus.

Užkas “karo kirvį” 
lietuviai politikai?
Pasaulinių įvykių' žemės isto

rijos plėtotė, o gal ir tautininkų 
perdėm gudrus politinis manev
ras, skubina VLIKo politikus su
valdyti partijų politinį vežimą, 
riedėjusį taip, jog vienas nese
niai Iš tėvynės parkeliavęs ir YL 
IKe “apsiuostęs” pareiškęs: “.... 
Mes kitaip įsivaizduojame pa
vergtos lietuvių tautos laisvini
mą ir kitaip mes ją laisviniame!” 
Ką jis, ir dabar jau užmiršti žve
jai, politikams sakė, nedrįstu 
kartoti, bet politikai žino. Gal 
juos sąžinė griaužia ir po pakar
totinų lietuvių tautos didvyriš
kumą ir tragediją liudijančių 
straipsnių “Life”, “The New 
York Times”, “Reader Digest”, 
praėjusią savaitę, “Time” Nr. 24, 
išryškino lietuvius, kaip atspa
riausią anapus geležinės uždan
gos tautą, kuri drįsta melstis 
Vorkutos pragaro katakombose,

Kad “T2” pasauly reguliariai 
rodosi, žymia dalimi priklauso 
nuo veiklos spaudos bendrovės 
“Žiburiai”, veikiančios versliniu 
pagrindu, bet skirtos pirmiausia 
sudaryti sąlygas laikraštį spaus
dinti savoje spaustuvėje ir įma
nomai pigiausiomis sąlygomis. 
Dėka šios bendrovės “TŽ” jau 4 
metai renkami savoje spaustuvė
je. tik atiduodami atspausti sve
timu presu. “Ž” spaustuvė per 
tuos 4 m. jau gerokai sutvirtėjo 
ir savo veiklą praplėtė. Joje jau 
dirba du linotipinikai, atseit 2 
pamainos, kurie surenka jau ne 
vien “TŽ”? bet ir nemažai kitų 
pašalinių darbų atlieka.

Kaip veikianti akciniais pa
grindais, sp. b-vė “Žiburiai” kas
met šaukia savo šėrininkų - akci
ninkų susirinkimą, kuris išklau
so’ apyskaitos, priima sąmatą ir 

■ išrenka naują valdybą arba, kaip 
čia vadinama, direktorius.

Šitoks metinis susirinkimas 
įvyko pereitą šeštadienį “TŽ” 
patalpose.

Dalyvaujantiems atstovaujant 
daugiau kaip pusę šėrininkų, su
sirinkimas pirmiausia išklausė 
valdybos apyskaitinio praneši
mo, kurį padarė vicepirmininkas 
bei iždininkas L. Šalna, pateik
damas veiklą charakterizuojan
čias smulkias skaitlines, o ben
drais paaiškinimais tai papildė 
pirmininkas A. Rinkūnas, vado
vaująs bendrovei nuo pat pra
džios ir faktiškasis jos kūrėjas.

Pilietybės Diena
Pilietybės ir imigracijos mi- 

nisteris paskelbė, kad šiemet pi
lietybės diena vyriausybė pa
skyrė gegužės 20 d.

Pilietybės diena nėra šventė, 
yra darbo diena, bet tą dieną 
pravedamos specialios progra
mos mokyklose ir atitinkamos 
iškilmės salėse, ruošiamos pilie
tybės reikalais susirūpinusių or
ganizacijų. Pilietybės ir imigra
cijos ministerija šitokių organi
zacijų pastangas žada paremti.
Lenkai prieš dvigubą

Kai JT generalinis sekretorius 
išvyko į Kiniją derėtis dėl išva
davimo 11 amerikiečių karių, 
JAV lenkų tautinis komitetas 
parašė laišką senatoriui Know- 

'land, kuriarfrO pasisako prieš 
dvejopą moralę. Esą, ir ameri
kiečiai ir lenkai yra JT kariai. 
Amerikiečiais JT rūpinasi, o dėl 
15.000 išžudytų Katyne lenkų 
karių nieko nedaro.- Lenkai pra
šo duoti eigą ir Katyno aukų by
lai, nes to reikalauja vienodos 
moralės ir vienodas teisingumo 
principas.

kurios sūnus drįso išeiti prieš 
MVD mirties stovyklų komen
dantą gen. Derevyanko ir išdrož
ti kalbą, sukėlusią pasaulio dė
mesį patraukusį 1953 birželio Si
biro sukilimą. Gal gi jau tokia 
likimo, o gal kieno kito valia, bet 
laisvieji lietuviai Niujorke su 
džiaugsmu dalinosi gandais, jog 
štai šią savaitę pasaulio sosti
nė’e sprendžiamas VLIKo per-
kėlimas į JAV-bes. Ir ne tik per
kėlimas, bet ir praplėtimas. Va
sario 5 VLIKe įvyksiąs šito nu
tarimo pertarimas. Principe esą 
veik susitarta, tačiau ALTo dvie
jų didžiūnų partijos dar nesutin
ka. Girdi, Lietuvos1 ministeris 
tam nepritariąs Vašingtone, kad 

(Nukelta į 6 psl.)

LIETUVIS LAIKRODININKAS
TAISAU šveicariškos, vokiškos ir ame
rikoniškos gamybos laikrodžius ir ža
dintuvus. Už darbo duodu metams 
garantijų. Darbų atlieku pigiai ir są
žininga i.

1228 DUNDAS ST. WEST, 
Toronto. Tel. KE. 1050

BALČIAUSIAI ir ŠVARIAUSIAI 
baltiniai išskalbiami Metropolitan 

Toronto rajone

Canada Laundry 
KE. 1146

Mes paimame iš namų ir pristatome 
BE ATSKIRO MOKESČIO.

Jūsų patogumui turime CASH & 
CARRY krautuve 1 Š25 Dundas St. W.

Kalbame ukrainietiškoi, lenkiškai, vo
kiškai ir lietuviškai.

Iš šio ir revizijos komisijos pra
nešimo - akto, kurį perskaitė J. 
Mažeika, paaiškėjo, kad per me
tus apyvartos padaryta veik $16.- 
000, o rezultate gryno pelno tu
rėta $583.22. Aktyvas - pasyvas 
1954. XII. 31. $7.407,30. Šiems me
tams sąmata sudaryta $17.000.

Susirinkimas nutarė skirti 5% 
dividendo šėrininkams ir pagal . 
statutą 25'4 pelno “TŽ” leidė
jams, o likusią dalį pelno per
vesti į atsargos kapitalą.

Po pranešimų bendrovės val
domųjų organų bei revizijos ko
misijos, taip pat po pranešimo 
Kapitalo verbavimo komisijos 
kilo ilgesnės diskusijos beridro- 
vės ateities bei darbo plėtimo 
klausimu. Kadangi tai neįmano
ma neisigijus naujų mašinų, o jų 
įsigyti negalima, kol nėra kur jų 
statyti, tai svarstymai susikon
centravo prie didesnių patalpų 
įsigijimo klausimo. Nesant betgi 
davinių apie konkrečias galimy
bes, tas klausimas galutinai ne
išspręstas, nors siūlymų buvo vi
sokių. Nutarta tuo reikalu po 
maždaug 3 mėnesių sušaukti spe
cialų šėrininkų susirinkimą.

Pereitais metais bendrovei va
dovavo valdyba šios sudėties: 
pirm. A. Rinkūnas, vicepirm. L. 
Šalna, sekr. V. Aušrotas ir na
riai K. Rusinas bei V. Abromai
tis. Priėjus prie valdybos rinki
mų buvo pasiūlyta prašyti val
dybą pasilikti dar metams be pa
sikeitimų, kaikuriems betgi likti 
nebesutikus, teko eiti prie for
malių rinkimų. Tuo būdu buvo 
išrinkta: V. Aušrotas, V. Kriščiū
nas, J. Prakapas, A. Rinkūnas ir 
L- Šalna. Kandidatais liko V. 
Abromaitis ir J. Jasinevičius. .

“Žiburių” sp. bendrovė turi di
dėlių užsimojimų. Kadangi visi 
vadovaujantieji asmenys liko sa
vo vietoje, tai beabejo tokiuo 
pat veržlumu bus einama ir to
liau. Jei^pasisektų kaip nors iš- 

; spręsti patalpų klausimą, “Žibu
rių” spaustuvė beabejo gana • 
sparčiai galėtų šoktelti iki vėrs- 
liškai. pajėgios įmonės. O ben
drovė, tenka pastebėti, ir ne vien 
spaudos darbais verčiasi. Ji ir. 
pati leidžia. Jos paskutinis leidi
nys pažymėtas jau Nr. 10. Dau
gumoje tai yra mokykliniai reik
menys bei dvejopos (kalėdinės 
ir velykinės) atvirutės, bet yra 
ir- trėjptgcf
čiantis iš ‘‘Žiburių” bendrovės 
galima laukti • rimtos leidyklos.

Kaip tik jai yra daug šansų 
pasidaryti pirmąją rimta lietu
viško leidykla Kanadoje. O prie 
to vertėtų, eiti, Kanados lietu
viai taip pat turėtų nepamiršti 
savos duoklės lietuviškajai kul-

; turai. M.

SPAUDOS BENDROVĖS “ŽIBURIAI” 
The Lights Printing & Publishing Co., Ltd.

941 Dundas St. W’., Toronto, Ont.
BALANSAS

1954 m. gruodžio men. 31 dienai. y
A k t y v a s i-

1. Kasa — Banke Einamoje s-toje ir grynais
pinigais ..... $1,775.23

2. Debitoriai ................$889.22
Atskaičius — Reser, abeiot. skol. 108.74

———— 780.48
3. Turtas ... $5,537.00

Atskačius amortizacija . .. ......   2,143.55
------------- 3,393.45

4. Medžiaga — švinas, tarp. medž. ir kt........  642.49
5. Bendrovės leidiniai pardavimui .............  463.56
6. Nebaigti spausdinimo darbai 274.09
7. Sumokėti bendrovės pelno mokesčiai už

1954 metų 6 mėnesius . ........... . ...... . - 78.00

Išviso ..... $7,407.30
Pasyvas

1. Kreditoriai $1,241,19
2. Income Tax, Sales Tax už gruodžio mėn. 121.45
3. Pagrindinis kapitalas Šerais ......4,580.00
4. Atsargos kapitalas ...........     479.44
5. Dividendas už 1952-1953 meetus................ 402.00
6. Pelnas ►........ .......... .... .. 583.22

Išviso ........ $7,407,30

Naujų mašinų ir sunkvežimių 
PARDAVIMAS

® CHRYSLER — PLYMOUTH — FARGO

HUDDLESTON MOTORS CO. LIMITED
2803 DUNDAS STREET W. (prie KEELE)

TEL. MU. 8333
Puikus garažas, atliekstai visi remonto darbai. a

Lietuvių kalboje visas informacijas suteiks kvalifikuotas auto 
mechanikas BRONIUS ZOLPYS.

SAVI PAS SAVUS ! !
Sąžiningas ir greitas patarnavimas: taisome auto mašinas, kei
čiame alyvą, aprūpiname degalais ir kt. auto reikmenimis, taip 
pat plauname ir dedame mašinoms stiklus. Darbas garantuotas.

BROLIŲ DUNDŽIŲ GARAŽE
(WHITE ROSE GAS STATION)

35 SCARLETT RD. TEL. MU. 6591
(Dundas St. W - .St. Clair Ave. W. susikirtime)

REMONTO DARBUOSE LIETUVIAMS 10% NUOLAIDOS.
Įsitikinkite — neapsivilsite.

JONAS ir VYTAUTAS DUNDŽ1AI.

i



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI6PUSL. 1955. U. 3. — Nr. 5 (265)

DĖKOJA Už TAUKUS
IPraeitais metais Šalpos Fon

das pasiuntė 6895 svarus taukų 
Vokietijoje likusiems tautie
čiams. Į tai gautas BALFo įgal. 
Rugienio toks laiškas (duodame 
ištrauką):

“Maloniai dėkodamas prane
šu, kad taukų siunta į Bremen 
uostą atėjo gruodžio 11 d.

Mes su nuoširdžiausiu dėkin
gumu priimame Jūsų auką ir do
vaną. Vokietijoje pasilikusiųjų 
vargas yra didelis. Yra daug li
gonių, senesnio amžiaus žmonių, 
kurie yTa reikalingi nuolatinės 
paramos ir pašalpos. Ypač dide
lis tėvų ir čia esančių organiza- 
cijjų susirūpinimas vaikai. Vo
kiečių duodamos bedarbių ar so
cial. pašalpos yra labai mažos ir 
jų neužtenka būtiniausiam pra
gyvenimo minimumui. Sveikieji 
ir galintieji dirbti darbo negau
na, arba (ei kur ir gauna tai tik 
trumpalaikį.

A. STANČIKAS
Baigęs Notional Radio Institute Radio 

ir televizijos skyrių.

TAISAU

RADIO APARATUS
Aparatai paimami ir grąžinami i 

namus veltui.
Darbos garantuotas.

Prašau skambinti ME. 1602, kasdien 
nuo 6 vai. iki 9 vai. vakaro ir šešta
dieniais nuo 9 vai. iki 12 vai. ryto.

t ' .A-jr’ 1

Pasakodami apie čionykštį 
vargą ir sunkumus, mes gerai ži
nome, kad ir Jūsų aruodai tur
tais neperpildyti. Žinome, kad 
Jūs visi naujakuriai ir sunkiu 
darbu pelnote sau duoną ir visa 
kas reikalinga. Bet Jūs ir iš tuš
čių aruodų pripildote skrynias 
gėrybių ir siunčiate mums, kad 
alkanas būtų papenėtas, kitu at
veju nuogas pridengtas. Ir kiek
vienas, gavęs Jūsų dovaną, jau
čia Jūsų didžią meilę artimui,' 
meilę broliui-sesei lietuviui.

Vieni nepagailite savo sveika
tos, kai laisvas nuo sunkaus dar
bo valandas skiriate ne poilsiui, 
o čia likusiųjų vargus ir bėdas 
aptarti ir jų pagalbai pinigų ir 
gerybių surinkti. Kiti gnielai ski
riate dalį sunkiu darbu uždirb
tų pinigų. Tad tuo labiau yra 
nuoširdesnė padėka ir gilesnė 
pagarba visų sušelptųjų.

Su nuoširdžiausia pagarba:
Iz. Rugienius

BALFo įgaliotinis Vokietijoje”.
Prie šio laiško pridėta sąrašas 

kiek kam taukų duota.
Kalėdų proga surinktų .$1000 

C. Komitetas pasiuntė išdalinti 
pinigais.

ŠFondo C. Komitetas.'

Pranešimai apie aukų rinkliavas Monrealyje

— Tokio. — Naujasis Japonijos 
premjeras pažadėjo palaikyti 
prekybinius ryšius ir su komu
nistiniais kraštais.

VASARIO 16 ®MN. RĖMĖJAI 
Organizacijų žiniai

Susitarus su PLB KKV Montreolio 
apylinkės pirmininku, kol bus persior
ganizuota kitaip, tęsiu Vasario 16 d. 
gimnazijos rėmėjų būrelių organizavi
mą Montreolyje ir mokesčių išrinkimą 
bei persiuntimą. Pr. Štmelaftis,

1271 Allard Ave., Verdun; TR. 2859.
Persiorganizavę būreliai 1955 m.
Būrelis Nr. 64: Balzaras Leonas, Juk

nevičius Vladas, Sabalys Vytautas, Vaiš
vila Vladas, Urbonas Albinas, Žemaitis 
Gediminas, Lukoševičius Jonas, Lukoše
vičius Juozas, Daugelovičius Alfonsas, 
Lodyga Jonas, Lukoševičienė Irena, Kęs
gailo Steponas, Toliušis Koątas, Remei- 
kaitė Skolastika, Ramanauskas Jonas, 
Kardelis Jonas, Lymantas Ansas, Nogys 
Henrikas, Kliučius Pranas, Narbutas Po
vilas;

Būrelis Nr. 91: Boltauskas Stasys, 
Stašaitis Antanas, Merkevičius Albinos, 
Skaisgiris Vincas, Bytautas Ignas, Gudas 
Jonas, Kalvaitis Augustinas, Liesiūnai- 
tis 
ginfbnis Stasys, Girinis Leonas, Bukaus
kas Pranas, Zubas Vytautas, Kočergis 

r Vincas, Kunskaitė Veronika, Rimkevi
čiūtė J., Montvila Pranas^ Jurėnas Ju
lius, Gasiūnai A. ir A., Keršulis Alfonsas;

Būrelis Nr......... Adomaiti Jonas,
Lapinas Aleksandras, Lapinas* Zigmas, 
Urbonas Linas, Parojus Jonas, Juodvir- 
šienė Jadvyga, Gorys Izidorius, Kerbelis 
Vaclovas, Vasiliauskas Jonas, Peteraitis 
Vilius, Andriuškevičius Kostas, Efertienė 
Veronika, Bulota Juozas, Piečaitis Juo
zas, Piecaitis Vincas, Pakulis Juozas, 
Čipkus Petras, dr. šegomogas J., Blauz- 
džiūnas Albinas, Kibirkštis Justinas.

Būrelių organizavimas tęsiamas. Ro
semounte veikiančiųjų būrelių ir paskir 
rų rėmėjų sąrašai seks tuoįaus.

xPr. Šimelaitis.

Vytautas junr., Vieraitis Juozas, No- 
fonis Stasys, G

Montreolio tremtinių šalpai aukojo:
Rinko P. Peleckos Rosemounte. po 

$20, $15 ir $5 aukoję tautiečiai nori 
likti nežinomi. Tebūnie jiem? garbė. Tai 
pilkieji kareiviai, kurie kovos’ lauke le
mia mūšio eigą. $10 — Pf‘Peleckos; 
po $2 — K. Vilčinskas, J. Valinskas 
R. Tetmajeris, Čipkus, Ki Lakos, G. Ruk
šėnas, B. Makauskas/ po $1y— P- Du
donis, J. Valiulis, Mitchel, T. Šmitienė, 
U. Teresevičienė, J. Micelis,'O. Litkaus- 
kienė, A. šipetis, M. Zinka,<M Guzevi- 
čius, J. Ambrasas, K. Ambrasas, K. Mic
kus, O. Arlauskienė, J. Gaudž^, Ad. Ra
manauskas, Pr. Paiukštaltis, Pr. Gopu- 
<:s, K. Smilgevičius, A. Račiūnas, R. 
Vasiulis, A. Saladžius, P. Mickus M. 
Vapsva, J. Stumbro, A. GoČionis, P. Bo- 
tyrius, J. Jurgutis, A. Palubinskas, J 
Vanagas, E. šipelienė, V. Naujokos, O. 
Kalinauskienė; po $1.50 —.L; Grigelis 
ir Pr. Bernotas; $0.75 — J. Kleiza; po 
$0.50 — P. Masandukas, Z. Bagato- 
vičius, V. Michelis, E. Daugėla, K. Po- 
peraitis, L. Gebel; $0.25 — R. Hirsch.

P. Peleckas surinko $108.00
Per rinkėją K. Paužėnaitę, taip pat 

Rosemounte, aukojo: $5 —- B. Mozūras; 
$3 — D. Norkeliūnas, šio vajaus metu 
trečią kartą; po $2 — K. Gegžnos, A. 
Rutavičius, J. Dapkus; po $1 — L. Si
monėlės, E. Vanagienė, A. Norkeliūnas, 
trečią kartą šio *Vbjous metu; V. Piečai- 
tis, J. Piečaitis, Z. Valinskas, Vyt. Mu
rauskas, J. Valiulis, K. Paužėnaitė. po 
$0.50 — M. Danisevičienė, Alb. Niaura,

L. Navickienė.■ir
K. Použėnaitė surinko $24.50.

Per rinkėją Br. Jaugelį taip pat Rose- 
mounte aukojo: po $1 — E. Dainuotas, 
J. Dalmotas, D. Norkeliūnas, K. Židžiū- 
nas, A. Norkeliūnas, Br. daugelis, po 
$0.50 — Br. Mozūras, EI. Šukytė, A.

Mikėnas, K. Mikėnas, A. Girnius, P. 
Girnius, M. Danisevičius, V. Ragutis, J 
Skučas, J. Paškevičius, L. Baršauskas,

Br. Jougelis surinko $11.50.
Per rinkėją P. Daniliauskienę, taip 

pat Rosemounte, aukojo: po $1 — M. 
Silevičiūte, J. Oscito, M. Gaputytė, Z. 
BileviČiene, M. Daniliauskienė, B. Da- 
niliouskaitė, M. Daniliauskienė.

P. Daniliauskienė surinko $7.00.
Per rinkėją Mariją Leknickienęj^VilIe 

LaSalle, aukojo: po $5 — Viktonjo ir 
Alfonsas Daugelevičioi, J. Gorys, Izido
rius Gorys; po $2.50 — J. Jurėnas; po 
$2 — K. Otto, J. Arminas, Br. StaŠkę- 
vįfius, A. Gasiūnas, A. Vazolinskos ir 
N. Gudienė; po $1 — J. Kardelis, G. 
Rukšėnas — abu Šio vajaus ’metu jau 
po ketintą kartą, A. Gaurys, G. Rudins- 
kiene, J. Knystoutas, J. Burįo, A. Ma
tulis, V. Skudo, A. Kupriu M. Sinienė 
ir I. Kandijauskas; $0.50 — J. Deiman
tas. J-

P. Leknickiene surinko $41.00.
Per rinkėją M. Sulmistrą, Ville Lo 

Scile aukojo: $5 — Vaišvila; po $2 — 
M. Šulmistros, P. Voroninkoitis, A. Vis
kantas ir Ptašinskos; po $1 — K. Lei
pus, J. Sulmistras, J. Lingaitis, P. Ra- 
zanas, A. Žukas, H. Šulmistroitė ir Po- 
causkas R. S.

M. Sulmistras surinko $20.00.
Per Pr. Šimelaitį aukojo: $4 — Ve

ronika Kunskaitė; po $2 — J. Pakulis, 
G. Bakąnavičienė, J. Šimelaitienė, po $1 
— P. Baronas, J. Jagminas, W. Kiškis, 
J. Biliūnas, šio vajaus metu jau ne pir
mą kartą, A.Lapinas, J. Pakulis, šiame 
sąraše antrą kartą*.

Visiems rinkėjams ir aukotojams trem
tinių vardu nuoširdžiai dėkojame.

Esant kokiai nors klaidai prašome 
kreiptis į Pr. šimelaitį, tel. TR. 2859.

Montreolio Šalpos Komitetas.

JAV-bės “iškasė karo kirvį”
<Atkelta iš 5 psl.)

JAV vyriausybė kreivai žiūrin
ti ir tt. ir tt.

" ' Dėmesio Ponioms ir Panelėms!

Vandos Žukauskienės
MOTERŲ KIRPYKLOJE

Pusmetiniai
garantuojami

Šukuosenos pritaikomos
- individualiai.

ARTISTIC BEAUTY
Tel. KE. 4731

219 Roncesvalles Ave,.

kiekvienai

SHOP

Toronto

LIETUVIŠKA 

motery kirpykla 
JANETS 

BEAUTY SALON 
407 Roncesvalles Ave. 

prie Howard Park Ave. 
Toronto.

Tel. OL. 6415.

KITŲ SAMPROTAVIMAI IR UŽSIPUOLIMAI

Lietuvių politinių veikėjų vie
ningumas įgalintų laisvojo pa
saulio pasitikėjimą mumis, kurį 
pakirto pastarieji (neskelbiami) 
įvykiai eilėje lietuviškų veiks
niu. Tuo tarpu lietuvių tautos 
ryžtingumas tėvynėje įgalino 
amerikiečius’ mums tiek simpa
tizuoti, kad nuo šios savaitės 
pradžios “Am. Balsas” Miunche
ne kalba i Lietuvą jau visą pus
valandį. Kadangi šios programos 
Lietuvoje pllačiausiai klausoma, 
ten suburiamos gabios jėgos. Be 
iš Amerikos išvykstančio dr. V. 
Dambravos, Miuncheno “AB” 
štabas bene būsiąs papildytas L. 
Prapuoleniu (jis pirmasis prabi
lo per Kauno radiją 1941 metais) 
ir prof. Z. Ivinskiu.

Kongresas mažins 
tyrinėjimus
Ar Kersteno Komiteto tyrinė

jimas ar kitkas prisidėjo, bet NY 
Times rašė praėjusią savaitę, kad 
Kongrese norima mažiau tyrinė
ti. Girdi, vien nuo 1951 metų 
Kongrese pravesta 451 tyrinėji
mai, tuo tarpu kai per visą gy
vavimo laiką tebuvę 800 tyri
nėjimų. Atstovų rūmų “Rules 
Komitete” pirmininkas H. W. 
Smith pareiškė daugiau nepra- 
leisiąs jokių tyrinėjimų projek
tų iki nebus įrodytas jų naudin
gumas Amerikai. Jis kaltino, kad i_____ _______
“kaikurie tyrinėjimai buvo pa- Į natfes sesijoj, 
naudojami savam politiniam1

tų sumažinti neišvengiamus at
eities susikirtimus tarp slavų ir 
baltų”. Almus nuro^ kad isto
riniai, kultūriniai ir politiniai 
dokumentai įrodo lietuvių rei
kalavimo teisėtumą. Dėlto Vil
nius jiems yra pripažįstamas 
britų, vokiečių, net komunistų. 
Tik prancūzai ir amerikiečiai 
palaiko lenkų aristokratijos ne
pagrįstus reikalavimus. “Artė
jant išlaisvinimui atrodo, kad 
būtų logiška, kad šis dienraštis 
padėtų amerikiečių visuomenei 
šiuo reikalu teisingai apsispręs
ti. Bus pervėlu tuo reikalu tarti 
žodis, kada lenkų legijonai šau- 
dysis su lietuviais partizanais 
ar Die Streitkrafte generolai no
rės tarti savo žodi. Lenkų gene
rolai Vilnių valdė tik labai 
trumpa meta — nuo 1920 iki 
1939”.

Prašys įvesti maldą JT
Respublikonas Frank J. Be

ker iš Niujorko pateiks JAV 
kongresui rezoliuciją, prašyda
mas, kad kongresas kreiptųsi į . 
prežid. Eisenhoweri maldos įve
dimo reikalu Jungtin. Tautose. 
Kaip JAV kongresas savo darbą 
pradeda malda, taip, J. Beckerio ' 
manymu, ir JT turėtų daryti. 
Kongresui priėmus tuo reikalu 
rezoliuciją, prezidentas galėtų 
pavesti JAV delegacijai prie JT 
iškelti maldos klausimą JT pil-

Garantuotos anglys yra geriausios

Visų rūšių anglis ir malkas užsa
kykite per mūsų atstovus

VYT. ir SIGITA AUŠROTUS COAL & WOOD
DOMINION

% j. *«???

SKAMBINTI TELEFONU LL. 0527
■ • - * • *- -- w . i -

(£Juo 10 vai. ryto iki 10 tfal. vakaro)..

Kodėl vilkinti skilvio, kepenų, skilvio rjgščių, inkstų ir kitokius 
negalavimus? Laiku neatkreipus dėmesio, galbūt ir medicinos 
mokslas jau nebegalės pagelbėti. Jeigu kenčiate nuo skilvio, 
skilvio rūgščių, kepenų, vidurių užkietėjimo, nevirškinimo, ne
reguliarių ėjimų laukan, skilvio dujų skausmų, skausmų skil
vio dešinėje ar kairėje pusėje, skausmų po šonkauliais, degi
nimo gerklėje, apetito'■praradimo, nervuotumo, galvos skausmų 
bei nualpimų, reumatinių ar artritinių skausmų, 

NELAUKITE IKI RYTOJAUS

R user 
treatment 
stomach 
remedy

— nes gali būti per vėlu. ŠI A N D IZ N , tuojau paimk arbatini šaukšteli 
RUSCI TREATMENT STOMACH REMEDY. ■ r ' •

Imti prieš kiekvieno valgį. Tūkstančiai kasdien vartoja šiuos vaistus su 
pilnu pasitikėjimu. Nėra kito panašaus vaisto. Rezultatai nuo pirmo buteliuko. 
Kaino tik $6 buteliukas. Gaunama vaistinėse, arba rašant sekančiu adresu:

LUSCOE PRODUCTS LTD., L.W.
5S9 BATHURST ST., TORONTO 4, ONT.

Serijos Nr. 28

Cždvttt Žinios apie Kanadą
Šis yra vienas iš straipsnių serijos parašytų specialiai neokonadiečiams

Viešasis Kanados švietimas yra provincijų žinioje, išskyrus indėnų ir eski
mų švietimą, kuriuo rūpinosi federalinė vyriausybė. Kiekviena provincija turi 
savo švietimo sistema, nors bendrai laikomasi vieno plano, išskyrus Quebeca, 
kur yra dvi skirtingos sistemos: Romos katalikų, išsivysčiusi iŠ prancūzų tra
dicijų ir protestantų su angliškomis tradicijomis

Mokytojų paruoš’mo (pradžios mokykloms) mokyklas, išskyrus Quebeca, 
išlaiko provincines vyriausybės. Daugumas provincijų taip pat turi specialias 
aklųjų ir kurčiųjų mokyklas, o taip pat augštesnes mokyklas ir kolegijos, kaip 
pvz. technikos institutus, žvejybos mokyklas, žemės ūkio, miškų ir kasykla 
ir kt.

Angliškų tradicijų sistemos pradžios mokyklos turi oštuonius skyrius. Kaip 
priimta, vaikai pradeda eiti mokyklon nuo 6 ar 7 metų amžiaus ir eina iki 
14 ar 15 metų amžiaus

Augštesniųjų mokyklų kursas tęsiasi virš keturių metų daugumoje provin
cijų, o Ontario ir Britų Kolumbijoje — penkis metus. Pradėdamas augštesnes 
mokyklos kursą, mokinys gali imti akademinį kursą, pvz. literatūrą, istoriją, 
matematiką, kitus mokslus ar svetimas kolbas, kurios jam padės tęsti mokslą 
universitete, moytojų seminarijoje ar gailestingųjų seserų mokykloje. Be to, jis 
gali imti kartu pramonės, prekybos, žemės ūkio ar kitokius kursus.

R. katalikų sistemoje Quebece pradžios mokyklos einamos 7 metus, po to 
mokinys eina į klasinę kolegiją, iš kurios gali eiti į universitetą ar kitą kurią 
specialią augštąją mokyklą.

Kanados su virš 200 augštųjų mokyklų prilygsta puikiausioms kitų kraštų 
mokykloms, Kanados universitetuose kasmet mokosi virš 60:000 studentų, 
daug iš jų atvyksta iŠ JAValstybių ar kitų kraštų.

Kanados mokyklų finansavimo principai maždaug vienodi visoje Kanadoje, 
su mažais nukrypimais kažkuriose provincijose. Pradžios mokyklas stato ir iš
laiko vod. mokyklų tarybos, kurios savo pajamos surenka iš mokesčių, provin
cijų parama ir kiti šaltinių.

CALVERT HOUSE mielo! laukio jūsų komentarų ir 
sumanymų dėl mėnf sekančių straipsnių turinio. 
Juos pražome siųsti per iio loikreUb redaktorių.

Calvert DISTILLERS LIMITED
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skaitytojai neseniai atsiuntė 
mums laiškų, kuriuose paberia minčių 
dėl įvairių Almaus paliestų problemų.

Dėl JAV užsienio politikos: . . Vien 
JAV demokratus kaltinti nebūtų teisin
ga, nei formaliai, nei iš esmės, nes užs. 
politikoje jie jokiu būdu nebūtų galėję 
to padaryti vieni, jei respublikonai būtų 
stoję piestu. Žodžiu tas, kaip ir lietuvių 
tautoje, kad visos politinės partijos turi 
tą pačią užsienių politiką, o pešasi dėl 
vidaus politikos problemų, ypač dėl eko
nominės politikos.

Dėl Krupavičiaus Žemės reformos: 
". . . Kada tai prelato Krupavičiaus pra
vestoji dvarų išskirstymo politika (atme
tu bet kokias kitų pretenzijas dėl Šito, 
nes juk prel. Mykolas tada buvo daugu
mos lyderis lietuviškam parlamente, eo 
ipso, jo žodis buvo sprendžiamas, o ne 
Kaminsko ar prof. Alb. Rimkos) pa rodė, 
kad krikščionys demokratai turi labai 
protingų žmonių, kurie moka rasti išeitį 
lietuvių tautai priėjus kryžkelę". . .

Dėl Lietuvos ateities: ... . TŽ bendra
darbių užs, politikos apžvalgos esančios 
daugeliui priimtinos —- "tiems, kuriems 
rūpr’ Lietuvos gerovė, ypač materialinė": 
a. Kad, lietuvių žemė, būtų apsaugota 
nuO mūšių židinio (kad WWIII išsispręstų 
dar Rytū Vokietijoje), b. kad iš bėgančių 
bolšių būtų sugaudyta bent 20 000 įkai
tų atstatymui Lietuvos iš griuvėsių, į są
skaitą mūsų Sibire išmarintų brolių ir 
laikyti "juos tuo pačiu atsilyginimu", 
c. kad Lietuva "išlaisvintojų" nebūtų A 
ir H ginklais naikinama. Amerikos lie
tuviai atsargiai tuo klausimu turėtų rū
pintis jau dabar, nes, atrodo, kad se
kantis karas —- kuris vos kabo kaip ant 
plauko — ištiesų bus " Blitzkrieg": per
galė išsispręs per 3-4 naktis, nors pa
guldymas priešo ant menčių -— ^užims 
dar keletą mėnesių. Užfrontės išvalymo 
problema atneš laisviesiems lietuviams 
daug rūpesčių. Galimas dalykas, jog vy
damiesi bolševikus Lietuvą ar visą Pabal
tijį okupuotų lenkų legionai ir vai bus 
sunku-juos išprašyti lauk. Juk ar tai nėra 
žiaurus istorinis galimumas? Be ameri
koniškų notų juk niekas nesiims siųsti 
baudžiamųjų ekspedicijų į Lenkiją. Ki
tos "išlaisvinimas" tada jau tikrai nie
kam nerūpės, o vokiečiai žiūrės pro pirš
tus. Jiems būtų paranku, kad lenkai nu
sileistų vakaruose Pabaltijo sąskaita. Vis- 
tiek juk tai būtų tik laikina komedija"...

Dėl Europos Federacijos: . . ."Sudaryti

Tž
DĖL TŽ NIUJORKO BENDRADARBIO APŽVALGŲ

paskutiniaisiais laisvės metais ir jie tebu
vę geri priiminėti ultimatumus. Laiško 
autorius nepasigaili karčių priekaištų 
dabartiniams Lietuvos diplomatams —- 
valdininkams. Pasak jo, VLIKą pripaži
nus egziilne vyriausybe daugelis jų turės 
'man atrodo tai visvien kartą įvyks, bent 
būti pašalinti tš ^užimamų pareigų. . . 
jau karo išvakarėse. Jie drįsta iš Vyriau
sio Lietuvdb Isfoisvinimo Komiteto reika
lauti įgaliojimų atstovauti lietuvių tau
tai, bet to jie niekadAieišdrįso pareika
lauti iš Smetonos, niekad per 14 metų! 
Jie yisi demokratiškai keliaklupčiavo 
prieš jį, kod neprarastų baltos duonos, 
nes Smetona buvo be ceremonijų . . Jis 
nepakentė "sauvaliavimo" kaip jis aiš
kiai įr(>3ė išspirdamąs "riėprilygstamą 
lietuvių diplomatą" Augustiną, su ku
riuo šiandien nė pats Diplomatijos Šefas 
nedrįstų susimušti kaktoms". .

0ė! Lietuvos Prekybos Atstovybių* . .. 
"joms skirtina daugiau reikšmės nei po-

. Almus "Realistinėje Pasaulėžvalgoje" 
rašė, kad Kersteno tyrinėjimas politiškai 
(ne propagandiŠkai) Lietuvos padėties 
nepakeis, ir jei Lietuvos byla būtų iš
kelta Jungtinėse Tautose . . vargiai 
praeis iki Prezidentas Eisenhoweris ras 
reikalingą skelbti išmintį, kaip tai: "The 
courage to be patient" (turėkime drąsos 
būti kantriais). 'zNaujienų" redaktorius 
straipsniu "Neišmanymas ar pikta valia" 
pateikia bene 500 eilučių "liogišką" at
sakymą. Aiškina, jog Sumner Wells pa
reiškimas buvęs ne 1940 m., bet 1940! 
(Nudavė nesupratęs korektūros klaidos). 
Toliau jis tiek savo "liogikoj" susipai
nioja, jog ir pats sutinka, jog "trijų da
bartinių ALT Vykdomojo Komiteto" dė
ka, J AV-bių nusistatymas Lietuvos už
grobimo nepripažinti buvęs toks tvirtas, 
kad "pasakoti Kanados laikraščio skai
tytojams ir visam pasauliui jog ALT ėmė
si 1953 metais įtikinėti JAV vyriausybę, 
jog "Lietuvą pagrobė sovietai, ne kas

naudojami 
tikslui ir net asmeniškiems rei
kalams, kai tyrinėjimų siūlyto
jai tapo Tyrinėjimų Komitetų 
pirmininkais”. Taipgi šis “Rules” 
komitetas patyręs, jog per daž7 
nai buvo važinėjama po pasaulį 
neva šių tyrinėjimų reikalais. 
Kaip bebūtų, Kersteno Komite
tas neišpildė net propagandiškų 
į jį sudėtų lietuviškų vilčių — 
nebent buvo išleista informacinė 
knygelė ir laimėta šiek tiek vie
šumos dėmesio.
Prikiša The New York Times 

dėl Vilniaus priskyrimo 
Lenkijai

Amerikos dienraštis Vilniaus 
klausimu laikosi vyriausybės 
nusistatymo pripažinti Rytų Eu
ropoje 1937 m. sienas. Dėlto vi
suose jo žemėlapiuose Vilniuslitinėms, ir joms būtinas ypatingai gabių j kitas," tai— daugiau negu juokinga' . ,

’ ’ ! visad yra žymimas kaip Lenki
jos miestas. Taip pat ir atskiruo
se skyriuose, kaip pašto ženklų 
ar mirusių Vilnius dažnai mini
mas kaip “Vilna, Poland” ar net 
“Wilno. Russia”. Tuo reikalu ne 
kartą yra į jį kreipęsis Lietuvos 
gen. konsulas J. Budrys. Nese
niai jiems parašė ir TŽ Niujorko 
bendradarbis. Jis prašė redak
torius dėl to pagalvoti, nes ‘’ty
lus NYTimes apsisprendimas 
pripažinti Vilnių Lietuvai padė-

žmonių atrinkimas. Amerikoje mūsų 
prekybos,pasiuntinybė turėtų tikslo steng
tis rasti^firmas norinčias investuoti kapi
talą bei steigti skyrius Lietuvoje (Pasau-^ 
Iio viduryje — /zWorld Heartland"* —— 
McKinder) aiškinant kokia yra Lietuvos 
situacija kaip tilto tarp laisvųjų Vakarų 
ir Rytų. Tokia propaganda, kad ir ne 
iš karto ne po metų ar dviejų, tikslą 
atsiektų. /

D^'-"Darbo" 1926 metų Setęho Steno- 
gramoso . . Štai Kaminsko^/'Darbas", 
nei šio'i^ej to įtalpino 192^.7. 30 Lie
tuvos Seirgą, stenogramą,^heva, norėdami 
įrodyti perversmo kaltę ąebe tautinin
kams, bet 'krikščiorfiiTtsį demokratams. 

^(Perspausdihtol; "Nouffettdse" atskirai ir 
su "feljetonuV);-/Tanetiesa (nekalbant 
apie prastą mprr^ęn|9 parinkimą, kai de
mokratines įietuvių partijas puola šefas 
ir jo gengė). Reikia visada matyti abi 
medalio puses ir piofilti "cicilikų" 
metinę laikyseną. 'Juk visos* 
mas" praėjo per kelias valandas, be Šū* 
vio, be kraujo lašo, atseit kaip gi kitaip, 
kad ne susitarus visiems iš anksto? Dik
tatorium tapo . . . kavalerijos majoras. 
Vyriausybės būta tikrai silpnos. Kalti visi, 
o nekalti tik avinėliai nekalčiausi "cici- 
likai"! Kaipgi kitaip! O jeigu jie būtų 
tikrai norėję, jie būtų galėję "taikingo
mis’ priemonėmis" lengviausiai atstatyti 
demokratiją Lietuvoje. Būtų užtekę, anot 
vokiečių socialdemokratų politikų, pa-

tuo- 
'pervers- f

pačio receptu Europos Federac.jp taip; š j -tuometines soctahstines Vokieti, 
lengva. nes.duos. Ta. užims dor <foug , s -r B bes
metu .r be abejo mažųjų tautų saska.ta. ske|btj Smetonos . Voldemaro vyriausy- 
Kod greičiau užbaigus ginčus bus jom.s ūkjnę b|okadQ jkj Jįe |jns Lietu.

ir Belgijos vyriausybes pa-

užlopoma 80% ginčyjamų sienų77. . .
Dėl lietuvių diplomatų ir jų prieauglio: 

. . . Lietuva neturėjusi pajėgių diplomatų
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voje demokratinę santvarką, IV Seimo 
laisvus rinkimus. Tačiau lietuvių social
demokratų lyderiai verčiau pasirinko 
"taikingo sugyvenimo" politiką ir ne- 
simuistydemi užėmė po dvi tarnybas iš 
karto. Vienas iš socld. lyderių dirbo Kau- 

i no Universitete ir Savivaldybėje, kitas 
Žemės Ūkio Rūmuose vyr. buhalteriu ir 
Namu Pramonės Skyriaus vedėju". . .

"Naujienoms" hipokritika. Kitas TZ 
skaitytojos ilgame laiške rašo, kad "Nau
jienos" nuolat deklamuoja apie demo
kratiją, dedasi narsiais jos gyriėjois, spau 
<įps etikos palaikytojais, kritikuoja Mj. 
Carthy ir jo metodus (nesutinkančius su 
jo nuomone apšaukiant "komunistais" 
ar kitais įžeidžiančiais epitetais). Už vis 
mieliausiai "Naujienos" puola veik visus 
susijusius su laisvo Lietuva, neliesdamas 

Į jų nei kultūrinių nei ekonominių lotmė- 
i j imu tais "diktatūros" metais. Visi su- 
; sirišę su "ta Lietuva7 "Naujienoms" yra 
■ įtartini ir jų pajuokai redaktorius net 
Į įsteigė savo klapčiukų — "Dipukų", 
i spaudos agentūrą "Kelta". (Tas nekliudo 
• "Naujienoms" ištisai persispausdinti El- 
I tos biuletenio teikiamas žinios!). "Nau

jienų77 etika leidžia išsireiškimus kurie 
taip primena visoHų atspalvių vodistus 
— droudžiosbet kam "mokinti ALTą, 
nes nieko neišmano77. Prisikabinusios prie 
korektūros klaidos, nors gimnazistas ga
lėtų iš citatos suprasti, kod kalbumo apie 
Sumner Wells pareiškimą 1940 m., "N" 
hipokritiŠkom pyktyje, nesugeba pagau
ti. Korektūros klaidą "išmintis", (turėjo 
būti "išmintį) išsitaiso "Išimtis77?

Liudininkai Amerikoj pasakoja apie 
ALT "suvažiavime" LLK suruošto pri
ėmimo metu "Baltic House" * Niujorke 
įvykusį skandaliuką. Susirinkusiems ra
miai besišnekant ūmai pasigirdo "Nau
jienų77 redaktoriaus pakeltas balsas: 
. . ."Man tamstos patarimų nereikia . . . 
Jei Tamstos liogika kitokio, kaip mes 
galime susitarti", ir t.t. Tas kitokios 
"Itogikos" asmuo pasirodo buvo ALT na
rys — naujakurys Lietuvos ir JAV uni
versitetu profesorius dr. Pajaujis • Javis, 
dirbos Kongreso bibliotekoje Vašingtone. 
Kod "Naujienų" redaktoriaus ir skaityto
jų "liogika" kitokio daugeliui neposlop- 
tis . . .

Ištikro juokinga?
,-"TŽ" tilpo toks JJ. rašinys "Mūsosios 

Jnformacijos Reįkalu" kuriame suminė
jus faktus, kaip ~yra sabotuojamas rei
kalas angliškos informac:jos~apie Lietu
vą, sakoma: "Atsakomybė už ALT - 
LAIC trūkumus tenka, žinovų nuomone, 
ALT sekretoriui dr. Pijui Grigaičiui, tau
riam lietuviui, bet fanatiškam politikie- 
riui, bijančiam, jog naujų lietuviškų jė
gų įliejimas ALT įtaigoms išryškintu ne
turėjimą mandato,-persenusias keliolikos 
įmonių... frakcijos vardu atstovauti 
Amerikos lietuvių bendruomenę šiais pa
sauliui likiminiais metais77. Štai "Naujie- ' 
nt/z atsakymas . . Tai sąmoninga fal- ■ 
sifikacija, kurios tikslai labai aiškiai ky- 
šo (kaip ano gyvūno ausys) visame ra-’ 
šinyje, o ypač pabaigoje, kur pareiškia
ma, kad ALT sekretorius esąs "fanatiš
kas politikierius77, kuris bijąs "naujų lie
tuviškų jėgų įliejimo į ALT įstaigas (su
prask: į Amerikos Lietuvių 'Centrą (?), 
nes, esą, tos naujosios jėgos parodytų, 
kokie socialdemokratai negeri.
"jėga 
tegu 
j _
na vietos bent 7/TŽ".

Dar toliau dar gražiau. "Naujienos77 
kiekviena proga puola tautininkus ir 
krikščionis demokratus, . kurių vadizmą 
primenąs "gentlemen agreement77 įga
linęs ''diktatūrą77 Lietuvoje. "Naujienos" 
apžvalginiam rašinyje /'Tuščios informa
cijos" betgi kvailina Almu už teigimą, 
kad ALT vadai nenorį rasti kalbos su 
naujaisiais ateiviais (demokratinėje bend
ruomenėje). "N" rašo: Tai visai tuščias 
prasimanymas!. . . korespondentas norėjo ; 
sukelti įtarimą, jog tas "ALT bosas" ... . 
pasielgė ne taip kaip reikia . . . Čia ne 
"bosavimas", o susitarimas. "Amerikoje 
tai yra vadinama "Gentlemen's Agree- 
r'nąnt". Juo yra pagrista ALTaryba ir jos 
veikla. Gaila, kod ne visi tai supranta. 
Jie kabinėjasi ir ieško Taryboje, patys 
nežinodami ko".

Pyktyje prieš TŽ korespondentus "N" j 
pasitelkia Informacijos agentūros "in- j 
formacijos specialistą77 "Albiną Smailį", I 
kuris priešingai savo įstaigos taisyklėms ; 
rošinėdamos slapyvarde "informuoja", • 
jog "vienas jų (TŽ korespondentų) atėjęs ; 
į amerikiečių valdišką įstaigą kreipėsi į ’ 
jos tarnautoją su kokiu pražymu. Nu
statyta tvarka, ta tarnautoja negalėjo 
pati, be viršininko jo prašymo patenkinti. 
To užteko ambicingom korespondentui: 
"Tamsta žinai, kas aš — aprašysiu" 
(Kažin ar čia ne iš Zoščenkos? Red.) 
Po to "informacijos kitos anekdotas: 
"Tas pats pretendentas į žurnalistus pa
davė prašymą į lietuvišką įstaigą pra
šydamas tarnybos. Savo motyvuose jis 
nurodė, kad jo tėvas buvo toks ir tokš, 
bet žinoma — oš jo nevertos. Negavęs 
prašomos tarnybos, jis puolė tą įstaigą 
la kroštyje, kuris jam yra’ prieinamas". 
(Iš tiesų šis TŽ korespondentas, maty- 
dr mas lietuviams informacijos srityje 
dc romą nepataisomą žalą, bene du kartu 
ki .ipėsi į ALT sekretorių ir pirmininką 
□sceniškais laiškais siūlydamos savo je- 
g< > ir oatyrimą. Abu kartu buvo atmes
tos "dėl iš gyvenimo aplinkybių išeinan
čių priežasčių". Įdomu, kod VS agentū
ros "informaciją^ specialistas" randa 
kažką netvarkoje dėl vietos prašytojo 
pasisakymo, kas buvo tėvoi. Iš vis įdomu, 
kokiu būdu jam (jai) yra žinomas asme
niško laiško "ALT sekretoriui" turinys?) 
"žinomo, gal butų naudingiau tylėti apie 
AL 7'džentelmenus - vadus". Almui ši 
drąsą kurį laiką labai atsirūgs? Jis pri
valo rašyti tik tai, ką toleruoja susitarę 
ALT džentelmenai.

Kaip mums lietuviams atsirūgsta net 
Amerikoje ilgi rusų ortespeudos metai? 
— "skundžiamasi TŽ skaitytojo laiške.

Tokia 
kaip to rašinio autorius, geriau 

išsilieja" kur nors kitur, o ne

Vancouver, B.C.
Vasario 16 minėjimą Br. Ko

lumbijos lietuviai rengia vasario 
20 d , sekmadienį, Vancouverfo 
mieste, BC. 11 vai. rytą bus lai
komos pamaldos Šv. Vincento 
koplyčioje, 853 East Pender Str.; 
2 vai. p.p. Mėlynojo Dunojaus 
auditorijoje. 1806 East Hastings 
Štr. įvyks iškilmingas minėjimo 
aktas ir bus išpildoma koncerti
nė dalis. Po programos mūsų 

-šeimininkės pavaišins dalyvius 
kavute. Visi mūsų tautiečiai ir 
jų pažįstami, vyresnioji karta ir 
priaugantis jaunimas, širdingai 
kviečiami dalyvauti.

Persitvarkymai apylinkės val
dyboje. Paskutiniame KLB Br. 
Kolumbijos apylinkės valdybos 
posėdyje padarytas sekantis nu
tarimas. Atsižvelgiant į tai, kad 
valdybos sekretoriui Petrui Ba
ronui tarnybiinais reikalais daž
nai tenka išvykti ilgesniems lai
ko periodams iš Kanados Į už
sienius, laike jo- išvykimo jį pa- 
vduos ir eis jo pareigas pirmoji 
kandidatė i valdybą. Ono Kaz
lauskaitė - Benstead. Ji dalyvaus 
pesėdžiuose su balsavimo teise.

Br. Kolumbijos apyl. V-ba.

Bolševikiniai “milijonieriai” »
kad gaunamieji už darbą kol
choze javai, bulvės, ęienas* kar
vutei ir kitkas verta dar kitų 
2000 rublių, Jkas labai neįtikėti
na, nes ir geriausiai stovį kol
chozai už darbo dieną teišmoka 
ne daugiau 2 klg grūdų, tai vis- 
tiek šeimos metinis uždarbis te
būtų 4000 rublių. Oficialiu kursu 
tai būtų 1000 dolerių, vidutiniš
kai imant 3-4 žmonėms. Kaip iš 
tokių uždarbių gali verstis žmo
nės. koks jų gyvenimo lygis, ne
sunku suprasti. Tuo būdu su
prantamos ir iš Lietuvos gauna
muose laiškuose randąmos pa
stabos; “Gyvename gerai, kaip 
N...”, kai paminimas kokio 
vargšo elgetos vardas.

Dažnai .sovietinėje spaudoje 
rašoma apie kolchozus milijonie
rius. Bet oficialūs jų pačių da
viniai pateikia \isai kitokius da
vinius. Štai sovietų žurnalas 
“Voprosy ekonomiki” rašo, kad

'i

icyu rvtui uvp rxiivii, v o . O • '11

ALT ištaigoje! Tegu džiaugiasi, kad gau- VISOS oOVietU OHJUngOS VISU kol-
chozų piniginės pajamos sieku
sios 49.6 bilijonus rublių. Ka
dangi apie % šitų pajamų išėjo 
mokesčiams ir įvairioms kolcho
zų išlaidoms, tai kolchozinin- 
kams bei jų “bosams” liko apie 
30-35 bilijonai rublių. Sovietų 
Sąjungoje kolchozininkų yra 
apie 15 milijonų šeimų. Tad. jei 
viisems lygiai tuos pinigus pada
lytum. kiekvienai šeimai tektų 
po 2000 rublių. Jei prileisime,

110 nuolaidos, kas atsineš šį skelbimą ir pirks nemažiau kaip už $50

t

Tik pažvelkit į šį modernų miegamąjį!
t2 gabalų moderniško stiliaus miegamasis, į kuri! komplektą įeina: 
lova, komoda su talpiais stalčiais, spinta, spyruoklinis matrac-.a, 
2 pūk. pagalvės, 2 kamb lempos su gaubtuvais ir Chenilk Io\ >3 
ažtiesalas, Speciali žema kaina $125. Taip pat turime įvairių ko 
plektų miegamųjų sofų, gazo ir elektr. krosnių, skalbimo maži: 
matracų, kilimų, spintų ir visa, kas reikalinga namų apstatym 
Duodamos lengvos išsimokėjimo sąlygos. Pristatymas ir peri. t- 
symas prekių veltui. Atidaryta nuo 9 vai ryto iki 9 vai vai,

COLLIS FURNITURE COMPANY
439 QUEEN ST. W. (prie Spadina). Tel. EM. 6-SOM

Federac.jp
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11 a s Grigaity karyboj
RAmdwS 25 METU SUKAKTĮ MĘNINT

Walter Muschg męsęniaj išlęi- 
do antrą lajdą “Tragiscbe Liter 
rąturgeschichte”... Mums kol 
kas tokio, veikalo nerėkia pla
nuoti: wūsų r^ytojų' daųguię^ 
yra ištikimi savo kūrybiniam 
pašaukimui Kotryna Grigaitytė 
yra viena tų retų pavyzdžių, ku
riai kūryba yra ne tik pašauki- 
roaš, bet ir gįyvęmmas.

Moteriškumas--retas svečias 
literatūrojeFragmentinio moteriškumo niekada netrūko literatūroje, bet jį kūryboje pravesti taip, kad jis valdytų visą moters rašytojos nusiteikimą yra retas reiškinys. Dr. A. Maceinos žodžiais tariant: “Būti didelei lyrikei ir giliai moteriškai moteriai yra ląbąi sunku. Bent lite-, ratūros istorija mums taip sako. Ir vokiečių lyrikė A. von Droste - Huelshpff, ir čilęnų Gabriela Mistral, įr mūsų Salomėja Nėris turi savyje kažkokį vyrišką ženklą... Tačiau ta^ pats ženklas stumią šias moteris į vyriškojo visuomeniškai politinio veikimo sritis ir kaip tik gesiną jų moteriškumą, gal net ir poėtiš-

•r

Saulės gijom puošti mintį.

Tau dėkoju, geras Dieve. . . Moteris didžiuojasi savimi ir

Grigaityjės nuostabu^ kūry
bos kraitęiis — širdies per
meate yra retos vertės Ikėratu- 
riąA dpvaBya. Sųprąntąma, mo-

tas, išdidus protai Vęltųi joą kū
ryboje. ieškotume filosofinių 
mąndrumų, sausų ar miglotįų 
samprotavimų, pompos. Ji išti-

y. Bi$lįajaus paruoštą lietu
viškų pasakų ir legendų knyga 
“The. Evening Song” jau išspaus
dinta. Leidėjas “Lietuvių Die
nų.’’ .leidyklą.

Lief. Sturtentų Santaros ruoš
tame konkurse, eilėraščio pre
miją laimėję A- Landsbergis, o

jungininkų okupuoto^ srityse. 
Didelė nelemtis ištiko mūsų brpį 
liūs, anksčiau nacių prievarta 
sugaudytus į kariuomenę ar į 
pagalbinius u/fron/As dalinius ir 
po kapituliacijoj kartų su vokie
čiais pakliuvusius į sąjunginin
kų belaisvių stovyklas. Šie vyriai

gų, buvo sovietų repatriacijostą opeęą$j£.. _ 8
Prašę Ateities i komisijų terorizuojami stovyk- 

Salęziečių gimnazijos, Italijo-, losę ir sąjungininkų netgi prię- 
kima filosofinei tikrovei, bet ją Į je, ateitininkų kuopos 10 narių vartą, siunčiami į tikrą mirtį r* 
išreiškia nę sąvoka, bet sūnbo-' dar ieško geradariu, kurie jiems geležines uždangos, artą kaip 
lių: jąi žmogaus gyvenimas uni-1 užsakytų “Ateitį” 1955 metams, naciai vežąmiį Bęlgijos^ akmens

uz

NAUJOS KNYGOS
fkame. gyvenime dalyvavusiems 
bus ™iela Pavartyti.h* • y AL 34 p£- Knyga paskirstyta į dvi dalis:

riškę. ženklą nęmątyti. Grig^Įty- tės polinkiai yra grynai moteriški” (Aidai, 1950 m., Nr. 7,331 p ).
Grynasis ųiotęriškumasPirmieji tėvai, apleisdami rojų, buvo skirtingai nusiteikę: Adomas — konkretūs, Ievą —- drovumo pridengtą. Drovumas ir kuklumas yra moteriškos prigimties balsas. Visur moteriškumą išreikšti ne pikantiškai, bet kukliai, droviai ir subtiliai K. Grigaitytei - rašytojai yra labai charakteringa. Jos moterys yra ■ ilgesingos, grakščiai žaismingos, kartais liūdnokos net tragiškos, bet visada kuklios savęs neprarandančios, nuolat širdimi kylančios augštyn.Tikroji moteris pripažįsta vyriškumo vertęs bet jo nepamėg- džioja, moteriškumo nesidrovi, bet juo vertai didžiuojasi: ,■ 

z Ačiū, Dieve, Tau už tai, 
Kad esu aš moteris!Moterių ir didžiuojasi kitaip, negu vyras. Vyro didžiavimasis dažniausiai veržiasi į viršų, rno- ters — į gelmes. Be viršūnių gyvenimas būtų neužbaigtas, be gelmių — tuščias. Tikrasis moteriškumas glūdi būties gelmėse. Ir jos didžiavimasis plaukia iš būties gelmių, tiesiant rankas Kūrėjui, pamirštąnt savo “ąš”. Taigi, didžiuotis ir nieko, nepažeminti, didžiuotis ir savęs negarbinti, džiaugtis ir kitiems šir- 'din balzamą lieti — giedoti Kūrėjui “l^ągnjfięąt” y^ą ^iękvįe- n.o žmogaus didžiavimosi esmė 4r prasmė. Tikrai moteriai tai būdinga. Jo§ didžiavimasis — padėka Dievui: “Ačiū, Dieve, Tau už tai”... Ir visa motęrą kūryba yra padėkos giesmė Kūrė- 7 jui: . ;

/ Tau dėkoju, geras Dięve,
Už tq galia, šventa galia. 
Kad main leidai
Lankstyti žodį, kaip berželį 
Kad man leidai trapia gėlę 
Tau prie kojų pasodinti, 
Kad man leidai

i

savo laimėjimais, kaip Dievo , dovana. Ji žino savo galią, bet ir. tos galios šaltinį — Dievą.Nuolankumas yra tolimesnės moįęrt, asmeny!^, savybė. Jųd moteris įnoteriSkę^nę, juo' ji nuo-, ląniesnė, nes- nuoląąkumas yj?ą kūrybos gelmių, veidrodi?., Tadą,' šųpr’^itamą, ir tūtentingiauši posmai, ’mintis saules gijpm” išpuošta, yra nedideli darbai, mažas dar kraitelis, palygint amžinojo Kūrėjo Kraičiu:
Nei žygių didelių, 
Anei dprbu — 
Su kraiteliu mažu 
Pirmyn skubu.

Ogi kraitely tam 
Maža, maža širdi.s, 
Pergamente baltam 
Skaisčiai krauju sušvis. .•Moteris kūrėja drąsi, nieko neboja, vis su savo kraiteliu pirmyn, pirmyn su širdim parga- mente, su širdim į gyvenimą. Baisų pagalvojus, kad juodas vargas gali pasitikti, kad plėšrūs dantys gali širdį pergamente sukruvinti... Bet ji. vistiek skubą, nes moters pašaukimas — aukotis, nęšti gyvybę ...MoteiišKųnias savo esmėje yra motiniškumas:
O, kad taip išgirsčiau > 
Aš ir ve! ^mamytę0, 
Ta žodelį pirma 
Rytmečio maldoj.
Rodos, kaip žolelė 
Po lietaus atgyčia, 
Po lietučio šilto, 
Žemėj negyvoj . . .Miršta žęmė, nes joje permaža moteriškos - motiniškos širdies. Motina — tai bitutė darbininkė, vis skubanti ratuota į savo avilį:

Kaip žiedan drugeliai, dienos 
mano skuba,

Kaip bitutės medų skubina 
sunešt . . .Motinos širdžiai gyvenimo dienos visada yra pertrumpos, nes jos meilę aukotis yra begalinė.Grigaitytė yra moteriška ir prozoje: “Pasimatymas”, “Pabudimas”, “Veni, Creator”, “Rady- bps”, “Žuvėdra ant uolos” ir kitos novelės bei apysakos, kurios tikime,' pasirodys dar šiais metais.

su

verse yra* “drugelis nutūpęs po žiedeliu trapiu”...
Kūrybos darbaiPradėjo eiliuoti dar pradžios mokykloje. Pirmasis eilėraštis išspausdintas 1927 m. “Ateityje”. Lietuvoj nuolatos pradęjo bendradarbiauti 1929 m., paskelbusi ne tik' poezijos, bet ir daug no: vėlių bei apysakų, kurios dabar Sudarytų maždaug 70p. psl. knygą. Tremtyje bendradarbiauja visoje eilėje žurnalų ir laikraščių, dalyvauja mętraščnidšė ir ąntęlogijose. T e m ą’Į i’k'o s: poezijoje — mėįlė,"jaunystė, religija; prozoje — meilės ir šeimos problęmos: pirmoj.e vietoje įvykis, ąntroję — iptrygą, ryškesnių chmak^ŪJį pabrėžimas. Eilėraščiai sušrlaiike rimto muzikų dėmesio.Konr. Kavecko operai “Nijolė” parašė libretą. Trims aktams buvo parašyta muzika, Bei politiniai įvykiai neleido, muzikui tada savo'darbą baigti.Knygos: poęziją — “Akys pro vėduoklę” (1937), “Paslaptis” (195P) ir “Žodis Jaunystei” (paruošta spaudai); proza — pirmoji novelių knyga (baigiama ruošti spaudai).

BaigiantIlgiausių mętų ir toliau bitutės sparneliais nesti graziąųsių žiedų nektarą — grynąjį moteriškumą! Lai moters širdis pergamente atgaivina širdį žemėj negyvoj...Kūrybingiausių ir dėkingiausių mėtų sąūlės gijom puošti mintį ir gyvenimą!,
B. A. Rutkauskas

Į “Ateities” administracija, norėdama palengvinti.ir geradariam-1 ir užsienyje esantiems “Ateities” skaitytojams, šiais metai “Ateities” prenumeratą atpigino iki $3.00.To paties laukia ir Vasario 16 gimnazijos ateitininkai.
' Vyrai iš 1845-jų metų— štai antraštė ir tema mano ruošiamos ir Terros išteisimos knygos.•. Kas tie 1945-ieji metai, žinome. Vakarų sąjungininkai parbloškė hitlerinę Vokietiją, o jų sąjungininkas, komunistinė Rusija, grobė atskiras" tautas ir joms priklausančius žmones yi- šur ,netgi'Vakarų Europoje, są-

naciai veząmi į Bęlgnos akmens anglių kasyklas, pkdęiti vokię- ęiams išmokėti savo darbu reparacijas Belgijai.Šių vyrų patirtos skriaudos būtina surašyti ir paskelbti mums patiems ir mūsų palikuonims. • ’Taigi, vyrai iš 1945-jų metų, atsiliepkite šiuo adresu: ,J. Cicėnas, 3421 - X Street, Omaha, Nėbr!, ŪŠA. Mums svarbu, kaip naciai sugrobė mūsų į jos pagalbinius dąiiniūs, kąip vyko . atsitrąukirnąš. į Vakarus, Kur ir kadą ęąkliūtą į sąjungininkų n^ląišyę ir kas iškentėta nelaisvės metu,.
Jeronimas Cicėną^.

vyrus į vokiečių kariuomenę ir sios kartos imigrantas yra sene-

♦
K. GRIGAITYTĖ

PAŠAUKTAS GYVENIMAN

Žiedeli, pašauktas gyveniman, 
O savo vardo, nežinai 
Likimą tavo mena man / 
Saulėtekio gaisai.

Nušvietę dangų pažeme 
Jie. miršta spinduliuos. 
Vėjus raudot pažadinę
Tik kryžkeliuos tuščiuos.

- Kas tėvas man, kas motina? 
Akmens prie kelio klausi tų- 
Žiedeli, pašauktas gyveniman 
Žydėk kitu vardu.

suaugusiems.Mūsoji emigracinė lietuviškosios kalbos karta, išskleidusi plačiau pasaulin po antrosios pasaulinės netvarkos, šiuo momentu yrą netik nutautėjimo kelyje, bet taip pąt ir nųkrikščionęjimo. Gįąl tai yra ir per daug drąsus teigimas, tačiau, stebint musų dabartinio jaunimo ‘gyvenimą didmiestyje, šis teigimas yrą daugiau stebėjimo išdavą negu paprastas šūktelėjimas.Čikagoje viešėjo Cleveland^ dramos studiją, vadovaujama V. Braziulio. Tai buvo jųjų antrasis pasirodymas šiame, murziname skerdyklų mieste ir, reikia pripažinti, studija padarė pažangą. Jaunimas, gero mokytojo rankose, keliauja pažangos pusėn. Ši kartą cleyeląndiečiai atsivežė Jono Griniaus 3 v. dramą “Žiurkių kamerą”. Nežinią ar jie

Aloyzas Baronas vėl beldžiasi 
J lietuvišką šįędį ir mintį nauja 
knyga. Šį kartą su 7 novelėm. 
Kąjkurios iŠ," jų jau anksčiau 
skaitytos periodinėje spaudoje, 
bet mielai ir pakartojamos. Ba
ronas višiiek' traukia ir savo sti
liumi ir pasakojimų įmaritrpmu 
ir mintimi. Plikų vaizdelių jis 
nupiešia. Vis problęmos ir min
tys.' ..........Visose septyniose novelėse lukštenamas lietuvis naujajame pąsauly —. dažniausiai naujasis ateivis tremtinys, bet įpinama ir keletas senosios kartos išeivių. Šiųjų vos pora: savo sūnišką 16 JAV centruose, Kanados To- jausmą paaukojęs už pinigus ronte ir Australijoje. Jurgis, čia jau ir gimęs, kuris visdėlto kankinasi, kad pinigu leido užkimšti gerklę, norėjusią šaukti dėl nužudyto tėvo. Jis ieško paguodos nors išsikalbėdamas, nori atpalaiduoti sąžinės slogutį. Antrasis ankstyvesnio- b* lis, tremtinio dėdė, kuris vienintelis’ iš visų sutiktų merdėdamas pasisako galįs tą patį momentą vykti į tėvynę, ka.d galėtų pavaikščioti tomis pėdomis, kur vaikystėje lakstė. Visi kiti jo sūnėno sutikti ir paklausti pasirodė jau apmesti šio krašto tinklo ir reikalingi atsipalaidbjimo, reikalingi tam tikro laiko tarpo.Visų novelių pagrindinis herojus yra naujasis ateivis tremtinys. Vardas jo nę tas pats. Jo ir praeitis bei-išsimokslinimas nevienodas, bet iš esmės tai tas pats nepritapėlis prie naujo gyvenimo. Jei jis pagaliau nusprendžia taip, gyventi, kaip čia įprasta, novelė pasibaigia ir paliekama kiekvienam nuspręsti ar jam tai pavyks. Autorius tą savo herojų pavėdžioj a visokiais keliais. Dažniausiai jis fabrike sprendžia kasdienės duonos problemą ir kankinasi neturįs konkvistadorų dvasios. Kaiktirie dėl to net pa- mpkslininkaūja. Neaplenkia tas herojus ir saliūnų, kur dar drąsiau filosofuoja, ir vis panašių į save sutinka. Filosofuoja jis net mergaitę 200 mylių nusivijęs. O pagaliau ir ji pati filosofė ir kažkokia fataliste. Bet moterys Barono novelėse mažai tesimaišo, nors dažnai viskas jų magnetiniame lauke tenai vyksta, dažnai jos yra varykliai visko. Jos lieka “nematomos” — neišryškintos net tos, dėl kurių žmogaus gyvenimas augštyn kojomis apver- A čiamas. Baronas rausiasi po vy- ti. Berods, tai bus pats pirmasis rišką sielą ir tikrai įdomiai ją lukštena.

Tėvynėje 11-132 psl. ir Tremty
je 133 - 234 psl. Abi dalys yra la
bai gausiai iliustruotos. Pirmoje 
dalyje apžvelgiama skautų vei:- 
la Vyt. D. Universitete, Klaipė
dos pedagoginiame institute, Vil
niaus Universitete, o atskirai dar 
apžvelgiamos kėlionės po Lietu
vą baidarėmis, skautija sutemų 
metais ir įvertinamas įnašas į 
Lietuvos kultūrinį gyvenimą.

Antroje dalyje apžvelgiamas • 
skautiškas studentijos sąjūdis 
Vokietijoje, atskirai paliečiant 
net 11 augštųjų mokyklų, o užjū
rio skyriuje apžvelgiama veikla

Knygos gale prikergtas skyrius “Būsimajai nepriklausomai Lietuvai”, kuriame apžvelgiama, ką skautai tremtyje yra vertingesnio sukūrę bei kur ryškiau kurie yra pasireiškę. Viskas baigiama Įsidėmėtinu “Akademinės skautijos ideologiniai pagrindai”. Iš tikrųjų šis skyrius, atrodo, būtų lyg ir nebūtinas. Akademinė skautija beabejo atskiros nuo visų skautų ideologijos neturi ir negali turėti. Čia tas klausimas liečiamas, beabejo, tik nūdienių organizacinių bangavimų išdavoje.
Stasiaus Būdavo “Uždraustas” 

stebuklas” angliškaiAmerikiečių knygų leidykla Comet Press Books, Niujorke išleido Stasiaus Būdavo romaną “Uždraustas Stebuklas”, angliškai pavadintą “The Forbidden Miracle”. Knyga daro itin gražų įspūdį: kietuose drobės viršeliuose, aplanko iliustracijos pieštos Barbaros Koski. Leidinys metrikuotas jau 1955 m., 186 psl., kaina $3. Leidyklos adresas: Comet Press Books, 11 W. 42nd Street, New York 36, N.Y.Apie šio romano turinį netenka kalbėti, nes jo lietuviškoji laida buvo recenzuota, atrodo, visoj lietuvių spaudoj ir skaitytojai, be abejonės, tai atsimena. Daugelis jo lietuviškąją laidą turi ir įsigiję.Beje, gal tektų tik priminti, kad anglų kalba romano laidoj trūkstą penkių paskutiniųjų skyrių, lyginant ją su lietuviškuoju tekstu. Matyt, leidyklos norėta knygą užsklęsti su “happy end”.Iš viso, sutinkant mūsiškio kūrėjo kūrinį anglų kalba, tenka į tik labai nuoširdžiai pasidžiaug- lietuvio romanas išleistas amerikiečių leidyklos. Taigi, šis faktas ' tikrai džiugus.Knyga “The Forbidden Miracle” įsigytiną visiems lietuviams: sau asmeniškai, įteikimui vietinėms bibliotekoms, ę tuo labiau ji rekomenduotina angliškai kalbantiems kanadiečiams bei amerikiečiams.Nors knyga, kaip išleista amerikiečių leidyklos, bus platinama visame angliškai kalbančiųjų pasaulyje, tačiau būtų gera, kad ir mes lietuviai jos pirkimą paremtume. Tuo būtų pateisinta autoriaus pozicija prieš leidėją.
Pr. Alšėnas.

pa-Gražiausius šūkius galima miršti, jeigu jie. neiškeliami švieson, nevartojami kasdieniniame gyvenime.Neseniai buvo išleista didžiojo lietuvių mintytojo pręf. St.'Šal- kauskio parašyta “Ateitininkų ideologija”; H laida. Ar daug jos buvo nupirkta? PasakiŠKai mažai. ' 'Buvo advento metąs. Organizacijų vądpyybės. ‘H'ųr rųp§ė sųsjkaųjpimo yąįąnclėjes. Ar daug buvo jaunimo? Ant pirštų galima buvo Šūskaičiųbti tuojs, kurie atvyko į vienos Čikagps jaunimo organizacijos ruoštą rimties valandėlę. Tokių pavyzdžių galima pririnkti daug, tačiau charakteringiausias tai ir bus bene šis “Žiurkių kameros” nuotykis.Taigi, aišku, tenka susirūpinti mūsų jaunimo netik lietuviškąja, bet taip pat ir krikščioniškąja padėtimi. Kiekvienam tikinčiam lietuviui yra svarbu išlikti ne.tik ištikimam gimtai žemei, bet taip pat ir krikštui.Šiandien, kada paleistuviška atominio pamišimo amžiaus ranka visokiomis priemonėmis bando sutriuškinti tikintįjį pasaulį, yra būtina atkreipti daugiau dėmesio į mūsų jaunimą. Mums yra būtina žinoti, žalingumą visų lietuviškųjų ii? svetimtaučių jaunimo organizacijų, kurių vadovybės ir nariai savęs neriša su tikinčiuoju pasauliu.Vargu ar mes pajėgsime išlaikyti jaunimą ir savom kraštui, jęi prarasime jį savam tikėjimui. Todėl “tik suaugusiems” įvykis Čikagoje tebūnie mums perspėjimo signalu, kad mūsų jaunimas traukia ne tuo keliu.
Br. Lekavičius.

būtų čia važiavę, jei nebūtų jų’ kvietus Čikagos apyg. moksleivių ateitininkų valdyba.Nerašysiu čia kritikos apie veikalą ar jo perdavimą žiūro- vui. Veikalas, nors ir ilgas, virš 3 vai. užtrukęs, tačiau savo realybė ir nuogą tiesa apie bolševikų kalėjimus šiurpu sukrėtė gausiai atsilankiusius, žiūrovus. Dramos studija veikalą perdavė pakankamai sumaniai, kad sužinotum, kodėl kpmunistimąi tąr- clytojai nepalauze lietuviškos mergaitės ir kodėl išgamą lietuvis klapčiukas gauna švino kulką’ pakaušin.Bent kėliais žodžiai norisi sustoti ties kitu dalyku, kuris taip dūrė akin, nuvykus į vaidinimo Šalę. Yra faktas, kad šiandien įvairiuose lietuvių kultūriniuose parengimuose mūsų jaunimas nesilanko. Dėl to yra daug priežasčių. Studentai turi daug darbo, nestudijuoją turi perdaug pinigų ir draugų, gi moksleiviai — paūgliai yra labai užimti kopijavimu vietinio gyvenimo.Buvau nustebintas čia- pamatęs labai daug jaunimo. Tiesa, daugumas jų buvo nestudentai, bet paskutiniųjų klasių moksleiviai. Pasirodo, rengėjai viename didžiuliame dienraštyje įdėjo žinutę, kur prašoma, kad tėvai neleistų vaikų iki 16 m. į šį vaidinimą. To ir užteko. Amerikietiškas “Adults only” padarė savo. Jaunimui daugiau buvo įdomu ne pats veikalas, bet noras sužinoti, kodėl ten bus įlei- džiarhi tik virš 16 m. amžiaus.
Va, čia ir Kyla mintys apie 

mūsų jaunimo veidą. Šiandien 
mūsuose yra kelies lietuviškos 
jaunimo organizacijos. Spaudoje 
rasime tięšidg glėbiais pasisaky
mų mūsų jaunimo problemomis, 
bažnyčiose ir mokyklose kunigai 
kalbą ąpię jaunimo pareigas, o 
visdėlto jaunimas keliauja ne ta 
linkme, kur. reikia.

Kokios gi tad yra priežastys: 
Ęodęl gi įr mūsasis jaunimas 
pasiduoda šiai vietos masoniškai 
gyvenimo aplinkai? Netenka 
abejoti, kad priežasčių galima 
surasti daug. Priskaičiuosime jų 
keliolika. Bet kas iš to? Naudos 
jokios.

Ląbąi yrą malonu, kad turime 
jaunimo organizacijų. Dvi iš jų 
tikrai nuoširdžiai rūpinasi, kad 
jaunime atsispindėtų ir lietuviš
kieji ir krikščioniškieji princi
pai. Tačiau, tenka apgailestauti, 
kad ir mūsų jaunimo organiza
cijų veikimas yra daugiau teo
retinis negu praktiškas. Abiejų 
stambiųjų lietuviškų jaunimo 
organizacijų programose yra įra
šyta daug gražių vertingų daly
kų. Betgi popieris liks popierių.

Bronius Kviklys, AKADEMINE SKAU- 
T1JA 1924- 1954 mętgis, Trisdešim
ties metų gyvenimo, veiklos ir darbų 
apžvalga, Išleido Akad. Skautų Sęj.; 
aplankas ir užsklandos ddil. V. Rau- 
linaičio, Chicago, 1954, 600 egzemp
liorių -—- visi numeruoti, 236 psLNenųilstąmasįs spąudos darbininkas ir skautų veikėjas, “Mūsų Vyties” žurnalo redaktorius, Br. Kviklys tikrai nustebino tokiose sunkiose sąlygose akademinės skautijos trisdešimtmetį paminėdamas tokiu stambiu leidiniu, kuri ne tik tame skautiš-

nuotraukos Stelmoko, Gufbins- 
ko, Urbučio, Noreikos ii“, kl, ii- 
elido “Nemunas”, Chicago 1955l 
244 psl.

Aidai, 1955 m. sausio mėn.,

Balys, A. Maceiną, K. Bradunas, 
J. Jankus, Z. Ivinskis; platūą 
apžvalgų skyriai.

Žingsniai į Kanados pilietybe
Jeigu jūs esate legaliai atvykęs Kanadon nuolatiniai apsigyventi, jei esate 21 metų amžiaus ir turite vad. “Canadian domicile” statusą, kurį paprastai įsigyja legaliai įsileistas imigrantas po pęnkių metų gyvenimo Kanadoje, jūs galite prašyti Kanados pilietybės. Tačiau, paskutinieji .iš penkių jūsų gyvenimo metų Kanadoje turi būti išgyventi tenai be pertraukos prieš prašymo įteikimą. Štai ką reikia atlikti:1. UŽPILDYTI PILIETYBES PRAŠYMĄ.Tai atliekama pas savo apskrities ar kitokio teismo apylinkės, kur jūs gyvenate, valdininką.-2. ATVYKTI PAS TEISĖJĄ EGZAMINAMS.Jūs privalote būti gero elgesio ir pakankamai mokėti prancūzų ar anglų kalbą bei žinoti pareigas ir prievoles susijųsiąs su Kanados pilietybe.
3. PRIIMTI IŠTIKIMYBĖS PRIESAIKĄ JOS. DIDENYBEI 

KARALIENEI. • - • >

Tuo pačiu laiku, kai priimate Ištikimybės Priesaiką, taip pat pri
valote prisiekti, kad atsisakote ankstyvesnės pilietybės.

Norėdami pilnų informacijų, rašykite
The Registrar of Canadian Citizenship arb^ Citizenship Branch

T(ie Department QitfeeoshiR Immigration
Ottawa Can?dę

Hon. J. W. PICKERSGILL, P.O, M-P-, 
Minister.

, < i.; * , i »

. LAVAL FORTIER Q. C 
deputy Mge;.

Redakcijai prisiųsta
Nelė Mazalaitė, Saulės takas, 

Lietuviškos knygos klubo leidi
nys, 1954 m.,-Chicago, 418 psl., 
kaina $3.50.

Stasius Būdąyąsį The Forbid
den Miracle. Išleido, Čomet Press 
Books, 11 West 42nd Street, New 
York, NY. Kietuose drobės vir
šeliuose; aplanko iliustraciją 
piešė Barbara Koski. 1955 m., 
186 psl., kaina $3.

Čikagos l&uvfo 
dagavo A. Vila ims- Si

Nėra ko stebėtis, kad daugiau kanadiečių 
\vartoja ■

BUCK LEY’S 
MIXTURE 

negu kokib kito vaisto nuo 

slogos, kosulio 
ASTMOS ir BRONCHITONuo rytų iki vakarų, nuo šiaurės iki pietų, vis daugiau kanadiečių vartoja Buckley’s Mixture pasi- gydymui nuo kosulio, slogos, astmos ir bronchito. Jie vartoja milijonus buteliukų kasmet, nes įsitikino, kad Buckley’s Mixture sulaiko kosulį ir palengvina kankinančią slogą, ko kiti sirupai nepadaro. Buckley’s nėra sirupas, bet augštos vertės gydomų dalykų mišinys, todėl jis veik iš karto išlaisvina flegmos užkištus kanalus. Jūs PA
JUSITE stiprų veikimą, kuris palengvins jūsų kvėpavimą, išvalys užsikimšusią 
membraną.

♦

PALENGVINK SKAUDŲ SLOCįOSį 
KANKINIMĄ SU

Buckley’s Cinnamated Capsules

Štai dėl ko 
metai po me
tų daugiau ir 
daugiau ka
nadiečių pasi
tiki Buckley’s 
Mixture, ku
ris greitai pa
lengvina kan
kinantį, silp
ninantį kosu

lį, slogos, astmos ir bronchito 
nemalonumą.
Įsigykite Buckley’s Mixture da
bar — nes Buckley’s garantuo
ja, kad tai TURI sustabdyti jūsų 
kosulį ir palengvinti slogą, arba 
pinigai bus sugrąžinti atgal Tik 
50< , arba 85< DVIGUBO dydžio. 
PARDUODAMA VISUR.
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NORĖDAMI PIRKTI 7UC PARDUOTI NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ KREIPKITĖS J 
DIDŽIAUSIĄ LIETUVIŠKĄ FIRMĄ

JOINT REALTY LTD
Mann & Martel

REALTORS’

1. Siūlome plačiausią namų pasirinkimą visame Toronte*
2. Sudarome labai geromis sąlygomis paskolas iš bankų*

899 BLOOR ST. W., TEL. OL. 6381 arba 1609 DUNDAS ST. W., TEL. OL. 7996, OL. 7997.
. . ♦

Symington - Dupont, 8 kamb., mū
rinis narnos, garažas, tik $ 13.000. 
Skambinti B. Sergautis, OL. 6381.

Netoli statomos bažnyčios, 10 k., 
mūrinis namas, atskiras, tik $17.500. 
Skambinti A. Paleckis, OL 6381..

Bloor - Gladstone, 7 komb., mūri
nis, atskiras, 2 garažai, įmokėti tik 
$4.000. Skambinti B. MarijoŠius, tel. 
OL. 6381.

Bloor - Pauline, 8 komb., mūrinis, 
geram stovy, 2 garažai, pilna kaina 

- J$|4J)0Q. Skambinti Krilovičius, tel.
* ’dt.'*638T"

Prie naujai statomos bažnyčios, *6 
komb., atskiras mūrinis namas, alyva 
šildomas, tik $4.000 įmokėti. Skam
binti /. Koškelis, OL. 6381.

High Parke, 7 komb., atskiros mū
rinis namas, privatus įvažiavimas, ge
ram stovy, alyvos šildymas, pilna kai
na $17.900. Skambinti R. įŽulys, tel.

Rusholme - College, 8 komb., mūri
nis, 2 virtuvės, 2 vonios, garažui vie
ta, pilna kaina $15.000. Skambinti 
Jucevičius, OL. 6381.

Dundas - Brock, 10)6 komb., mū
rinis, atskiras, ląbai geros vidus, van
deniu alyva šildamas, 2 garažai, pui
kios pajamos. Skambinti V. Plioplys, 
OL. 7996-7.

Dundaš - Dupont, 10 kamb., atski
ros mūrinis dupleksas, per du augštus, 
garažas, pilna kaina tik $15.000. 
Skambinti Budreika, OL. 7996-7.

Porkdale, 8 komb., atskiros mūri
nis namas, garažui vieta, vandens aly
va šildymas, pilna kaina $15.000. 
Skambinti Rimkevičius, OL. 7996-7.

Roncesvalles - Howard Park Rd., S 
kamb., geras mūrinis namas, tikrai 
geras pirkimas, tik už $16.500. 
Skambinti E^orcevičius, OL. 7996-7.

High Parke, 8 kamb., per du augš
tus, mūrinis, atskiras, geras namas, 
garažas už $15.000. Skambinti F. 
Senkus, OL. 7996-7.

Dundas - Queen, 10 komb., mūri
nis, garažui vieta, 3 virtuvės, tikras 
pajamų namas, už $15.500. Skam
binti Posius, OL 7996-7.

High Parke, 6 kamb., atskiras, mū
rinis namas, gerom stovy, pilna kai
na $17.500. Skambinti J. Boltakys, 
OL. 7996-7.

High Parke, 7 kamb., atskiras, mū
rinis namas, privatus įvažiavimas, ga
ražas, alyvos šildymas, pilna kaina 

... $.lV.9Q0j_Skambinti Maciunskas, tel. 
OL. 7996-7.

High Parke, 10 kamb., atskiros, 
mūrinis namas, trys virtuvės, geram 
stovy, pilna kaina $18.000. Skambin
ti Kriaučeliūnas, OL. 7996-7.

OL. 6381.

Glenlake - Keele, 11 kamb., atski
ras, mūrinis namas, garažas, geras 
namas ir pajamos už $20.000. Skam
binti V. Lunys, OL. 7996-7.

High Parke, 10 komb., atskiras, 
mūrinis dupleksas, tuojau galima už
imti, patogus nuomavimui ir pačiam 
gyventi. Tik už $20.000. Skambinti 
Beržonskis, OL. 7996-7.

KASDIEN NAUJŲ NAMŲ, PASKAMBINKITE IR PASITIKRINKITE, NES NEVIS ADA 
GERUS NAMUS SPĖJAME PASKELBTI.

Joint Realty Limited

R. TESLIA
REAL ESTATE

Seniausia, didžiausia ir patikimiausia firma padedanti nusi
pirkti arba parduoti nejudomas nuosavybes; sudaranti pa
skolas; veltui suteikianti informacijas apie parduodamus 

namus, paskolas, biznius ir tt.
BIURAI: -

2390 Bloor Street West, Toronto
863 Bloor Street
575 Queen Street West, Toronto 
1294 King Street East, Hamilton

West, Toronto

MIELI HAMILTONIEČIAI'
Perkat, parduodat namą? Turit problemų su apdraudimu?

Nepamirškit manęs!

I Ė. rWNAS
REAL ESTATE AND INSURANCE

1294 KING ST. EAST, HAMILTON, ONTARIO
, Telefonas: 9-3558

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

batų krautuvė
Parduodu įvairios rūšies vaikų, mote- 
rų ir vyrų batus — normalaus ir pla

taus EE—EEE dydžio.
1414 Dundas St. West. Toronto

Tel. KE. 3881

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont.

Tel. EM. 4-2715

J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor St. W. Tel. ME. 2471
Sąžiningu ir maloniu patarnavimu visų tautų klijentams 
mūšų firma yra Įsigijusi gerą vardą Toronto visuomenėje. 
Šiuo metu pas mus dirba virš 100 įvairių tautų agentų. Į die
ną gauname apie 60 naujų namų pardavimui. Tai faktas, 
kad pas mus ir jų pasirinkimas tikrai didelis. Štai keletas 
pavyzdžių:

ATLAS - ST. CLAIR. >
Įmokėti apie $4.000, 7 kamba
rių, mūrinis namas, kietmedžio 
grindys, kvadratinis planas, ga- 
zu šilefomas, geras įvažiavimas, 
naujas garažas, namas be sko-/ 
lų. Parduoda anglai senukai. Lo
bai puikus ir geras pirkinys. Tik 
vienas blokas nuo St. Clair Ave.

HIGH PARK AVE.
Įmokėti apie $4.000. 8 kamba
rių, mūrinis namas, išilginis pla
nas, kietmedžio grindys, geras 
nuomavimui, garažas, greitas 
ožėmimas.

INDIAN GROVE - BLOOR.
Įmokėti apie/$7.000, atskiras 9 
kambarių mūrinis nuomas, kvad
ratinis plonas, kietmedžio grin
dys, 2 virtuvės, vandeniu alyva 

* šildomas, dvigubas garažas, į 
kainą įeina visi baldai, $300 
nuomos gaunama mėnesiui. Par
duodamos kaipo palikimas.

WESTMINSTER - RONCESVALLES.
Įmokėti apie $8.000, atskiros, 
10 kambarių, mūrinis namas, 
vandeniu, alyva šildomas, 3 vir
tuvės, 2 vonios, kieetmedžio 
grindys* kvodrat. plonas. Plius 

\ pusiau baigti kambriai rūsyje, 
garažas* 

BLOOR.
$9.000 pilna kaina, mėsinė ir 
6 kambarių butas, nuoma už 
viską $26p mėnesiui, $2.000 
apyvarta savaitėje* Labai gera 
vieta.

P. KERBERIS

DELAWARE - BLOOR.
$5.000 įmokėti, 8 nepereinamų 
kambarių, lobai gero mūro na
rnos, 2 modernios virtuvės, 4 
gabalų moderni vonia, alyvos 
šildymas, arti susisiekimo ir 
krautuvių.

GLENLAKE - KEELE.
$5.000 įmokėti. Loboi gero mū- 

x ro, 10 kambarių dupleksas, 2 
gražios virtuvės, 2 vonios, van
dens šildymas. Namą galima 
tuojau užimti.

WESTMINSTER SORAUREN.
$2.700 įmokėti. Loboi grožiai 
užlaikytos 6 kambarių namas, 
gražios kietmedžio 
modernios virtuvės, 
gražus kiemas su 
Savininkas išvyksta 

GLENDONWYNE - EVELYN.
$5.000 įmokėti, gero mūro, 6 
didelių kambarių namas, van
deniu, alyva šildomos, kvadra
tinis planas, gražios kietmedžio 
grindys, moderni virtuvė, vieta 
garažui. Namas labai Švarius iš 
lauko ir vidaus.

Uxbridge - Davenport, $2.500 įmo
kėti, gero mūro, 6 kambarių namas, 
kietmedžio grindys, alyvos šildymas, 
garažas, namą galima tuojau užimti. 
Skambinti P. Grybas, ME. 2471.

Borden - College, $3.500 įmokė
ti, gero mūro, 8 gražių kambarių na
mas, dvi gražios virtuvės, garažas. 
Loboi pelningas narbas. Skambinti P.

grindys, 2 
didelis ir 

įvažiavimu, 
iš Toronto.

P. GRYBAS

Vienintelis licenzijuotas 
elektros kontraktorius

J. BARAKAUSKAS 
Master Electrician

Atlieka visus elektros insta
liacijos bei pataisymo darbus, 
bet kur.

Žemiausios kainos
236 HUMBERSIDE AVE.

Telef. LY. 9947 
Toronto /

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
. perstatau: ■

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

motorus.
Ba to, apima namuš^pilnam instalia
vimui- ar pakeitimui srovės, duodu 

techniškus patarimus.
Skambinti telef. KE. 1080

44 GWYNNE AVE, TORONTO

J. TAMUL1ONIS
1245 BLOOR ST W.

1st. tel. OL. 8481. Namą OL. 8074.
$2.500 įmokėti. Runnymede-St. Cloir.

4 kamb. puikus bungalow, geroj 
vietoj, 2 miegami komb., alyvos 
šildymas, vieta garažui, šoninis 
įvažiavimas. Viso tik $9.900.

$3.500 įmokėti. Pearson - Rancesval 
les. 7 kamb. mūrinis namas, ge
ri kambariai, alyvos šildymas, 
garažas. Viso apie $14.000.

$4.000 įmokėti. Oakmount - Bloor.
9 kamb. atskiras, mūrinis, dide
li komb., alyvos šildymas, garo 
žos. Kaina apie $16.000.

$4.000 įmokėti. Bloor - Pauline. 8 k. 
mūrinis namas, labai geroj vie
toj, reikalingas remonto, 2 ga
ražai.

$4.000 įmokėti.* Indian Rd. - Glen- 
lake. 9 kamb., atskiras, mūrinis 
namas. Dideli kamb., alyvos šil
dymas. Viso apie $16.000.

$5.000 įmokėti. Bloor - Windermere.
7 komb. mūrinis namas, pui
kūs kambariai, 2 vonios, puikus 
2-jų Šeimų namas, viena skola 
balansui, garažas, šoninis įva
žiavimas.

ANTANAS MIČICNAS 
2336 BLOOR ST. W.

JU. td. MU. 8255. Namą LA. 2143.
$6.000 įmokėti. 9 kambarių, puikus 

plytų namas. Dideli nepereinami 
kambariai, šoninis įvažiavimas, 
garažas. Vandeniu, alyva šildo
mos. Labai gražus iŠ lauko ir vi
duje. Randasi High parke.

$4.500 įmokėti. 8 kambarių, atskiras 
mūrinis namas. Alyva šildomas. 
Kvadratinio plano. Dideli saulėti 
kambariai, yra gaspžas. Parduo
damas pigia kaina. Randasi 
High Parko rajone.

$15.900 pilna koino, mūrinis, 8 kam
barių namas. Nepereinami kam
bariai, dvigubas garažas, priva
tus įvažiavimas. Randasi prie 
Bloor ir Dufferin.

$11.900 pilna kaina, šešių kambarių 
atskiras namas. Kambariai gra
žūs, nepereinami, moderniška 
virtuvė. Vandeniu, alyva šildo
mas. Randasi Bloor ir Runnyme- 
de rajone.

$11.500 pilna kaina. 6 kambarių ašt
rių plytų "bungalow". Šoninis 
įvažiavimas, garažas. Moderniš
ka virtuvė. Randasi prie St. Clair 
ir Rosethorn.

DĖMESIO NAMŲ SAVININKAMS!
Skubiai reikalingi Roncesvalles - High Park ir Bloor ra
jonuose 6-8 kambarių namai. Dauguma mūsų pirkėjų 
sutinka duoti gerą kainą su augštu įmokėjimu. Prašome 
skambinti dar šiandien!

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Aute Collision
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 

užbaigimas. VELTUI
Mūsų specialybė —. auto korpuso (body and fender) darbai
Pakraunamos gazo-alyvos baterijos Sureguliuojami ratai

561 - 567 KEELE ST.
1% Block South of St. Clair

TORONTO, ONT.

TEL. JUnction 4773 
Namų tel. CE. 1-3444 

Sav. G. KERAITIS

ŠVARA - GYVENIMO PAGRINDAS! I !
Valymas rūbų naujausiais metodais išsaugo jūsų rūbus.

1 a Garantuotas saugojimas. Mokama 
atsiimant. Garantuojama. 
Pasiimame ir pristatome.

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai 
netinkamai laikomi sugenda. Mū
sų sandėliuose jūsų vasariniai rū
bai bus rūpestingai saugomi. Kai 
darysite rudenini apsitvarkymą, 

valyti viską duokite žinomai 
firmai:

Specialybė: 
Cheminis valymas įvairių 

rūšių užuolaidų.
138-46 CLAREMONT STR. — TELEF. EM. 8-4557

30 metų valymo patyrimas

PERKANT - PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ 
KREIPKITĖS Į LIETUVIŠKĄ BIURĄ

REAL ESTATE & BUSINESS BROKER
1333A Dundas St. W., Toronto OL. 8443 - OL. 8444

579 College St. (kampas Manning) OL. 2324, - OL. 2325
Mūsų šios savaitės pasiūlymai:

$2.500 įmokėti, 8 komb. mūrinis, 
dvi virtuvės, garažas, pilne kaina 
$15.000. Bathurst - College.

$4.000 įmokėti, 6 kamb. mūrinis, 
dvi modern, virtuvės, naujas alyvos 
šildymas, garažas. Kaina $14.500. 
Shaw - Harbord.

$4.000 įmokėti. 8 kamb. mūrinis, 
alyva šildomas, garažas. 8 metų at
vira skola. Pilna kaina $15.500. High 
Park rajone.

$4.500 įmokėti. 8 k. mūrinis, alyva 
šildomas, 2 garažai, lengvos mokė
jimo sąlygos. Prašoma kaina $16.- 
300 Bloor - Keele St. rajone.

$2.000 įmokėti. 10 nepereinamų 
kamb. mūrinis namas, 2 virtuvės, 2 
vonios, alyvos šildymas, reikia vidaus 
remonto. Pilna kaina $14.000. Dun
das - Dovercourt Rd.

$5.000 įmokėti. 10 k. atsk., mū
rinis dupleksas, gero dydžio kamba
riai, vandens šildymas stokeriu. Pa
jamų namas, gerame Bloor - Indian 
Road rajone. Pilna kaina $20.000.

$6.000 įmokėti, 10 didelių kamba
rių, atskiras, mūrinis namas, apšiL 
domes vandeniu - alyva, 2 modern, 
vonios, 2 virtuvės, galimybė gara
žams. Namas Rusholme Rd. - College 
rajone. Pilna kaina $18.000.

$5.000 įmokėti. 8 k. mūrinis, 2 
mod. virtuvės, alyvos šildymas, pri
važiavimas, vieno skola balansui su 
lengvais mokėjimais. Pilna kaina 
$15.500. Montrose - College.
Turime daugelį kitų labai gerų Ir įvairiomis kainomis bei įmokėjimais namų, kurių

$1.500 įmokėti. 6 k. naujai atre
montuotas namas, moderni virtuvė, 
privažiavimas. Pilno kaina tik $10.- 
500. Brock - Dundas rajone.

$5-6.000 įmokėti. 7 k. puikus, mū
rinis namas, apšildomos vandeniu - 
alyva, moderni virtuvė, garažas. Vie
na skola balansui. Rusholme Rd. - 
Dundas.

$8.000 įmokėti. 10 kamb. atskiras, 
mūrinis namas, 2 mod. virtuvės, 2 vo
nios, 2 garažai, su privačiu įvažiavi
mu, alyva - vandeniu apšildomas. 10 
metų atvira skola. Prašoma kaina 
$26.000. Rusholme Rd. - Bloor.
f $4.000 įmokėti. 7 k. mūrinis na
mas, 2 mod. virtuvės? alyva šildomas, 
privažiavimas, parduodamas tik už 
$14.500. Dufferin - College rajone.

$4.000 įmokėti. 8 k. mūrinis na
mas, alyva šildomos, turi privažia
vimą. Nesunkūs mokėjimai. Namas 
yra ant High Prk. Avė. Pilna kaina 
$16.000.

$3.500 įmokėti. 6 k. mūrinis na
mas, 2 mod. virtuvės, didelis skly
pas, privažiavimas. Pilna kaina $15.- 
000. Wright - Roncesvollees Avė.

Turime pordovimui 18 tabako ūkių.

Jmokėjimai nuo $5.000 pradedant.

V. JUČAS
OL 2324

V* PALIULIS
OL 2325

$4.500 įmokėti. 6 kamb. mūrinis 
namas, moderni virtuvė, vandeniu, 
alyva šildomas, garažas. Glendonwy- 
ne Ave. - Bloor' $16.000 plina kaina. /

$6.000 įmokėti. 9 kamb. mūrinis, 
atskiras, stokeriu šildomas, 2 mod. 
virtuvės, didelis kiemas, privažiavi
mas. Nuosavybė be skolų. Prašoma 
kaina $. 18.500. Grace - College.

$4-5.000 įmokėti. Puikus 10 k. 
mūrinis, atskiras namas, vandeniu - 
alyva šildomas, moderni virtuvė, pato
gus kambarių išdėstymas, 10 metų 
atviro skola. Pilna kaina $19.500. 
Evelyn - Bloor.

$4.000 įmokėti. 8 k. mūrinis, gra
žiai atremontuotas, mod. virtuvė, aly
va šildomas, užėmimas tuojau pat. 
$15.500 pilna kaino. Bloor - Indian 
Road.

$2.000 įmokėti. 7 erdvūs neperei
nami kambariai, naujai dekoruotos, 
užėmimas tuoj pat. Pilno koino $11.- 
500. Dundas - Beaconsfield.

$2.000 įmokėti. 6 k. mūrinis na
mas, yra privažiavimas, arti susisie
kimo ir krautuvių. $11.500 pilna kai
na. Dundas - Lisgar.

$10.000 įmokėti ir daugiau, nauji 
14 kambarių tripleksai. Bloor ir St. 
Clair rajone. Modemiškai įrengti, ge- 
ruosee išnuomavimui rajonuose, ne
sunkios išmokėjimo sąlygos. Tikrai 
verti dėmesio objektai.

dėl vietos stokos neįmanoma paskelbti.

J. BUCANTAS
OL. 8443

D. KAROSAS
OL 8444

A. W. fARLINGER
REAL ESTATE

587 BLOOR STREET WEST. — TORONTO 
Seniausia pirkimo ■— pardavimo įstaiga Toronte, 

turi ofisus visose miesto dalyse
Sudarome geriausiomis sąlygomis morgičius per mūsų morgičių departamentą. 

KELETAS PAVYZDŽIŲ:
Parkdale rajone, 10 k. atskiros, labai gerų plytų, dvi virtuvės ,vandeniu alyva 

šildomas, privatus įvažiavimas, kieme galima sutalpinti 20 mašinų.
$4,000 įmokėti. Grenadier - Roncesvalles, 7 k. per du augštus, dvi virtuves, du 
f garažai, alyvos šildymas.
$11.500 pilna kaina, Bloor - Clinton, pusiau atskiros, 7 k. per du augštus, dvi 

virtuvės, dvi vonios, vandeniu ir alyva šildomas.
$7.000 įmokėti. Roncesvalles - Geoffrey, atskiras mūrinis, 1 1 k. namas, pri

vatus įvažiavimas, dvi virtuvės, vond. alyva šildomas, du erdvūs garažai.
$3.000 įmokėti. Bloor - Jone. Mūrinis, 6 erdvūs komb., alyva Šildomos, garažas
$1.500 įmokėti. Bloor - Gladstone, 6 k. per du augštus, kietos grindys, pilna 

prašoma kaina $11.900.
$3.900 įmokėti. Bloor - Jane, 8 k. per du augštus, dvi virtuvės, privatus įva

žiavimas, plieninės sijos rūsyje.
Jei tie namai Jums nepatinka — nepirkite, bet būtinai paskambinkite mums, 

kad sužinotumėte kiek mes turime pardavimui namą ir kur jie randasi.

S. KUZMAS
Office OL. 6357. Namų LA. 4129

ADAMONIS & BUDRIŪNAS
“DISTRICT ESTATE BROKERS”

NAMAI PARDAVIMUI: — Įvariose Montrealio dalyse; 
PASKOLOS: — 5%% užbaigt, namams ir iš 6% statybos eigoje;

Patarnavimas paskoloms iš 6% be atskiro atlyginimo. 
ŽEMĖ PARDAVIMUI: — Pavieniai lotai ir didesni plotai; 
ŪKIAI PARDAVIMUI: —-Montrealio apylinkėje; 
DRAUDIMAS: — Pastatams ir kt. objektams nuo nelaimingi} 
atsitikimų
Pirmosios Montrealy lietuvių Real Estate tikslas — Jums padėti!

Agentai: A. Markevičius - OR. 1-9816
Įstaiga: 177 SHERBROOKE ST. W., Telef. PL. 8501 

Darbo laikas: nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.
Res.: P. ADAMONIS PO. 6-6495. A. BUDRIŪNAS RA. 7-2690.

■ TORONTU!, HAMILTONUI IR APYLINKĖMS.

Kontraktorius K. TRUMP1CKAS
Įrengiami nauji visų rūšių namų apšildymai anglimis arba alyva. Keičiamos 
senos krosnys į naujas, moderniškos alyva apšildomas ir pilnai automatiškas.

Įrengiami alyvos apšildymai (Oil Burneriai) į senas krosnis ir taisomi 
seni apšildymai.

Didelis pasirinkimas įvairių firmų krosnių ir Oil Burnerių. Kadangi prekės 
gaunamos tiesiog iš urmo sandėlių, bė jokių tarpininkų, todėl įrengimai daromi

* žymiai papigintomis kainomis ir išsimokėjimui dviems metams.

/ Visi patarimai veltui.

Užsakymai priimami:

TORONTE. 693 DOVERCOURT RD. Telef. LO. 8951
HAMILTONE: 18 SPADINA AVĖ. Telef.’LL 92035.

Margis Vaistinė
408 RONCESVALLES AVĖ.

(kampas Howard Park Avė.)
Nuomoju vaikų svarstykles — $1.00 mėnesiui.
Metamorfoza kremas šlakams— $1.35 už 4 uncijas.
Trejos devynerios — $1.50 dėžutė.
KOSMETIKA: Tussy — Du Barry — Chanel — Yardley.

Skubiai paimame receptus iš namų ir pristatome vaistus veltui.
Skubiam pristatymui Į namus
Telefonas LL. 1944

Jonas V. Margis, Phm. B. 1

—— —— .

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
Parduodu ir Įstatau naujas krosnis ir oilburnėrius.

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

Pranešu savo naująjį adresą:

999 College St, Toronto. Tel. OL. 6123
ANT. JUOZAPAITIS.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PREKYBA TORONTE

MOHAWK FURNITURE COMPANY
2446 - 8 DANFORTH AVE. TELEF.: OX. 4444, OX. 0977

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS BALDAIS
★ RADIJO,

★ KROSNYS, *
★ ŠALDYTUVAI,

* SKALBIMO MAŠINOS,
* TELEVIZIJOS APARATAI,

* SIUVIMO MAŠINOS, 
s ★ ĮVAIRŪS KILIMAI,

★ LINOLEUMAS,
* VAIKŲ BALDAI,

★ VEŽIMĖLIAI.

Pirmą kartą Kanadoje !
Pasaulyje garsūs 
vokiečių “54” mo
delio High-Fidel
ity AM ir FM ra
dijai

SABA, 
KOERTING, 

BLAUPUNKT 
GRUNDIG.

Garantuojamas 
viso pasaulio 

trumpųjų bangų 
priėmimas.

Specialiai paga
minti Kanadai

Atvykite, pademonstruosime veltui. Garantuoti pataisymai, 
atliekami specialistų radijo mechanikų.

ATLANTIC EXPORT - IMPORT CO.
926 Dundas St W., Toronto - EM. 4-1633

(priešais šv. Jono Krikštytojo lietuvių bažnyčią)
Taip pat pas mus yra didžiausias pasirinkimas gintaro išdirbinių 
ir kilų dalykų bei dovanų iš Vokietijos, Šveicarijos, Švedijos, 
Japonijos ir kitų kraštų.
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V. VA SIS - Vasiliauskas 
REAL ESTATE and BUSINESS BROKER

872 Bloor Street West (i™ Ossington Ave.) Telef. ME. 4605 - 4606

1. DUNDAS - BROCK. $1.500 įmo
kėti, 6 dideli kambariai ir garažas

2. BLOOR - SYMINGTON. $1.500 
įmokėti, 6-šių kamborių mūrinis

namas ir garažas.
3. OSSINGTON-QUEEN. $1.500 įmo

kėti, 6-šių kambarių mūrinis na
rnos, vandeniu apšildomas, didelis 
kiemas ir garažas.

4. BLOOR - SHAW. $2.900 įmokėti, 
6 dideli kambariai, gero mūro, dvi 
modernios virtuvės, alyvo šildomos.

5. DELAWARE - BLOOR. $3.900 įmo
kėti, 8 dideli kambariai, mūrinis, 
alyva šildomos, didelis kiemas ir ga
ražas. *

6. BLOOR - CONCORD. $4.500 įmo
kėti, 8» dideli kambariai, mūrinis, 
alyva šildomas, didelis kiemas ir 2 
garažai. /

Priklauso Toronto, Ontario, Canadian ir International Real Estate Board.
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms. Sudarome paskolas, Įkai
nuojame parduodamas nuosavybes. Jūsų patarnavimui.

P. MALIŠAUSKAS V. BUTRIMAS
Kreiptis telefonu: ME. 4605.

V. VASILIAUSKAS

SPORTO AKTUALIJOS
Šachmatai. Pereitą šeštadienį 

prasidėjo Toronto miesto tarp- 
komandinės šachmatų varžybos. 
TLSK “Vytis” šachmatininkai 
dalyvauja A ir B grupių varžy
bose. A grupėje dalyvauja estai, 
lietuviai, ukrainiečiai, vengrai, 
vokiečiai ir Toronto Chess Club, 
o B grupėje žaidžia apie 10 ko
mandų. “Vyties” klubą A gru
pėje atstovauja: Vaitonis, Ste- 
paitis, Matusevičius, Fabricijus, 
Rimas ir Sirutis; B grupėje: Ra
manauskas, Tarvydas, Ciplijaus
kas, Žilys, Genčius, Mačiulaitis, 
Kuzmarskis ir Ranonis.

— Mūsiškė A' grupės koman
da šeštadienį turėjo laimingą de
biutą su vengrų klubo komanda, 
ją nugalėdami triuškinančiu 514 
- /z rezultatu. Lietuvių koman
dai taškus laimėjo: Vaitonis 1, 
Stepaitis 1, Matusevičius 1, Fab
ricijus V2, Rimas 1 ir Sirutis 1. 
Nors vengrų klubo komanda šie
met pasirodė esanti žymiai stip
resnė negu pereitais metais, ta
čiau prieš mūsiškių kietą žaidi
mą tiesiog tragiškai sutrupėjp, 

’ nelaimėdami nė vieno taško.
— Vasario 12 ir 13 d.d. “Vy- 

tie’š” šachmatininkai pradeda 
pabaltiečių sporto šventės žai
dimus, susitikdami su latvių ir 
estų komandomis 10 lentų.

— “Vyties” klubo A klasės 
pirmenybės jau.gerckai pasistū
mėjo į priekį, tik gaila, kad ne 
visi dalyviai suranda laiko žaibti. 
Šiuo metu priekyje stovi Sirutis 
6-1, Fabricijus 5-1, Ramanauskas 
116-2, Ciplijauskas Tar
vydas 1-1, Mačiulaitis 1-4, Kuz
marskis 1-2, GenčiūS 1-3, Žilys 
16-114, Stepaitis V1-V2 ir Matu
sevičius dar nepradėjęs žaisti.

Toronto Vyties krepšininkai 
laimėjo ketvirtąsias iš eilės Ma
žosios krepšinio lygos rungtynes 
ir šį kartą prieš neseniai Įsikū
rusį Niagaros sp. klubą. Rung
tynės Įvyko šį sekmadienį Nia
gara Falls.

Vytiečiai, žaisdami prieš dar 
neįsidrąsinusius Niagaros žaidė
jus nuo pat žaidimo pradžios pa
ima iniciatyvą Į savo rankas ir 
žaidimą veda apie 12 taškų skir
tumu. Pirmas .puslaikis baigėsi 
26:14 Vyties naudai. Antrame 
puslaikyje vaizdas keičiasi ir 
šeimininkai po truputi atgauna 
pasitikėjimą bei prarastus taš
kus. To pasėkoje antrojo puslai- 
kio pasekmė pakrypsta niagarie- 
či! naudai — 34:27. Pirmame 
puslaikyje prarasti taškai betgi 
neleidžia jiems pasiekti laimėji
mo ir rungtynės baigiamos pa
sekme 53:48 Vyties naudai.

Už Niagaros lietuvių sporto 
klubą žaidė: Bieliūnas 17, Ber- 
žėnas 7, Janušas 6, Žilionis 15, 
Ceporis, Mačikūnas 1, Bavarskis 
2, Pretkus, Rozanskas.

Toronto Vytį atstovavo: Dagi
lis 2, Strimaitis 4, Laurinavičius, 
Paukštys, Žukas 24, Supronas 12, 

, Balsys 6, Mitalas 5. A. S.

Liet. SK futbolinmkai Niujor
ke pradėję 1955-tuosius metus 
laimėjimo ženkle, sėkmingai 
žengia toliau. Sausio 16 d. mū
siškiai gražiai iškovojo laimėji
mą prieš stiprią Elisabeth, NJ 
komandą pasekme 2:1. Šiose 
rungtynėse, reikia pažymėti, L. 
SK vienuolikėje matėsi net dau
giau negu pusė lietuvių. Papras
tai samdytų svetimtaučių skai
čius viršija mūsų žaidėjus. Be 
labiausiai nusipelnusių futbolo 
veteranų — Gražio, Kalašinsko 
ir Jokūbaičio, prisidėjo ir jau
nieji — Mileris, Steponavičius, 
Vaitkevičius, Remėza ir Mikla- 
ševičius. Džiugu matyti suliėtū- 
vėjusią lietuvių futbolo koman-

Sausio 23 d. mūsiškiai pana
šiam sąstatrlSImėjo prieš Blue

7. RUSHOLME RD. - COLLEGE. Imo- 
keti $4.900, 9-nių didelių kambo
rių, gero muro, kvadratinis plonos, 
alyva apšildomas.

f X

8. HIGH PARK - BLOOR. $5.000 įmo
kėti, 9 kambariai, atskiras, mūri
nis, vandeniu alyva apšildomas, di

eki is kiemas ir garažas.

9. GRENADIER RD. - RONCESVALLES 
$6.000 įmokėti, 1 1 didelių kamba
rių, 2-jų atskirų butų,\ atskiros mū
rinis namas, vandeniu apšildomas, 
2 garažai.

10. RONCESVALLES - SUNNYSIDE 
Ave., $6.900 įmokėti, 11 dide
lių kambarių, gero mūro, kvadra
tinis planas, atskiros, vandeniu 
šildomas, apie $300 pajamų į mė
nesį.

Star 3:2. Po paskutinių trijų lai
mėjimų LS Klubas Niujorko vo
kiečių augštosios lygos pirmeny
bių lentelėj iš dvylikos koman
dų užima septintą vietą. Lietu
viai iš sužaistų 14-kos rungty
nių laimėjo 6, pralaimėjo 5 ir pa
siekė 3 lygiąsias.

Niujorko Liet. Atletų Klubo 
krepšininkai neatsilieka nuo fut
bolininkų. Sausio 22 d. lietuviai 
Broc klyno YMCA Eastern Dis
trict Bažnytinės lygos pirmeny
bių rungtynėse įveikė amerikie
čių parapijinį vienetą pasekme 
62:47. Lietuvių komandoj žaidė: 
Alg. Daukša, Kaskonis, J. Biru
tis, Kazlauskas, Šlepetys, Raz
minas ir Remėza.

Apie dabartimi okup. Lietuvos 
sporto lygį dalinai galima spręsti 
iš pereitų metų rugsėjo mėn. ga
le Įvykusios vadinamos “sparta- 
kijados”. Joje be lietuvių daly
davo latviai, estai ir gudai. Ne
žiūrint naujai pasiektų įvairių 
“respublikos rekordų”, lietuvių 
lengvatletai. atsidūrė paskutinėj 
vietoj. Pirmą vietą laimėjo es
tai, antrą — gudai, trečią — lat
viai. V

— Anksčiau šiame sporto sky
riuj paskelbus pasaulio bei Eu
ropos bokso čempijonų vardus, 
reikia paminėti ir dabartinius 
okup. Lietuvos bokso meisterius. 
Kadangi rusiška svorių sistema 
skiriasi nua likusio pasaulio, ti
tulų neminint, ir pradedant nuo 
sunkiausio, LTSR pasižymėję 
boksininkai yra šie: Šocikas, 
Juškėnas, Murauskas, Gustaitis, 
Nareckas, Maziliauskas, Rugys, 
Tamoliūnas ir Krepševičius,

— Kaikurie pereitais metais 
okup. Lietuvoj pasiekti rekordai:. 
5 km. ėjime A. Mikėnas 22 min. 
2 sek., 3 km. ėjime —- V. Butėnas 
12:28.02, 300 metrų bėgime And- 
riuška 8:48.02, 1500 metrų bėgi
me — Žadvydas 3:58.08, 200 m. 
kliūtiniam bėgime — B. Venc- 
kūnas 27.08 sek. (jaunių rėk.) ir 
100 metrų nugara plaukime — 
Jakševičiųs 01.12 sek.

Bajoras.

Kanados spauda praėjusių me
tų atlete vienbalsiai išrinko 17 
m. plaukikę Marilyn Bell, kuri 
šią vasarą perplaukė Ontario 
ežerą per 20 vai. 56 min. Ameri
koje, kur rinkimai būna, galima 
sakyti tarptautiniai, Marlyn Bell 
buvo penktoj vietoj.

Pasaulinėse ledo rutulio pir
menybėse, kurios įvyks Dūssėl- 
dorfe, Vokietijoje, vasario 28 - 
kovo 6 d.d. Kanadą atstovaus Br. 
Columbijos Pentictono koman
da. Praeitais metis Kanada pra
laimėjo Rusijos “mėgėjų” ko
mandai. Šiais metais pentiėtonie-

REAL ESTATE BUSINESS BROKER

987 BLOOR (kampas Dovercourt) TELEFONAI: LL. 8585, LO. 7206

i

Reikalingi namu pardavėjai
Artėja pavasario sezonas, dabar pats geriausias 
laikas įsijungti į pelningą prdavėjo profesiją. Mes 
siūlome: gėrę nuošimtį nuo pardavimų, didelį na
mų pasirinkimę, visokeriopę parama bei patari
mus neprityrusiems. Pardavimo palengvinimui, 
mes sukeliame morgičius bei gauname paskolas 
iš bankų. Suinteresuotus prašome kreiptis asme
niškai ar telefonu betkuriuo laiku.

11. COLLEGE - DOVERCOURT RD. 
30 didelių kamborių, 6-šių atskirų 
butų, labai gero mūro, vandeniu 
alyva šildomas, garažams vieta, 
apie $9.000 pajamų į metus, ge
ros pirkinys.

12. BLOOR - CRAWFORD. 35 dide
lių kambarių, 7-nių atskirų butų, 
mūrinis, vandeniu alyvo šildomos, 
7 garažai, apie $10.000 pajamų 
j metus, geras pirkinys, apie 
$12.000 įmokėti.

• 13. ST. CLAIR - OAKWOOD. $4.900 
įmokėti, 7 kambariai, labai gero 
mūro, atskiras, alyva šildomos, di
delis kiemas, ir šoninis įvažiavi
mas, geros pirkinys.

čiai smarkiai ruošiasi. Europon 
jie' vyksta vasario 15 d. Prieš 
turnyrą Cekosk/vakija kvietė su
žaisti draugiškas rungtynes, bet 
Kanados mėgėjų ledo rutulio są
junga kvietimą atmetė, moty
vuodama laiko stoka iki turny
ro. Po turnyro kanadiečio i žada 
sužaisti porą draugiškų susitiki
mų su Europos valstybinėm ko
mandom.

Švedai Maskvoje sužaidė dve
jas ledo rutulio rungtynes: pir
mas pralaimėjo 4:2, antras lai
mėjo 5:2. Bendrame tašku rezul
tate švedai laimėjo golų santy
kyje 7:6. Tai yra įrodymas, kad 
rusai nėra nenugalimi. Artėjan
čioms pasaulinėms pirmenybėms 
tikimasi Kanada atgaus pirma
vimą ledo rutuly, žinoma, jei at
stovauti bus pasiųsta rimta ko
manda. Pirmenybės jau nebeto
li — vasario gale.

K. Lukošius.

ST. CATHARINES, Ont.
Vasrio 16 minėjimas Įvyks va

sario 13 d., sekmadienį. Prasidės 
su iškilmingomis pamaldomis, 
per kurias giedos lietuvių cho
ras ir solistas A. Paulionis. Ofi
cialiosios dalies minėjimas vyks 
slovakų salėje, Page ir Welland 
gatvių kampas, 4 vai. Paskaitą 
skaitys rašytojas J. Jankus. Me
ninę programos dalį išpildys sa
vieji: choras ir taut, šokių grupė.

Tautos šventė bus paminėta ir 
per radiją. Vasario 13 d., sekma
dienį, 2.30 vai. 620 banga iš St. 
Catherines CKTB radio stoties 
bus transliuojama lietuviškų 
dainų. 15-kos minučių progra
mėlė bus pravesta anglų kalba, 
supažindinant kanadiečius su 
mūsų tėvyne Lietuva.

Šeštadieninė mokyklėlė be
veik visų vaikučių lankoma, nes 
sąlygos labai geros: vaikučiai at
vežami ir parvežami. Šiais me
tais mokytojauja J. Navasaitienė 
ir šun. B. Mikalauskas.

Parap. komitetas ruošia šau
nų vakarą vasario 12 d., šešta-

THE PARISIAN LAUNDRY 
Company of Toronto Ltd.

241 Bathurst St EM. 8-3492
PAIMAME ir PRISTATOME 

I NAMUS.

me-

VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ 

Siuvėjas 
A. BERESNEVIČIUS

Didelis pasirinkimas importuotų
džtagų moterų-ir vyrų kostiumams ir 
paltams. Užsakymus atlieku žemiau
siomis kainomis.
1299 DUNDAS ST. W. TORONTO 

Tel. LU 3222.

Apdairus liudininkas
Advokatas, atstovaująs drau

dimo firmą, nepatenkintas liudi
ninko • parėdymais. Papildomai 
jis dar klausia:

— O kaip toli nuo įvykio vietos 
liudininkas buvot tuo metu?

— 8 metrai, 85 centimetrai ir 
9 milimetrai — atrėžė liudinin
kas.

— Taigi' matot, Pone teisėjau, 
kad liudininkas meluoja — sako 
advokatas. — Taip tiksliai atstu
mo apspręsti juk negalėtų joks 
žmogus.

— O visdėlto taip — atkirto 
liudininkas. Aš tuojau pat ten 
atstumą išmatavau, nes taip ir 
pagalvojau, kad koks kiaulė dar 
gali netikėti, jog aš visiškai ge
rai mačiau...

Dvi klasės
Susirgo žmogus apendicitu ir 

atsidūrė ligoninėj. Ten jo klau
sė, kurioj klasėj norėtų būti ope
ruojamas — pirmojoj ar antro
joj? ’

—O koks būtų skirtumas? — 
teiravosi ligonis.

— Matot, — aiškino ligoninės 
vedėjas, — pirmoj klasėj seni 
daktarai piauna naujais peiliais, 
o’antroj — jauni daktarai rėžia 
senais peiliais.

Matyt, klaida
Kazys pasuka telefono nume

rius ir kalba:
— Tai tu, brangioji?
— Taip, brangusis.
— Žinai, aš šiandien pareisiu 

kiek vėliau. Sutikau du senus 
bičiulius. ■

— O, tai nieko, brangusis.
— Beje, buvau bepamirštąs, 

kad aš negalėjau tau supirkti, ko 
buvai prašiusi.

— O, tai nieko, brangusis.
— Be to dar, galimas dalykas, 

kad aš pareisiu.£u draugais.
— O, tai nieko, brangusis.
— Žinai, be to, man gal priseis 

parsinešti kokią plėčkelę .. ..
— O, tai rųėko, brangusis.

- Kazys poAo kurį laiką<stovi, 
pagalvo j a ir pagaliau sako:

■—Labai atsiprašau, maloni 
ponia, atrodo, kad aš būsiu 
klydęs numerį...

SU“

vasario 20 d., šekmadiėm, pradė
ti yal. ryto, 

pulk? Giedrai-

dieni, slovakų^-salėje. Pakviestas 
“Aukuras” iš Hamiltono suvai
dins R. Spalio linksmą komediją 
“Batai”. Pradžia 6 vai. Šokiams 
gros jau lietuviams žinomas ir 
mėgiamas orkestras iš Buffalo. 
NY. Veiks turtingas bufetas. Nė- 
praleiskitch. nepamatę gražaus 
vaidinimo!'

WELLAND, Ont.
Vasario 16 d. minėjimas įvyks.

v ' ■ --- - Cl/Y Y 1 • £---  --- j-- ~

dant pamaldomis 
Paskaita skaitvs *
tis. Meninę programą išpildys 
savosios pajėgos. Minėjimas bus 
tuojau po pamaldų.

Tautinių šokių grupė, atsisa
kius Z. Jakuboniui toliau vado
vauti, perėmė jaunas energingas 
šios kolonijos veikėjas J. Bie
liūnas.

Linksmą Užgavėnių blynų po
būvį rengia parapijos komitetas 
prancūzų parapijos salėje, 72 
Empire St., vasario 19 d., šešta
dienį. Pradžia 7 vai. v.

Niagara Falls, Ont.
Pamaldų nebus. Vasario 13 d., 

sekmadienį, pamaldų nebus, nes 
vyks Lietuvos- šventės minėji
mas St. Catherinėje, į kur at
vyks ir Niagara Falls .lietuviai.

Taip lygiai nebus pamaldų ir 
Wellande vasario 6 d., nes Tėv. 
Barnabas Mikalauskas, šių kolo
nijų kapelionas, yra išvykęs po
rai savaičių į Ameriką. Grįžta 
vasario 8 d. y

Lucijus Ulbinas susižiedavo 
su L. Dambrauskaite iš Simcoe, 
Ont. Vestuvės numatytos balan
džio 23 d.

Atsarga
Dantistas pasiūlė ligoniui už

marinti žandą, netaip skaudėsią. 
Ligonis tuoj čiupo piniginę. Dak 
taras manydamas, kad jis nori 
iš anksto užsimokėti, tarė:

— Ne dabar, vėliau užmokėsit.
-—Ne dėl to, — tarė ligonis, — 

atsarga gėdos nedaro. Norėjau 
žinoti, kiek dabar turiu ir kiek 
paskui liks.

Mados reikalai
Skubėk rengtis! Pasivėlinsim 

į svečius, — ragino vyras tebe- 
stovinčią žmoną vis dar prie 
veidrodžio.

— Jau baigiu, — atsakė žmo
na. Tik užmesk akį, ar mano ke
puraitė stovi tiesiai?

— Tiesiai, tiesiai, — nekantra
vo vyras.

— Tai luktelk dar. Paskutinė 
mada reikalauja kad kepuraitė 
nebūtų visai tiesiai.

Draugiškai kalbant
— Žinai naujieną? Marytė 

išteka. .. •
— Kas yra tas laimingasis?
— Aš, nes ją veda kitas.

Reikalas pataisytas
Draugijos susirinkime kalbė

tojas tarė:
— Nėra reikalo slėpti teisybės. 

Visi žino, kad pusė draugijos na
rių yra bukapročiai.

Dalis klausytojų įsižeidę rei
kalavo, kad -kalbėtojas atšauktų 
toki šmeižtą.

— Gerai, — sako, — aš atšau
kiu savo žodį. Pusė mūsų drau
gijos narių nėra bukapročiai...

Negalės mokslo praturtinti
— Tai labai retas atvejis 

Tamsta tikrai praturtinsi moks
lą — sako gydytojas pacientui.

— Dėl Dievo, aš nesu foks tur
tingas, kad galėčiau, daug sumo
kėti! — susirūpinęs taria pa
cientas.

Nevedęs
Į ligoninę pirmai pagalbai at

vežė visą apdaužytą žmogų. Bu
dintis jį klausinėją:

— Tamsta vedęs?
— Ne — pakrato galvą ligonis 

— aš tik pakliuvau po automo
biliu.

OKULISTĖ
B. BEJNAR - BUKOWSKA 

dirba nuo 1944 metų.
94 LAWS ST., TORONTO 

(prieš 3146 Dundas St. W.) 
Telefonas LY. 0052

Priėmimo vai.: 10 ryto iki 9 vak^ sek- 
mod. ir šventad. nuo 2-4 vai. popiet.

GEORGE BEN, B.A.
teisininkas — 

advokatas ir notaras.
Kalba slavų kalbomis.

1147 Dundas St. W., Toronto
Telef.: OL. 8431 ir OL. 8432.

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

Advokatai — Notarai
38 King St W. - Toronto 

Suite
Telef. įstaigos:
EM. 3-7461

46.
Telef. namų:

BE. 3-0978

JEFFERY, JEFFERY 
& FROST

Advokatai, Notarai 
91 Yonge St, Toronto 

Telef. EM.6-5255
, Prašoma kreiptis į

N. ČEPULKAUSKIENĘ

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

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt

Suite 410
394 Bay St, Toronto, Ont 

Telet: EM.4-9912

Dr. M. Arštikaitytė
AKIŲ UGŲ SPECIALISTĖ 

Pritaiko akinius
167 College (kampas McCaul) 

Kabineto Nr. 9 
Toronto

Priima ii anksto susitarus
Telef.: oKiso WA. 1-3584 

namų WA. 3-5555

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W.

(prie Dufferin)

priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. vak. 
Ketvirtadieniais ir šeštadie
niais nuo 2-4 vai.

Rentgenas pagal susitarimą.

Telefonas ME. 2933.

Dr. A. Paceviaus
Gydytojas ir Chirurgas

NAUJAS KABINETAS

280 Roncesvalles Avė.

Telefonas OL. 4778.

Priėmimo valandos: 11-1 vai. p.p.; 
vakarais nuo 6-8 vai. vak.; trečiadie
niais ir šeštadieniais 11-3 va^. p.p. 

Kitu lajkiu pagal susitarimą.

Dr. Jonas Yčas
Gydytojas ir chirurgas 
1396 DUNDAS ST. W.

(tarp Gladstone ir Rushoime Rd.)

Priima ligonius ir gimdyves 
šiokiadieniais nuo 2'iki 4 vai. 
p.p. ir nuo 6.30 iki 8 vai. vak., 
šeštadieniais nuo 2 iki 4 vai. 
p.p. arba pagal susitarimą.

Telefonas LO. 1794
• Toronto

Dr.V.P. Baltrušaitis
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1554A BLOOR ST. W., TORONTO 
(kampas Dūndąs - Bloor) 

Bendroji praktiko, moterų ligos su 
gimdymo pagalba specialiai.

Kabineto tel. LL. 9184
Namų WA. 7-0537

Priėmime vai.: 1.30-3.30 po pietų, 
5.30 - 8 vai. vak. Kitu laiku pagal 

susitarimą.

Dr, J. J, VINGILIS
VIDAUS LIGOS

Priėmimo valandos: 1-2 ir 6-8 vai. v 
Šeštadieniais 11-2 vai. po pietų.

WA. 1-0219
249 HOWLAND AVĖ., TORONTO

(prie Dupont ir Bathurst)

Dr. N. NoVošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

Baigęs universitetą Vokietijoje 
ir Kanadoje

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

TORONTO

WA. 3-2003
Priėmimo valandos: nuo 9-12 ir nuo 

2-9 vai. vak. (pagal susitarimą).

Raštinė: OLiver 4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą

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

Dr. Alexander SZATMARI 
NERVŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

260 St. Clair Ave. W. 
Darbo vol. 2-7 vai. pp. ir pagal 

susitari mg.
Telef. Įstaigos WA. 1-0556 

namų LL. 5228.

DANIEL D. STOKAL, B.A. 
advokatas, notaras ir tt. 

PERKĖLĖ 
savo biurą Į

21 DUNDAS SQUARE 
Suite 501 — Herman Building 

Toronto
Telefonas EM. 6-1681-2
Ketvirtadienio vakarais: 

575 Queen St. W. - 6-8 val. v.
< Telef. EM. 8-2646

'■ ...- <■ I

Bernhard & Scott
Advokatai, Notarai 

Bendroje įstaigoje dirba 
Ant. Liudžius 

buv. advokatas Vilniuje, 
Tremtinių Reikalams Teisių 

patarėjas.
73 Adelaide St W., Toronto 

Suite 436
Lietuviškoi kalbančius prašoma kreip
tis: pirm, ir treč. 6-8 v.v.; ontr., ketv. 

ir šeštad. 10-1 va. p.p.
Office EM. 6-5679. Res. ME. 0636.

STANLEY SHOfc STORE
Aug&iousios rūšies moterų, vaikų ir 
vyrų botai, normalaus dydžio ir platūs

1438 Dundas St Toronto

Dr. WILLIAM J. ZINC1IES1N
B.A., M.D., LM.C.C.
GYDYTOJAS ir

CHIBURGAS
FriMro roL: 2-4.30 ir 7-9 vol. pp.

386 Bathurst St. Toronto
■ Telef. EM. 8-1344

Dr. L. SIMON
Odos ir Veneros ligų speciolistas.

3 Spodino Rd., Toronto * 
(Bloor - Spodino kompos)

Darbo valandos: 10-12 ir 3-7 pp. arba 
pagol susitarimą.

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

Dr. A. Ratinow
LM.C.C.

Dirbęs Europos ir Kanados ligoninėse.
Vidaus ligų specialistas: širdies ast

mos, reumatizmo, skilvio ir kt.
479% Euclid Ave., Toronto 

Tel. WA. 1-6708

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGE
KAMPAS BLOOR IR BROCK AVE., 

TORONTO
(lėiimas iš 613 Brock Ave.)

Priima .ligonius, gimdyves ir moterų 
ligomis sergančios kasdien nuo 1-4 Ir 
nuo 5-8 vai. p.p., šeštadieniais nuo 
11 -3 vai. p.p., kitulaiku pagal susi
tarimą.

Telefonas OL. 6851

Dr. J. ŠEGAMOGAS
Specialistas chirurgas

4906' Wellington, Verdun, 
Montreal 19.

Vai.: 2-4, 7-9, šeštadieniais 11- 
1 vai. po pietų.

Tel: YO. 3611 — office
PO. 6-9964.

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

X RAY (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Dr. MICHAEL BALKANY 
MOTERŲ LIGŲ SPECIALISTAS 

Gimdymo pagalba
202 St. Clair Ave. W., Toronto 

(prie Avenue Rd.)
Priėmimai pagal telefoninį susitarimą

WA. 1-9632 irdHU. 8-7841 -

Dr. F. Tickett
Gydytojas

. ir ' ' 
chirurgas 

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų

11 Gore Vale Avė. Toronto 
Telef. EM. 8-3754

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS - CHIRURGAS 
838 Dundas St. W. Toronto ‘ 

kampos Euclid Avė.
Priima vakarais oagal susitarimą.

Telef. EM. 8-9822

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

Patikrina akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

BATHURST MEDICAL BUILDING
312 Bathurst St. Telef. EM. 3-6373
* * (at Dundas) '

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

Priėmimo vol. T0-12į 2-6. Pirmodie- 
niois, ketvirtadieniais priima tarp 7-9.

386 Bathurst St Toronto r 
TeL EM. 4-6515

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tam. HHrie akių nervus, kuri* daž 
nei sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kolba slavų kalbomis.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

Biles & Wratten
ADVOKATAI, NOTARAI 

ir tt
John F. Biles, 

Leonard E. Wratten.
Telefonai:

EM. 8-6217, EM. 8-6359
171 YONGE ST.

Toronto.
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ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, VASARIO 5 D., 730 V AL. VAK. 
KVIEČIAME VfetS Į UNF SALYJE RENGIAMUS 

šokius - balių

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Mokinių išpažintis
Šį šeštadienį, vasario 5 d., tuojau 
po liet, mokyklos pamokų Šv. 
Jono Kr. bažnyčioje įvyks mo
kysiąs mokiniams išpažintis. Tė
vai yra prašesni atitinkamai pa
ruošti tam savo vaikus. Lietuvių 
jaunimas, ypač mokslus einąs, 
yra skatinamas prie pirmųjų 
mėnesio penktadienių praktikos, 
ypač kai šiuo metu, įvedus pir
mųjų penktadienių vakarines 
mišias, taip lengva tai atlikti.

šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Ateinantį penktadienį, pir

mąjį vasario mėnesį, 7.30 v.v. lai
komos vakarinės šv. mišios. Po 
šių pamaldų teikiamas šv. Bla
žį j aus, užtarėjo nuo kaklo ligų, 
palaiminimas. Pamaldų metu 
klausoma išpažinčių.

— Marijos įvesdinimo šventės 
iškilmės iš vasario 2 d. perkelia
mos į sekmadienį. Grabnyčių 
žvakių šventinimas prasidės sek
madienį penkiolika minučių 
prieš 11 vai. pamaldas. Pačios 
mišios prasidės įprastu laiku — 
11 vai.

— Šią savaitę parapijos kuni
gai lankys šias gatves: Lake
view, Irene, College, Sharidan, 
Hickson, Hepburne, Dewson, 
Brock Cres., Emerson, Lapin, 
Armstrong, Symington.

— Penktadienį iš parapijos 
bažnyčios Toronto Vilties Kalno 
kapinėse palaidotas a.a.' Pranas 
Lastauskas. Velionis yra anks- 
eyvesnės emigracijos lietuvis, 
labai aktyviai prisidėjęs prie šv. 
Jono Kr. parapijos josios kūri
mosi metu. Laidotuvių metu baž
nyčioje dalyvavo arti dviejų 
šimtų lietuvių.

— Auktojams, 1954 m 
aukojusiems bažnyčios remon
tui. pakvitavimai išsiuntinėjami

■ paštu. r ■ '' t '-:
— Parapijas jaunimo\ klubo 

susirinkimas įvyks penktadienio

bėgyje

Prisikėlimo parapijos žinios
Statybos darbai tęsiami kiek 

leidžia vėl staiga užėjusi šalčio 
oanga. Lauko mūro darbai turė
jo būti visiškai nutraukti, bet 
apdengtose patalpose darbas va
romas pirmyn. Šildymo ir vėdi
nimo vamzdžių vedimas kavinės 
patalpose jau visai baigiamas ir, 
jei oras leis, tie patys darbai dar 
šią savaitę bus pradėti salėje.

— BSFondui iki šiol suauko- 
.a $Tl.ri48AT. Statybai iki šiol iš
leista $91.843,27; vien sausio mėn 
jau išmokėta $26.525.71.

— Sekmadienį,. vasario 6 d., 
J vai. šv. Mišios , laikomos Treti
ninkų intencija. Susirinkimo ta
čiau tą dieną nebus.

— Sekmadienį, vasario 6 d.,
2 vai. klebonijos patalpose bus 
jaunesniųjų mergaičių susirinki
mas. Numatoma įvairi programa 
ir žaidimai. Daugiausiai taškų . . -
surinkusios mergaitės gaus pre- i Sy. Andriejaus liuteronių 
mijas. Kviečiamos visos mergai
tės tarp 7 ir 13 metų.

— Kitą Savaitę parapijos ku-- . ............. ..... ...... ..... ...................
nigai lankys sekančiose gatvėse ! ujjp salėje pobūvis praėjo su 
gyvenančius parapijiečius: In- j pasisekimv. Mokyklos vadovybė 
dian Trail, Silver Ave., Golden į prįmena yiriems šeštad. lietuvių

an mokyklą lankantiems moki- 
niams, kad dainavimo pamokos,

— Mėtinėms Rezekcijoms pradedant trečiuoju ir baigiant
Ajnenkon išvykę levai Torontan šeštuoju skyriumi imtinai yra 
gris kitos savaites vidury. Siems , -

v. .. . . i Ui 1 V aiVUJVO. kJiUO 111U4.1IXHJ1U

grizus, tuo pačiu tikslu Ameri- { mįų įr dainų pamokos vyksta 
kon isyyks likusieji kunigai. ! kiekvieną šeštadienį tuojaus po

— Pakrikštyti. .Laima Regina i lituanistinių pamokų Šv. Jono
Deimantayiciute ir Lina Regina į parapijos patalpose, vado- 
Razgaityte. j vaujarit kun. B. Pacevičiui.
Šv. Jono Kr. pašalpinės D-jos Religinis koncertas

mėnesinis susirinku^įvyks si Gavėnios metu kovo 13 d. §v. 
sekmadieni, vasario 6 d., 3 vai. Jono Kr parapijcs choras, 
Šv. Jono Kr. parap. patalpose, dovaujamas kun. B. PacevičiauS, 
Nariai ir prijaučiu kviečiami su- vienoje iš Toronto bažnyčių iš- 
sinnKime gausiai atsilankyti. pildys Dubois kantatą "Septyni

KLK Moterų Draugijos 
Toronto skyriaus metinis narių 
susirinkimas šaukiamas vasario 
6 d. tuojau po U-tos vai. pamal-

Ave., Ritchie Ave. ir Herman 
Ave.

Dėmesio!

ŠOKIAMS GROS TLO “TRIMITAS”.
TURTINGAS BUFETAS, ĮVAIRUMAI, LOTERIJA.

{ėjimas $1.00. LAS Viet. valdyba.

Vasario 16 d. šventė įvyks va
sario 12 d. 7 v.v. Plateau salėje. 
Paruošiamiesiems darbams ap
tarti vasario 6 d. AV parapijos 
patalpose tuojau po pamaldų 
šaukiamas paskutinis Vasario 16 
d. Šventei Rengti Organizacinio 
Komiteto posėdis, kuriame ma
loniai kviečiami dalyvauti ir vi
si Komiteto garbės nariai.

Šv. Andriejaus liut. bažnyčioje, 
Carlton ir Jarvis gt. kampe, va
sario 6 d., 1 vai., lietuvių pamal
dos. Kun. dr. M. Kavolis.

Paskaita apie Didįjį Marą 
Frusų Lietuvoje 1709-1711 me
tais, dr. Anysas skaitys vasario 
6 d.. 2.30 vai. po lietuvių pamal-

bažnyčios salėje.
Šeštadieninei mokyklai 

i paremti tėvų komiteto ruoštas ! r TAT V o,.

šeštuoju skyriumi imtinai yra 
privalomos. Šios muzikinių gies-

va-

gesnių diskusijų,. kaip kompro
misas derinant susidariusius 
nuomonių skirtumus ir ja pakei
čiant tokiame pat pasitarime 
1954 m. gruodžio mėn. 18 d. pri
imtąją rezoliuciją rinkimų rei
kalu.

Rezoliuciją priėmus, nutarta 
rinkimus pravesti vadovaujantis 
jau paskelbtomis KLB rinkimų 
taisyklėmis, renkant 30 atstovų 
iš visuomenės. Jie ir visi orga
nizacijų deleguotieji atstovai, po 
vieną nuo kiekvienos, sudarys 
seimelį. Rinkimams pravesti pa
liekama ta pati Rinkimų Komisi
ja, kuri buvo sudaryta gruodžio 
mėn. 18 d.

Reikia ‘ pripažinti, kad šiame 
pasitarime organizacijų* atstovai 
ėjo į dideles nuolaidas. Iš KLB 
pusės buvo\ paaukota eilė forma
linių nuostatų iš Krašto Tarybos 
priimtojo didžiųjų apylinkių sta
tuto, o KLT skyriaus atstovai 
pasitarime pakartotinai užak
centavo savo norą aktyviai da
lyvauti KLB per numatytąjį re
zoliucijoje sudaryti seimelį.

R. .
Augštesnieji Lituanistikos kur

sai vyks šį šeštadienį senoje vie
toje 1220 Mountain St., kampas 
St. Catherine St., 10 vai. ryto.

Paskaitos: lietuvių literatūra, 
lietuvių kalba ir muzika.

“Litas” bankelio valdyba nu- - 
"statė, kad už paskolas grąžina- • 
mas lygiomis sumomis kas mė
nesį, bus atskaitoma 6% metinių 
palūkanų paskolą išduodant. 
Bankelis jau turi apie 100 narių 
ir jų skaičius kasdien auga. Ban
kelio operacijos bus atliekamos 
AV ir šv. Kazimiero bažnyčių 
salėse kas sekmadienį tuojau po 
pamaldų. AV parapijos salėje 
operacijas atliks bankelio reika
lų vedėjas D. Jurkus, o Šv. Kazi- 
meiro salėje — pirm. A. Norke- • 
liūnas. Nutarta kreiptis į abiejų 
parapijų klebonus, kad naujai 
statomose bažnyčiose bankeliui 
būtų numatyta po kambarį.

Nutarta ir toliau tęsti narių 
verbavimą. Visi norintieji įstoti 
i bankelį gali savo pajus įmokėti 
betkuriam valdybos, kredito ko
miteto ar revizijos komisijos na- . 
riui. Už įdėtus pajus bankelis 
mokės 4% palūkanų. Pajų skai
čius neribotas. Atsiimti juos ga
lima .betkuriūo laiku. Pri R.

Vasario 16 d. šventės reikalai
Sausio 24 d. A V parapijos pa

talpose įvyko trečias Vasario 16 
d. šveptei rengti organizacinio 
komiteto posėdis, kuriame ap
tarta eilė svarbių būsimos šven
tės reikalų.

Nesant jokios galimybės gau
ti tinkamą patalpą sekmadieniui, 
nusistatyta šventę surengti va
sario 12 d., šeštadienį, Plateau 
salėje. Prašyti abiejų parapijų 
kun. klebonus atlaikyti ijskilmin- k 
gas pamaldas sekmadienį, vasa- ' 
rio 13 d., dalyvaujant organiza
cijoms su vėliavomis.

Toliau komitetas nutarė pa
pildomai pakviesti garbės na
riais šiuos dėl Lietuvos laisvės 
nukentėjusius bei jai pasidarba
vusius asmenis: kun. J. Aranaus- . 
ką S J — kaip buvusį kacetinin- 
ką. J. Viliušį — neprikl. kovose 
sužeistą ir vyties kryžiumi ap
dovanotą savanorį, J. Navikėną 
— savanorių atstovą ir A. Lapi
na —■ buv. kariu atstovą.

Pirmosios programos dalies 
svarbiuoju kalbėtoju pakviestas 
K. Bielinis, Lietuvos Laisvės Ko
miteto Niujorke narys. Meninė
je dalyje pakviesti dalyvauti: E. 
Kardelienė, AV ir Šv. Kazimiero 
parapijų chorai, Z. Lapino va
dovaujamas orkestras. Dramos 
Teatro aktoriai ir Skautų Vyčių 
Būrelio taut, šokių grupė. Visų 
menininkų malonus sutikimas 
jau gautas.

Kaip matyti, mūsų didžioji 
šventė žada būti įdomi ir įspū
dinga. Komitetas tikisi gausaus 
visų lietuvių dalyvavimo. A. V.

Prezidiumas.
Skelbimas. Skelbiame Mont- 

realib lietuviškosios visuomenės 
ir organizacijų žiniai, kad ter
minas kandidatų sąrašams pri
statyti, rinkimams į Montrealic 
lietuviškų organizacijų ir visuo
menės atstovų seimelį, nustaty
tas ne vėliau vasario 13 d. ima
mai. Kandidatų sąrašai pristato
mi rinkiminės komisijos pirmi
ninkui L. Giriniui — 3885 St. Ur
bam St., Montreal, Que. Telef. 
PL. 3046.

Rinkiminės Kom. pirm.
Kandidatai rinkiniams. Neofi

cialiais daviniais jau išstatyta 30 
kandidatų į Montrealio organi
zacijų ir visuomenės atstovų 
seimelį:

Adomaitis Jonas, Andriuške
vičius Kostas, Adamonis Jonas, 
Čipkienė Teodora, Kęsgailą Ste
ponas, Lukošienė Eugenija, Lu- 

, koševičienė Irena, Mališkienė 
i Dana. Puniška Jonas, Paulaus
kas Stepas. Strėlienė Julija, Na- 
ginionis Stasys, Skučas Juozas, 
Toliušis Kostas, Trasikis Algir
das, Povilaitis Povilas, Valka Al
girdas, Šipelis Antanas, Valiulis 
Jonas, Lapinas Zigmas, Norkė- 
liūnas Albertas, Kudžma Augus
tas, Jonuška Petras. Kiškis Vla
das, Ivaškevičius Kostas, Aniuo- 
liauskas Julius, Norkeliūnąs Do
mininkas. Markevičius Albinas, 
Baltcnienė Jadvyga.

Rezoliucija rinkimų reikalu. 
Montrealio KLB apyl. valdybos, 
organizacijų ir visuomenės atsto
vų pasitarime sausio 29 d. AV 
parapijos salėje buvo priimta se
kanti rezoliucija:'

“Montrealio organizacijų at
stovai ir bendruomenės rinkti 
kandidatai sudaro Montrealio or
ganizacijų ir visuomenės seime
lį. Seimelis iš savo tarpo renka 
prezidiumą, kuris eis Montrealio 
apylinkės valdybos pareigas ir 
laikys ryši su Kanados Lietuvių 
Bendruomenės Centru. Seimelis 
paruošia savo veiklos statutą, 
kurį tvirtina KLB Centras”.

Rezoliucija buvo priimta po il-

Lietuvaitės mokyklos scenoje
Suprantama, kad Toronto mo

kyklose lietuvių nestokoja. Lie
tuvaičių mergaičių bene dau
giausia lanko juozapiečių ir Lo
retto College augštąsias mokyk
las. Kiek tenka girdėti lietuvai
tės ir lietuviukai mokyklose nė
ra paskutiniai nei mokymosi at
žvilgiu, nei mokyklų vidaus gy
venime. Tai mums geraį parodo 
ir paskutinės dvi savaitės Loret
to College School. —«•

Mokykla 'paruošė ^1. Noyes 
scenos veikalą “Shę vaiz
duojantį Ričardo irdžio
bei legendarinio Robin Ilood lai
kus. Vaidinimas supintas iš vai
dybos, baleto. scenų, muzikos ir 
dainų ir darė malonų įspūdį, ro
dantį, kad vadovybės dirbta nuo
širdžiai, atsidėjus, o mokinukių 
pastangos taip pat ryškios. Pa
statymas buvo kartotas bene 7 
kartus, paskutinį kartą šį pirma
dienį. Kiekvieną kartą jį stebė
jo 3-400 žmonių. Malonu, kad lie
tuvaitės ir čia ne paskutinės. La
bai rimtą karalienės Elinor rolę 
puikiai vaidino Živilė Nalivai- 
kaitė, taip pat gražiai suvaidino 
Little John rolę Berta Aleknavi
čiūtė ir pranciškono rolę Laima 
Matulevičiūtė. (Pastebėtina, kad 
ir visos vyrų roles buvo vaidina
mos mergaičių). Laumių balete 
iš lietuvaičių šoko Vida Kups
ty tė, Rita Merkelytė ir Aldona 
Šapokaitė, šokusios centrines 
partijas. Vadinasi, pastatyme da
lyvavo 6 lietuvaitės, 6 jų mokyk
loje pilno tuzino, berods, nėra.

• į St.
. -'f'-

Wagner College choro koncertas 
įvyks Bathurst United Church 
patalpoj, 736 Bathurst Str., ant
radienį, vasario 8 d. 8 vai. v.

Jis išpildys lotynų kalba “O 
Magnum ' Mysterium” (Tomas 
Luis de Vittoria) ir “Misericor- 
dias Domini” (Francesco Duran
te) bei psalmes ir giesmes anglų 
kalba, sukomponuotas Schreck. 
Bach, Grieg, Koenig - Christian
sen, Tschesnokoff, Fischer ir kt.

Wagner College yra viena iš 
daugelio bažnytinių augštųjų 
mokyklų, kurias 'išlaiko United 
Lutheran ~ Church in Amerika, 
kuri yra Luthetąd World Fede
ration narys Amerikoje. Jai pri
klauso Šv. -.Audriaus bažnyčios 
lietuvių parapiją. Toronte kon
certą organizuoja Toronto liute- 
rionių kunigų draugovė. Čia jis 
pasirodys dabar pirmą kartą pil
name 50 asmenų sąstate ir jo di
rigento muzikos prof. dr. Sig
wart J. Steen vadovaujamas.

Įeinant nereikalaujama mo
kesčio. Bet renkamos laisvos au
kos choristų kelionės išlaidom ir 
nuomai už koncerto patalpą pa
dengti. K.

Vasario 16 minėjimas 
vyks vasario 20 d., sekmadienį, 
College teatre. Paskaitai atvyks
ta prof. K. Pakštas, meninei da
liai sol. J. Krištolaitytė ir Stem- 
pužienė iš Cleveland©. Be to, da
lyvaus chords “Varpas”, diriguo
jamas muz. St. Gailevičiaus su 
nauju repertuaru. Taip pat pri
taikintos deklamacijos.

Rūpinamasi vasario 16 d. gauti 
specialią programą per CBC ra
diją. Apyl. valdyba.

Labdaros koncertas Toronte
. Atsiliepdamas į Vokietijos Kr. 
Valdybos atsišaukimą “Nepali
kime namo be stoge”, kuris pasi
rodė viso pasaulio lietuvių spau
doje ir kuriame prašoma užjūrio 
tautiečius savo aukomis užbaigti 
mokėti skolą už Vasario 16 gim
nazijos rūmus ir ysklypą Toronto 
Apylinkės Šalpos K-tas kreipėsi 
į visus Toronto lietuvius meni
ninkus prašydamas bendromis 
jėgomis suruošti įspūdingą lab
daros koncertą Toronte, kurio 
visas pelnas bus paskirtas vie
nintelei lietuvių gimnazijai išei
vijoje.

Visiems yra aišku, kad mūsų 
tautos ateitis, yra mūsų lietuviš
kam jaunime, o jam kaip tik, o 
ne mums senesnei kartai, dau
giausia gresia nutautėjimo pavo
jus svetimtaučių jūroje.

Todėl didelė garbė mūsų To
ronto menininkams, kad jie visi 
be išimties mielai sutiko tame 
labdaros koncerte dalvvauti.

Kitos informacijos, liečia n-į 
čios šį koncertą, bus paskelbtos 
vėliau. Apyl. šalpos K-tas.

Kristaus' žodžiai”. Solo partijas 
pakviesti giedoti: Pr. Radzevi
čiūtė. Br. Marijošius, L. Januška 
ir Al. Kuolas. Koncerto rengime 
uoliai talkininkauja mūz. S. Gai- 
levičius, kuris vadovauja akom- 
pOnimentui, taip pat duodamas j 
gražių sugestijų kantatos paren- ; 
gimui.

Iš Toronto “Caritas” veiklos
Praeitą savaitę dviejuose To-

vakare. tuoj po vakarinių pamal- ^ų seselių Kotryniecių patalpo 
dų. Programoje numatoma: Delawaie Ave.
įvairūs žaidimai, filmą jaunimui . ......
ir tradicinių lietuviškų šokių' ’

— Vasario 16 d. iškilmėse, va-’ pačią dieną 6-tą vai. vak
■ - • •• ■ • Lietuvių Namų patalpose antra

me augšte rengiama kulinarinių ! ronto “Caritas” posėdžiuose bu- 
kursų užbaigimo . proga šeimy- jvo nustatomos gairės šių metų 
ninio pobūdžio vakarienė. ’ šalpos darbe, o kartu naujai pa- 

Kviečiamos dalyvauti visos i siskirstyta pareigomis. Ilgame-

dų. Programoje numatoma: se, 46 Delaware Ave.
Visos narės, prijaučiančios ir 

norinčios Įstoti maloniai kviečia
mos dalyvauti.

sūrio 20 d., sekmadieni, pamaldų 
metu parapijos bažnyčioje giedo
ti yra pakviestas Toronto choras 
“Varpas”, kuris tam tikslui šiuo 
metu rengia naują giesmių re
pertuarą. Pačią Lietuvos nepri kursantės, skyriaus narės ir pri- į čiui pirm. E. Miliauskui pasi 
klausomybės paskelbimo dieną,! jaučiančios su šeimomis.

įvyks susikau-i _'y~•"."2 v"
pinto valanda, kurios metu To-j ' - - -
ronto liet, menininkai išpildys 
religinę programą.

— Nuo šio ketvirtadienio kiek
vieną savaitę ketvirtadieniais 8 
v.v. parap. salėje įvedamas Bin
go -Lotto žaidimai. Lietuviai, 
domisi Bingo žaidimu, kviečiami 
dalyvauti. Sekmadienių ‘popie
čiais reguliariai įvedama filmų 
seansai, kurių metu bus rodomos 
vertingos filmos.

vasario 16, 8 v.v.
•traukus, nauju pirmininku iš
rinktas buv. vicepirm. Jonas Va-

i liulis. Kiti valdybos nariai pasi
skirstė pareigomis sekančiai: A. 
Ščepavičienė — vicepirm., P. Vi- 
lutis — sekr., J. Kavinaitė — ižd.

“TŽ” penkmetį atskiru straips
niu atžymėjo ir ukrainiečių sa
vaitraštis “Ukrainskij Robitnik”, 
sausio 21 d. Nr. 3.

Tai seniausias Toronto ukrai
niečių laikraštis, einąs 22 metus.

Toronto gyventojų skaičius 
paskutiniais daviniais sausio 
mėn. pradžioje buvo 1.254.001.

Skyriaus valdyba.
Skautininkų-kių sueiga 

šaukiama vasario 6 d. 12 vai. 
po pamaldų College Teatro salė' 
je. Pakartotinai kviečiami visi ■ Sekcijų vadovai: ~Dr. O’~Norvai- 
Toronte gyy. skautininkai-ės jo- • §icnė ^ ligoniams, E. Stepaitiė- 
jc dalyvauti. ■ nė parengimams. Posėdyje

Skautininkų Kam. seniūnas. ■ nutarta papildomai pakviesti du 
Dr A. Pacevičius i narius, kurių vienas ves šalpų 

iš 314 Bathurst St persikėlė į į paskirstymo sekciją. Ryšium su 
naują modernišką kabinetą 280 I ocsirciskiančiu nedarbu ir hgo- 
Roncesvales Avė i ui is, Caritas yra pasiiyzęs su

kelti daugiau lėšų lietuvių 
Toronte. Artimiausias “Caritas” 
parengimas — Linksmas Subat- 
vakaris įvyks vasario 12 d. UNF 
salėje. Nutarta dar šios gavėnios 
metu surengti A. Šlepetytės ir 
J. Liepino klasinio baleto kon
certą.

“Caritas” remia Toronte gyve
nančius lietuvius, patekusius į 
medžiaginį vargą. Prašymai įtei
kiami raštu Toronto liet. “Cari
tas”, laišką siunčiant pirmininko 
vardu: J. Valiulis, 61 Indian Rd. 
Cres. arba 941 Dundas St. 
Toronto.

Padėka
Gimus mūsų sūneliui, nuošidžioi 

kojame dr. A. Valadkai už suteiktą

IEŠKAU kambario ir garažo. Pageidau- i 
ju kambarį II augšte su virimo galimu
mu skiepe. Distriktos — į šiaurę nuo 
College, — link Bloor, St. Clair. Telef. 
ME. 7462.

Išnuomojamos kambarys. Galima naudo
tis virtuve. 333 Delaware Ave. Telef. 
OL. 2720.
; ,J------;i  —-i —--------1——  _____ '

Išnuomojamas kambarys tinkąs vienam 
ar dviem asmenims, galima naudotis v*r- 
tuve or gauti maistą, tel. EM. 4-5960.

nė

Išnuomojamos butas dviejų kambarių su 
modernia virtuve, geras susisiekimas, 
tdef. JU. 7044.

Išnuomojama 2 kambariai ir virtuvė II 
augšte; yra garažas. High Park rajone, 
15 Wanda Rd., tcl. ME. 4505.

Išnuomojama 2* kambariai ir virtuvė ar
ba 1 kambarys ir virtuvė, su baldais 
Gorcvale St., tcl. EM. 3-5404.

Išnuomojamos kambarys su baldais. High 
Parke. Tcl. LA. 8459.

A. A. PRANUI LASTAUSKUI mirus, 
jo šeimai ir broliui reiškia gilią užuojautą

Pr. Bakšys ir A. Bartulis.

• Įdomus filmas
Šį sekmadienį, vasario 6 d. 4 

vai. Šv. Jono Kr. parap. salėje 
rodomas filmas “Viva Zapata” 
su garsiuoju Marlon Brando, iš 
Meksikos laisvės kovų. Priede — 
įdomi kultūrinė apžvalga. Vaka
re — jaunimui pobūvis, grojant 
TLO “Trimitui”.

w.

Išnuomojamas kambarys su galimybe 
virtis, su ar be baldų, I augšte, yra ga
ražas; netoli Bloor, 317 Indian Hd.

JEIGU
JOS IEŠKOTE PIRKTI NAMA ARBA NORITE PAR
DUOTI — VISOKERIOPAS INFORMACIJAS JUMS 
SUTEIKS IR MIELAI TARPININKAUS

B.* Sakalauskas
Telefonai: KE. 3216, namų LO. 1410

Čia Jūs rasite daugybę visame Toronto mieste parduo
damų nekilnojamo turto nuosavybių didžiausi pasirin
kimą. Nuo mažiausio iki didžiausio.

856 COLLEGE ST. (netoli Ossington)
I. BRKOVICH REALTOR

dė- 
me

diciniško patarnavimę, taip gi lankiu
siems mane ligoninėje kun. kleb. P; Ažu
baliui, p.p. J Kaunaitei, E. Griškėnienei, 
D. V. Simonaičioms, V. Kudirkienei, A. 
J Kazlauskams, M. P. Besaspariams ir 
J J. Rovams.

Taip pat už suruoštą man arbatėlę ir 
’ gražias vertingas dovanas mūsų sūne- 
! hui širdingiausia padėka tenka p.p. V. 
V. Kudirkoms, E. Griškėnienei, D. A. 
Barkauskams, A. J. Kazlauskams, G. A. 
Sprainaičiams, J. J. Rovams, M. P. Be
saspariams ir mano bendradarbėms-ioms 
Holiwood Children's Wear siuvykloje.

J. J. Valiuliai.

BALTIC MOVERS & CARTAGE
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. ŠALDYTUVŲ pervežimo 
specialistai. Visas vežamos turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę j Mont
real), Londoną, Windsorq, Hamiltoną, 
North Bay, Sudbury ir kitur.

30 DEWSON ST. TEL. OL. 1403 
TORONTO

Išnuomojamos frontinis kambarys ll-me 
augšte ir virtuvė, be baldų. Taip pat 
kambarys su baldais 1 asmeniui; yra 
garažas. 65 Northcotc Avė., tarp Glad
stone ir Queen, tel. OL. 7328.

Išnuomojamas kambarys III augšte vy
rui ar merginai. 693 Dovercourt Rd., arti 
Bloor, telef. LO. 8951.

Išnuomojami 3 atskiri kambariai, su bal
dais, vienas labai didelis 
asmenims, netoli Prisikėlimo p-jos. Gali
ma naudotis virtuve. Telef. KE. 1029, 
College g-vėje.

tinko 2

Išnuomojamas frontinis kambarys ll-me 
augšte, su ar be baldų, su bendra vir
tuve, vedusiems arba 2 viengungiams. 
Tel. LY. 0756, 64 Mountview Ave.

Išnuomojami 2 arba 3 kambariai, su vir
tuve, High Pork rajone, tel. JU. 5602.

IS

LIETUVIŠKA RADIO PROGRAMA
“Tėvynės Prisiminimai” 

kiekviena šeštadienį nuo 3 vai. iki 4.15 po pietų iš 
galingos TORONTO stoties CHUM

BANGĄ 1050.

Programos vedėjas
J. R. SIMANAVIČIUS

77 Salem Avė., Toronto. Telefonas OL. 1274J

Auto nelaimė
Pereita sekmadieni Albinas 

Starkus, gyvenąs Islingtonė, 
Bloor gatvėje netoli High Park 
įvažiavo į tax į. Jo mašinoje va
žiavę 3 asmenys sužeisti. Mont- 
realiečio Juozo Kurilavičiaus su
žeistas veidas ir galva, Starkaus 
kaimynų Andriaus Baltrušaičio 
sužeistas veidas ir koja, Juozo 
Baltrušaičio sužeistą koja.

Pabaltijo vokiečiai 
jau prieš kelis metus Kanadoje 
susiorganizavo i “Baltische Hilfs 
verein in Kanada”. Veikia šios 
organizacijos skyrius ir Toronte. 
Pirmininku šiems metams iš
rinktas E. C. Sacce, vicepirm. 
Kroeger, sekr. AV. Modrach ir kt. 
Sąjunga gana dažnai rengia po
būvius bei kitokias pramogas. 
Jos šūkis “Stiprus ištikimybėje”.

"TŽ" KNYGYNE 
sausio mėn. gautos knygos:

V. Alantos Svetimos pagairės
M. ,Voitkus Tvanas
A. Baronas Antrasis krantas
J. Mikuckis Lyrikos kraitis 
------------ Hamiltono albumas
A. Šapoka Vilnius Liet, gyvenime
I. Končius Medžio drožiniai
B. Sruoga Milžino pounksmė,
T. Heyerdahl Kon-Tiki ................

------- Gabija - metroštis ........  
Andriušis Tipelis
Žitkevičius Daiktai ir nuorūkos 
Beliajus Evening Song . 
Kuzmickis Marija mums kalba
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Išnliomojomos dvigubos frint. kambarys 
II augšte 2 asmenims; su teise virtis; 
garažas; karstas vanduo visą laikę; prie 
gero susisiekimo — Bloor - Bathurst, 
tel. ME. 4266.

Išnuomojamas 2Vi kambario ir virtuvės 
butas. Visi patogumai, atskiras telefo
nas. Galimybė mašinai pastatyti, High 
Park rajonas, telef. LA. 8536.

Išnuomojama II augšte 2 kambariai ir 
virtuvė šeimai ir vienos kambarys vien
gungiui. Tcl. JU. 0917 po 6 v.v.

Išnuomojami 2 kambariai II augšte, su 
baldais. 37 Givins St. tel. LO. 6613.

PARDUODAMA pigiai ir labai mažai 
vartoti daiktai: elektrinis šaldytuvas, ga- 
zinė plyta, skalbimo mašina, elektrinė 
siuvimo mašina, elektrinis šildytuvas su 
vijuokle ir dviguba ąžuolinė lova su 
matracu ir spyruoklėmis. Galimos ir išsi
mokė jimo sąlygos. Skambinti po 7 v.v. 
tel. IX. 2493.

PARDUODAMAS 10 kambarių namas:
1 moderni virtuvė, vandens - alyvos šil
dymas, naujai dekoruotas, garažas ir 
įvažiavimas, parduodamas dėl išvykimo 
į JAV. Savaitei pajamos apie $70 plus
2 kambariai savininkui; Bloor • Bathurst 
rajonas, tel. ME. 4266.

P.
L.

J.

A. Garbenis
REKOMENDUOJA

Bloor - Alhombra, įmokėti $4.000, otskiros, mūrinis narnos, 6 komb., ap
šildytos žaidimų kambarys rūsy, vandens Šildymas. Reikalingas dekoravimo. Vie
ta garažui. Kaina $12.500

Willowdole, įmokėti $2.500, 6 komb. per 2 augštus, plytų namas, 2 virtu
ves, air condition šildymas, privatus įvažiavimas, naujas nomas. Kaina $14.000.

$3.500 įmokėti, Indian Rd. - Garden Ave., pusiau atskiras, plytų namas, 
vand. - alyva Šildomas, 7 neperoin: kambariai per 3 ougštus, nėra garažo, 
atviri 2 morgičiai. Kaina $14.500. t

Gorden - Roncesvolles, $5.000 įmokėti, atskiras plytų namas, 7 kambor, 
per 2 ougštus, vandeniu - alyva Šildomos, 2 virtuvės. Balanse 1 atviras morgi- 
čius 10-ėiai metų

Service Station sklypas, lietuvių gyvenamam rajone, $5.000 įmokėti, geras 
kampinis sklypas, Zone C2V1, galimo statyti kas pageidaujama. Viso prašoma 
$35.000

lįs DUNDAS ST. W. TEL. LL. 1346 
TORONTO, ONT.

MORČIČIAI PERKAMI, PARDUODAMI, 
ATNAUJINAMI.

TAIP PAT MORGIČIAI STATYBININKAMS 6%.

AL GARDENS
REAL ESTATE

1611 BLOOR STREET WEST. TORONTO, ONTARIO 
defMMi: LO. 2738, LA. 8772. Vakarai* HU. 9*11

VL ANDRIJAUSKAS (W. Andrews) 
Active Mortgages Sales Brokeris

Telefonai:

Visais turto pirkimo ar pardavimo reikalais kreiokitės viri i 
REIKALINGI NAMAI P ARDA


