
R A\I S T4|S
Sakoma: “nėra raisto be velnių”. Ir tai ne be pagrindo. Musų 

liaudis savo tautosakoj skyrė velniams ne tiktai juodas pareigas, 
bet ir klaikias vietas. Viena tokių — raistas. Žmonės juosė nu
klimpsta, paslysta, išsipurvina. Raisto dvasioms betgi tai pasigė
rėtina vieta — jie ten gali siausti, rietis, savo aukas murdyti, 
klampinti. Tai jų užuovėja. Kur gi geriau jie gali mefistofeliškai 
kvatotis, dūšiomis pirkliauti r visa tai neprieinamu raistu nuo 
dienos šviesos dengti? Juo didesnė klampynė, juo geriau...

Kai pažiūri į lietuviškosios, ir apskritai išeivijos, gyvenimą, 
savaime kyla raisto vaizdas. Kur pažvelgsi, rasi rietenas. Po
litikas vanoja politiką už kažkokius kažkada buvusius ir nebu
vusius ^‘kriminalus”; kritikas pliekia kolegą rašytoją iš viso pe
ties už tai, kad rašo ir ką rašydamas nusirašo; viena politinė 
grupė išsijuosusi pliekia kitą ar kitas, kaltindama partiškumu, 

. savanaudiškumu — kone išdavimu. Jei kur vyksta rinkimai, bū
tinai reikia įstatyti “savo” žmones! jei tai nesiseka — viską boi
kotuoti, ardyti. Juk kitos grupės žmonės “nesugeba”, neišmano” 
ir t.t. Jei kur nors . įvyksta vietinio pobūdžio nesusipratimas, 
tuoj skubama perkelti spaudon. Vienas rašo ir kitas rašo; ir 
vieno “teisybė” ir kito. Skaitytojas permeta akimis, pakraipo 
galvą ir klausia: kuriem galam jie kreipiasi į mane? argi aš 
teisėjas? Iš tikrųjų keista yra, kad vietiniai ginčai ginčeliai 
paleidžiami per laikraščių puslapius. Ar nuo to darosi geriau 
susipešusiems? Ar tuo sėjama taika tarp vienos ir kitos pusės? 
Greičiausia atvirkščiai — tuo ginčai yra tik išplečiami, labiau 
apkartinami. Juk ar nepaprasčiau likviduoti vietinius ginčus 

‘ savo tarpe — savo grupėj ar kolonijoj? Kuriems gi galams kelti 
bylą dėl “linų markos” ir dar taip garsiai? Iš to buvo juokiamasi 
Lietuvoje, O ir čia ne vienas skaitytojų ironiškai nusišypso: Jei 
kam įvyko nelaimė susirauti, nėra jokio reikalo išeiti į viešumą 
ir čia gladiatoriškai grumtis. Laikraščių puslapiai nėra arena, 
kur įkaitusia plunksna sprendžiami pavienių asmenų, kolonijų 
arba šiaip grupių vietinio pobūdžio nesusipratimai. Kas kita kul
tūringo tono spaudos diskusijos įvairiomis problemomis. Tai 
yra tiesos ieškojimas, o ne klampynės ruošimas.

Mūsų gyvenimas išeivijoj duoda raisto vaizdą dar ir tuo, 
kad visur vyksta skilimai. Esame, rodos, ne iš “didžiųjų”, tačiau 
skilimais “dideli”. Berods, nerasi nė vienos žymesnės grupės, 
ypač politinės, kuri būtų išsilaikiusi visa. Visur atsirado “kairė” 
ir “dešinė”. Nedidelės, palyginti, grupės ėmė daugintis — dalytis 
pusiau. Ir kas gi jų laukia? O gi, anot dainos žodžių, “tą pusę 
per pusę pusiau dalino”... t

-^i-Jaūdiaga^i^ betrir visiems išeiviams. Susikfjrė
daugybė grupių, manydamos, kad įgalės laisviau ir sėkmingiSu 
veikti, ūčiąu tikrumoje nei to veikimo, nei tų laimėjimų. Atsi
rado daug •. valdžių, daug vadovų, bet iš to nei politinis, nei 
kultūrinis mūsų darbas nė kiek nepadidėjo. Viena tik'padidėjo
— triukšmas, kitaip, tariant, raistas.

Tai liūdna tiesa, bet tiesa. Sėdėdami raiste turime tai ir pri
pažinti. Yra, tiesa, progiedrių, vietomis gana šviesių, bet jie dar 
nėra tokie, kad galėtų mūsų raistą nusausinti. Ir kas blogiausia
— tie. kurie bando sausinti, yra stumiami į klampiausias vietas.
Mat, raisto dvasios mėgsta jas. Jų pastangomis atsirado ta raisto 
klaikuma ir jos nori ten viešpatauti. Kaip gi liks raistas be vel
nių? Jie ten sėdi ir siautės^ kol atsiras geros valios kultūrtechnikų, 
kurie nusausins raistą nepabūgdami jo intriguojančių bei kva
tojančių dvasių. Pr. G.

Oro mūsis Tol. Rytuose
Jau nepirmas kartas, kad JAV 

lėktuvai susiduria su sovieti
niais. Ikišiol tokiuose susidūri
muose dažniausia nukentėdavo 
amerikiečių lėktuvai. Šį kartą 
betgi teko nukentėti sovietinės 
gamybos MIGams. Mat, po anks
čiau įvykusių incidentų JAV ka
rinė vadovybė įsakė savo avia
cijai gintis, jei būtų puolama. 
Be to, žvalgybiniai bombonešiai 
Tol. Rytuose gavo palydovus — 
sprausminius naikintuvus.

Praėjusią savaitę amerikiečių 
lengvo tipo bombonešis RB-45, 
lydimas 12 naikintuvų, buvo už
pultas 8 MIGų virš Geltonosios 
jūros tarpt, vandenyse. 4 MIGai 
puolė bombonešį, o kiti keturi — 
augščiau skrendančią naikintu
vų grupę. Amerikiečių lakūnų 
tvirtinimu, MIGai pirmieji pra
dėję šaudyti. Į jų ugnį atsiliepė 
amerikiečių kulkosvaidžiai ir 
pašovė du MIGus. Likę 6 netru
kus pasitraukė, ir amerikiečiai 
jų nebandę vytis, o tęsę savo nu-

matytą kelionę į savo bazes P. 
Korėjoj — 40 mylių nuo jos sos
tinės Seoul. Visi grįžę sveiki.

JAV aviacijos .vadovybė inci
dentą tiria ir galutinių duomenų 
dar nepaskelbė. Yra žinoma tik
tai, kad pašauti lėktuvai 10 myl. 
nuo Š. Korėjos krantų, bet kam 
priklausė tie lėktuvai, nėra nu
statyta. Jie galėjo būti Sov. Ru
sijos, Š. Korėjos arba Kom. Ki
nijos. Ikišiol nė viena jų nėra 
pareiškusi protesto.

ATOMINĖ LYGYBĖ - ILGA TAIKA
W. Churchillis pasakė 40 min. 

kalbą Commonwealth’© min: 
pirm, konferencijoj, kurioj, be 
kitko, pareiškė, kad ikišiol taika 
laikėsi amerikiečių atominės jė
gos pranašumu. Jau nebetoli 
betgi esąs laikas, kada ir sovie
tai pasivys amerikiečius. Tada, 
susilyginus abiem pusėm, būsią, 
galima pasiekti pastovų susita-

rimą. Visi dalyvaujantieji min. 
pirmininkai sutiko su tokia nuo
mone, išskyrus vieną — Indijos 
premjerą Nehru. Jo manymu, 
pasaulio valstybininkai turėtų 
stengtis visiškai pašalinti atomi
nius ginklus, nes jie gresia išnai
kinti visą žmoniją. Esą, turėtų 
būti sustabdyti visi atominiai 
bandymai. Diskusijos šiuo klau-

PERKELTAS KARDINOLAS STEPINAC
Žiniomis iš Austrijos, Jugosla

vijos kardinolas Stepinac, ikišiol 
buvęs internuotas savo tėviškės 
parapijos Krasic klebonijoj, esąs 
perkeltas į Zagrebo apylinkę, 
kur yra saugomas policijos. Kar
dinolas buvo nuteistas 1946 m. 
kalėti 16 m. už tariamą neištiki
mybę Jugoslavijai. Iš kalėjimo 
buvo paleistas suj^ga Jęąd gy
vens savo gimtajame Krasic 
miestelyje.

Pastaruoju metu vėl pradėta 
propaganda prieš kard. Stepinac 
yra galbūt ne be ryšio su įvyku
siu teismu dviem jugoslavų ko
munistų veikėjam: Djilas ir De
dijer. Be kitko jie kaltinami bu
vę katalikų ir pravoslavų dvasi
ninkų įrankiais. Kroatijos ko
munistinės vyriausybės šefas 
Vladimir Bakaric, jugoslavų 
mokslo ir meno akademijos na
rys, yra pavestas paskelbti visą 
dokumentinę medžiagą apie kar
dinolo Stepinac ir jo bendradar-

bių “karo nusikaltimus” 1945 m. 
Su juo dirbs dar devyni tos pa
čios akademijos nariai. Jų tiks
las esąs, anot VI. Bakaric, paro- 

■ dyti ateinančioms kroatų kar
toms, “kokį nedorą veidmenį yra 
atlikusi Katalikų Bažnyčia”.

simu buvo gana ilgos, ir neliko 
premjerams pakankamai laiko 
svarstyti atominės energijos pa
naudojimą nekariniams tiks
lams. Visdėlto, lordas Salisbury, 
D. Brit. atominės energijos ko
misijos direktorius, supažindino 
konferencijos dalyvius su britų 
ateities planais pramonės srity
je. Jie tebėra slapti, bet netru
kus būsią paskelbti.

Commonwealtho konf. prem
jerai, kartu su savo kariniais pa
tarėjais,- apsvarstė ir karinius 
planus, ypač Vid. Rytų gynybą 
atitraukus atein. metais iš Suezo 
70.000 karių. Numatyta jie pa
naudoti Vid. Rytuose. Kipro sa
la tapsianti pagrindinė britų ka
rinių pajėgų atrama Vid. Rytuo
se.

Kinijos pakrantės, kur nacionalistai, JAV laivyno den
giami, evakuoja Taichen salas. Juodų taškų linija pažy
mi JAV gynybos liniją. 1

— , —

Savaitės įvykiai

LIETUVIŠKOJO GYVENIMO ŽINIOS
Vatikano Radijo lietuviška 

programa nuo sausio 16 d. trans
liuojama jau septynius kartus 
per savaitę: sekmadieniais (ry
te) 10.30 vai. Lietuvos laiku 
41,21 - 31,10-25,67 - 19,84 met
rų bangomis. Pirmadieniais, tre
čiadieniais ir šeštadieniais 21 
vai. Liet, laiku 48,47 - 41,21 - 
31,10 - 25,67 ir 196 metrų bango
mis. Antradieniais, ketvirtadie
niais ir sekmadieniais 17 vai. 
Lietuvos laiku 41,21 - 31,10 - 
25,67 - 19,84 ir 196 metrų ban
gomis.

Įsteigta Baltų Draugija 
Vokietijoje

Sausio 25 d. Bonnoje įsteigta 
Baltų Draugija Vokietijoje, ap
jungianti vokiečių - estų, vokie
čių - latvių ir vokiečių - lietu
vių sekcijas. Jos pirmininku iš
rinktas dr. H. A. Kehren iš Dūs- 
seldorfo, vicepirm. pulk. Jakob- 
sen, paskutinis Estijos karo at
tache Vokietijoje. Draugijos būs
tinė numatyta Dusseldorfe. Gar
bės prezidiumą sudaro Vokieti
jos federal, parlamento (Bun
destag) pirmininkas dr. Gersten- 

' maier, feder. Vokiečių vyriausy
bės ministeris W. Kraft ir prof. 
Laun.

Kai visų trijų Pabaltijo tautų 
veiksnių atstovai buvo suvažia
vę į Bonną sausio 27 d. ten įvyko 
eilinis Baltų Tarybos posėdis. 
Pasidalinus nuomonėmis dėl po
litinės padėties vertinimo ir pa
sikeitus reikalingomis informa
cijomis, buvo sutarta neatidėlio
jant imtis reikalingų parengia
mųjų darbų, kad laisvojo pasau
lio ir Sovietų konferencija, jei
gu tokia įvyktų, neužkluptų mū
sų netikėtai. Ta pačia proga ap
tarta, kas darytina ryšium su 
Pavergtųjų Tautų Seimo sesija 
Strasburge, kuri numatoma dar 
sušaukti geegužės 26 d.

VLIKo Delegatas, sausio mėn. 
lankydamasis Vokiečių užsienio

reikalų ministerijoje, su atsakin
gais vokiečių pareigūnais turėjo 
progą kalbėtis aktualiais lietu
vių - vokiečių santykių reikalais. 
Be to, mums rūpimi reikalai VL 
IKo Delegato buvo paliečiami ir 
per pasikalbėjimus su atsakin
gais vokiečių politikais.

JAV Kongreso Biblioteka Va
šingtone1 renka sovietinių radijų 
sekimo biuletenius. Komplek
tuojami estų, latvių ir Inf. Tar
nybos teikiami lietuviškieji Ra
dijo Sekimo Stoties paruošti 
pranešimai. Surinktoji medžia
ga bibliotekoje analizuojama ir 
skelbiama anglų k. spec, leidi
niuose, kurie išleidžiami kas 
mėnesis.

Čikagos un-te renkama infor
macijos reikalams medžiaga apie 
Rytų Europos kraštus, tarp jų 
ir apie Lietuvą. Ypatingas dė
mesys kreipiamas į dabartines 
sąlygas Sovietų okupuotose vals
tybėse. Surinktąja medžiaga no
rima kiek galint tiksliau nu
šviesti Lietuvos padėtį bei da
bartines joje ekonomines, poli
tines ir socialines gyvenimo są
lygas. Universitetas šiuo reika
lu kreipėsi į VLIKo Inform. Tar
nybą, prašydamas padėti jam 
šią medžiagą parūpinti.

Lietuvos laisvinimo talkos rei
kalais Reutlingene įvyko URT 
sukviestasis pasitarimas, kuria
me dalyvavo D. Britanijos LB 
pirmininkas M. Bajorinas ir Vo
kietijos krašto valdybos pirmi
ninkas inž. Pr. Zunde. Buvo ap-/ 
tariami artimiausi talkos darbai.

A. Rudis, pasižymėjęs Ameri
kos lietuvių veikėjas, sausio 22 
d. per Madrido radijo lietuviš
kąsias transliacijas pasakė į Lie
tuvą kalbą. Italijoje A. Rudis 
matėsi su vysk. V. Padolskiu, 
min. S. Girdvainiu ir kitais.

Iš keturių lietuviškųjų radijo 
transliacijų: AB Mūnchene, Ro
mos, Vatikano ir Madrido, pietų 
Vokietijoje stipriausiai girdimas

Madridas. Specialistai daro išva
dą, kad Madrido stotis turi būti 
gerai girdima ir Lietuvoje.

Ged. Galva V. T-bos Inform.. 
Tarnybos Radijo skyriaus vedė
jas, kaip pranešama iš Vokieti
jos, vasario mėn. atostogauja, o 
nuo kovo 1 d. pasitraukia iš pa
reigų. Jį laikinai pavaduoja prieš 
metus iš Londono atvykęs ir visą 
laiką tame skyriuje dirbęs re
daktoriaus darbą žinomas žur
nalistas K. Obolėnas, dirbęs 
“Mūsų Rytojuje”, “Trimite”, re
dagavęs “Mūsų Kraštą”.

1937 m. sienos
“MD” smarkiai užsipuola vo

kiečių liberalų partiją FDP, kam 
ji pasisakanti už 1937 m. sienas 
ir nelaikanti savo žemėlapiuose 
ar škicuose Klaipėdos krašto 
“vokiška teritorija”. Taip pat 
smarkiai užsipulta vok. “Ber- 
telsmano” leidykla, kam ji neat
žymėjusi taip pat Klaipėdos 
krašto kaip Vokietijai priklau
sančios teritorijos. “Treuburger 
Zeitung” skelbia, kad vokiečių 
sritnės organizacijos (“Lands- 
mannschaft) priėmė Hamburge 
naują organizacinį planą, pagal 
kurį ateityje numatyti pakeisti 
jų struktūrą. Tokiu būdu Ryt
prūsių Landsmannschaf numa
tyta padaryti “Rytprūsių krašto 
atstovybe”, kuri veiktų vietoje 
Rytprūsių sritinio parlamento 
(Landstago).

PALEISTI TITO DRAUGAI
- Buvęs "JugtAiavijos viceprezi

dentas Djilas ir marš. Tito bio
grafas Dedijer buvo apkaltinti 
davę užsienio spaudai pareiški
mų, žeminančių Jugoslavijos ir 
kom. partijos garbę. Iš jų buvo 
atimtos seimo atstovų teisės, ir 
buvo pašaukti teisman. Byla tu
rėjo būti vieša, bet praktiškai ją 
sekti-galėjo tiktai kaltinamųjų 
advokatai, artimieji ir kom. par
tijos nariai. Teismas neleido bū
ti salėje senutei Djilas motinai. 
Nebuvo prileisti nė 14 užsienio 
korespondentų, gyvenančių Bel
grade. Bylą nagrinėjo 5 teisėjai 
15 valandų. Po pusiaunakčio jie 
paskelbė sprendimą, kuriuo abu 
teisiamieji rasti kalti. Djilas ga
vo 18 mėn., o Dedijer 6 mėn. ka
lėjimo. Sprendimas .buvo betgi 
suspenduotas ir nuteistieji pa
leisti. Tokia bylos atomazga ypač 
nustebino Belgrado komunistus. 
Buvo tikėtasi daug griežtesnės 
bausmės. Kalbama, kad marša
las Tito, esąs pakeliui atgal Ju-

goslav^jon, pats--įsikišęs bylon; 
esą jis1 nenorėjęs, kad būtų nu
bausti jo partizanavimo laikų 
draugai, be to, jie savo pareiš
kimais norėję sukelti simpatijų 
Jugoslavijai Vakaruose.

Komjaunimo _ 
priesaika

R. Vokietijoj komunistai varo 
plačią propagandą už vad. “Ju- 
gendweihe” — jaunimo pasiau
kojimą bei ištikimybės priesaiką 
komunizmui. Vyskupai griežtai 
protestavo. Berlyno vysk. Wes- 
kamm priminė, kad aukotis bei 
pasišvęsti galima tik Dievui. 
Komunistai ėmė grąsinti vysku
pams. Jų laikraštis “Junge Welt” 
paskelbė atsišaukimą į partijos 
narius ir visus tarnautojus kvies 
damas paveikti jaunimą daly
vauti “Jugendweihe”. Vyskupas 
išvadino “blogais ganytojais”, 
“viduramžių reakcionieriais”. 
Visą tautą kviečia sukilti prieš 
Bažnyčią.

PAVERGTŲJŲ ATSTOVAI VAŠINGTONE
Vasario 1 ir 2 d. Vašingtone 

posėdžiavo Pavergtųjų Jungti
nių Tautų Generalinė Komisija, 
kurią sudaro visų delegacijų pir
mininkai ir PJT Generalinis sek
retorius Brutus Coste (rumu
nas).

Prieita išvados, kad dabar, 
kai Sovietų Sąjunga kaltina ag
resija JAV, kaip tik esama tin
kamos progos iškelti agresijos 
klausimą Jungtinėse Tautose, at
likti tyrinėjimą ir padaryti JT 
Chartos numatomas išvadas. Ge
neralinė Komisija pasiuntė tele
gramas Valstybės Sekretoriui 
Dulles ir JAV delegacijos pirmi
ninkui JT Lodge, paskatindama 
juos, kad būtų griebiamasi ati
tinkamų priemonių JT tirti so
vietinei agresijai, paglemžusiai 
laisvųjų tautų nepriklausomybę.

Be to, PJT atstovai vizitavo 
JAV Kongreso vadovaujančius 
asmenis: Atstovų Rūmų pirmi
ninką Sam Ray bourn, Senato 
Užsienių Reikalų Komisijos pir
mininką sen. George, Atstovų 
Rūmų Užsienių Komisijos

mininką Richards ir Atstovų Rū
mų mažumos lyderį Joseph Mar
tin. Jungtinių Valstybių Kong
reso vadovaują žmonės buvo su
pažindinti su P JT Seimo dar
bais, jiems įteikta Seimo priim
tieji raportai ir rezoliucijos.

1300 naujų imigrantų
Halifakse išlipo apie 1300 nau

jų imigrantų, atvykusių dviem 
italų laivais: “Saturnia” ir “Ita
lia”. Daugumas jų italai, atvykę 
pas savo gimines, Toronte ir jo 
apylinkėse. Sakoma, kad trečda- 

italų Toronte yra šiuo metu 
darbo.

lis 
be

pir-

ATSISTATYDINO MALENKOVAS

Dvi saulės
Bornholmo salos gyventojai 

praėjusią savaitę esą matę dan
guje dvi saules. Tai įdomus ir 
retas reiškinys, vadinamas par
helia — saulės vaizdas, reflek
tuojamas debesyse. Senovėje šis 
ženklas buvo laikomas pranašin
gu. Jis reiškė artėjimą didelių 
ir laimingų įvykių.

Augšč. sovietų tarybai min. 
pirm. Malenkovas pareiškė savo 
atsistatydinimą. Jo vieton pa
skirtas maršalas N. Bulganinas, 
o G. Malenkovas numatytas ki
toms pareigoms. Savo atsistaty
dinimo rašte Malenkovas pažy
mėjo, kad patyrimo stoka krašto 
reikalų tvarkyme neigiamai pa

ku-
ma-

veikusi ministerių tarybą, 
riai jis pirmininkavęs. Buvo 
nyta, kad jo vietą užimsiąs kom. 
partijos gen. sekr. N. Chruščio
vas, tačiau po 3 vai. jis pats pa
siūlė min. pirm. marš. N. Bulga- 
niną, buvusį krašto apsaugos 
ministerių. Šį pertvarkymą 
augščiausia sovietų taryba pa
tvirtino. '

— Niujorkas. — Buvo apšau
dytas nuo aplinkinių stogų Egip
to konsulatas. Kulkos pataikė į 
posėdžių kambarį, bet tuo mo
mentu nebuvo nė vieno tarnau
tojo. Policija saugojo konsulatų 
ištisą parą, juoba, kad buvo gau
ta anoniminių grasinimų. Tai, 
matyt, kerštas už dviejų izraeli- 
tų pakorimą Kaire.

Karas tarp Kom. Kinijos ir Formozos rodo tendencijos įsisiū
buoti. Komunistiniai daliniai, paėmę Yikiąng salą, bombairduoja 
kitas salas' ir rodo savo pasiryžimą tęsti žygį. Nacionalistai, dar 
laikydamiesi pakrančių salose, ginasi, o iš Formozos siunčiami lėk
tuvai bomborduoja komunistų pozicijas ir laivus. Čiangkaišekui 
nepavyko išprašyti JAV pagalbos pakraščių salų gynybai; tad 
jis apsisprendė Tachen salas evakuoti.. JAV 7-asis laivynas pri
dengia nacionalistų evakuaciją. Tachen salose esą apie 15.000 ka
rinių Iguhr ir'š'į^*rik--pat"'Ci,ri^''’ 
linių gyventojų. JAV perspėjo; 
Kom. Kiniją, kad jos kišimasis į 
evakuacijos darbą bus vertina
mas kaip kliudymas 7 laivyno 
misijos. Galimas daiktas, kad 
Kom. Kinija evakuacijos nekliu
dys. Molotovas, žurnalistui W. 
. Hearst, jr., atsakė, nemanąs, 
kad kas nors trukdytų Taichen 
salų evakuaciją, jeigu Čiangkai- 
šekas to nori. Iki šiol komunigtai 
nedrįso pulti galingo JAV laivy
no, nors jų radijas pareiškė, kad 
tai esanti provokacija, galinti 
sukelti karą.

Paliaubos?
Kai Kom. Kinija pradėjo karo 

veiksmus, vakariečiai tuojau 
ėmė rūpintis paliaubomis. Pir
mas jų žingsnis buvo — kviesti 
Kom. Kinijos atstovus į JT Sau
gumo Tarybą ir čia tartis dėl pa
liaubų. Iš Londono ir Otavos 
diplomatinių sluogsnių pasigir
do balsai, siūlą neblogą kainą už 
paliaubas, būtent, palikti pakraš
čių salas komunistams, o Formo- 
zą ir Pescadores — nacionalis
tams. Čuenlai, atsiliepdamas iš 
Peipingo, betgi daug daugiau už
siprašė. Jis sutiko siųsti atstovą 
į Saugumo Tarybą tiktai su 
dviem sąlygom: 1. jei bus išmes
tas iš Tarybos nacion. Kinijos at
stovas, 2. jei bus priimta formu
lė, kad JAV yra Kinijos terito
rijos užpuolikas. Kaina, žinoma, 
buvo peraugšta, ir šis kelias į 
paliaubas pasirodė neįmanomas. 
Imta jieškoti naujų būdų. D. Bri
tanija, Sov. Rusija ir Indija ėmė
si iniciatyvos organizuoti atski
rą politinę konferenciją Ženevo
je, New Delhi ar kitur. Common
wealtho konferencija Londone 
šį klausimą svarstė slaptame po
sėdyje. JAV siūlo Jungt. Tau
toms siųsti savo stebėtojus į For- 
mozą. Manoma, kad sovietai to
kiam siūlymui pasipriešintų sa
vo veto teise.

Prancūzija be vyriausybės
Jau prieš kelias sakaites poli

tiniai stebėtojai pranašavo Men
des - France vyriausybės galą. 
Tai jausdamas pastarasis buvo 
padaręs naujų ėjimų, pertvarkęs 
vyriausybę, tačiau visa tai jo ne
išgelbėjo. Kai kilo diskusijos dėl 
vyriausybės politikos Š. Afrikoj, 
ne tik opozicijos partijos, bet ir 
jo paties radikalų partijos dalis 
pasisakė prieš vyriausybę 319 
prieš 273, ir Mendes - France tu
rėjo atsistatydinti. Taip vienas 
populiariausių min. pirmininkų 
po gen. de Gaulle baigė premje
ro karjerą po 7,5 mėn. O baigė 
todėl, kad vieniems nepatiko jo 
užsienio politika, kitiems — ūki- 
3ės reformos, alkoholinių gėri
ui suvaržymas, smulkiosios

pramonės ir prekybos apsunki
nimas mokesčiais... Katalikų 
MRP visą laiką priešinosi jo po
litikai už Europos Gynybos 
Bendruomenės likvidavimą, o 
radikalų ir gaulistų dalis:reiškė
nepasitenkinimą dėl autonomi
jos pažadų Tunisijai, nes'tuo bū
du daugybė prancūzų kolonistų 
atsidūrė pavojuj. Be to, prasidė
jo bruzdėjimas ir Alžerijoj, ku
ri laikoma Prancūzijos dalimi. 
Kiti dar jam prikišo-perlengvą 
Indokinijos pusės atidavimą ko
munistams.

Vad. Paryžiaus sutartys dar 
nėra ratifikuotos. Respublikos 
taryba, kuri jas dabar svarsto, 
gali dėl vyriausybės krizės už
delsti arba pridėti naujų sąlygų. 
Pastaruoju atveju sutartys turė
tų grįžti atgal į parlamentą nau
jam svarstymui. Tai labai nu- 
vilkintų visą reikalą.

Naują vyriausybę bando suda- 
dyti Antoine Pinay, ilgiausiai 
išbuvęs min. pirm, pokario me
tais.

Arabai tebesipeša
Jau, penkeri metai kaip vaka

riečiai bando įgyvendinti Vid. 
Rytuose gynybos sistemą prieš 
komunizmo grėsmę. Pastaruoju 
laiku pradėtas naujas bandymas 
— Turkijos - Irako sąjunga, į 
kurią dėtis galės ir kiti kraštai, 
neišskiriant nei JAV, D. Brit ir 
Prancūzijos. Londonas pradžioje 
nebuvo palankus šiam bandymui 
ir mėgino remtis Arabų Lyga, 
kad tuo būdu galėtų nekliudo
mai išlaikyti savo karines bazes 
ir garantuoti Vid. Rytų saugu
mą. Šiai minčiai pasipriešino 
Turkija, Izraelis ir JAV, nurbdy- 
damos, kad Arabų Lygos tikslas 
esąs likviduoti Izraelį, ir todėl 
ji negalinti būti paversta kolek
tyvinio saugumo organizmu. D. 
Britanija sutiko pagaliau su Tur
kijos-Irako sąjunga su sąlyga, 
kad ir ji pati, ir kiti kraštai ga
lės prisidėti. Jordanas ir Libanas 
yra linkę prisidėti, Syrija abe
joja, o Saud Arabija su Egiptu 
aštriai priešinasi. Ypač pasišiau
šė Egiptas, grasindamas pasi
traukti iš Arabų Lygos kolekty
vinio saugumo pakto. Ikišiol 
Egiptas turėjo vadovaujamą 
vaidmenį arabų pasauly, o Ira
kas buvo antroj vietoj. Dabar gi, 
jei Turtcijos - Irako sąjunga lik
tų sudaryta, Irakas imtų pir
mauti.

— Bremershaven, — Į V. Vo
kietiją atvyko antras JAV val
domų raketų ba tali jonas.* Netru
kus laukiama išsiunčiant dar še
šių atominių patrankų, kurių 
išviso tada bus 36.
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vieny lietuvišką laikraštitėvynės atgi- prieš pirmąjį pa- rinktinių- knygne- v.eikė- per- sekiojizaų, skleidė spausdintą žę- dį pląčiose taųtįęčių masėse. Jų pastangos davė gražių vaisių: spauda turėj.o milžiniškos įtakos tautos sąmonės pažadinimui bei nepriklausomybės atkūrimui.Dabartinė padėtis žymiai skirtinga nuo minėtų laikų. Tėvynė, tiesa, pavergta tų pačių atėjūnų, bet jų vartojamos priespaudos priemonės yra nepalyginti baisesnės. Dabar lietuviams atimtos visos žmogaus gyvenimui esminės laisvės. Dar neišnaikintoj.i t tautos dalis nuo laisvojo vakarų pasaulio atskirta praktiškai ne-, peržengiama geležine uždanga, pro kurią neįmanoma laisvam, spausdintam žodžiui prasiveržti.Užtat visi lietuviai, besinąųdot- jantieji vakarų pasaulio laisvėmis, spausdinto lietuviško žodžio puoselėjimą turėtų skaityti viena iš savo svarbiųjų tautinių pareigų, Nesigailėkime atliekamo nuo gyvybinių" reikalų, kad ir sunkiai’-ųždirbto, cento lietuviškai knygai, l.ąĮiq;ą§čiųi ar žurnalui. Užsiprenumeruokime bent vieną lietuvišką laikraštį!Deja, dar yra daug tautiečių, kurie turi galimybės patys laikraštį prenumeruotis, bet jį skolinasi iš kaimyno. Nieko negalima skolinimuisi prikišti jei tai daroma iš neišsigalėjimo. Tokiu atveju tenka tiktai džiaugtis, jeigu nors tokiu keliu spausdintas žodis skaitytoją pasiekią. Tačiau dauguma atvejų šis reiškinys negali būti pateisinamas ir todėl yrą &lintinas.Kurį laikraštį užsiprenumeruoti? Ne tiek svarbu kurį, kiek svarbu bet kurį lietuviškos minties leidinį išsirašyti. “Laikraš-

L. ~'z įįRjigjgs

.sūnųjų, nesibijodami
čiaį”, kurie, nors ir vartoja lietuvių kalbą, bet džiaugiasi mūsų tėvynės pavergimu, giria jos grobikus bėi jų įvestą santvarką, nemato žiauriausio istorijoje mūsų tautos naikinimo bei mūsų tėvynės kolonizavimo atėjūnais, nėra lietuviški leidiniai.Kadangi turime savaitraščius “Nepriklausomą Lietuvą” įr “Tė viškės Žiburius”, o JAV-bėse — visą eilę savaitraščių, dienraščių bei žurnalų. Kiekvienas galime prisitaikyti periodinį leidinį pagal savo įsįtikinimųs, pomėgius. Labai gražu, jei kas gali ir išsirašo kelis leidinius. Jeigu, tačiau, laikysimės šūkio, kad kiek-
iurj stengti^ užsiprenumeruoti 

yiepą fctu,vi$ką leidinį, mūs4 spauda žymiai ęugjtijrėtų.Neveltui sakoma, kad spauda priklauso prie vienos iš didžiausių pasaulio galybių. Apsiginkluokime galinga savos spaudos ginklų kovoje dėl lietuvybės išlaikymo ir mūsų pavergtos tėvynės išlaisvinimo 1 *
KLB Montr. apyl. .V.-ba.

Kai 1940 metais raudonoji armija užplūdo Lietuvą ir rusų enkavedistai suorganizavo Nepriklausomos Lietuvos vyriausybės nuvertimą, daugelis lietuvių dar nebuvo praradę vilties ir norėjo tikėti, kad gal bent lietuviai ko- nors jų tebuvo vos keli šimtai visame krašte, neleis sugriauti Lietuvos ūkio. Juk ir rusiškiesiems okupantams buvo gerai žinoma, kad pav. Lietuvos pieno ir gyvulių ūkis buvo toli pažengęs ir vijosi pirmaeilius žemės ūkio kraštus Europoje, kai tuo tarpu tarybiniai kolchozai vos palaikė darbininkų gyvybę. Tačiau Maskvos diktatoriai visai neatsižvelgė į Lietuvos žmonių ekonominę gerovę ir pirma suardė visą žemdirbystę, o paskui suvarė lietuvius į kolchozus ar pririšo prie fabrikų mašinų. Nepakęsdami savarankiško gyvenimo ir darbo būdo, maskviškiai ppnai, dangstydamiesi Mąrkso mokslu apie kolektyvinę gamybą, viso krašto gyvenimą užtempė ant vieno kurpalio ir geležine cenzūra sukaustė kiekvieno lietuvio žingsnį ir žodį. Šiuo būdu rusiškieji okupantai pavertė Lietuvą savo kolonija, kuri dabar yra daug žiauriau išnaudojama negu cariniais laikais.Komunistinė propaganda, gink Dieye, nevadina Lietuvos tikruoju vardu, t.y. Rusijos kolonija, kur vietiniai žmonės likvi-
NŪDIEN PRŪSUOSEPakartotinai Vokiečių spauda skelbia, kad lenkų komunistinio jaunimo parinkti žmonės siunčiami į lenkų pasienio sritis “bent dvejus metus atlikti pionierių darbo”. Taip pat skiriama didoka pašalpa atleistiems iš armijos lenkų kariams, kurie kur- dinami pasienio srityse. “Deutsche Zeitung” skelbia, kad lenkų administruojamoje Rytprūsių pietinėje dalyj.e gyvenimo lygis yra smukęs, net žuvų Mozūrų ežeruose sugaunama kur kas mažiau. Geležinkeliais susisiekimas žymiai sumažėjęs, susisiekimas daugiausia palaikomas autobusais. Likę krašte vokiečiai, kurie nebuvo apšaukti lenkais, turi -. / * ' '' '   ’' t * vturite žinoti

apie Kanados pašto tarnybą.

Rašykite PILNĄ pavardę ir adresę, ima
mai valstybę, rašykite AIŠKIAI.

Kairiapie viršutiniame kampe ant laiško ar siuntinio užrašykite savo pavardę ir adresą. Pasitikrinkite, ar užlipinote pakankamai pašto ženklų. Jei abejojate, laišką ar siuntinį duokite pasverti pašto įstaigoje. Prisiminkite, kad neužlipinus pakankamai pašto ženklų, jūsų giminės ar draugai turės mokėti už tai DVIGUBAI.
Užjūrio pašto tarifas
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sau duoną pelnytis daugiausia sunkiu darbu žemės ūkyje. Toje vietoje, kur 1917 m. Hindenbųr- go pergalei atžymėti buvo pasodintas jo vardo ąžuolas, dabar stovi jau rusiškas paminklas. Daug kur gyvena lenkų kariai, kurie yra įsikūrę ir buv. Rytprūsiuose įtaisytoje Hitlerio vyr. būstinėje, vad. “Wolfschanze”. Daug visur vilkų, kuriems naikinti ruošiami net specialūs kursai, o Romintų šiluose prie Anger burgo ir Geldapės, kur vykdavo garsiosios Goringo ruošiamos medžioklės, dabar lenkai ruošia užsieniečiams vilkų medžiokles. Jose dalyvauja bolševikinės Įžymybės. Lenkų kelionių biurai nori Allensteiną paversti “Rytprūsių vizitine'kortele”, Tačiau Mozūrų ežerų grožis — dėl suprantamos bolševikinės santvarkos — toli gražu nesutraukia tiek turistų, kiek vokiečių laikais. Vasaros metu į Mozūrų ežerus savo keleivius nukreipia lenkų valstybiniai turizmo biurai, bet jų atvežtieji vasarotojai, be polkų ir mazurkų, šiaip šoka “buržuazinius Vakarų šokius”.“Pressedienst der Heimatver- triebenen“ skelbia, kad tarp lenkų Įstaigų ir rytinės Vokietijos bolševikinės vyriausybės per vykusias Stetine derybas sutarta vidutiniškai kas mėnesį perkelti per 1000 vokiečių iš lenkų administruojamų sričių į Rytinę Vokietiją. Tačiau pajėgių žmonių lenkai nenori išleisti, aiškindamiesi, kad jiems labai stinga darbo jėgos. Iš vokiečių lenkai reikalauja, kad šie taip “prižiūrėtų” repatrijuotuosius, jog niekas negalėtų pabėgti Į Vak. Vokietiją ir papasakoti apie gyvenimo sąlygas lenkų valdžioj.

Dr. A. Musteikisduojami arba tremiami, o į jų vietą atgabenami rusai kolonistai kaip tai vadinami specialistai į visas pelningesnes administracijos vietas. Paprastai agitatoriai šiuos kolonizacijos žygius vadina “didžiosios rusų tautos pagalba broliškai lietuvių tautai”, kuri, girdi, buvusi išnaudota lietuviškos buržuazijos, kapitalistų fabrikantų ir t.t. Kitą dieną tie patys agitatoriai gieda jau kitokią giesmę: esą, Lietuvoje visai nebuvę pramonės nei fabrikų, o tik vadinamas “vyresnysis brolis” (suprask — rusai) juos pastatę. Išeitų, kai Maskvos muzikantams reikia — Lietuvoje pilna fabrikantų, o kai jų nereikia — Lietuvoje negalėjo būti nė fabrikų. O lietuvių liaudis šiai pasakai turi ir priežodį “Meluoja ir galų nepaslepia”.Pagaliau net ir pati Maskvos cenzūra praleidžia žinias apie pagrobtų kraštų, jos žodžiais “tarybinių respublikų”, išnaudojimą. Štai, 1950-tųjų metų pramonės gamybai Lietuvoje buvo skirta viso 1.540 milijonų rublių, tačiau iš šios sumos tik 660 mil. rublių buvo numatyta respublikinėms ministerijoms, kas sudaro apie 40%, kai didžioji dalis, susidedanti iš arti 60% visos sąmatos, numatyta visasąjunginėms ministerijoms, ,t.y. Maskvos tiesioginiam naudojimui.. Bet ir šis skirtumas yra daugiau teorijoje negu praktikoje, nes betkokia gamyba yra griežtoje kontrolėje vietinės komunistų partijos, kuri savo ruožtu yra kontroliuojama iš Maskvos. Komunistinėje “Tiesoje” yra pilna pavyzdžių, kad Lietuvos gyventojai nuolat stokoja kasdienių reikmenų, o tuo tarpu praeitų metų kovo mėn. 3 d.“Sovietska- ja Litva” net žemėlapiu pavaizduoja, kad iŠ Lietuvos yra išvežama: batai ir sviestas į Lenin-

gradą, mezginiai, siuviniai ir kai liniai apdarai — į Archangelską, batai, drabužiai ir kt. — į Sverd- lovską ir Maskvą ir Lt. Beje, pamini, kad traktoriai atsiunčiami į Lietuvą iš Stalingrado, tačiau rusų komunistų laikraštis nepaaiškina, kad kolchozams pigiau atsieina arklių darbas negu traktorių nuoma. Taigi ir šiuo būdu yra išnaudojami Lietuvos gyventojai: ūkininkai buvo priversti atiduoti visus ūkio padargus Maskvos bolševikų valdžiai, kuri tuoj nustatė mokestį už traktorių naudojimą.Maskva ne tik išnaudoja Lietuvos pramonę savo reikalams, bet ir prigrūda į Lietuvą gausybę rusų kolonistų, ypatingai į .svarbesnius postus. Taip iš ’’Tiesoje” paminėtų 84 MTS direktorių 47 yra rusai, o iš 121 įmonių direktoriaus 67 yra rusai. Tačiau, kaip ir visiems, taip ir komunistiniam rusų kolonializmui, ateis galas.

Cyrus Sulzberger iš Paryžiaus rašo, jog NATO vyrai mano, jog konfliktas Formozoje tuoj atsilieptų ir Europoje. Jie mano, kad Maskva -jokiu būdu nedrįstų rizikuoti karo. Jie juk žiną, kokie' silpni esą prieš laisvuosius. Pasak jo, šiuo metu pergyvename karinio mokslo visišką revoliuciją. Tokią, kokia pergyventa įvedus paraką. Laisvieji toli gražu pralenkė TSRS pramonės galybe, žaliavomis, sugebėjimu ir technika. “Na štiki” bangomis Raudonoji karo dabar niekad nelaimės. Judrios, moderniausiai ginkluotos ir pačios save aprūpinančios divizijos gebančios reikalui esant pasitraukti ir vėl smogti yra laimėjimo laidas. “Mes jau seniai nebegaminame priešlėktuvinių artilerijos pabūklų — bereikšmių prieš moderniuosius bombonešius ir to- liasviedžius. Tačiau TSRS ir šiandien iš fabrikų leidžia tūkstančius šių pabūklų”. Sovietai laikosi senosios strategijos ir

taktikos, žino, kad blogai, bet ką jiems daryti. Pulsi bus blogai, lauksi, dar blogiau. Sulzberger is išdidžiai pastebi, kad kuomet sprausminio lėktuvo piloto apmokymas kainuoja $120.000, mes toli gražu pralenkiame TSRS kurioje, (ką bekalbėti Kom. Kinijoje) švietimas, transportas ir pramonė dar nėra įėjusi į dvidešimtąjį amžių. Sulzberger sako, jog “audrai atūžiant SHAPE vyriausioji būstinė pasitikinčiai žvelgia ateitin, būdama tikra, kad ji sunaikintų Raudonąją Armiją be būtino reikalo bombarduoti priešo gyvenamus centrus”. Jis esąs tikras, jog Maskva tai žino, ir privers Kiniją nusilenkti Amerikos valiai. Bet ar Sulzberger pagalvojo, ką reiškia Maskvos įsakymas nusilenkti prieš priešą rusiškoj komunistiškoj galvosenoj. Ar jam neatrodo, jog tuomi kaip tik prasidėtų “išlaisvinimo taikingomis priemonėmis” vyksmas? Maskva tikėkite iš tiesų panikoj: pulsi, bus blogai, nepulsi dar blogiau, (ai)
Kovos Lietuvoje ir LatvijojeVyriausioji oro pajėgų vadovybė pranešė, kad pirmą kartą šiame kare rusai prisiartino prie Vokiečių žemės ir iš Vilkaviškio srities stumiasi Gumbinės ir Įsručio link. Kadangi aš tučtuojau pareiškiau norą į ten vykti, tad sekančią dieną esu su savo eskadrile jau prie Įsručio. Beveik negalima įsivaizduoti, kad karas jau tiek priartėjo, kad skridimai į frontą turi vykti iš šio ramaus krašto. Esant aerodromui užverstam visokiais bereikalingais įrengimais, kurie netinka dideliam judėjimui, persikeliam į Lotzen, Mozūrų ežerų rajone.Esame pačiame vidurvasaryje šiame mielam Rytprūsių kampelyje. Ar šis kraštas turės tapti kautynių lauku? Čia mes pilnai juntame, kad kovojame už savo

H. U. RUDEL 
Vertė P. Brakas.

Automobili ų pramonė Kanadoje

ĘĄ^RĄSTAS PAŠTAS:Prancūzijon, Ispanijon, Anglijon, į Britų Common- wealthą ir J A Valstybes....Į kiitus Europos, Azijos ir Afrikos kraštus .................... .

15č už kiekvieną Vz uncijos25e už kiekvieną % uncijos7č už pirmą unciją •5c už kiekvieną papildomą unciją
5f už pirmą unciją3< už kiekvieną papildomą unciją6<- už pirmą unciją4č už kiekvieną papildomą unciją

. '.j'. ........ , . .

Siųsdami į čia neišvardintus kraštus dėl pašto tarifo
PASITEIRAUKITE PAŠTO {STAIGOJE

■S8F"B

ar

rrs

Aerogramos: 10< už kiekvieną—galima siųsti į betkurią valstybę. 
Oro siuntiniai: Tarifo ir informacijų teiraukitės pašto įstaigoje.
Canada Post Office

I Hon. Aldde COTE, Q.C., M.P.
^Postmaster General

W. J. TURNBULL
Deputy Postmaster General

r?-

va
Nauji greitieji 

traukiniaiCPR ir CNR geležinkelių dovybės paskelbė nuo balandžio2ų d. įvesianti greitesnių traukinių, kurie kelią į vakarus nuvažiuosią 16 vai. greičiau, o iš vakarų į rytus atvažiuosią 12% v. greičiau negu dabar.Greitieji traukiniai iš Toronto į Vancouverį — 2.704 myl. — nuvažiuos per 67 vai. 55 min., o iš Vancouverio į Torontą per 66 vai. ir 45 min. iš vakarų į rytus keliaujant laiko bus sutaupoma mažiau, nes ir dabar tai mažiau užtrunka. •Pagal naują tvarkaraštį transkontinentinis traukinys iš Mont- realio išeis 1 v. p.p., iš Toronto 4.15 v. p.p., Port Arthur — 1.20 rytą, Winnipeg — 9.25 v. rytą, Calgary — 12.40 v. p.p. pasieks Vancouverį 9.10 v. rytą (ketvirtą kelionės dieną). Iš Vancouve- rio į rytus išvažiuos 8.30 vai*, Calgary — 6.10 p.p., Winnipeg — 11.35 v.v., Port Arthur — 10 v. p.p., Toronto — 6.15 vai. p.p., Montreal} — 9.50.

Šiandieną atrodo beveik neįtikima, kad prieš 50 metų šiame krašte buvo imtasi energingų priemonių apriboti automobilių vartojimą arba net pašalinti juos nuo kelio, jei tai būtų buvę galima. 1903 m.*Ontžrio parlamentas išleido griežtą įstatymą apie “naujų baidyklių” kontrolę. Tuo laiku tebuvo užregistruota tik 200 automobilių krašte. Žmonės, kurie galvojo, kad šie “velnio vežimai” pakeis arklius krašto keliuose, buvo laikomi nesveiko proto. Buvo mėginama apriboti jų vartojimą tam tikromis dienomis savaitėje — ypatingai kad jų nebūtų sekmadieniais gatvėse. 1905 m. Ontario parl. priėmė įstatymą, kuriuo buvo reikalaujama, kad automobiliai sumažintų greitį iki septynių mylių priartėję maždaug 100 metrų nuo arklio traukiamo vežimo. Leido mašinoms važiuoti dešimt mylių per valandą miestuose ir 15 mylių plentuose.Kaip laikai pasikeitė!Šiandieną Kanada turi beveik tris su puse milijono automobilių, kurių tarpe yra virš du su puse milijonų lengvų mašinų. Vien per paskutinius du metus automobilių skaičius padidėjo 270 000. Dabar kiekvienas 4,3 kanadietis turi automobilį.Gamyba 1953 m. pakilo iki arti 500 000 automobilių, sunkvežimių ir autobusų. Pardavimas pasiekė rekordinę viršūnę — 462- 000 vienetų, kurių vertė buvo beveik 114 bilijono dolerių. Nuo šitos sumos kanadiečiai automo-* bilių pirkėjai sumokėjo 162 mil. dol. pardavimo bei akcyzinių mokesčių feder. valdžiai. 306 mil. dol. buvo surinkta provincijų benzino bei registravimo mokesčiais. Dabar 23% visų provincijų

pajamų pareina iš automobilių mokesčių. Savo mašinom kanadiečiai sunaudoja du. bilijonus imper. .galionų benzino per metus. Automobilių gamyboje dirba 33 000 darbininkų, kurie uždirba 132 mil. doL pep metus. Dar kiti tūkstančiai gauna taip pat milijonus dol. už automobilių pataisymą ir aptarnavimą C.Sc.
— Otava. — 1953 m. daviniais Kanadoje kiekvieniem 43 žmonėm teko 10 registruotų motorinių vežimų. Tirščiausia jų Albertoje — 10 motorvežimių tenka 31 asmenims. Lengvųjų mašinų tirščiausia Ontario provincijoje — 10 tenka 44 asmenims. .

Katalikai Costa Ricoj 
ir NicaraguojCosta-Rica turi 750.000 gyv. (kiti šaltiniai rodo 900.000). 80% — baltųjų, ateivių iš Ispanijos, 14% — metisų, 4% —juodukų ir 2% indėnų. Valstybės tikyba yra katalikų pagal 1852 m. konstitucijos §51. Kitos tikybos turi visišką laisvę. Dipl. santykiai su Vatikanu 19 š. buvo kuri laiką nutraukti. 1908 b. jie buvo atnaujinti. Dabar apašt. nuncijum C.-Ricoj ir Panamoj yra kanadietis mons. P. Bernier. Yra visame krašte 800 kunigų. Dalis jų dirba kaip misijonieriai negrų, indėnų ir kt. tarpe.Nicaragvoj yra 1.400.000 gyv., kurių 300.000 yra katalikai. Katalikų tikyba- čia nėra valstybės tikyba, bet nėra varžoma. Didelė kat. kunigų stoka: reikėtų normaliai 950, tėra 150.Vasario mėn. Costa-Ricoj turėjo įvykti II eucharistinis kongresas, bet dėl įvykusio sukilimo, jis atidėtas. Kongreso tema bus: “Šeimos šventumas per Eucharistiją”. CCC

MIELI LIETUVIAI!
Aplankykite mūsų naujai atidarytę 
restoraną COLLEGE G R IL L 

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

Skanūs valgiai, žemos kainos, mandagus patarnavimas.
Atidaryta: šokia dieniais 8.30 - 8 vai. vok., sekmadieniais 10-7 vai. vok. 
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A. MORRIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

1077 BLOOR ST. W. TĘL. QL- 8450.
Pirmasis ir vienintelis lietuvis Toronte REALTOR, priklausan
tis Toronto Real Estate Board & National Association of Real 
Estate Boards.

TODĖL:1. Didžiausias pasirinkimas namų ir biznių, nes mes gauname iš Real Estate Board’o kooperatyviniai listinguotus viso Toronto namus, biznius, įvairiais įmokėjimais ir įvairiomis kainomis.2. Geriausios sąlygos paskoloms gauti ir morgičiams užtraukti.3. ĮSITIKINIMUI, — prieš perkant ar parduodant namą ar biznį, malonėkite paskambinti.

namus ir už savo laisvę. Kiek daug vokiečių kraujo jau ši žemė sugėrė! Tai neturi vėl iš naujo pasikartoti. Tokios mintys mus kankiną, kai skrendame į taikinius į šiaurę nuo Klaipėdos ar prie Šiaulių, Suvalkų ar Augustavo. Esame toj pačioj vietoj, iš kur invazija į rytus prasidėjo. Iš čia mes 1940 m. pajudėjome. Ar Žalgirio (Tannenberg) paminklas reikalingas dar didesnės reikšmės? Nutapyta ant mūsų eskadrilės lėktuvų vokiečių didvyriškumo emblema niekada mums tiek daug nereiškė. 'Apie Vilkaviškį eina aštrios kovos. Pats miestas ėjo iš rankų į rankas. Pagaliau, mažas vokiečių šarvuočių dalinys, palaikomas mūsų iš oro nuo pirmutinės dienos minutės iki tamsos, įsitvirtino čia, atmušęs kelias dienas trukusį stiprų rusų puolimą. Kaikurie T 34 tankai užsimaskuodavo stovinčiomis ant laukų javų gubomis. Todėl taikinio srityje pirma mes padegdavome gubas 'su padegamaisiais šoviniais ir tada puldavome tankus. Karšta svilinanti vasara. Dažnai maudomės tarp trumpų skridimo pertraukų. Nuolatinio aktyvumo žemėje ir ore vaisiai greitai matomi. Pradinis rusų puolimo smarkumas sulėtėja. Vis dažniau ir dažniau daromi prieš- puoliai. Frontas pamaži stabilizuojasi. Tačiau jeigu kovos aprimsta vienoj vietoj, jos prasideda kitoj. Lakūnams visuomet yra darbo. . --o—- ... ■ .Rudelio keliaujantis cirkas sustojo kuriam laikui prie Estijos - Latvijos pasienio netoli Vende- no miestelio. Esame čia dėka feldmaršalo Schoerner, kuris padarė daug pastangų, kad mus turėtų savo sektoriuje. Jau pačiuose pirmuose skridimuose pastebime, kad Kuršo frontas nebėra lankstus. Raudonųjų pozicijos puikiai užmaskuotos, gerai įtvirtintos, priešlėktuvinės baterijos pastatytos visai arti fronto ir gan gausios. Ore yra gyvas ir nuolatinis priešo aktyvumas. Sutinkame spiečius priešo naikintuvų, bet labai maža mūsiškių. Sakoma, kad tai yra dėl tiekimo sunkumų. Kai mes tik pareika- laujam, mums yra duodama pirmenybė aprūpinant kuru, bombomis ir kitokiais reikmenimis. Tai visa užima nemaža vietos. Duona tačiau čia yra sunkiai uždirbama, vistiek į kurią pusę mes beskristume. Skrendame į rytus ir pietus, ar į Tiikumo frontą ar prie Talino, kur yra vykdomas priešo pagrindinis puolimas.Per kelis skridįmus mums pasiseka sunaikinti didžiulę motorizuotą koloną, kartu su ją .lydinčiais tankais. Kolona buvo pasiekusi Tartu vartus, bet po mūsų pastangų pėstininkai pajėgė ją sustabdyti ir likviduoti visą prasiveržimą.Iš kur priešas ima šias žmonių ir medžiagų mases Iš tikrųjų nejauku. Ąutovežimiai, kuriuos mes sušaudome, daugiausiai yra amerikoniškos gamybos. Tačiau tik retkarčiais pasitaiko sutikti amerikoniškus Sherman tipo tankus. Rusai jų nėra net reikalingi, nes jų pačių tankai yra daug geriau pritaikinti Rusijos kovoms, ir jų gamyba yra tiesiog pasakiška, šie milžiniški medžiagų ištekliai kartais mus smarkokai sujaudina, numušda- mi nuotaiką.Gan dažnai sutinkame amerikoniško tipo lėktuvus kaip Air- cobras, King Cobras ir Bostons. Amerikonai milžiniškai padeda savo sąjungininkui su autoveži- miais, bet dar daugiau ore. Ar

tai yra jų pačių interesas duoti rusas tiek daug paramos? Dažnai ginčijamės dėl šio klausimo.■ —o—Turėdamas gan anksti keltis, savo telefoną nakčiai išjungiu. Mano pavaduotojas, kuris rytais į frontą neskrenda, atsako į visus skambinimus nakties metu, tačiau, jei kas yra svarbaus, prikelia mane. Vieną rytą vos po pusės trijų buvau staigiai pabudintas, nes feldmaršalas Schoerner nori kalbėtis su manim.— Ar galite pakilti skridimui? — buvo pirmieji feldmaršalo žodžiai.Prasiveržė keturiasdešimt prie šo tankų kartu su motorizuotais pėstininkais. Mūsų fronto daliniai praleido juos, bet vakarop nori spragą uždaryti. Tačiąus ši rusų pajėga įvarė didelį kylį į mūsų linijas ir turi būti puolama, kad sustabdžius jos didesnį išsiplėtimą. Nepajėgiant tučtuo- jaus suduoti jai smarkių smūgių, ji padarytų chaosą užnugario tiekime.Ta patį istorija, kaip ir visuomet. Šiame Schoerner ruože, per daug dažnai ji pasikartoja, kad būčiau nustebintas. Mūsų žemės broliai pasitraukia į šoną arba sugula į apkasus ir leidžia tankams pervažiuoti per save, tikėdami, kad mes ištrauksime karštus kaštanus iš ugnies. Jie palieka mums susikibti su priešu savo užnugaryje, galvodami tą patį vakarą ar per porą dienų uždaryti spragą, apsupus prasiveržusį priešą. Kuršo fronte tai yra labai svarbu, nes didesnis priešo prasiveržimas galėtų privesti prie viso fronto sužlugimo.Greit visa apsvarstęs, atsakau feldmaršalui:— Dar gan tamsu ir skridimas šiuo laiku neturėtų pasisekimo, nes žemo augščio puolimui prieš tankus ir sunkvežimius reikalinga dienos šviesa. Mano trečia eskadrilė ir prieštankinis skyrius pakils su aušra į jūsų nurodytą žemėlapyje vietą. Grįžęs tučtuojaus pranešiu, kaip dalykai atrodo.Pagal maršalo pranešimą, raudonieji prasiveržę į ežeringą sritį ir šiuo momentu kartu su savo šarvuotu avangardu yra ant kelio tarp dviejų ežerų. Įsakau savo pavaduotojui surinkti iš visų įmanomų šaltinių oro žinias ir pabudinti mus laiku, kad švintant galėtume būti prie taikinio. Pakanka trumpo pranešimo telefonu skyrių vadams ir toliau viskas einą automatiškai. Kas yra jau daryta šimtais kartų, galima dabar padaryti ir pusiau miegant. Vyresnysis mechanikas žino, kuriuo laiku išrikiuoti savo tarnybą, kad lėktuvai būtų paruošti laiku, virėjas taip pat puikiai žino, kada yra laikas užkaisti kavą. Viskam pakanka trumpo pranešimo iš kelių žodžių:— Išskrendąm pusiau šeštą.Storas miglos sluogsnis kabo virš aerodromo maždaug 150 pėdų augšty. Turėdami dėmesy savo uždavinio nepaprastą svarbą ir vildamiesi, kad prie taikinio oras pagerės pakylame.Visiškai žemai skrendame į pietų fytus. Skristi būtų sunkoka, jei žemės paviršius nebūtų lygus kaip stalas. Matomumas tik apie dvylika šimtų pėdų, ypač kad di švitę. Po pi ^ mo migla nukrinta beveik iki žemės, nes artinamės prie ežerų. Įsakau pakeisti skridimo tvarką dėl pavojų skrendant 150-200 pėdų augštyje. Saugu no dėliai išsirikiuojame į vieną liniją. Nebegaliu išskirti savo šoninių lėktuvų. Jie juda žeipės rūkuose ir laiks nuo laiko paskęsta aukščiau esančioje migloje. Šiose oro(Nukelta į 9 psl.)
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PAMINĖKIME STEIGIAMA JI SEIMĄ
KLB KB. VALDYBOS RASTAS'APYLINKIŲ VALDYBOMS
Šiais metais, gegužės 15 d., su

eina 35 metai, kai susirinko at
sikūrusios Nepriklausomos Vals
tybės tikrasis šeimininkas — 
Steigiamasis Seimas.

Jei mes kasmet minime Vasa
rio 16, kada buvo deklaruota lie
tuvių tautos noras tapti nepri
klausoma valstybe, tai lygiai 
taip pat turjme minėti gegužės 
15 dieną, kada susirinkę į Stei
giamąjį Seimą visos tautos rink
ti atstovai pareiškė tautos valią 
būti nepriklausomais, valdytis 
savarankiškai savo pačių išleis
tais įstatymais ir tą valią įrodė 
savo darbais.

Steigiamasis Seimas atliko la
bai svarbų Lietuvos valstybės 
atstatymo darbą. Jis nutiesė ke
lius tolimesniam valstybės tvar- 

' kymuisi, padėdamas pagrindan 
demokratinius valdymosi prin
cipus, kurie ir buvo įdėti į Vals
tybės Konstituciją, šiandien va
dinamą 1922 metų Konstitucija. 
Jis priėmė Žemės Reformos įsta
tymą, kuris išvadavo lietuvių 
tautą iš svetimtaučių ūkiškos 
priklausomybės ir teigiamai iš
sprendė opų žemės valdymo rei
kalą, pasisakydamas, kad žemė 
turi priklausyti tam, kas ją dir
ba, aprūpindamas žeme beže
mius, mažažemius ir karius sa
vanorius.

Steig. seimui teko baigti karą 
su bolševikais ir pasirašyti tai
kos sutartį, kuri deja niekad bol
ševikų nebuvo iki galo išpildyta. 
Steig. seimui teko pakelti ir sun
ki kova su pietiniu kaimynu — 
Lenkais, kurie iš pat pirmųjų 
Lietuvos nepriklausomybės die
nų darė trukdymų atsikurti Lie
tuvai, o jos metu sulaužė prieš 
dvi dieni jų pačių pasirašytą Su
valkų sutartį, ėjo užimti ne tik 
Vilnių, bet ir visą Lietuvą. Steig. 
seimas pačiam kritiškam mo
mente, žinodamas savo tautos 
nusistatymą būti laisvais, sukau
pė tautos jėgas ir valstybė išliko, 
nors sostinė Vilnius taip ir liko 
jųjų okupacijoje.

Steig. Seimas įvedė ir pasto
viausią jau lietuvišką valiutą 
“Litas”, kuris nuo pat pradžios 
išlaikė savo pastovų kursą, ir 
žuvo, tik žuvus ir pačiai valsty
bei.

Daug pagrindinių įstatymų iš
leido Steig. seimas tuo suteik
damas naujai Lietuvos respubli
kai. visai, savitą, letuvišką veidą.

Svetimos valstybės, stebėda
mos naujos valstybės kūrimąsi, 
negalėjo nepripažinti Lietuvių 
Tautai mokėjimo ir sugebėjimo 
savo valstybę protingai ir išmin
tingai valdyti ir viena po kitos 
pripažino de jure ir pagaliau pri
ėmė pilnateisiu nariu į Tautų 
Sąjungą. Tuo Lietuva kaip ir 
buvo baigusi savo pirmąjį atsi
statymo laikotarpį.

1922 m. Steig. seimui išsiskirs
čius, kiti seimai turėjo nustaty
tus pagrindus, pagal kuriuos, ga
lėjo tęsti normalių parlamentų

darbus.
Taigi šiemet sueina 35 metai 

kaip įvyko pirmasis Steig. Sei
mo posėdis. KLB Kr. Valdyba, 
apsvarsčiusi tą viską, nutarė, 
kad Kanados L. Bendruomenei 
reikia imtis iniciatyvos ir šias 
garbingas sukaktuves paminėti, 
tuo labiau kad mes savo tarpe 
turime ir gyvų to Steig. Seimo 
atstovų. Vienas jųjų, būtent V. 
Vaidotas, yra ir Kr Valdybos 
narys.

Šiuo mes ir prašome Jūsų apy
linkės valdybą imtis atitinkamų 
žygių surengti savo apylinkės 
lietuviams Steig. Seimo minėji
mą, palikdami Jums patiems, 
kaip tą viską vietoje atlikti.

Kr. Valdyba daro žygių ir jau 
tariasi su atitinkamais asmeni
mis dėl brošiūros išleidimo, kuri 
galėtų būti kaip ir konspektas 
paskaitoms. Taip pat renka visų 
dar gyvų Steig. Seimo narjų pa
vardes ir adresus, kad reikalui 
esant juos būtų galima pakvies
ti ar tai paskaitininkais ar bent 
garbės svečiais.

Su geriausiais linkėjimais
J. Matulionis,

Kr. Valdybos Pirmininkas.
Dr. J. Gutauskas,

Kr. Valdybos Sekretorius.

Jan Walewski Toronto savait- 
j rašty “Związkowiec” Nr. 4 pasa- 
I koja apie lenkų pogrindinę veik
lą Vilniaus krašte.

Esą, 1939 m. spalio mėn. pra
džioje, kai pasibaigė organizuo
tos armijos kovos, nutarta tęsti 
jas iš pogrindžio. Pogrindžio or
ganizavimo centru buvusi Var
šuva, į kurią suplaukę palaidai 
ir daug buvusių karių — kari
ninkų ir eilinių. Tada užsimez
gusi ir organizacija, kuri vėliau 
išsivystė į pagarsėjusią Krašto 
Armiją (Armia Krajova). Tada 
ji vadinusis “Služba zwycięstwu 
Polski”, o jos vadas buvęs gen. 
Karaszewicz - Tokarzewski. Ši 
organizacija paskyrusi Vilniaus 
apygardos kbmendantu pulk. Ja
nusz Gladyk, o jo pavaduotoju 
gen. Nikodem Sulik. Jie abu iš
vykę į Vilnių skirtingais keliais 
ir abu buvę suimti bolševikų. 
Gladyk atsidūręs Kauno šešta
jam forte, o Sulik sukliuvęs So- 
pockynėje (į vakarus nuo Gar
dino). Jam tačiau pasisekę pa
bėgti ir gruodžio 8 d. jis atsi
dūręs Vilniuje.

Prisiminęs, kad Vilniuje tada 
pasikeitę kelios valdžios, pasak 
jo okupacijos, Walewski rašo: 
“Po poros savaičių trukusios so
vietų okupacijos, kurios metu 
bolševikai suėmė ir išvežė vado-

LENKŲ POGRINDIS VILNIAUS KRAŠTE
vaujaneius Vilniaus veikėjus ir 
išplėšė viską, kas tik pakliuvo, 
1939 m. gale pagal susitarimą su 
Sovietais atėjo lietuviai. Nors 
bičiuliškais jausmais lenkams 
jie nepasižymėjo, visdėlto lietu
vių okupaciją pakelti psicholo
giškai buvo lengviau negu so
vietinę. Nežiūrint lietuviškojo 
šovinizmo, užsimetimo tuojau 
sunaikįnti Vilniaus lenkybę (od- 
polszczenia), nežiūrint brutalaus 
naikinimo mūsų kultūrinių ir 
ųkinių gėrybių, gyvenimas lie
tuvių okupacijoje nežiūrint vis
ko buvo pakeliamesnis”. Tuo 
metu Vilniuje ir Vilniaus kraš
te jau veikę keletas slaptų orga
nizacijų. Jos buvę organizuoja
mos po .politinių veikėjų iškaba 
arba padedant visuomeninėms 
organizacijoms, kaip pav. skau
tams. Buvę jau ir areštų, pada
rytų lietuvių policijos. Tokiose 
tai sąlygose buvę nutarta suda
ryti bendrą karišką vadovybę ir 
bendrą politinę vadovybę. Per 
Kalėdas atvykusi pirmoji kurje
rė iš Varšuvos Plonska, vėliau 
pakelta pulkininko laipsnin. To
liau iki 1940 pavasario su Varšu
va ryšio nebuvę, nes visi kurje
riai, vykę iš vienos ar kitos pu
sės, patekę bolševikams ir buvę 
išvežti.

Karinė organizacija buvusi pa-

TYLIEJI IR KUKLIEJI PATRIOTAI
Skaitydami “T. Žiburių” žinias 

iš lietuviško gyvenimo Hamilto
ne, randame pavardžių tų asme
nų, kurie vadovauja liet, organi
zacijoms, aktyviai dalyvauja lie
tuviškoje veikloje, švietime — 
bendrai kalbant visų tų, kurie 
suka lietuviškąjį ratą iš viršaus. 
Jau taip pripratom, kad, rodos, 
lyg ir “netiktų” spaudoje minė
ti tuos, kurie į aktyvią veiklą 
neiškyla.

Arčiau susipažinęs su visais 
mūsų vietovės tautiečiais, turiu 
pabrėžti, kad mūsų tarpe mes 
turime šimtus tyliųjų patrijotų, 
kuriems Lietuva yra daug bran
gesnė, nei kartais vienam kitam 
veikėjui. Hamiltonas gal ir pra
sikiš© savo veiklumu laisvojo 
pasaulio lietuvių tarpe kaip tik 
dėlto, kad veržlieji, aktyvūs lie
tuviai turėjo derlingą dirvą, ku
ri nešė jų aktyvumo šimteriopą 
vaisių!

Iškeldamas ir supažindydamas 
liet, visuomenę laikas nuo laiko 
su tais tyliaisiais mūsų tėvynai
niais, norėčiau pagerbti jų kilnų 
nusistatymą mūsų tėvynės at
žvilgiu ir duoti patrauklių pa
vyzdžių ne tik indiferentiškai 
nusiteikusiems tautiečiams, be
prarandantiems bet kokią viltį, 
bet ypač mūsų jaunimui, kuris 
juk visada yra daug imlesnis vi
siems idealams.

Įš ilgos eilės mūsų gerųjų ha- 
miltOniečių, mano mintys šį Išar
tą sustojo prie Jono Steiblio.

Jonas Steiblys, kilęs iš šiaurės 
rytų Lietuvos, gimė, augo ir dir-

Prievarta suvežė į mokyklas
j Br. Kolumbijoj yra duchobo- 
rų grupė, pasivadinusi “laisvės 
sūnumis”, kuri nekartą yra pasi
žymėjusi nuogųjų eitynėmis, iš 
seno kovoja su pro v. vyriausybe 
dėl savo vaikų. Mat, ji atsisako 
leisti juos į Kanados mokyklas 
motyvuodami tuo, kad jose mo
koma militarizmo, o jų tikyba 
tai draudžianti. Prov. vyriausy
bė betgi, remdamasi priverstinio 
mokymo įstatymu, nenusileido 
ir įsteigė specialią jiems mokyk
lą Slocan Lake vietovėje su 
bendrabučiu. Ji pasamdė moky
toją rusę, priklausančią vad. or
todoksų duchoborų grupei, o 
bendrabučio virtuvę pavedė vie
nai japonei, kuri gaminanti ru-

siškus valgius. Ortodoksai du- 
chcborai savanoriškai atsiuntė 
35 vaikus, bet “laisvės sūnūs” 
pasipriešino. Į jų koloniją Kres- 
tovoj mokyklos autobusas važi
nėjo keletą kartų, bet grįžo vis 
tuščias. Tada įsikišo policija. 50 
policininkų nuvyko auštant, su
rankiojo 40 vaikų 7-12 metų ir 
patalpino juos minėtame bend
rabutyje, kur turės mokytis. Ke- 
letai tėvų iškeltos bylos už nelei
dimą vaikų mokyklon. Paprastai 
už tai jie baudžiami šoferio liu
dijimo atėmimu. Tuo būdu už
kertamas kelias jiems suvažiuo
ti į vieną vietą protesto eity
nėms. Be to, žiemos metas yra 
nepalankus nuogųjų paradui. .

bo Prūsokiškio vienk., Kuktiš
kių valse., Utenos apskr. Čia jis 
turėjo 96 ha ūk... Pasirinkęs ūki
ninkavimą jis ir į mokslus ne
siveržė. Yra baigęs Kuktiškių 
pradžios mokyklą, o po to visą 
laiką ęlirbęs ūkyje.

Neteko išsikalbėti, kaip jis yra 
palikęs Lietuvą, bet reikia ma
nyti, kad jo pabėgimas buvo toks 
pat, kaip ir mūsų visų — naujų
jų ateivių. Jau ilgoką laiką gė
rėjaus Jono Steiblio patvariu 
tautiniu nusiteikimu, manyda
mas gal visa tai bus tik laiki
nio pobūdžio. Tačiau kada jo 
nusistatymas metų eilėje neslū
go, bet tolydžio didėjo — drįstu 
supažindinti su juo ir visus tau
tiečius.

Moderniojo gyvenimo variklis 
— pinigai. Jų jėga proporcinga 
jų sumai. Turėtumėm jų daug — 
nebūtų jokia problema nei lie
tuvybės išlaikymas, nei vaikų 
švietimas, nei "kiti liet, reikalai. 
Tad ir mūsų lietuvių tremtyje 
geriausias patriotizmo matas yra 
jų piniginės aukos tautiniams 
reikalams. Įdėtas darbas yra to
lygus, nes gi jis yra beveik mūsų 
visų priemonė gauti pinigui.

Praėjusiais metais J. S. auko
jo: liet, parapijos bažnyčios sta
tybai $55, Vasario 16 gimnazijos 
rinkliavai $13, Šalpos Fondui $5,

T. Fondui $5, knygų platinimo 
vajuje pirko jų už $20; prenume
ruoja 2 liet, laikraščius, įsigijęs 
liet, plokštelių nemažą skaičių, 
visada maloniai padedąs bet ko
kioje visuomeninėj talkoj. Jo 
kukliame, bet jaukiame kamba
ryje, greta šventųjų paveikslo 
kabo Vytis.

Jonas Steiblys, nors gimęs 
1916 m. kovo 19 d., vis dar ne
vedęs, vis tikėjęsis grįžti į Lie
tuva ir ten sukurti šeima. I Lie
tuvos prisikėlimą tikįs nepaju
dinamai, nusistatęs ir ateity lie
tuviškus reikalus remti su nema
žėjančia ištverme ir įsitikinęs, 
kad jo nusistatymas šioje srity
je nepalūšiąs.

Jonas Steiblys dirba Stelco 
jau septynius metus, turi įsigi
jęs savus namus $13.000 vertės 
113 Wentforth St. S., kuriuos ti
kisi šį rudenį baigti išmokėti.

Iš savo pusės nuoširdžiai lin
kiu J. Steibliui kuo geriausio pa
sisekimo -ateityje.!. Jo tylus ir 
kuklūs nusistatymas ir jo dar
bai Lietuvai tebūnie mums sek
tinu pavyzdžiu. Sk. St.

remta buvusiais kariais: 1, 5 jr 
6 pulkų legionieriais, 85 p.p., 4, 
13 ir 23 pulkų ulanų, artileristų 
ir kt. Politinei vadovybei buvu
si sudaryta Vaivadijos Taryba, į 
kurią įėję atstovai tautininkų 
partijos, socialistų, pilsudskinin- 
kų, dvasininkų ir visuomeninių 
organizacijų. Taryba rinkdavu
sis kas 2 savaitės. Ji svarstyda
vusi bendrus klausimus, nusta- 
tydavusi kokios linijos turi lai
kytis ji ir krašto gyventojai val
džios (“okupanto”) atžvilgiu. 
Kadangi atrodę, kad dar ilgai 
teks laukti, kol reikės pradėti 
aktyviai veikti, tai buvę nutarta 
organizacijos neplėsti, bet su
stiprinti tiek kariškus, tiek poli
tinius kadrus. Buvę pradėta or
ganizuoti net atskirų viešojo 
ūkio šakų kadrus, pav. geležin
kelių, telegrafo, savivaldybių ir
l. 1. Kariškame sektoriuje ypatin
go dėmesio buvę kreipiama į 
žvalgybą bei kontražvalgybą, 
dokumentų paruošimą, radijo 
stočių įrengimą ir t.t. Organiza
cija apėmusi ne tik Lietuvos at
gautas sritis, bet siekusi Lydą, 
Baranovičių, Pinską. Kai 1940
m. pavasarį pasisekę susirišti su 
Varšuva, iš ten buvusi patvirtin
ta Vilniaus apygarda..

Kai 1940 m. birželio mėn. pra
sidėjo bolševikų okupacija, po
grindis likęs veikti toliau. Vai
vadijos tarybos nariai visi likę 
savo vietose. Kad Rusų - Vokie
čių konfliktas neišvengiamas, 
buvę aišku, Tjek patys vietoje 
nutarę, tiek gavę nurodymų iš 
Varšuvos, kad į šitą konfliktą 
kištis nereikia, kad jėgas reikia 
patausoti tolimesnei kovai. Ta
čiau pogrindžio organizacija pa
tyrusi didelių smūgių. NKVD 
suėmusi eilę veikėjų, jų tarpe 
keletą iš apygardos štabo, tarp 
kitų ir senatorių Wl. Karminskį, 
o po keleto dienų ir gen. Suliką. 
kuris išvežtas į Rusiją. Nemažai 
nukentėję ir per 1941 m. masi
nes deportacijas.

Organizacija betgi nępakriku- 
si. Ji likusi, susitvarkiusi ir taip 
pat veikusį jau vokiečių okupa
cijoje. Kr. Armija Vilniaus kraš
te išlikusi iki 1944 m. naujos 
bolševikų okupacijos. s

Pasak Walewskio, Kr. Armija 
tais laikais Vilniaus krašte bu
vusi vienintelė pogrindžio orga
nizacija. Jai pritarę ne tik len
kai, bet ir gudai. Šita kova suce
mentavusi visus krašto gyvento
jus, bei tautybių. tikybų ar socia
linių skirtumų. Deja, Walewski 
betgi neprjsimena lietuviškojo 
veiksnio.

PAMIRŠTAS REIKALAS
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Buckley 's stainless White Ruh
Tai KANADIŠKA priemonė SKUBIAI pašalinti

Nesvarbu kaip stiprūs yra jūsų rankų, 
kojų ar kūno raumenų skausmai, W. 
K. Buckley užtikrina jums skubiausią 
pagalbą, kokią bet kada esate patyrę. 
Taip, Buckley’s White Rub patrynus 
mų skubiai su Buckley’s Stainless 
White Rub. Buckley’s White Rub su
teiks jums greitą palengvinimą nuo 
artričio, reumatinių ir kitų muskula- 
rinių skausmų ir pavargusių, skau
dančių kojų, nes tai pirmas vaistas, 
sudarytas iš 9 skausmus palengvinan
čių medikamentų, sniego baltumo 
kremas, kuris patepus PRANYKSTA! 
Visur plačiai žinomas, kaip ir ’’Solid 
linament”. x _____ ' .
Taip, jūs galit ATSIKRATYTI skaus- 
įsigeria giliai į jūsų odą. Jis nepalieka 
nei ženklo paviršiuje — tik skverbia
si giliai į skausmo apimtus raumenis 
ir suteikia šilumą teikiantį palengvė
jimą. Nepaprastai greit dingsta jūsų 
skausmai. Išbandykite. Prašykite už 
SOč bonkutės.

Taip pat tinka KRŪTINIS 
SLOGOS PAŠALINIMUI!

ARTRIČIO
bei

REUMATO
SKAUSMUS

Anksčiau

I

Vėliau

W. K. Buckley Ltd. 
Department N.P. 307 
559 College Street, 
Toronto, Ont.

Prašau atsiųsti vienų pa* 1 
vyzdinį Buckley's White Rub | 
bu tel i u kg. Kortu pridedu 15. 
centų už įpakavimų ir paš- ■

I
I
* to iUoidas.

I

PARDUODAMAI VISOSE VAISTINĖSE

Vardas pavardė

Adresas

“TŽ” Nr. 4 tilpo Pr. Alšėno 
straipsnis “Savais reikalais”. Pr. 
Alšėnas plačiai aprašo Toronto 
Metropolitan Tarybos beveik 
vienbalsiai priimtą nutarimą, 
kad turi būti apdėti specialiais 
mokesčiais visi tų namų savinin
kai, kurie laiko nuomininkus. 
Tokį nutarimą Metropolitan Ta
ryba pasiuntė Ontario parla
mentui patvirtinti, ir jeigu par
lamentas jį patvirtins, tuomet 
reikės mokėti, be esančių labai 
augštų namų mokesčių, dar tuos 
specialius. Tas įstatymas palies
tų be išimties beveik visus lie
tuvius namų savininkus, nes jie, 
pirkę namus išpūstomis kaino
mis, sumokėdami tik mažą dalį 
pinigais, yra prasiskolinę mor- 
gičių laikytojams ir gali suvesti 
galus su galais tik nuomodami 
dalį namų, patys gyvendami su
sispaudę. Blogėjant konjunktū
rai dalis namų savininkų lengvai 
gali nustoti savo namų ir įdėtų 
į juos sunkiai uždirbtų santau
pų. Reikia ką nors daruti, kad 
namų savininkas neliktų be dar
bo ir be namo. Pr. Alšėnas siūlo 
sukrusti visiems ir pasistengti, 
kad tas įstatymas nebūtų priim- mų savininkų. Tai būtų didžįau- 
tas Ontario parlamente, rašyti sja įr skaitlingiaiusia ekonomi- 
laiškus į anglų spaudą ir parla- ; nė lietuvių organizacija, kurioje 
mento atstovams. Siūlymas yra) tilptų vįsi'be skirtumo susipra-
geras ir sektinas, tik man kyla 
mintis’ ar jis bus užtektinai efek
tyvus, jei laiškus rašys pavieniai 
asmenys, ir bendrai ar bus daug 
tokių, kurie rašys.

Mano manymu, be pavienių 
asmenų tuo reikalu privalėtų su
sirūpinti ir atitinkamai reaguoti 
Toronto apylinkės valdyba ir ki
tos Toronto lietuvių organizaci
jos, jų balsas ir spaudoje ir par
lamente būtų svaresnis, nei vie
no asmens.

Toronte priskaitoma apie 35 
liet, orgdnį^acijų, bet pasigenda 
ma liet, namų savininkų organi
zacijos, kurios tikslas ir uždavi
nys butui rūnintis savo narių ju
ridiniais ir ekonominiais reika
lais. Tokios organizacijos reika
lingumas ne tik Toronte, bet ir 
kiekvienoje didesnėje liet, kolo
nijoje yra seniai pribrendęs ir 
visais atžvilgiais naudingas. Pr. 
Alšėno iškeltas mokesčio reika
las yra tik vienas iš daugelio 
svarbių namų savininkus lie
čiančių klausimas. Paminėtini, 
be mok. apdėjimo, nuolat kaita
liojamas ir prailginamas nuomos

KLB šalpos Fondo C. Komiteto
Informacija Vasario 16 gimnazijos reikalu

1. Kaip jau buvo skelbta, pra- mes apmokestinimo (nuo income 
eitų metų KLB Tarybos suvažia- tax). Kad išduodamuose aukoto- 
vimo nutarimu Vasario 16 gim
nazijos rėmimas pavestas KLB 
Šalpos Fondui.

Š. Fondo C. Komitetas yra nu
sistatęs, kad iki šiol kaikuriose 
kolonijose susiorganizavę Vasa
rio 16 gimnazijai remti komisi
jos ir toliau paliktų veikti prie 
’ŠF apyl. komitetų arba net ir sa
vistoviai ir kad tokios komisijos 
ir kitose kolonijose būtų organi
zuojamos arba bent įgaliotiniai 
ŠFondo apyl. komitetuose, o kur 
jų nėra, bendruom. apyl. valdy
bose būtų paskirti.

Šių komisijų ir įgaliotinių pa-J 
reiga būtų ne tik rinkliavomis' 
ir kitokiais būdais telkti gimna- i 
zijai pinigų, bet ir palaikyti kon- Į 
taktą su Vasario 16 gimnazijai i 
remti būreliais, juos stiprinti, 
padėti jų vadovams, organizuoti 
naujus būrelius ir pan.

Kurios Vasario 16 gimn. remti 
komisijos norėtų veikti nepri
klausomai nuo ŠF apyl. komite
tų ir kad ŠF C. Komitetas palai
kytų su jomis tiesioginį kontak
tą (siųstų aplinkraščius), prašo
me apie tai pranešti C. Komite
tui: 235 Ossington Ave4 Toronto.

2. Šalpos Fondas yra įregist
ruotas Kanados valdžios istaigo- 
se ir todėl jam aukojantieji yra 
atleidžiami nuo paaukotos su-

jams ar Vasario 16 gimnazijai 
remti būrelių nariams kvituųše 
nebūtų klaidų, ŠF C. Komitetas 
atspausdino specialius anglų kąl- 
ba kvitus ir apie tai painforma
vo savo aplinkraščiu ŠF apyl; ko
mitetus bei įgaliotinius, .o kur jų 
nėra, bendr. apyl. valdybas. Rei
kia manyti, kad jos tų kviti| įsi- 
gys.

Te dėl prašome Vasario 16 gim
nazijai remti komisijas ir Vasa
rio 16 gimn. remti būrelių vado
ves, jei kurie turi sunkumų su 
kvitais, kreiptis Šalpos Fondo 
kvitų gavimo reikalu į savo ko
lonijos ŠFondo apyl. komitetą 
ar įgaliotinį, o kur jų nėra, į 
bendruom. apyl. valdybą. Kvitų 
knygutės visiems duodamos ne
mokamai.

3. Ta pačia proga prašome 
tautiečius, kurie dar nėra įsijun
gę į Vasario 16 gimnazijai remti’ 
būrelius, kurių nariai kas mėnuo 
po $1 mažiau ar daugiau aukotų 
mūsų gimnazijos laisvajame pa
saulyje išlaikymui'. Ypač svarbu 
dabar sukrusti, nes šiuo metu ir 
gimnazijos būklė yra bloga ir. 
gimnazijos rūmus per pusmetį 
reikia užbaigti išpirkti.

Linkime visiems mųsų bendra
darbiams geriausio pasisekimo.

Šalpos Fondo C. Komitetas.

KAIP GINS VOKIETIJĄ?
mušti lėktuvus betkokiam augš- 
ty ir betkokio greičio. Šio tipo 
raketos vadinamos Nike. Ir di
dieji JAV miestai jomis yra ap
rūpinami.

Vienos amerikiečių raketos 
būsiančios sviedinių tipo ir kri- 
siančios iš atmosferos kaip arti
lerijos sviediniai 12.500 pėdų 
greičiu i sekunde. Kitos būsian-

i

Gen. M. Hoge, JAV karinių 
pajėgų vadas Europoj, susikvie
tęs vokiečių laikraštininkus, pra
nešė, kad karo atveju Vokietija 
būsianti-ginama kaip galima to
liau rytuose, o, ne prie Rheino. 
Atominių ginklų ištobulinimas 
privertęs pakeisti ir taktiką. 
Spaudos atstovams Darmstadte 
buvo parodyta naujausi ginklai’, ,, 
tolimų distancijų raketos vadJ čios sprausminio (jet-propelled) 
“Honest Johnson” ir kt. Visi jie i tipo, mažesnio greičio, bet dides- 
priklausą Š. Atlanto Sąjungos i nio taiklumo ir" galėsiančios bū- 
karinėms pajėgoms.

Pastaruoju laiku amerikiečiai 
skelbia gaminą atom, raketas, [čių išradingumui. Jie taip pat 
kurios galės nulėkti 5000 mylių j praneša karts nuo karto savo 
greičiu į valandą ir pasiekti tai- [atominius išradimus. Jų intere- 
kinį 10 myk tikslumu. Šios rakė- į sas yra “ginti” Vokietiją galimai 
tos būsiančios dešimtį kartų tiks [toliau vakaruose. Ir jie, kaip 
lesnės už vokiečių V-2. kuriomis į praneša vokiečiu laikraštis “Der 
buvo bombarduojama Anglija II j Abend”, atgabenę Vokietijon 
D. karo metu. Raketos būsian-j atominę artileriją bei raketas ir 
čios naudojamos ir priešlėktuvi-[pastatę Kummersdorfe, 40 my-

ti valdomos.
Rusai nenusileidžia amerikie-

Kviečiame i laika!
įstatymas, nuomojamo.buto ap
šildymo taisyklės, nuomininko 
padarytų bute nuostolių atlygi
nimas, nuomos sutartis, nuomi-1 
ninko iškraustymas ir daug kitų 
juridinių klausimų, kuriuose j 
mes ateiviai nesicrietuojame, o! 
gyvenime jie nuolat iškyla ir su- j 
teikia mums daug nemalonumų Į 
ir nuostolių. Didelis būtų pa-j 
lengvinimas namų savininkams, 
jei ištikus kokiam reikalui, jie 
galėtų kreiptis į savo organiza
ciją ir ten gautų kompetentingą i 
juridinį ar finansinį patarimą, į 
Be čia išvardintų, yra daug šri-' 
čių ir problemų, kuriomis namų: 
savininkų organizacija turėtų į 
rūpintis. Paminėtini — namų) 
remontas, registracija remonto1
amatininkų lietuvių, būtų ię ■ 
kambarių išnuomavimo biuras, 
nesąžiningų nuomininkų regist
racija ir kt.

Baigdamas norėčiau pabrėžti, 
kad Toronto lietuviai namų sa
vininkai turėtų nedelsiant steig
ti savo organizaciją, kuri jų rei
kalais visapusiškai rūpintųsi. 
Apytikriai skaičiuojant, Toronte 
yra apie tūkstantis lietuvių na-

tę lietuviai, kurių balsas būtų 
svarus ir girdimas visose val
džios ir savivaldybės įstaigose.

V. Vaidotas.

Žymierski suimtas
Vokietijoje leidžiamo lenkų 

“Ostatnie Wiadomosci” Nr. 118 - 
54 žiniomis, buv. lenkų armijos 
vyr. vadas “maršalas” M. Rola 
Žymierskis. įtartas varęs pran
cūzų naudai špionažą, buvo 1953 
m. pavasarį suimtas ir laikomas 
specialiame karinės žvalgybos 
kalėjime Chalubinskio gatvėje 
Varšuvoje. Karo metu Žymiers
kis Maskvos įsakymu buvo su
ėjęs į sąlytį su nacių geštapu, 
paskiau kom. Lenkijoje buvo pa
skirtas vyriausiu armijos vadu, 
o 1944 m. — maršalu ir karo mi- 
nisteriu. Jo nuotraukas galima 
buvo matyti lenkų spaudoj drau
ge su rusų uniformą dėvinčiu 
Rokosovskiu ir su vyr. vado pa
vaduotoju gen. M. Spychalskiu, 
kuris taip pat jau kuris laikas 
laikomas kalėjime ir laukia teis
mo, tik niekas nežino, kada jis 
bus.

“Tėviškės Žiburiai” skelbia platinimo 
vajų nuo gruodžio 15 d. iki kovo 1 d.
Kreipiamės t mieluosius mūsų skaitytojus, bičiulius ir pla
tintojus, prašydami surasti BENT PO VIENA NAUJĄ 
SKAITYTOJA. -

Spaudos laisvės jubiliejiniais metais tenelie- 
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 1955 m. 
numatoma išleisti daugumą numerių po 10 psl., “TŽ” kaina 
lieka ta pati: Kanadoje ir JAV metams $4, kitur $4.50, pusmečiui 
— visur $2.50

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

TŽ” SKAITYTOJAMS IR PLATINTOJAMS, SURADUSIEMS 
NAUJĄ PRENUMERATĄ, DOVANOJAMŲ

KNYGŲ SARAŠAS

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
B. Sruoga Kazimieras Sapiega
V. Kastytis Kolektyvinė prausykla
A. Giedrius takučio atsiminimai
H. Nagys Lapkričio naktys
J. Mantas Lietuva boU. okupacijoje
J. BūČys Marijos apsireiškimas Liurde
J. Skvireckas Naujasis Testamentas
K. Girtautos Portract dės Heimatl.
M. Juras Pranašystės apie pasaulio p.
J. Prunskis Prie vilties kryžiaus
J. Grušas Pabučiavimas
J. Kėkštas Ramybė man
B. Rutkunas Sparnus man meta p.
A. Škėma Šventoji Inga
B. Voveraitė Viltrakių vaikai

š. Rogono Sename dvare 
T. Doveou šv. Praniežkus Asyžietis 
N. Vion Šv. Antanas Paduvietis 
M. Juros Šventųjų gyvenimai 
P. Orintoitė Šulinys sodyboje 

E. Williams Medinis arklys
A. Baronas Užgesęs sniegas
J. Nevardauskas Užrūstinti dievai , 
J. Dobrila Vai lėkite dainos 
S. Būdavas Varpai skamba 
P. Orintoitė Viligailė 
Aliūnos Valerijono lažai 
P. Tarutis Žirgeliai padebesiais 
V. Jonikas Trys margi laiškeliai
B. Rukšo Žemės rankose 
B. Gražulis Išdavimas 
 Lietuvos konstitucija s 
V. Tamuloitis Raguvos malūnininkas 
P. Enskaitis Svajūnas
L. Dooley Ar tu klausor-Marijos? 
S. Zoborskos Gandras ir gondrytė 
J. švaistas Siela lagamine

Nuo kiekvienos naujos prenumeratos prašome pasirinkti po 
vieną knygą, iš paskutinių devynių galima pasirinkti po tris.
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Pavergtoje tėvynėje
Rinkimai j LTSR augšč. tarybą roz”. Kalėdų nei vardo visame 

įvyks vasario 27 d. Šiuo metu > numery. Mokyklų atostogos, at
vyksta priešrinkiminis triukš-! rodo, prasidėjo tik nuo N. Mėtų, 
mas ir sudaromos rinkiminės ko-1 Jos vadinamos žiemos atostogo- 
misijos ir agitaciniai punktai, i mis”. O ".Senis Šaltis” net darže- 
Tik neaišku už ką jie agituos ir! linio amžiaus vaikučiams kalba 
kam, jei kandidatų bus vistiek 
tik tiek, kiek reikės “išrinkti”.

Kauno m. Lenino rajono par
tinė konferencija. Partijos ko
miteto sekretorius Limbą prane
šė, kad rajone pramonės gamy
ba pakilusi 24,9fč, tačiau 13 fab
rikų bei artelių sistemingai ne
įvykdo planų ir gaminą blogos 
kokybės gaminius. “Priekalas” 
nedaręs už 1,5 mil. rublių pro
dukcijos. Taip pat blogai laivų 
remonto dirbtuvėse. Eilėje fab
rikų nauji įrengimai stovį ne
naudojami. Taip esą “Silvos” 
fabrike, “Aušros” ir ’’Nemuno” 
artelėse. Dirbama esą su nuosto
liais, o vadovybė susigyvenanti 
su trūkumais.

Rajono partijos komiteto sek
retoriais išrinkti Limbą, Ovčin- 
kovas ir Kantautas.

Šilutės rajono partijos susirin
kimas sekretoriais išrinko J. 
Norkūną, P. Andriušečkiną, M 
TS zonos sekretorių J. Kosą, o 
Ž. Naumiesčio MTŠ sekretorių 
L. Baroną.

Susirinkime kalbėta, kad ra
jonas smunkąs. nes maža buvę 
skiriama dėmesio partiniam dar
bui. Tuo tarpu instruktoriai tei
sinosi, jog jie rajono komiteto 
buvę nukreipti i ūkinių uždavi
nių vykdymą (tai vaisius Chruš- 
čiovo-Malenkovo paskelbto pla- 

* no pakelti gamybą bei gyvento
jų gerbūvį).

Partiečiai visagaliai. Iš 93 kol
ūkių brigadininkų jie patvirtino 
tik 28, o fermų vedėjų patvirti
nę mažiau negu pusę.

Mokytojai skundžiasi sausio 6 
d; Tiesoje: Pikelių ir kt. septyn
metės mokyklos (Mažeikių raj.) 
tėgavę vos po kelis metrus mal
kų. Vievio raj. Paparčių apylin
kės taryba nupirkusi mokyklom 
malkų ir durpių, tačiau pramo
nės kombinatas nevežąs, nors pi
nigus gavęs. Vištyčio, Kybartų 
raj., septynmetės mokyklos mo
kytojai gavę butus, bet dar ne
gavę kuro ir žibalo. Jonavos vi
durinės mokyklos mokytojai ne
turį kur nusipirkti malkų, nes 
Jonavoje nesą malkų sandėlio. 
Be to, mokytojams pavėluotai 
išmokamas “darbo užmokestis”.

Miškininkų konferencijoj pra
nešimus darė: miškų ūkio insti
tuto jaun. mokslinis bendradar
bis T. Kapūstinskaitė tema 

. “Juodalksnio kultūros šlapiose 
ąugiaviėtėse”. Alytaus miškų 
ūkio dir. S. Tūnliriauskas kalbė
jo apie “vertingų medžių bei 
krūmų veislių panaudojimą Aly
taus m. ū. medynų rekonstruk
cijai ir žaliajai statybai”. Miškų 
ūkio instituto mokslinis sekre
torius yrą B. KaUčys.

Išpildė planus. “Tiesos” N r. 1 
naujamečiame vedamajame “Pir 
myn į komunizmo pergalę!” gi
riamasi, jog kolūkiai ir tarybi
niai ūkiai įvykdę grūdų paruoši! 
planą ir valstybei pristatę dau
giau negu 1953 m. Sekančiame.. 
Tiesos Nr. betgi skelbiama 87 ra
jonų supiltų javų lentelę, pagal c 
kurią iškulimo procentas svy
ruoja tarp 56 ir 90, o supylimo 
tarp 15 ir 83,5. '

Kelmės rajono “Gegužės 1-os” 
kolūkio pirm, esąs pavasarį iš
rinktas M. Kazlauskas, kurį pri
siuntusi partija. Geriausi šėrikai 
esą St. Butkus ir jo dukros — 
Valė ir Stasė. Ten pat yra Ma- 
lenkovo, Laimės ir K. Požėlos 
kolūkiai. Traktorininkas Kar- 
žauskas suaręs 3 metines nor
mas. Apylinkių tarybų pirminin
kais yra: Adomaičių — Saka
lauskas. Pakilvės — Kislauskic- 
nė, Kukečiu — Šapiras.
Marijampolės rajono “Šešupės” 
kolūkio melžėja M. Vosylienė 
giriasi primelžusi nuo kiekvie
nos karvės po 5033 klg. pieno. 
Šakių rajono Lenino vardo kol
ūkio pirm, yra K. Glikas. Jis gi
ria melžėjas Mauzaitę, Sprin- 
džiūnienę, Mockaitienę, “verši- 

. ninkę” Šuopiėnę ir kiaulių šėri
ke Gofmanienę. Laukininkystės 
brigadai vadovaująs Gvildys.

Vilniaus vakarinėj daly augąs 
pramoninis rajonas. Prie Neries 
esąs pastatytas elektrotechnikos 
plataus vartojimo reikmenų fab
rikas.

Prf. J. Kairiūkštis sakosi išra
dęs naują vaistą ncobenzinolj; 
dar atradimų padarę doc. Čepu
lis, doc. Januškevičius, prof. 
Kupčinskas, doc. Laūccvičius. 
Disertacijas apgynę: A. Gulbi
nas. J. Misiūra, H. Polukordas. 
Instituto bendradarbiai: A. Ma- 
lacbėvski.’S. Keblas. A. Kamins
kas. A. Sakuta, A. Jackevičius.

x Anie Nau jus Metus plačiai ra
šo “Tiesos” Nr. 2. Tarp kitko 
daug rašo apie sutikimą ir vai
kams ruoštas eglutes, i kurias su 
dovanomis ateina “Senis šaltis”. 
Tai pakaitalds rusų “Dede mo-

apie “tarybinius” šiaurės tyrinė
jimus, apie nedirbamos žemės 
“plėšinius” ir t.t. Viskas Rusijos 
garbei. Tai nenuostabu. Ir Venc
lova rašo:'“Senoji mūsų sostinė 
Vilnius”, o už poros dešimtų ei
lučių: “Mūsų 'tėvynės sostinėje 
Maskvoje”...

Šiauliuose Aušros alėjoje esąs 
pastatytas dviejų augštų namas, 
kuriame įsikūręs “buitinio ap1 
tarnavimo kombinatas” ir siuvi
mo artelė. Čia Aukščionytė, Bu- 
zevičiūtė, Blažytė padarančios 
170-180 procentų normos.

Patenžių, Tenžės upelio, balos 
esą nusausintos.

O gyvuliai dvesia. Tiesos Nr. 2 
žemės ūkio min. pavaduotojas 
Glabajus duoda į kailį kolūkių 
vadovams, kad nepasiruošę žie
mą gyvulius tinkamai laikyti, 
dėl ko gyvuliai dvesia. Daug' 
nuostolių patirta Šeduvos, Bai-

_ —. I—v Į Įlieto.

VASARIO 12 d., ŠEŠTADIENĮ, SLOVAKŲ SALĖJE, Page ir Welland gatvių kampas, 
ST. CATHARINES lietuvių parapijos komitetas ruošia *

Scenoje statoma A. Spalio linksma komedija “BATAI”.
Suvaidins “Aukuras” iš Hamiltono, vadovaujamas p. E. Kudabienės - Dauguvietytės.
Šokiams’gros europietiškas, orkestras iš Buffalo, N.Y. Veiks turtingas bufetas.

Pradžia 6 vai. Vaidinimas prasidės 7 vai. vakare..
Maloniai kviečiami visi lietuviai atsilankyti, nepraleidžiant progos pamatyti gražų vaidinimą.

Rengėjai.

HAMILTON, Ont
Lietuvos nepriklausomybės 

šventės išvakarėse vasario 15 d. 
per radio stotį SHML banga 900 
nuo 9.05 vai. iki 9.30 vai. vak. bus 
duodama lietuviška programa ir 
kalbės Mrs. E. Hyder.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimas įvyks vasario 
27 d. Apylinkės valdyba.

Kredito kooperatyvo ‘Talka” 
steigėjų komisija praneša, kad 
vasario 3 d. 12.30 vai., tuojau po 
pamaldų, Hamiltone, 58 Dun- 
durn St. N., bažnyčios salėje, 
įvyks kredito kooperatyvo “Tal
ka” steigiamasis narių susirinki- 

sogalcs Lygumu, Rozalimo, Pa-Į ""Senotvarkėje numatoma koo- 
birzes, Skaudvilės, Parovejos ir • 
kt. apylinkių kolūkiuos. Dėl Že
maitkiemio MTS diiektoriaus 
Lugcvojaus ir ž.ū. specialistų ap
sileidimo “Lenino kolūky” lap
kričio mėn. kritę nemažai galvi
jų prieauglio ir apie 50 paršų. 
Suminima eilė rajonų, kur pa
dėtis bloga dėl pašarų. Svarbiau
sia, kad MTS nepripiovę akselio 
bei silosų. Įsakoma dar dabar 
griebtis priemonių. Ministras 
kalba net apie reikalą Įrengti lo
vius ir ėdžias kad pašaras nebū
tų minamas po kojomis, kad 
tvartai būtų šilti ir būtų įreng
tos girdyklos. Kaip gali pakęsti 
toki šeimininkavimą lietuvio 
ūkininko širdis'...

Lietuvos menininkai, teatralai 
ir solistai taip pat įpareigoti iš
kilmingai atžymėti “tarybų val
džios atkūrimo Lietuvoje 15-tas 
metines”. Tam tikslui pagal pla
ną tūri “rampos šviesą išvysti” 
Pakalnio baletas “Sužadėtinė”, 
Indros “Nacionalinis” baletas 
“Audronė” ir Klovos nacionali
nė opera “Pilėnai”.

Bolševikai, matyt, ruošiasi iš 
Lietuvos išgabenti daug gyven
tojų į “piėšimines žemes” toli
miausiuose Sibiro užkampiuose. 
Kiekvieną dieną per Vilniaus ra
diją skelbiami vis nauji pareiš
kimai apie “pačių prašymąsi” 
išvežti ten. Štai sausio 12 d. Vil
niaus radijas vėl skelbia,- kad. 
girdi, jei "partija pasakė reikia, 
tai jau n i m as ryžti ngai atsako: 
bus padaryta". Bent taip skelbia 
per radiją Kauno miesto komį 
komiteto sekr. Vyt. Paplauskas, 
girdamasis, kad esą, per vieną 
dieną komjaunimo miesto komi
tetas gavęs apie 30 tokių pareiš
kimų. IŠ tikro numatytieji ir pa
skirtieji patys turi reikšti už jų 
paskyrimą ir išsiuntimą į Sibirą 
padėkas. Neatsilieka ir mergi
nos. Štai Kauno “Drobės” fabri
ko audėja Bronė Kameraitė taip 
pat reiškia džiaugsmą už “pa
kvietimą” dirbti dirvonuojan
čiose žemėse.

Pats tokio pakvietimo nega- 
o vęs, A. Venclova sausio 1 dienos 

j “Tiesoj”, straipsny “Žmonijos 
viltis”, tuos Sibiro plotus visaip 
garbina: “O tenai, mėlyname to
lyje, kur vėjas dar neseniai siū
bavo laukines žoles neužmato
mose Kazachstano ir Sibiro ste
pėse, partijos valia iš įvairių res
publikų atvyko tarybiniai žmo
nės, atėjo traktoriai ir kombai
nai ir pradėjo didžiulį darbą — 
pakėlė velėnas nuo milijono ha 
žemių, kurių anksčiau niekada 
nelietė žemdirbio ranka”... Ge
ra nors tiek, kad Venclova atvi
rai pripažįsta, jog ten ištremiami 
žmonės “partijos valia”. Toliau, 
savo tėvynę vadindamas ne Lie
tuvą, bet Tarybų Sąjungą. Venc
lova, stengdamasis pridengti so
vietinį imperializmą gražiais žo
džiais, kitus mėgina apkaltinti 
imperialistinėmis užmačiomis. 
Esą, “taikos priešai nori uždėti I 
savo purviną išnaudotojų ir žan
darų leteną ant ištisų šalių ir že
mynu. .. 1954 m. man teko dide
lė laimė — aš lankiausi Kinijos 
liaudies respublikoje. Visą gyve
nimą atsiminsiu tą nuostabų en
tuziazmą, su kuriuo 600 mil. ki
nų liaudis šventė savosios liau
dies respublikos paskelbimo 
lenkmetį. Pasaulyje nėra tokios 
jėgos, kuri galėtų šią didvyrišką 
šalį iš naujo pavergti”... Be 
abejo, komunistų agitatoriai ir 
negali kitaip viešai kalbėti: 
jiems pavergimas yra “išlaisvi
nimas”, o naujų kraštų grobimas 
— jų išvadavimas iš “imperialis
tinio jungo”...

“Pažaboti naujo karo kursty
tojus, “amerikoniškuosius impe
rialistus” tame pačiame ‘Tiesos” 
numeryje reikalauja ir rėžis. J. 
Rudzinskas. Ne veltui juk jis 
“Stalino laureatas”. v

perątyvo valdybos, kredito ko
miteto, revizijos komisijos rin
kimai, bus sprendžiami gerb. ko
operatyvo centro atstovui Mr. D. 
Smith dalyvaujant kiti svarbūs 
steigimo reikalai ir bus vykdo
mas naujų narių priėmimas.

Prašome kuo skaitlingiausiai 
dalyvauti. Steigėjų k-ja.

“Čiurlionis” Hamiltone! Kovo 
19 d, 7 v.v. Westdale Collegiate 
Auditorium “Čiurlionio” garsu
sis ansamblis, dirig. A. Mikuls
kio, pirmą kartą koncertuos Ha
miltone.

TF viet. sk. v-bos šiam kon
certui pravesti išrinktoji k-ja, į 
kuria įeina V. Urbaitis, A. Šim- 
kevičius ir P. Kanopa, pradėjo 
paruošiamuosius darbus. Di
džiausias darbas — bilietų išpla
tinimas. TF v-ba nori, kad ji pa
matytų galimai didesnis kana
diečių skaičius, todėl pradžioje 
visą savo dėmėsi nukreipė i juos. 
Bilietai pradėti platinti sausio 27 
d. ir per savaitę parduota jų apie 
500. Salėje yra 1116 vietų. Tiki
masi, kad iki vasario pabaigos 
visus bilietus pavyks išplatinti.

Visus Hamiltono ir apylinkių 
lietuvius prašome bilietus užsi
sakyti iki kovo 1 d. Jeigu susi
darytų didelis skaičius, kurie 
neturėtų galimybės dėl vietos 
stokos koncerto pamatyti, bus 
dar laiko susitarti su "Čiurlio
niu” .dėl jo pakartojimo.

Apylinkėse gyveną lietuviai ir 
norį gauti bilietų, prašomi tuo
jau rašyti St. Bakšiui. 38 Stan
ley A ve., Hamilton, Ont., nuro
dant kiek ir kokių pasiųsti. Prie 
užsakymo pridėti pinig. orderį, 
čekį ar gr. pinigus. Bilietų kai
nos: I vieta $3, II — $2, III — 
$1.50.

Hamiltoniečiai bilietus prašo
mi užsisakyti pas šiuos TF v-bos 
narius: St. Baksi. JA. 9-4662; Br. 
Aselskį, LI. 9-8630; V. Urbšaitį, 
JA.2-7565; VI Kazlauska, LI. 
9-3796; J. Giedraitį LI. 4-4956; 
P. Kanopą. JA. 9-9934; A. Pa
tamsi. LI. 5-5316; A. Šimkevičiu, 
JA. 9-1223.

TF k-ja, kuri ruošia šį koncer
ną, planuoja jį pravesti labai 
įspūdingai. Programas pardavi
nės keturios poros lietuvaičių 
o svečius priiminės 16 — visos 
pasipuošusios tautiniais rūbais.

Iki koncerto dar daugiau mė
nesio, o jau susidomėjimas juo 
labai didelis!

Tikimės, kad hamiltoniečių ir 
TF v-bos gražus bendradarbia
vimas padės šį koncertą pravesti 
pilnoj augštumoje.

Visi pasinaudokime proga ir 
pasiklausykime šio reto koncer
to! Pasigėrėkime klasišku šokių 
išpildymu!'

Kaukių baliaus metu vasario 
19 d. atvyksta Rochesterio spor
tininkai. Tikimės šio gražaus

Dr.Ona Valaitienė
Priima ligonius ir gimdyves

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

susitarimą.

Burris St.. Hamilton, Ont. 
.Tclef. JA. 8-8275.

Dr. J. Baltrušaitis
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

gimdymo pogolbo specialiai.
Priėmimo vol. kasdien nuo 2-8 vol. pp.

Seštodieniois nuo 9.30-12 vol.
Kitu loiku pogol susitorimq.

Telefonas JA. 8-5340.

ir baliuje.jaunimo dalyvavimo
Staliukų, kaip anksčiau buvo 
skelbta, iš anksto užsisakyti ne
reikės, nes jie veltui. Geresnes 
vietas pasirinks tie svečiai, kurie 
anksčiau atvyks. Pradžia 7 v.v. 
Daugiau žinių šio Nr. paskutinio 
puslapio skelbime. Sk. St.

Pirmasis mūsų šiais metais ruoštas va
karas - žiemos balius praėjo^ didesniu 
pasisekimu, negu tikėjomės. Mes todėl 
jaučiame malonią pareigą padėkoti Ha
miltono lietuviams, taip ištisiniai remion- 
tiems mūsų darbus.

Mieliesiems šio baliau talkininkams: 
Augustei Motuzienei, Elenai Šimkevičie- 
nei, Leonui Palčiauskui ir Vaciui Do
meikai už pagalbą tariame gražų ačiū!

Dėkojame visiems svečiams iš apylin
kių, o ypač dideliam būriui sportininkų iš 
Toronto už dalyvavimą šiame parengime.

Taip pat maloniai dėkojame ir visiems 
tiems lietuviams, kurie į ši balių pasi
kvietė kitų tautybių svečių.

Visions mūsų prieteliams nuoširdus 
lietuviškas ačiū!

TFA Kanadoje Hamiltono sk. v-ba.

"ŽIEMOS BALIAUS",
įvykusio 1955. I. 22. Royęl Connaught 
viešbučio "Normandy Room",

APYSKAITA
PAJAMOS:

268 įėjimo bilietai po $1.25 $336.25
3 bil. oo 0.50, mokiniams 1.50 
Bufeto pelnas 153.45

Viso $491.20

SUDBURY Ont
Naujoji apyl. valdyba užpra

eito šeštadienio posėdy perėmė 
pareigas iš senosios ir pasiskirs
tė pareigomis: L. Kaspariūnas — 
pirmininkas, J. Dženkaitis — vi
cepirmininkas. V. Staškevičius 
— sekr., A. Strakauskas — ižd., 
J. Jakubonis — švietimo vad.

Vasario 16 minėjimas įvyks 
vasario 12 d., šeštadienį, kroatų 
salėje. Pamaldos už tėvynę su 
pritaikytų šventei pamokslu bus 
vasario 13 d.

Pereitais metais mūsų koloni
joj buvo dvejos jungtuvės, ne 
vienos, kaip metų gale buvo 
per klaidą paskelbta.

Delhi, Ont.
Vasario 16 minėjimą Delhi - 

Tilsonburgo tabako augintojai 
KLB Delhi apylinkės ir Tilson
burgo Ūkininkų klubo iniciaty
va rengia vasario 19 d. Aylmer 
Memorial Arena salėje. Minėji
me paskaitą skaitys poetas Vyt. 
Kastytis. Meninę dalį atliks pa
sižymėjęs Ontario prov. solistas 
Vaclovas Verikaitis, žymi Toron
to pianistė ir vietinės pajėgos. 
Po iškilmingo minėjimo bus šo
kiai. Gautas geras orkestras. Šo
kių metu veiks turtingas bufe
tas. Pradžia punktualiai 7 vai. v.

Laukiame Londono ir kitų ar
timų apylinkių lietuvių.

Rengėjai

Lietuviai pasaulyje

IŠLAIDOS: 
Sales nuoma .
Orkestrui "Aidas" '.......
Už plakato nupaišymo ........
Praleista darbo diena

' Už nuotraukas ...
Už skelbimą "TŽ" .............
Už skelbimą "NL" ....
Leidimas mūz. (C & A Ass.) 
Važinėjimo ir kt. išlaidos ....

$100.00 
65.00 
10.00 
12.00 
2.00

10.00 
1 0.00 
12.00 
6.00

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt.

Viso $227.00
Pelnas $264.20

Hamiltono TF Atstovybės valdyba.

Suite 410
394 Bay SL, Toronto, On t 

Telef.: EM.4-9912

Fort William, Port Arthur, Ont.
Mūsų apylinkė suruošė Kalė

dų eglutę gruodžio 26 d. p. Ka
minskų bute. Vaikų programėlę 
paruošė ir pravedė mok. Mita- 
lienė. Pranešinėjo p. Sibulis. 
Šiam paruošimui daug pasidar
bavo p. Kaminskienė ir p. Si- 
buiis. • f

Vaikai gražiai pasirodė: p. Jo- 
kubausko sūnus puikiai dainavo. 
Jis yra laimėjęs mokykloje dai
navimo premiją. P.p. Kaminskų, 
Simonaičių Mitalų ir kt. vaikai 
gražiai pasirodė.
* Puikiai ir žiemiškai pasipuo
šęs Kalėdų senelis p. Kaminskas 
“atvyko iš Lietuvos” pasišnekėti 
su vaikučiais ir atnešė jiems ka
lėdinių dovanėlių. Po to sekė pa
silinksminimas ir suaugusiems.

Naujų Metų sutikimą lietuviai

suruošė pas p.p. Kaminskus taip 
pat. Pobūvis praėjo gražiai, Ije- 
tūviškai. Abiejuose parengimuo
se dalyvavo vietiniai ir vyrai 
dirbantieji miškuose. I

P. Kaminskas po tarnybos va
landų — savo liuoslaikiu pasi
statė gražius namus. Jis ir žmo
na yra malonūs žmonės ir daug 
prisideda prie vietos lietuvių 
veikimo. Jie mielai leidžia nau
doti savo patalpas lietuvių su
sirinkimams.

Vasario 16 minėjimą ruošia
me vasario 19 d. 6 v.v. Trade & 
Labour Hall, 225 Finlayson Str., 
Fort William, Ont.

Po minėjimo programos bus 
pobūvis. Griež lietuvaitės mu
zikės vadovaujamas orkestras.

Maloniai kviečiame visus atsi
lankyti. E. J.

Taip, vienas iš daugelio Kana
dos teigiamybių yra faktas, 
kad yra SPECIALŪS vaistai 
mažiesiems, kurie suserga slo
ga arba gauna kosulį.
Šiam specialiam gydymui yra 
JACK and JILL kosulio siru
pas 7- vaikų nuosavas vaistas, 
pagamintas specialiai vaikams 
GREITAI ir SAUGIAI pagy
dyti kankinantį, miegą atiman
tį vaikų kosulį. JACK and

turi savo 
specialius vaistus 

nuo 

kosulio
slogos

JILL yra taip skanus, kad ma
žieji vis prašo daugiau. Ir tai 
yra labai efektingas vaistas, 
nes tapo Kanadoje labiausiai 
vartojamu vaikų kosulio siru
pu. Prašykite JACK and JILL 
kosulio sirupo, kuris pagamin
tas laboratorijose, kurios davė 
Buckley’s Mixture — Kana
doje populiariausią nuo kosu
lio ir slogos vaistą suaugu
siems.

JA VALSTYBES
BALFui sausio mėn. iš Kana

dos prisiųsta $1.021.65 — A. Pui
da iš Longlac $50, KLB Šalpos 
Fondas $965.00 ir P. Šimelaitis 
iš Verdun, PQ, $6.65. Vasario 16 
gimnazijai iš Kanados prisiųsta 
$272 — KLB ŠF $35, Būrelis Nr. 
63 $20 ir Vasario 16 g. remti ko
misija $217.
D. BRITANIJA

DBLS turi apie 1000 narių ir 
40 skyrių. Dabar skyrių skaičius 
jau pastovus. Be Sąjungos, vei
kia keletas įvairių kitų organi
zacijų, kaip Žurnalistų ar Inži
nierių S-gų D. Britanijoj skyriai 
etc. Visos šios organizacijos su
daro D. Brit. Liet. Bendruome
nę. Tos bendruomenės narys yra 
ir DBLS.

Vargo mokyklų veikia iš viso 
penkios. Chorų Škotijoje yra du, 
Londone vienas; scenos mėgėjų 
ratelių pats įžymusis yra Londo
no “Vaidila”, kurio žinioj veikia 
ir choras, ir vaidybos būrelis, be 
to, sėkmingai reiškiasi Manches- 
terio ir Nottinghamo scenos mė
gėjai, kiek silpniau — Bradfor- 
do. Yra pasižymėjęs ir lietuvių 
kilmės filmų artistas Harvey - 
Skinkis, kuris kalba lietuviškai 
ir visur skelbia esąs lietuvis.

D. Britanijoje yra dvi lietuvių 
emigrantų rūšys: atvykusieji 
prieš Didįjį karą senieji emi
grantai, kurių bus apie 10 000, 
ir jaunoji emigrantų karta, ku
rios drauge su vaikais, moteri
mis ir seneliais susidarys apie 
3000. Senieji emigrantai ypač 
stiprūs Škotijoje, kur turi visą 
eilę savų organizacijų. Kai kas 
iŠ jų yra aktyviai įsijungęs taip 
pat į naujosios emigrantų kartos 
organizacinę veiklą.

Psichiškai susirgusių mūsų 
tautiečių yra apie 70. Tarp jų 
yra ir inteligentų. Susirgusių 
procentas ne didesnis kaip kitų 
tautybių. Prie psichinių ligų pa
sireiškimo prisideda nenorma
lios gyvenimo sąlygos tremtyje, 
per didelis jautrumas, tėvynės 
pasiilgimas, neviltis, ypač tų, 
kurių šeimos yra likusios Lietu
voje. Gydymas jų tuo sunkus, 
kad su patekusiais į anglų ligo
nines tie nežino, ką su jais pra
dėti. Visus psichiškai nesveikus 
pabėgėlius norėta sutelkti į vie
ną vietą, kur savaisiais tautie
čiai rūpintųsi tos pačios tauty
bės gydytojai •ar seselės. Tačiau 
tuo reikalu įteiktas sveikatos 
ministerijai projektas projektu 
ir paliko — toliau nenueita.

Studijų ratelis Bradforde. Čia 
veikia net keletas lietuviškų or
ganizacijų, kurių veikla nėra nei 
aktyvi, nei gyva. Nariai papras
tai nenoriai lankosi susirinki
muose ir visi vengia būti renka
mi į valdybas. Tačiau gyvenimas 
iškelia daugybę aktualių reika
lų, kurie domina visus, kurie in
teresuojasi Lietuvos laisve ir 
ateitimi. Dėlto čia suorganizuo
tas studijų ratelis, į kurio ren
giamus pasikalbėjimus susiren
ka visi tie, kurie domisi lietuviš
kais reikalais. Pirmajame pasi
kalbėjime buvo paliesti VLIKo 
ir min .Lozoraičio santykiai, o 
nutarimas pasiųstas abiem su
interesuotom pusėm. Vėliau bu
vo paliestas laisvos Lietuvos že
mės ūkis. Ateityje studijų rate
lis žada paliesti eilę aktualių ir 
neatidėliotinų klausimų.

Aušros Vartai"ar Ostra Brama. 
Gerai žinoma, kad Vatikanas, 
baigiantis Marijos Metams, iš
leido seriją ženklų su Aušros 
Vartų Švč. Marijos paveikslo 
reprodukcija. Lietuviai norėjo 
tuo pasidžiaugti, tačiau lenkai 
ta proga panoro pavaryti propa-, 
gandą, kad Vilnius su Aušros 
Vartais jiems priklauso. Su to
kiomis intencijomis jie įsiveržė 
ir į Anglijos katalikų “The Cath
olic Herald” savaitraštį. Sausio 
14 d. nr. pirmame psl. įdėtas 
Aušros Vartų Marijos medali jo
nas, kokių turi pasigaminę trem
ties lenkai. Šalia duota informa
cinė žinutė, pavadinta: “Ostra 
Brama”. Joje rašoma, kad viso 
pasaulio lenkai ir lietuviai pasi
džiaugs, kad Vatikanas Marijos 
Metų proga išleido ženklus su 
“Lenkijos Ostra Brama švento
vės stebuklingo paveikslo repro

dukcija”. Toliau pridedama, kad 
to darbo autorius — “lenkų tarp
tautinio garso dailininkė Mme. 
Casimira Dabrowska”, kurios 
darbų paroda jau 1950 Šventai
siais’Metais buvusi surengta Va
tikane.

Atspausdinta “Marija mums 
kalba” knyga. Sausio pradžioje 
išėjo iš spaudos kun. J. Kuzmic- 
kio knyga apie Švč. Marijos 
šventoves Lietuvoje ir Jos apsi
reiškimus Šiluvoje ir Europoje 
— “Marija mums kalba”. Knyga 
papuošta gražiu Švč. Marijos at
vaizdu, įrišta kietais viršeliais ir 
iliustruota. Knyga susidomėji
mas didelis, nes pirmą kartą mū
sų religinėje literatūroje duota 
pagrindinių žinių šiuo įdomiu ir 
aktualiu klausimu.

Naujas religinis žurnalas. D. 
Britanijoje (Anglijoje, Valijoje 
ir Škotijoje) yra įsikūrę nemaža 
lietuvių, kurių daugumą sudaro 
katalikai. Penki likę lietuviai 
kunigai nepajėgia reguliariai ap
lankyti visų lietuviškų kolonijų 

’ir skelbti Dievo Žodį lietuvių 
.kalba. Kaikur jie apsilanko kas 
trys mėnesiai ar dar rečiau. No
rėdami suaktyvinti religinį gy
venimą'ir veiklą, nutarė įvykdy
ti seniai iškeltą sumanymą — 
išleisti religinės kultūros žurna
lą, kuris aptarnautų D. Britani
jos ir Europos lietuvius katali
kus. Sausio mėn. išėjo šio žurna
lo Nr. 1, kuris pavadintas “Ži
bintu”. Jo leidėjas pasirašo Š. 
Anglijos Liet. Katalikų Bend
ruomenė, redaktoriumi — kun. 
J. Kuzmickis.- Pirmasis nr. nedi
delio formato, 32 psl. su virše
liais. Turinyje: Šv. Tėvo encik
lika'apie Švč. Marijos Karalie
nės kitą bei ark. J. Skvirecko 
ganytojinis laiškas; P. Dauknio 
"Mėlynoji Marijos Armija”, Si 
Matulio “Kelias į švyturius”; J. 
Kuzmickio “Pik. Itn. L. Valkūno 
atminimui”. L. Valkūno “Lietu
vių tautos kelias”, “Meilės šauks 
mas” ir kt. Be to, yra šie platūs 
skyriai: Ramybės valandėlei, 
Vaikų kampelis, ■ Įvykiai ir min
tys, Šeimų kronika, Informaci
jos ir kt. Žurnalas pradžioje eis 
kas antras mėnuo, iliustruotas 
įvairiais paveikslais. Kanadoje 
ir JAV atskiro nr. kaina 25Č- Ad
resas: “Žibintas”, 21 Ann Place, 
Bradford 5, England.

Mėlynoji Marijos Armija. Bai
giantis Marijos Metams, D. Bri
tanijos lietuvių tarpe pradėtas 
organizuoti Marijos Mėlynosios 
Armijos sąjūdis, kurio vadu pa
skirtas kun. A. Kazlauskas MIC. 
Sąjūdžio reikalu spaudoje daug 
rašo kun. Pr. Dauknys MIC, o 
taipgi išleido specialią knygutę, 
paįvairintą įvairiomis mintimis. 
Prie sąjūdžio palyginti gausiai 
prisidėjo Londono, Bradfordo, 
Nottinghamo ir kitų vietovių 
lietuviai.
KOLUMBIJA

Bogota. Lietuviškos vienybės 
ir bendruomenės narių solidaru
mu yra galima išlaikyti Lietu
vių Namus. Čia reiškiasi visokia- 
riopas kultūrinis lietuvių gyve
nimas: juose veikia šeštadienio 
mokykla, knygynas, vyksta su
sirinkimai, įvairūs taut, švenčių 
minėjimai bei ruošiamos kitos 
kultūrinės pramogos. Per Kalė
das juose suruošta vaikučiams 
Kalėdų eglaitė ir Namų metinės. 
Dalyvavo konsulas S. Sirutis, 
kolonijos kapel. kun. V. Vaičiū
nas ir vietos lietuviai. Bendruo
menės pirm. J. Penčyla nusakė 
šventės reikšmę ir išdalino V. 
Tamulaičio knygelę “Sugrįži
mas”. Atsilankęs Kalėdų Sene
lis su dovanėlėmis (pulk. J. Ka- 
zitėnas) papasakojo mažiesiems 
apie mūšų gražią Tėvynę ir pas
kiau kiekvienam įteikė po do
vanėlę. Šventės nuotaiką paįvai
rino lietuviškų plokštelių muzi
ka. N. Metų išvakarėse Lietuvių 
Namuose įvyko bendruomenės 
narių visuot. susirinkimas, ku
riame J." Penčyla pasidalino min
timis apie bėgamuosius reikalus.

— Viena. — Filmui iš Hitlerio 
gyvenimo “Paskutinis aktas” ak
toriais yra pakviesta visa eilė 
žmonių iš buvusios Hitlerio ap
linkos, pav. šoferių ir pan.

Kosulio Sirupas
TURI VITAMINĄ C — TIK 50< VISUR

PARDUODAMA VISOSE VAISTINĖSE N-89-R

Perkant ar parduodant namus

HAMILTONE
kreipkitės į mūsų atstovų

Zigmą, Didzbali, 
1294 KING ST. R, HAMILTON 

Telefonas LI. 9-3558

R. TESLIA Real Estate
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HAMILTONO “TALKA”
Mus šaukia kietų kovų ir gy- yybė laiko vienu iš svarbiausių 

vybės aukoms pašventintas 1918 šių dienų uždaviniu kreipti gerb. 
m. Vasario 16, d. Nepriklausom^- tautiečių dėmesį į taip permai- 
bės aktas, savanorių, partizanų ningo gyvenamojo laikotarpio 
krauju aplaistytos mūsų Gimto
sios Žemės balsas. Ir šiais metais
minėdami mūsų didžiąją šventę 
pagarbiai, susikaupsime, grįšime 
mintimis į mažąjį, bet gražų Ne
muno kraštą. Per aukas ir pasi
šventimą tapo įgyvendinti Vasa
rio 16-tosios siekiai. Ir 1919 m. 
savanoris kūrėjas ant tėvynės 
laisvės aukuro sudėjo viską, ką 
turėjo brangiausia — savo gy
vybę.

Šių dienų kovojantis partiza
nas vėl ryžtasi stoti į kovą su 
daugiariopai gausingesnių ir 
nuožmui priešu nors ir aiškiai 
žinodamas, kad jis aukoti nebe
turi ką, išskiriant- pats save. 
Šiandieninė Lietuva iš savo sū
nų ir dukrų, gyvenančių laisva
jame pasaulyje, reikalauja daug 
mažesnės aukos. Tereikalauja 
visomis išgalėmis remti laisvės 
Tautos Fondą.

Kanados Tautos Fondo Atsto-

momentą. Neabejokime, kad gy
vename dienas, kurios gali stai
ga ir netikėtai pašaukti mūsų 
vadavimo veiksnius veikti. Bet 
koks veikimas jau pradžioje bū
tų pasmerktas nepasisekimui, jei 
jaustų, kad neturi nuolatinės ir 
užtikrintos paramos iš užnuga
rio.

Kviečiame ir kreipiamės į vi
sus susipratusius lietuvius, mo
kytus ir nemokytus, organizuo
tus ir neorganizuotus, senuosius 
ir naujuosius ateivius, ir visus 
kam tik rūpi, kad Lietuva vėl 
būtų laisva demokratinė valsty
bė, užimanti garbingą vietą kul
tūringų tautų tarpe, aktyviai da
lyvaukite Vasario 16 dienos mi
nėjimuose ir nuoširdžiai skirkite 
savo auką. Didžiąjam Laisvėš 
Aukurui.

Aukokite Tautos Fondui!
TF Atstovybė Kanadoje.

H. bombos sprogdinimai atidėti
Al. GIMANTAS

; Neperdaug garsiai .iš Vašing
tono buvo paleista žinia, jog 
JAV atideda tolimesnius vande
nilio bombos sprogdinimus, ku
rie buvo numatyti atlikti šių 
metų rudenį. Oficialiai teigiama, 
kad numatytasis bandymų pla
nas atšaukiamas todėl, jog ne
norima, kad tai savotiškai susi
kirstų su prez. Eisenhowerio pa
skelbtu atominės energijos tai
kos reikalams panaudojimo pla
nu.

Tiesa, kaip jau žinoma, JT, 
amerikiečių inspiruojamos, rug
pjūčio mėn. Ženevoje, šaukia 
tarptautinę konferenciją, kurio
je kaip tik numatyta svarstyti 
atominės energijos ne karo rei
kalams naudojimą. Tad, sakoma, 
tokiu metu naujai išsprogdintos 
amerikinės vandenilio bombos 
tikrai pasaulyje nuskambėtų di
deliu neskoniu. Bet užkulisyje 
kalbama, jog yra ir kitų priežas
čių, privedusių prie bandymų 
sulaikymo.

Kaip terf bebūtų, bet tiek 
Amerikos tiek ir'Europos moks
lininkų dauguma yra nuomonės, 
kad nesiliaują vandenilių bombų 
sprogdinimai gali mūsų'plhnėtoš 
orą užnuodyti bent 5 000 metų 
priekin. Tiesa yra, kad bandy
mai Pacifike parodę, jog net ne
didelės dalies pačios vandenili
nės bombos, išsprogdinimas at
nešęs nelauktų rezultatų. Netoli 
buvę 264 amerikiečiai ir dabar 
nėra pilnai laisvi nuo pavojaus, 
kad jie galėjo būti apnuodyti 
radioaktyviomis dulkėmis, paga
liau ir japonų žvejų istorija 
vaizdžiai liudija, kad hidroato- 
minė bomba yra ginklas, kurį 
reikia naudoti labai atsargiai ir 
laukti nenumatytų dalykų. O 
kas būtų buvę, jei tada būtų bu
vus išsprogdinta ne mažoji, bet 
pilnutinė bomba? Į tai niekas 
negali duoti bent kiek tikslesnio 
atsako.

Du prancūzų mokslininkai, 
Nobelio premijos laureatas Lou
is De Broglier ir Charles - Noel 
Martin, jau nedviprasmiškai

įspėja, jog tik dar 10 naujų bom
bų išsprogdinimas Žemės rutu
lyje, gali reikšti tikrą katastro
fą visai žmonių giminei, lyg ir 
savotišką savižudybę. O, kiti du 
amerikiečiai fizikai, dr. Henry 
Quastler ir dr. Eugene Rabino- 
witch, teigia, kad net ir “mažos” 
vandenilio bombos panaudotos 
ateities kare jau gali atnešti žy
mų žmonijos apnaikinimą ir vi
sos rasės susilpnėjimą, kuris ga
lėtų būti jaučiamas per ištisą se
kantį 1000 metų. Pagaliau, gana 
panašūs įspėjimai buvo paskelb
ti ir Californijos technologijos 
instituto bei Cornell universiteto' 
vardu.

Šitokia padėtis amerikiečius 
stato į savotiškai keblų ir netik
rą kelią. Viešai skelbiama, jog 
visa Vakarų gynybos sistema ba- 
zuojama atominiais ginklais. Jau 
ir NATO karinės galvos nutaru
sios, kad reikalo atveju bus pa
sinaudota taktiniais atominiais 
šoviniais. Gi, jei Vakarai, saky
kime, atsisakytų atominių gink
lų, gerokai laimi sovietai, nes jie 
visada turėjo ir turės žymiai 
jjrąnašesnį karių skaičių žemėje. 
Žiinoma, nereikia laukti, kad 
amerikiečiai sutiktų sunaikinti 
atominius ginklus, jei to nepada
rys sovietai. Gi tie, savo ruožtu, 
juk niekad nesutiks su jokiu 
rimtu nuolatinės inspekcijos pla
nu. Reiškia, atominės lenktynės 
vyks ir toliau. Abi pusės turės 
galingus ginklus, kuriuos bijos 
vieni prieš kitus panaudoti (bet 
ar tokią “baimę” reikėtų taikyti 
ir kremlinci pusei?).

Galutinai, vis dėlto sunkoka 
tarti, kuris faktorius bus lėmęs 
dabartinį Vašingtono nusistaty
mą. bet, reikia manyti, kad abi 
priežastys: politinės ir mokslo 
vyrų įspėjimai, bus tiek pavei
kusios, jog amerikiečiai laikinai 
nutarė kiek palaukti. Žinoma, 
tuo jokiu būdu nesilpninant sa
vo bent kolkas turimo atominiu 
ir vandenilio ginklų pranašumo 
prieš raudonuosius varžovus.

Praėjusį šeštadienį Vyr. Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto 10 
partijų, sambūrių ir grupių de
legatai “slapčiausiam ir užda
ram” posėdyje pritarė patvirtin
ti VLIKo iškėlimui iš Reutlinge- 
no, Vokietijoje, kuris laikine 
Lietuvos sostine išbuvo bene de
šimtį metų. Posėdžiui pirminin
kavo KD-kratų atstovas p. Lū
šys (BALFo reik, vedėjas), sek
retoriavo Henrikas Blazas (liau
dininkas, Tarpt. Žal. Intern .In
formacijos skyriaus bendr. Niu
jorke) . Kitais darbotvarkės 
punktais posėdis neparodė nei 
ryžtingumo, nei drąsos, nei įžval 
gurno. Vilkinių grupių delegatai 
sutarė, kad dviejų mėnesių lai
kotarpyje p. Lūšio ir H. Blazo 
vadovaujama komisija, į kurią 
įeis nuo kiekvienos grupės po 
atstovą, nustatys kur, kaip ir ka
da VLIKas turėtų būti keltinas.

KD norėtų VLIKą palikti 
arčiau Lietuvos
Posėdyje dalyvavusių delega

tų pareiškimais, tik vieni KD-tai 
spyrėsi VLIKą palikti “arčiau 
krašto”, kai veik visi kiti reika
lavo jį kelti į Niujorką. Tarp 
šių tautininkai ir ūkininkų par
tijos delegatai reikalavo kelti 
tuoj pat, kiti gi siūlė “tartis”, ir 
treti “naują komisiją”. Tautinin
kai posėdžio dalyviams išdalino 
savosios rezoliucijos projektą, 
kuris nebuvo nė* svarstytas. Ja
me VLIKo perkėlimas buvo ši
taip suformuluotas:

“2. VLIKo būstinė keliama į 
Niujorką, grupėms tuojau ati
tinkamai pakeičiant savo atsto
vus VLIKe ir skiriant į VLIKo 
plenumą po tris atstovus nuo 
kiekvienos grupės;

3. VLIKo prezidiumo ir Vykd. 
Tarybos funkcijos sujungiamos. 
Jas vykdo VLIKo prezidiumas”.

Tolimesniuose punktuose jie 
taip pat reikalavo VLIKą neati
dėliojant praplėsti pakviečiant 
ar sugrąžinant Lietuvių Atgimi
mo Sąjūdį, Liet. Frontą, Liet. 
Rezistenc. Santarvę ir Vilniaus 
Krašto Liet. Sąjungą. Kitiems 
susiblokavus prieš “greitą per
kėlimą”, tautininkai vėliau grįžo 
prie savo “lanksčios” — “taikin
go sugyvenimo” politikos, galbūt 
prisiminę Liet. Fronto Bičiulių 
žygį pasitraukiant iš VLIKo, bet 
nelaimint tuomi ryškesnių per
mainų jame. Tautininkai siūlė 
Europoje palikti Informacijos ir 
Krašto reikalų įstaigas, o paski
ruose kraštuose 'VLIKo* delega- 
tūras visuomeniniams lietuvių 
reikalams.

“Stoka ryžtingumo”
Vienas tarptautinio masto lie

tuvių politikas nutarimą perkel
ti VLIKą pavadino “stoka ryž
tingumo” ir “pernelyg jau mažu 
žingsniu pirmyn”. Jis ir kiti ma
nė, kad turi būti veikiama rea
liai ir vadinant dalykus tikrai
siais vardais. Jei VLIKas, jo de
legatai gauna instrukcijas iš 
Niujorko esančių centrų, tai ku
riam tikslui šis dvilypumas tęs
tinas?

Lietuvių Fronto Bičiulių kal
bėtojas iš pradžių nenorėjo šiais 
klausimais pasisakyti, kaip ne
priklausąs VLIKui, juoba, kad 
šitokią ateitį pramatę jau seniau, 
kada protestuodami iš jo pasi
traukė, tačiau primygtinai klau
sinėjamas pareiškė, kad iš da-

Niujorko bendradarbio 
ALMA^JS

Tuo metu, kai britų spaudos 
žymi dalis prisispyrusi įrodinėja 
apie Vokietijoje tariamai kylan
tį nacizmą ir nacių siautėjimą II 
Pasaulinio karo metais, visiškai 
nutylėdama apie bolševikų bar
bariškus darbus, o kai kurie 
laikraščiai darbo - partijos, dele
gatų lūpomis suranda raudonų
jų rešime daug tokių pozityvių 
pusių, kurių nemato pavergtieji 
tų kraštų gyventojai, visai kito
kį vaizdą duoda žymioji vokie
čių spaudos dalis. Čia nuolatos 
rasime išsamių aprašymų ar au
tentiškų grįžusiųjų pasakojimų, 
atskleidžiančių visą bolševikinio 
režimo šiurpulingumą. Smun
kantį sovietinį žemės ūkį, ku
riam pakelti buvo griebtasi tie
siog drastiškų priemonių, rodo 
kad ir

Lysenkos nuvainikavimas ir. 
pakeitimas jo teorijų taria
mai tikresnėmis Mičiurino 
teorijomis,

kurios, didelis klausimas, ar il
giau ištvers už Lysenkos teori
jas. Be sovietinių koncentraci
nių stovyklų aprašymų ir grįžu
siųjų karo belaisvių ar civilių in

Sovietinio ūkio ligy priežastys
kuose negali tarpti net ir ge
riausiai ugdomas javas, 

nes, pasirodo, ūkininkai ir į ko
lektyvinius ūkius jėga įjungtieji 
darbo valstiečiai pirmoje eilėje 
rūpinasi savo sklypeliais, negu 
bendrąja “visuomenine žeme”. 
Sovietų spauda skelbia: TSRS 
teritorijoje šiemet užsėta ir ap
sodinta 9.5 milijono ha žemės 
daugiau negu 1953 m. Iš to skai
čiaus tik vien grūdinėms kultū
roms buvo skirti 6,5 milijono ha. 
O Sibire, Kazachstane ir kitur 
įkurti 124 nauji tarybiniai ūkiai 
ir 2,5 milijono ha “įsisavinta 
naujų plėšinių”. Ir vis dėlto, ne
paisant to, net ir pats TSRS kp 
ck plenumas skeptiškai žiūri į 
kažkur sunykstantį derlių. Ne
paisant visų skatinimų ir net 
drastiškų priemonių, kurių bu
vo imtasi sovietiniam žemės 
ūkiui pakelti, kolektyvininkai 
žiūri abejingai į jiems partijos 
skirtuosius tokius “garbingus 
uždavinius”. Be mažų išimčių, 
darbas kolchozuose laikomas 
darbu svetimiesiems, dažnai net 
okupantams.
Tuo tarpu kolektyvinių ūkių

nei sistemai didina taip pat dar
bo valstiečių “pritvirtinimas” 
prie kolektyvinių ūkių: jie be 
leidimo niekur negali kitur išsi
kelti, o tokie leidimai praktiškai 
veik niekam neduodami. Todėl 
netenka stebėtis, kad kolektyvi
niai ūkiai, nepaisant visų skel
biamų pirmūnų “pasiektų lai
mėjimų”, vis smunka. .

Tuo tarpu visai kitokį vaiz
dą ir darbingumą matome 
-tų' pačių darbo valstiečių 
sklypuose ar žemės ruožuo
se, leistuose jiems patiems 
apsidirbti.

Čia jie dirba su meile ir noru, 
nes žino, kad dirba ne kam ki
tam, ne raudoniesiems ponams, 
bet patys sau. Šis reiškinys ir 
sudaro vieną iš svarbiausių so
vietinio žemės ūkio problemų. 
Nors ir po tiekos metų, bolše
vikams vis niekaip nepavyksta 
išauklėti iš darbo vergų tokią 
kartą, kur baudžiauninkai ištik
to, bet ne laikraščiuose ir per 
propagandinius pasi rodymus 
girtų savo pavergėjus ir su noru 
jiems vergautų. J. R.

bartinės VLIKo sudėties, kur ji 
bebūtų, jie neturį vilčių. Patį 
posėdį, vykusį 5 dienas LLK pa
talpose, jie laiką tik rekomenda
cinio - moralinio pobūdžio susi
rinkimu, kuris betgi pačio VL 
IKo kaip tokio neturįs galios 
įpareigoti. Pats VLIKas, ne kas 
kitas, privaląs nubalsuoti kur, 
kada ir kaip jau keltis. Fronti
ninkų kalbėtojas taipgi išsidavė 
pritariąs KD nuomonei, kad per
kėlimas į JAV reikštų faktišką 
VLIKo idėjos sumenkinimą. Bu
vo pareikšta, kad antikomunis
tinis frontas Amerikoje yra pa
kankamai gerai suorganizuotas, 
ir kaip tik Europoje jis turįs bū
ti sustiprintas. Frontininkai šeš
tadienio posėdyje įžiūrėjo kaip 
ir tautininkai tik padėties vilki
nimą, neparodant tikro noro VL 
IKą iš pagrindų reformuoti.

“Nepriklausomybės Fondas”
Gausios laisvųjų lietuvių par

tijos, atrodo, siekia išspręsti VL 
IKo ir ALTo reformų reikalą 
pertvarkant piniginius fondus. 
Tautininkams su “vasalais” pa
skelbus “Nepriklausomybės Fon 
do” mintį, tuoj pat atsišaukė 
“Darbininkas” Brooklyne ir rie
biomis raidėmis pagrasino, jei 
tautininkai organizuoja savo at
skirą fondą, skaldydami Tautos 
Fondą, tai tada ir kitos grupės 
pradėsiančios telkti savuosius iš
teklius ir juos naudoti savo nuo
žiūra. “Naujienos” tuoj pareiš
kė savo išgąstį vedamajame “Se- 
paratinis Fondas”, ir reikalavo 
ALT vicepirmininką A. Olį, Či
kagos Švaros Palaikymo vadovą, 
neatidėliojant suvaldyti tauti
ninkus, kuriuos jis iki šiol ALT 
tariamai atstovavo. Stebėtojų 
nuomone, šitokia atskirų grupių 
fondų, kaip I D. karo metu, idė
ja esanti didžiai pavojinga. Tiek 
tautininkuose, tiek frontinin
kuose, tiek visuomenėje visai ne
priklausomai vieniems nuo kitų, 
buvo daug kalbama, kad norin
čios ir priimtos VLIKan grupės, 
pagal savo delegatų skaičių Vyr. 
Išlaisvinimo Komitete įneštų T. 
Fondan atitinkamas sumas. Bu
vo spėjama, kad šitokios refor
mos išstumtų arba priverstų su
sijungti bei susiblokuoti “liaudi
ninkus, ūkininkus, socialdemo
kratus”. Bene pastarųjų inicia
tyva šesfadienfoNiujorKo kon
ferencijoje antruoju punktu bu
vo pasiūlyta pasmerkti “Nepri
klausomybės Fondo” įsteigimas. 
Pirmaisiais balsavimais betgi jo
kio nutarimo nebuvo atsiekta. 
Po pertraukos vis dėlto buvo pa
reikštas tuo reikalu vilkiniu gru
pių apgailestavimas. Tautininkai 
su vasalais dėlto tik šyptelėjo. 
VLIKo komisijai darbuojantis

Suskilo lenkų 
liaudininkai

Lenkų liaudininkai, kuriems 
eilę metų vadovavo Mikolajczy- 
kas jau senai pradėjo nesutikti 
viduje. Rezultate pereitą rudenį 
Mykolajczykas iš pirmininko pa
reigų pasitraukė. Vykdomasis 
komitetas tada partijos vadova
vimą pavedė Banczykui ir Waj- 
cikui. Mikolajczykas betgi po 
keleto savaičių nuomonę pakei
tė ir atsistatydinimą atšaukė. 
Kai partijos vykdomasis komi
tetas to jau nebepripažino, Mi
kola jezyk nusprendė sušaukti 
partijos suvažiavimą Paryžiuje, 
kur jis turįs daugiau savo šali
ninkų. Partijos dabartinis C. ko
mitetas paskelbė nepripažinsiąs 
šito suvažiavimo teisėtumo. Tuo 
būdu atrodo, kad lenkų liaudi
ninkai suskils į dvi grupes — 
vieni su Mikolajczyku, kiti be jo.

Buvęs Costa Rico prezidentas 
kaip rašo savo laiške ten gyve
nęs vienas lenkas (Glos Polski 
Nr. 5), esąs pusiau lenkas ir dar 
gerai mokąs lenkiškai. Jo pilna 
pavardė esanti Teodoro Picado 
Michalski. Kaip rašytojas jis 
esąs parašęs eilę knygų apie 
Lenkiją. Jo “La Victoria del Vis
tula” buvusi pirmoji knyga is
paniškai apie Lenkijos kovas su 
bolševikais ir laimėjimą.

.perkėlimo reikalais, “nepriklau
somųjų” fondų plėtimasis, atro
do, neišvengiamai ves prie VL 
IKo ir ALT-bos reformų.

“Eltos” korespondentas 
pašalintas iš posėdžio 
Posėdžiui baigiantis atvyko 

“Eltos”, VLIKo informacinės 
agentūros, korespondentas Niu
jorke, kad posėdžio išdavas pra
neštų “Eltai” Europoje. Nežiū
rint, kad posėdyje dalyvavo kaip 
“mažlietuvių atstovas” “Naujie
nų” korespondentas, tautininkų 
“Dirvos”, “Draugo” ir kt., susi
rinkimo sekretoriui (“NL” ko
respondentui) pasiūlius, pirmi
ninkaujantis BALFo reik, vedė
jas labai mandagiai paprašė “El
tos” atstovą iš posėdžio išeiti. 
Užklaustas kodėl parlamentari
nes funkcijas atliekančiam 
veiksny iš vis lietuvių spaudai 
draudžiama dalyvauti, susirinki
mo sekretorius atsakė, jog tai 
esąs “slaptas, uždaras” posėdis. 
Pasiteiravus, kas nutarė šį “slap
tumą”, sekretorius parodė į su
sirinkusius, kurie paskirai už
klausti betgi paneigė p. Blazo 
teigimą. Tautininkų atstovas 
netgi pasiskubino pridėti, kad 
jie kaip tik kviestų kuo daugiau 
lietuvių žurnalistų šiuos posė
džius sekti,.. Atrodo, jog tebe
turime manančių, kad lietuviš
koji pasaulio bendruomenė te
gali būti informuojama ,tik pro 
spalvotus, partinius akinius. Kai 
kas mano, kad neturėjimas ob
jektyvios laikraštinės informaci
jos ir yra viena pagrindinių prie
žasčių dabartinės padėties Lie
tuvos laisvinimo akcijoje.

Niujorko visuomenėje svarsto
ma, ar besiorganizuojanti Pasau
lio Lietuvių Bendruomenė nega
lėtų perimti VLIKo, o Amerikos 
Lietuvių Bendruomenė — ALT 
darbų. Abi šios organizacijos 
šiuo metu pergyvena krizę. Pa
siteiravus pas mūsų politikus te
ko patirti, kad VLIKo nederėtų 
nuvertinti, nes ir svetimtaučiai 
daug augščiau statą VLIKą už 
Estų ar Latvių bendruomeninius 
veiksnius.

Stebimasi “Sandara” ir
“Naujienomis”
Niujorke stebimasi “Naujie

nų”, o ypač “Sandaros” kaiku- 
riais straipsniais. “Naujienos” — 
“prakeiktų rusiškos kultūros di
pukų” tarpe praėjusią savaitę 
susirado, kitą “bįmbininką” dr. 
D. Krivicką (Pirmuoju buvo ap
šauktas šis Jūsų bendradarbis, 
pirmas pastebėjęs pavojingą 
Kersteno Ko-teto linkmę). “N” 
kaltino dr. D. Krivicką, kuris 
buvo pakviestas parašyti Kers
teno Komiteto darbų populiarią 
apžvalgą, masiniam platinimui 
už tai, kad jis citavęs komunis
tinius rinkimų pranešimus ir tuo 
skelbęs “komunistinę propagan
dą”. “N” betgi užmiršo pastebė
ti, kad po jų sekė komentaras...

“Sandara” džiaugiasi suradusi 
ALT naują veiklos sritį: “Per
tvarkyti ir atitaisyti kas buvo 
netiksliai padaryta ar paskelbta 
bus, savaime nelengvas uždavi
nys. Bet jį visgi, turės atlikti 
ALT”. (Atrodo, jog pasiskubino 
jau kiti veiksniai, kurie dėl pro- 
gudiškos propagandos atrėmimo

(Nukelta į 6 psl.)

Trečioji savo dydžiu Hamilto
no lietuvių kolonija atkreipė dė
mėsi į ekonominį kolonijos gy
venimo stiprinimą. Hamiltono 
lietuviai, pagal paskutines Tau
tos Fondo Atstovybės žinias, yra 
jau įsigiję virš pustrečio šimto 
gyven. namų. Yra visa eilė pre
kybininkų ir asmenų besiver
čiančių įvairiais amatais. Dau
gelis iš tautiečių turi sutaupų ir 
laiko jas bankuose už mažus 
procentus. Kiti — įsikūrimui ir 
biznio reikalui dažnai yra reika-, 
lingi trumpalaikių paskolų. Iki 
šiol dauguma tokių turėjo nau
dotis įvairių kredito įstaigų pa
tarnavimais palikdami toms 
įstaigoms nemažus pelnus. Jau 
seniai pas hamiltoniečius glūdė
jo mintis įsteigti Hamiltone 
smulkaus kredito bankelį koope- 
ratyviniais pagrindais. Šios min
ties iniciatoriai sausio 23 d. pa
rapijos salėje sukvietė steigsimo 
bankelio informacinį susirinki
mą. Jame atsilankė netikėtai di
delis skaičius. Specialiai atvykęs 
i susirinkimą Kanados Kredito 
Unijų Są-gos atstovas p. Smith 
plačiai paaiškino tokių kredito 
keoperatyviniais pagrindais vei
kiančių bankelių tikslus ir veiki
mo būdus. Iš pranešimo paaiš^ 
kėjo, kad bankelio nariais gali 
būti visi Hamiltono ir apylinkės 
lietuviai. Įstojamasis nario mo
kestis 25 centai, pajus - šėras $5. 
Bankelyje pinigus galima bus 
laikyti šėrų - pajų sąskaitoj ir 
paprastoj sąskaitoj. Už šėrų są
skaitoj laikomus pinigus bus 
mokomos didesnės palūkanos 
(priklausys nuo to, kiek banke
lis turės pelno) ir kurias palū
kanas nustatys bankelio narių 
susirinkimas. Indėlių sąskaitos 
palūkanos bus iš anksto nustaty
tos, mažesnės negu šėrų sąskai
tos palūkanos, bet didesnės ne
gu paprastai bankų ir kitų fi
nansinių bendrovių yra moka
mos. Paskolas galės gauti tik 
bankelio nariai, o nariais galės 
būti tik lietuviai. Šerų ar indė
lių sąskaitoj laikomi pinigai ga
lės būti išimti kiekvienu pareika 
lavimu. Visi bankely laikomi pi
nigai (šėrų ir indėlių sąskaito
se) yra apdraudžiami Kredito 
Unijų Sąjungoje, kuri yra glau
džiame ryšyje su panašia orga
nizacija JAV ir tuo būdu apjun
gia apie 10 milijonų narių. Dėl 
šio apdraudimo; Lankelio narių 
nei šėrai, nei indėliai žūti niekad 
negali. Be to, bankelis eina ir ap- 
draudėjo pareigas. Pav. jeigu 
narys turės bankelyje 1000 dole
rių, indėlį ir mirs, tai jo įpėdiniai 
be tų 1000 dolerių dar gaus kitą 
1000 dolerių iš Unijų Apdrau- 
dcs. Jeigu narys mirs būdamas 
bankeliui skolingas, tai likusioji 
skolą iš įpėdinių neieškoma. Už 
teikiamas paskolas bus imama 
1% palūkanų per mėnesį. Ban
kelio narys, nežiūrint kiek jis 
bus įsigijęs šėrų, turės tik vieną 
balsą. Tai yra labai svarbus įsta
tyminis nuostatas, nes galėtų at
sitikti, kad vienas narys įsigys 
didelį skaičių šėrų ir taps banke
lio šeimininku gaudamas pagal 
šėrų skaičių ir balsų tokį pat 
skaičių. Šiuo atveju tai įvykti 
negalės. z

Bankelio veikimo reikalu pla

čius paaiškinimus davė atvykęs 
iš Toronto panašaus bankelio 
narys p. Meilus. Jo žodžiais — • 
Toronto “Parama” per trumpą 
laiką padarė didelę pažangą ir 
apyvarta jau siekia virš 100.000 
dolerių. “Parama” jau yra tiek 
stipri, kad prašo leisti išdavinė
ti ir ilgalaikes paskolas (mor- 
gičiams).

Ne vienam kils klausimas iš 
kur bankelis mokės didesnius 
procentus už indėlius, negu kiti 
bankai? Atsakymas visai pa
prastas: visi bankai turi labai 
dideles administracines išlaidas, 
kurios ir suėda didelę bankų 
pelno dalį. Gi mūsų bankelis jo
kių administracinių išlaidų ne- • 
turės, nes vykdomieji organai 
dirbs be atlyginimo. Pirmutinė 
bankelio išlaidų pozicija bus — 
apdraudimo mokesčiai už indė- ’ 
liūs," bet pastarieji nėra dideli ir 
bankelis pilnai pajėgs juos mo
kėti. Žinoma, metams bėgant, 
jeigu bankelio reikalai eis gerai 
ir bus reikalinga žmogaus, kuris 
nuolat dirbtų, tada turint pelno 
visada turės būti apmokamas ir 
dirbantis žmogus. , >

Iniciatorių sušauktame susi
rinkime didelis skaičius pareiškė 
norą įstoti į bankelį nariais. Ta
čiau pačioj pradžioj tereikėjo ' 
pasirašvti valdžiai pareiškimą 
tik 20-čiai narių. Čia pat buvo 
parinktas ir bankelio vardas 
“Talka”. Kredito Unijų atstovas 
p. Smith pažadėjo iki vasario 13 
d. išrūpinti valdžios leidimą ban
keliui veikti ir todėl tą dieną, 
t.y. vasario 13 d. parapijos sa
lėje tuojaus po pamaldų įvyks 
oficialus steigiamasis bankelio 
susirinkimas, kuriame bus ren- ' 
kami ir vykdomieji organai: val
dyba iš 5 narių ir 2 kandidatų, 
Kredito komitetas iš 3 narių ir 
2 kandidatų ir Priežiūros komi
tetas iš 3 narių ir 2 kandidatų.

Žinoma, bankelio geras veiki
mas bus tada, kai juo pasitikėsi
me — jame laikysime indėlius, o 
reikalingi paskolų -— eisime sko
lintis. kam eiti pas kitataučius 
pagalbos prašyti ir leisti jiems 
iš mūsų uždirbti, jei mes galime 
skolintis pas savus. Nevienam 
girdėta Toronto UNF salė, kurią 
dažnai ir lietuviai naudojasi, yra 
nuosavybė panašaus ukrainiečių 
bankelio Toronte. Tokie banke
liai randasi didesnėse įmonėse 
ir įstaigose,. Laikui bėgant, jeigu 
reikalai eis gerai ir bankelis su
tvirtės, kodėl nebus galima pa
galvoti ir apie lietuvių namus 
Hamitone! Tačiau, gali atsitikti, 
kad į bankelį daug kas įneš in
dėlių, bet nebus kas skolinasi ir 
tuo būdu, bankelis neturės pel
no. Bet ir čia išeitis yra: turint 
atliekamų pinigų bankely juos 
visada galima paskolinti Kredi
to Unijai, kuri moka 2% palūka
nų ir juos perskolina kitiems pa- 
naišems bankeliams, kur pinigų 
trūksta, o paskolų pareikalavi
mas didelis. ■ ' : .

Todėl, visi kuriems rūpi fnūsų 
kolonijos ekonominis sustiprėji
mas dėkimės prie bendro - ko- 
operatyvinio darbo. Skaitlingai 
atvykime į bankelio steigiamąjį 
susirinkimą, įstokime nariais 
šūkiu: savi — pas savus!

E. Sudikas.

800 metų Suomijos
• krikščionybei

Šiemet sueina 800 metų nuo to 
laiko, kai Suomiją pasiekė pir
mieji misijonieriai. 1155 m. buvo 
pastatytas jos žemėj pirmasis 
kryžius. Kiek sąlygos leis, suo
miai šią sukaktį paminės.

ternuotųjų pasakojimų apię 
žiaurią komunistinę kasdienybę, 
vokiečių spaudoje rasime ir šiaip 
tiksliausias faktais bei duomeni
mis pagrįstų samprotavimų, at
skleidžiančių, ko verti jų visi pa
gyrai apie tariamąją pažangą že
mės ūkyje, pramonėje ar kitose 
sovietinio ūkio srityse.

Štai ir įtakingas vokiečių dien
raštis, leidžiamas Muenchebę, 
“Sueddeutsche Žeitung”, išsa
miai pavaizduoja,

kodėl kolektyvinių ūkių lai-

vadovybėje dažniausiai sėdi su
kišti seniai arba tokie, kurie vi
sai nieko nenusimano apie tik
rąjį žemės ūkį. Neturint kur jų 
iškišti kitur, mieste, tokie parti
jai ištikimi kandidatai buvo pa
siųsti į kolchozus. Amžinai gir
tas ir visokių ydų pilnas kolcho
zo pirmininkas — tai vis cent
rinė figūra, kurią užtiksime veik 
kiekviename sovietinių humoro 
laikraščių numeryje ar net ir 
bolševikinėse karikatūrose. Ne
apykantą kolchozams ir sovieti-

ROSE HEATING & TINSMITH CO.
Įrengia aauįas, vrsų a pi ii d y mo ruiių krosnis: v a n da n s, oro or kombinuotos, kūre
namas anglimis, alyva ar 90x0, Daro pagrindiniu* Jctosnių išvalymus (vacuum), 
nes nevalytos krosnys sudegina daugiau kuro ir neduoda šilumos. Atnaujina se
nus oil bumerius, krosnis, tvarko ir praveda naujos apšildymo šakas. Atlieka vi
sus skardos darbus, deda vamzdžius nuo stogų vandeniui nubėgti. Įrengia vėsin
tuvus (fans) restoranams, dirbtuvėms, prausykloms ir virtuvėms.

DIDELIS PASIRINKIMAS. IŠSIMOKUIMO SĄLYGOS. DUODA GARANTIJAS.

543 Sherbourne SL, Toronto. WA. 1-9758
SAV. L J. ZALECKIAI.

S

Tariama BREDINGS
....į..,: .

B SAILINGS
BRADINC BREWERIES LIMITED 

Ottawa • Windsor • Montreal * Hamilton

B
B

MALONUS PRISIMINIMAI
LAZIENKI SODAI VARŠUVOJE

Tai tikras Varšuvos pasididžiavimas,'nes Lazienki sodai yra 
gyvas garbingos Lenkijos praeities liudininkas. Įsteigti aštuonio
liktojo šimtmečio x pabaigoje karaliaus Stanislovo Poniatowskio, 
sodai supa imperatoriškas vilas, teatrus ir Lenkijos didvyrių pa
minklus, išdėstytus paliai pasivaikščiojimo takus.

Beveik trijų šimtmečių laikotarpyje Lazienki sodai kartu 
su Varšuva pergyveno nesuskaitomas svetimųjų pavergimo dienas, 
tačiau jų grožis nepasikeitė. Net ir šiandien jie yra buvusios lais
vosios Lenkijos priminimas, kuri vėl bus laisva... tačiau šiandien 
jie primena anuos malonius laikus.

JŪSŲ MALONUMUI SPAUSDINA . . .



A. STANČIKAS
Bolgęs Notional Radio Institute Radio

Dėmesio Ponioms ir Panelėms!

Vandos Žukauskienės
MOTERŲ KIRPYKLOJE

‘Jfritėnin&tisni, ■ UwinVllil lai
? pmrttiojiWii

^SAbotefcOs prftaYkomos kiekvienai
-p- individualiai

'? n ARTISTIC BEAUTY SHOP
J ■ Tel. KE. 4731.

-219 Roacesvalle* Ave,. Toronto

moterę kirpykla 
jANWs • ' : 

BEAUTY SALON
407 Roncesvalles Arei 

prie "Howard Park Ave.
Toronto.

TeL OL. 6415.

ir televizijos skyrių.

TAISAU

ft Able APARATUS
■■ Aparatai paimami Ir grąžinami į 

■amus vdtoi.
. Darbos garantuotas.

Prateu skambinti ME. 1602, kasdien 
nuo 6 vaL iki 9 vaL vakaro ir teita- 
dieniais nuo 9 vdl. Iki 12 vai. ryto.

f * t r t - t v* tr,*

SPCCTAS
Kanados Sporto Apygarda 

skelbia. Kanados lietuvių stalo 
teniso pirmenybės prasidės, 9 v. 
rytą Toronto Lietuvių Namuose 

į vasario 12 d. Pirmenybėse bus

VLIKas KELIASI IŠ REOTLINGENO?

Garantuotos anglys yra geriausios !

iTisų rūšių anglis ir malkas užsa 
kykite per mūsų atstovus

VYT. ir SIGITĄ AUŠROTUS

SKAMBINTI TELEFONU LL. 0527
4

DOMINION
COAL & WOOD

BALČIAUSIAI ir ŠVARIAUSIAI 
baltiniai išskalbiami Metropolitan 

Toronto rajone

Canada Laundry 
KE. 1146 k v

Mes' paimame iž namų ir pristatome 
BE ATSKIRO MOKESČIO.

Jūsų patogumui turime CASH & 
CARRY krautuvę 1 125 Dundas St. W.

?r< J, .-. (Nuo 10 vai* ryto iki 10 vai. vakaro) Kalbame ukrainietiškai, lenkiškai, vo
kiškai ir lietuviškai.

310 nuolaidos, kas atsineš šį skelbimą ir pirks nemažiau kaip už $50 AUTOMATINIS 
natūraliu gazu 

šildymas 
Water 
Heater 

(vandens šildytojas)
PILNA KAINA

$129.85
Dred

Tik pažvelkit į šį modernų miegamąjį!
12 gabalų modemiško stiliaus miegamasis, į kurio komplektą įeina: 
lovą, komoda su talpiais stalčiais, spinta, spyruoklinis matracas, 
2 piūk. pagalvės, 2 kamb lempos su gaubtuvais ir Čhenille lovos 
užtiesalas, Speciali žema kaina $125. Taip pat turime įvairių kom
plektų miegamųjų sofų, gazo ir elektr. krosnių, skalbimo mašinų, 
matracų, kilimų, spintų ir visa, kas reikalinga namų apstatymui 
Duodamos lengvos išsimokėjimo sąlygos. Pristatymas ir perlai
kymas prekių veltui. Atidaryta nuo 9 vai ryto iki 9 vai vak.

COLLIS FURNITURE COMPANY
439 QUEEN ST. W. (prie Spadina). TeL ĖM. 68094

4 10% įmokėti
• 6% palūkanų 

už likusius
b Už likusius 

mokama rato- 
mis kas mėne
sį Gazo kom
panijai

• 5 rūšių šildy
tuvai (heater):• 
nuo 18 iki 64 
galionų IĮ va-: 
landa.

įrengiama per 
24 valandas.

G ARNEY and CO.
15 Barton Ave.

Toronto

pravestos individualinės, rungty
nės vyrų, moterų ir jaunių kla
sėse ir komandinės varžybos vy
rams. Dalyviai registruojasi 
rungtynių vietoje, sumokėdami 
25ę sviedinukų mokesčio. KSA.

Sportinės naujienos. Vasario 
mėnuo atrodo bus turtingas 
sportiniais parengimais Kanados 
sportininkams. Pabaltiečių Spor
to Federacija ruošia stalo teniso 
rungtynes, kurios įvyks vasario 
20 d. Toronto Table Tennis Cen
ter patalpose. Bus pravestos in
dividualinės ir komandinės var
žybos vyrams ir moterims. PSF 
numatytos šachmatų rungtynės 
nukeliamos į kitą mėnesį, kadan
gi šiuo metu vyksta Toronto 
miesto šachmatų pirmenybės, 
kuriose dalyvauja lietuviai ir es
tai. Vasario 12 d. Kanados sporto 
apygarda praveda pirmąsias Ka
nados lietuvių stalo teniso pir
menybes, kurios įvyks Toronto 
Lietuvių Namuose. Pradžia 9 v. 
rytą. Snow Valley prie Barrie 
numatomos slidinėjimo rungty
nės apie vasario 26-27 d. Vyties 
tinklininkės ši mėnesį turės tre
jetą pirmenybių rungtynių prieš 
latves, YWCA ir ukrainietes. 
Šis mėnuo taip pat bus gausus 
krepšinio rungtynėmis. Šį sek
madienį Niagaroje viešėjo Ro- 
chesterio Sakalas ir gana augštu 
rezultatu nugalėjo Niagara — 
.76:52. Ypatingai rungtynėse pa
sižymėjo Grybauskas, sukrovęs

VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ

Siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS 

Didelis pasirinkimas importuotų me
džiagų, moterų ir vyrų kostiumams it 
paltams. Užsakymus atlieku žemiau
siomis kainomis.
1299 DUNDAS ST. W. TORONTO

INTER - CITY
Heating

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

67 ESSEX ST.
Tel. OL. 8010

net 46 krepšius. Sekančios mažo
sios krepšinio lygos rungtynės 
įvyks Niagara Falįs, kur Hamil
tono Kovas žais prieš vietinę ko
mandą. Rungtynės įvyks atei
nantį sekmadienį. Vasario 19 d. 
Vytis Toronte žais prieš Cleve- 
lando Žaibą. Hamiltono - Kovas 
tai pačiai dienai kviečia į Hamil
toną Detroito Kovą. Šiuo metu 
sporto apygarda praveda geriau- 
sio Kanados lietuvio sportininko 
1954 m. rinkimus. Šių rinkimų 
daviniai turi paaiškėti artimiau
siu laiku. Taip pat yra skiriama 
dovana ir jauniesiems sportinin
kams už geriausią pasekmę bet 
kurioj sporto šakoj 1954 metais.

Sporto klubas Kovas išsirinko 
naują klubo valdybą, kurią da
bar sudaro: pirm. Bulionis, vice- 
pirm. Grajauskas, sekret. Gurgž- 
dytė, kasin. Laugalys ir reik, ve
dėjas Paltarokas. Naujajai val
dybai linkėtina geros sėkmės.

A. S.
Kaune sausio pradžioje vyko 

respublikinės jaunių krepšinio 
rungtynės. Mergaičių grupėje I 
vietą, kaip ir pernai, laimėjo 
kaunietės, II — Panevėžio, III — 
Vilniaus komandos. Berniukų 
tarpe geriausia pasirodžiusi 
Šiaulių rinktinė. Kauniečiams 
teko II, vilniečiams III vieta.

Jaunuolių ir merginų grupėje 
I v. iškovojo kauniečiai, II v. 
užėmė šiaulietės ir klaipėdiečiai, Į 
o vilnietės ir panevėžiečiai pa
siliko III vietoje.

LONDON, Ont
Skautų tėvų bei globėjų būre

lis vasario 19 d., šeštadienį, p. 
Statkienės salėje, Clarence gt. 
357 nr., rengia smagų Užgavėnių 
linksmavakarį su įvairia ir įdo
mia programa. Bus staigmenų ir 
kitų tiesiog sensacingų pasirody
mų bei karnavalinių dalykėlių.

Gros puiki kapela. Veiks bufe
tas. Pradžia 7 vai. vak. Pelnas 
— skautams paremti.

Londono lietuvių skautai, tė
vų bei globėjų remiami, pradėjo 
atliekamo popieriaus rinkimo 
vajų. Už parduotą popierių gau
tas lėšas numatoma sunaudoti 
vasaros skautų stovyklos reika
lams. Pernai buvusi Londono 
skautų stovykla buvo sutelkusi 
gražų jaunosios kartos būrį. Šie
met norima stovyklą ruošti dar 
platesnio masto.

Maloniai prašoma visų londo- 
niškių atliekamo popieriaus ne
išmesti: truputį pasaugoti. Jo at
siimti Atvyks skautai ir tars nuo- 
šird ųačiū. L. E-tas.

‘ (Atkelta iš 5 psl.) 
kreipėsi į istorikus: Min. Žadei- 
kis į dr. C. R. Jurgėlą, o LLK — 
į dr. S. Sužiedėlį, kad jie paruoš
tų argumentuotą lietuvių paaiš
kinimą ir išsiuntinėtų pasaulio 
veiksniams), “Sandara” paskel
busi apie “Rūgštaus Pieno Klu
bo” įsisteigimą Vašingtone (na
riai: Jurgėla, Petruitis, Laba
nauskas, ir Vaičiulevičius (?)) 
rašo: “ALT iš savo palyginamai 
nedidelių lėšų turi daug ką ap
rūpinti ... Išlaikymas Informa
cijos Biuro Niujorke yra reika
lingas darbingumo ir prestižo 
atžvilgiu. Tas vienas paima treč
dalį Tarybos biudžeto.. Ji ne
siteikė betgi nurodyti, ką per 
pastaruosius metus šis biuras, yra 
nuveikęs informacijos ir “pres
tižo” srityje (!)... “Sandara”

betgi pagrįstai džiaugiasi Vasa
rio 16 švente: “... Tie vėjai įkve
pia mumyse daugiau ryžtingu
mo, išsklaido apatiją ir apsnū
dimą”.

————— x

— Varšuva. — Skelbiama, kad 
Lenkija pati gaminanti spraus- 
minius lėktuvus.

— Paryžius. — Prancūzijos ko
munistų vadas Thorez nusipirko 
už $90.000 vilą Rivieroje, greta 
pagarsėjusio Aga Khan vilos.

— New Delhi. — Indija pasi
rašė sutartį su Sov. Rusija dėl 
pastatymo plieno fabriko 1 mili
jono tonų pajėgumo. Tai bus pir
mas atsitikimas, kad Sovietų 
Rusija ką statys nekomunisti
niame krašte.

— Otava. — Sekančių metų 
Kanados biudžeto projektas yra 
$111.000.000 mažesnis už šiųmetį.

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 ROąE 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 DUNDŽIAI.

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 sv. Jono Krikštytojo lietuvių bažnyčią)
Taip pat pas mus yra didžiausias pasirinkimas gintaro išdirbinių 
ir kitų dalykų bei dovanų iš Vokietijos, Šveicarijos, Švedijos, 
Japonijos ir kitų kraštų. -r -

INCORPOtATiO IN THE PROVINCE OF ONTARIO

the owner ofTHIS CERTIFIES that

non-cumu!ative, non-voting

officers and to be sealed with the seal of'the Company at

Pirkdami akcijas didžiausios lietuvių prekybos Toronte-pefoingiausiai investuosite savo sutaupąs 10,000.00 101,628.26

of the pi
The said 
the lettei of this 

ileges,

3,225.00
94.50

1,740.59

Redeemable Preference Shares of the capital stock of
MOHAWK FURNITUtt UMiTED

Certificaiį properly «nd£ąed, a^d.shįdl carry ai 
limitations, restrictions anįFcondffiO!irseHorth

IN WITNESStWHEREOF the said Company has caused this Certificate to be signed by its doly authorized

2448 Danforth Ave. Teief. OX. 4444, BX. 0977

Perorgaii ižuofa akciniais pagrindais į

MOHAWK

AKCIJOS PLATINAMOS LIETUVIŲ TARPE.

TA PROGA DEDAME AKCIJŲ PAVYZDJ TR BALANSĄ.

visoms krautuvėje esančioms prekėms Wo 15%

iki 50% nuolaidos.

BALANCE SHEET AS AT 1 NOVEMBER 1954.

ASSETS

.1

54,615.67

Deprecation

23,376.21
33,052.05

21,263.94
29,240.78

1,607.61
481.08

2,022.26

34,650.00
10,540.00

Pasinaudokite proga ir įsigykite reikalingų daik

tų PAPIGINTA KAINA.

Net
2,000.00

32,775.00
216.50

2,021.09

7,370.47
13,119.18

53.10
67.60

2,101.34
664.52

CURRENT
Bonk overdraft ....................................
Accounts poyoble ..............................
Accounts poyoble - finonce company 
Tox deductions ...........
Sundry Creditors ......
Accured liobilities ......
MORGAGES PAYABLE 
CAPITAL PREFFERED 
CAPITAL COMMON

Sk^lbidtne
ispardatiinfi^

Fixed 
Lend 
Building 
Equipment 
Truck
GOOD WILL

CURRENT
Accounts receivable .......................... 22,269.15
Less reserv for drubtful accounts 1,005.21

Inventories .................. .......................—•
Dealer reserve
Prepaid expenses ......
Sundry debtors .
ACCUMULATED ’

45,200.00
101,628.26

Mohawk Furniture Ltd.

Didžiausia lietuvių prekyba Toronte
MOHAWK FORUTIffli WW

Cost
2,000.00

36,000.00
311.00

3,761.68

$Tu!^5BRh 3M 25,00(7
Common Shares without par value; provided that the 
Common Shares shall not be issued for a consideration 
exceeding in amount or value the sum of Twenty Five 

Thousand Dollars.

X. -----• — JT1RL1IR—•"’TUT'- —U1F~ - • T kBOT-ML 4KM*.-’ll « ■ C ".‘Wk
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6arl>ą pradedant
Kanados studentija negali pasididžiuoti dideliu organizuotumu. KaikuriuoSe uriivėrsitėtUb- se yra įsikūrę būreliąi bei. sambūriai, bet jie dažniausia veikia atskirai, neturėdami glaudesnio bei nublatinio bendradarbiavimo vieni su kitais. O kiek yra neorganizuotų!Kanados Lietuvių Studentų Centro Valdyba iki šiol nepajė- , gė visų išjudinti bei apjungti Kanados dideli plotai ir stoka tinkamo ryšio buvo didžiausia kliūtis į vieningesnį bei aktyvesnį veikimą.Jausdami tą didėlį trukumą, mes išdrįstame pasirodyti viešumoje nors ir' su mažu skyreliu. Tikimės, kad; šis skyrelis nors ir maža dalimi pajėgs būti tarpininku bei ryšininku su tolimiausiuose Kanados universitetuose « išsisklaidžiusiais lietuviais stu- * dentais.Išeiname su viltimi pajudinti apsnūdusius, suburti^ į bėndrą, darnią lietuvišką - studentišką šeimą ir duoti ptogą visiems, nežiūrint įsitikinimų skirtumų, laisvai reikšti savo nuomonės bei sumanymus. Nesame priešingi tendencijai ieškoti organizacinių formų ir ideologinių saitų, kurie jungtų ir ruoštų ateities žygiams bei uždaviniams. Tačiau tai nėra mūsų tikslas, bet atskira

ašmenų bei organizacijų. Mes 
gerbsime~visokias nuomones, jei 
jdš nėpriėštaraiija žmoniškumo 
principams ir lietuviškiems rei
kalams.Mūsų tikslas yra nepaskęsti svetimųjų papročių bei blizgučių jūroje, bet išlikti tvirtais ir sąmoningais lietuviais. Mūsų uždavinys kiekviena 'įjroga garsinti Lietuvos ir lietuvių vardą svetimųjų tarpe, protestuoti prieš lietuvių tautos naikintojus ir įrodyti . pasauliui, kad esame verti būti lygiais su kitomis laisvėmis tautomis.Kad šie tikslai būtų lengviau ir nuosekliau įgyvendinti, kvie-. čiame visus studentus nuoširdžiai ir skaitlingai talkininkauti. Be to, norėtume turėti savo bendradarbiais ir kitų kraštų studentus ir spaudos žmones.Nesame mes rašytojai, bet paprasti eiliniai žmonės. Nesame užsibrėžę sukurti literatūrinių vertybių, bet būti tik informaciniu bei,minčių pasidalinimo skyreliu. Todėl rašykime kas ką sugebame ir kas guli ant širdies. Savo raštais, sumanymais bei patarimais, korespondencijomis ir vertimais iš kitų kalbų padarysime šį skyrelį turiningesnį. Nuo mūsų visų, priklauso, jo turinys ir išvaizda. Tad visi i darbą!’

rengė keletą vakarų su žinomų 
-visuomenininkų paskaitomis, 
“initium semestri” ir “finis se
mestri” progomis. Šalia to klu
bas pravedė vieną diskusijų va
karą ir suruošė du sėkmingus 
šokių vakarus.

Daugeliui naujųjų > ateivių gė
riau įsikuriant studentų skaičius 
sparčiu tempu augo. 1953 m. To
ronte jau buvo skaičiuojama 
apie 40 studentų. Tais metais ru
denį Toronto studentų tarpe ki
lo mintis sujungti visos Kahados 
lietuvius studentus į vieną orga
nizacinį sambūrį, kuri buvo įgy
vendinta, įkuriant Kanados Lie
tuvių Studentų Sąjungą. Sąjun
gos statutas buvo patvirtintas 
Toronto, Montrealio ir Londono 
studentų. Su tolimesnių miestų 
studentais iki šidl nepajėgta už- 
megsti glaudesnių ryšių.Sąjungos tikslai yra:1. Apjungti visus Kanados akademinėse institucijose studijuojančius lietuvius ir lietuvių kilmės studentus;2. Atstovauti juos lietuviškoje bendruomenėje, Kanadoj įstaigose bei tarptautinėse organizacijose;3. Organizudti bendrą studentų veiklą lietuvybei išlaikyti, Lietuvos laisvei atgauti ir ruoštis išlaisvintos Lietuvos atstatymui. Šiame darbe Sąjunga savo veiklą derina su lietuviškosios bendruomenės it lietuviškų politinių veikshiii akcija;4. Rūpintis studentams studijavimo galimybių sudarymu bei pagerinimu juos informuojant ir organizuojant medžiaginę paramą;5. Rūpintis socialiniais ir kultūriniais studentijos reikalais, skatinant ir palaikant glaudų studentų tarpušėvio bendradarbiavimą.

Aitatfemine sRautija narni# ir rfVCTiiF 
(itetBTAS MINČIŲ 30.JŲ SUKAKTUVIŲ PROGA) , 

kraštui ir visai žmonijai nau
dingas asmenybes, yra pavyku- 
sios. Žinįa, šio rašinio siauroki 
rėmai nelęistų vardais įvardin
ti visą eilę ar teisių 
Būrį, žyhuų lietuvių, 
lb ir meno sričių atstovų, kurių 
vardai lengvai žinoipi: kiekvie
nam tautiečiui, bet apie kiindos 
tik retas tenumano, jog jų bręs
ta Korp. Vytis ar ASD gretose.

Bet stud, skautų organizacijų 
svarbą užtat gerai suprato niūšų 
Tėvynės okupantai ir štai, sąjū
dis su gilia pagarba bei susikau
pimu, bet ir su pasididžiavimu 
skaičiuoja 33 savo narius, kurie 
ar žuvę už Tėvynę, ar tapo iš
vežtais į Sibiro taigas. Ir tai yra žymi auka ant didžiojo laisvės

Redakcija, i Sąjungos valdomieji organai
Laiko stoka ai* pasyvumasNepaslaptis, kad dabarties i yra viena iš pagrindinių charak- studentija dirba sunkesnėse są- ■ terio bruožų. Kaip galima pasi- lygose negu Lietuvoje. Svetima i tikėti tuo žmogumi, kuris leng- kalba, skirtingi studijų metodai ‘ vai išsižada savo tautybės .dėl ir pragyvenimo rūpesčiai suda-J materialinių bei socialinių iš- ro nemaža sunkumų. Visai natų-! ralu, kad dažnas nusiskundžia laiko stoka. Laiko neperdaugiau- sia, bet nėra taip skandalingai kaip kad nudėjuojame.Lietuvoje studento kelias nebuvo rožėmis klotas. Didesnė dalis studentijos pelnydamies duonos kąsnį mokinosi ir aktyviai dalyvavo organizaciniame bei visuomeniniame gyvenime. Jie mokėjo taip susitvarkyti, kad laiko užteko ir studijoms, ir asmeniškiems reikalams ir organizaciniam darbui. /Šiandieninė Kanados studentija, su maža išimtimi, visiškai abuoji bet kokiam organizaciniam darbui. Daug studentų nemato reikalo priklausyti studentų būreliams bei klubams, o priklausantieji tesiteikia pasirodyti porą kartų į metus. Tas pasirodymas yra daugiau tik lyg pareigos atlikimas. Pasėdi, pasiklauso, paploja ir išeina lyg būtų svečiai arba stebėtojai. Ar tai laiko stokos padariniai? Anaiptol! Užtenka laiko aplankyti šb- Jdų salės, kinus bei sporto aikštės, bet organizaciniams reikalams nesuranda nė poros valandų į mėnesį. Atrodo, kad jiems visvien ar kas nors dirba, sielo-* jasi Lietuvos bei asmenybės išugdymo reikalais, ar nieko nedaroma. Jie, lyg negyvos žuvys, plaukia pasroviui, nesirūpindami ateitimi.Kail/urie bando įrodinėti, kad esą apsivylę mūsų augštųjų . veiksnių nesugyvenimu ir jųjų veikla. To pasėkoje jie norį būti kuo toliau nuo visų ginčų bei nesantaikos. Tai yra klaidinga nuomonė. Jeigu ir yra kokios negerovės, tai pasyvumu jų nepašalinsime. Jei nori ką taisyti bėi įnešti naujo, turi įsijungti į darbą, parodyti pavyzdį, surasti naujus būdus bei formas pasenusioms arba netinkamoms pakeisti. Tik daugiau jaunatviškos dinamikos, didesnio viens kito supratimo, mažiau dejonių ir abuojumo.

Prabėgs keli mėtai ir išeisite 
iš universiteto šarvuoti žiniomis 
ir su tvirtais, pagrindais asmeniš
kajam gyvenimui. Tačiau tas, gy
venimas nebus pilnas ir džiugus, 
jei tautos reikalai ir meilė jąi 
bus užmiršta? Žmogus be tauty
bes, kaip lapas rudenio vėjuje, 
nesuranda tinkamos vietos ir sa
vęs įprasminimo. Tuščios pastan
gos tų, kurie stengiasi greit pri
tapti prie vietos gyvenimo ir jų 
papročių, lengvai atmesdami sa
vuosius. Žmogus ne medis, kad 
galėtų tarpti- ir klestėti naujoje 
aplinkoje. Jis nebus pilnutiniai 
vietinių suprastas,1 nes nelengvai 
ištrinama dėmė — gimtojo kraš
to kultūra, jo charakteris ir pa
pročiai — bus praraja tarp jo 
ir vietinių. Jis ir gi jaus tą skir
tumą ir dažnai ilgėsis to, ka ka
daise išsižadėjo.

Šio krašto vyriausybė, puikiai 
suprasdama šio reikalo svarbu
mą, leidžia laisvai veikti tauti
nėms -< ažumoms, nes tautybė

skaičiavimų!Jau mūsų tarpe pasirodė keletas negerovių. Pav. atsiranda.tokių? kurie gėdinasi garsiai kalbėti universitete. Girdi, nepasi- rodykime esą svetimtaučiai. Arba, kai kas lengvabūdiškai pakeičia savo pavardę bei nubraukia galūnę. Ar lenkiškai bei angliškai skambanti pavardė išbrauks lietuvišką kilmę ir suteiks lengvatų moksle bei gyvenime? Be to, pavardės pakeitimas ir savo gimtosios kalbos vengimas nepakeis tavo išvaizdos, tavo akcento, elgsenos, kuri byloja tavo kilmę. Bet kodėl mes tūrėtūmė gėdytis savo kilmės?. Kuo mūšų tauta blogesnė už kitas? Reikia didžiuotis, kad mes kilę iš tautos, kuri turi savo augštą kultūrą, gratius papročius ir didingą praeitį. Galime daugeliui būti pavyzdžiu, kad, neteisybės išvyti iš savųjų pastogių ir nepalūžę gyvenimo audrose, sugebame siekti mokslo ir kurti gyvenimą iŠ naujo.Būkime tie kruopštūs artojai, kurie neleidžia įsigalėti piktžolėms jų dirvose. Raukime piktžoles ir svetimuosius papročius pačioje pradžioje, kol neįleido giliai šaknų. Budėkime savųjų reikalų sargyboje nes pavojai, -kaip adventiniai vilkai tiesia letenas, norėdami mus sunaikinti. Darbas yra sunkus ypač tada, kada žavinga, nors ir tuščia vidurinė aplinka, suvilioja ne vieną. Tik sutelktomis jėgomis, o ne pavieniai lyg išsklydusios avys, pasieksime savo tikslą.Į šalį abejones/gana pasyvumo, daugiau jaunatviškos energijos ir noro, o laiko savaime atsiras. B. V.

Trumpa Kanados 
lietuviu studentų 

istorija
Pirmiesiems lietuvių transpor

tams atvykus į Kanadą, dar kai 
kurį laiką studijuojančio lietu
viško jaunimo nebuvo. Daugu
ma buvo atvykę su darbo įsipa- 
reigojimais, o šalia to dar nebu
vo finansiniai pajėgūs pradėti 
studijas? Bet dėka veržlios jau
natviškos dvasios tuojau pradė
jo atsitasti pasiryžėlių, kurie, 
spėję šiek tiek susitaupyti arba 
gavę paramos iš tėvų, pasiryžo 
studijuoti. Toronte 1948-49 n), 
tokių pionierių jau buvo penki.

Studentų skaičiui augant, To
ronte ir Montrealyje pradėta 
burtis. Montrealyje įsikūrė Lie
tuvių Akadem. Jaunimo Sambū
ris, apimąs dabar studijuojantį 
bei Vokietijoje studijavusį jau- „ 
nijną. Sambūris iki šiol graliai 
veikia. Toronte įsisteigė Toronto 
Uii-to Lietuvių Studentų Sąjun
ga, kuri, esant mažam studentų 
Skaičiui, po trumpos veiklos 1950 
m. nustojo egzistavusi. Tų pącių 
mėtų rudenį Toronte studijuo
jąs jaunimas, kurio buvo dvyli
ka, įsteigė Toronto Un-tb Lietu
vių Studentų Klubą. Klubas su-

renkami slaptu balsavimu. Į pirmąją 1953-54 m. ir į dabartinę Centro Valdybą įėjo, deja, tik Toronto skyriaus nariai, nes kiti skyriai neįstatė kandidatų. Šiuometinę valdybą sudaro: Juozas Gvildys — pirmininkas, Algirdas Slapšys — iždininkas, Vytautas- Petrulis — ryšių ir informacinio skyriaus vedėjas, Darius Slavinskis — sekretorius.Visų Kanados lietuvių studentų subūrimas yra didelis ir sunkus darbas, nes kraštas labai platus ir tarpusavis bendradarbiavimas teįmanpmas tik kores- popdenčinio pobūdžio. Pavienių skyrių ir jų narių skaičiui didėjant, reikia tikėtis sąjunga augs ir užsibrėžtieji tikslai -bus vendinti. ' D.

Bronius Kviklys, tik ką pasi
rodžiusios knygos “Akademinė 
Skaųtija” kruopštusjs- autorius, 
leidinio įžaiiginiamė žodyje ši
taip prakalba: “Mūsų laisvoje 
Tėvynėje daiig biivo organiza
cijų, gurios sielojosi savo krašto 
šviėsėšnib likimo klausimais. 
Ypač čia aktyviai ir nuoširdžiai 
dirbo lietuviškoji studentija. 
Jaunoj žmbgauš auklėjimo darbe 
nemažą indelį yra įdėjusi ir lie
tuvių skautų-čių organizacija, 
visada judri, gyva; tarptautiška 
savo forma, bet drauge labai lie
tuviška dvasioje. Nuoširdūs 
skautai-ėš, šia dvasia gyvenę 
gimnazijos suole, panorėjo šiai 
organizacijai dirbti ir jau būda-' 
mi universiteto suole. Jie ryžosi 
skautiją, sukurtą 7-17 metų jau- aukuro, 'ypač prisimenant, jogi sąjūdis nebuvo pęrdaug gausus ijrių skaičiumi.Taip buvo. Lietuvoje. Lygiai j sėkmingai jr įtraukdamas vis daugiau akademinio . jaunimo, sąjūdis plęčia savo veiklą ir išei- universitete, šiandien suteikia vijos dienomis. Šiandien, galima mųnis progą bent prabėgomis r sakyti, studentų skairtų organi- peržvelgti kokį įnašą, kokį atspaudą ir kokius vaisius paliko visoje lietuviškoje veikloje ga- jusis skautiškasis sąjūdis mūsų akademinės visuomenės puoselėjamas ir ugdomas. 30 metų laikotarpis jau yra toks atstumas, kuriame galime pasiieškoti ir konkretęęiiip turinio bei išvadų.Be lietuviškai-skautiškai auklėto jaunimo, be savųjų tradicijų ugdymo bei kilniųjų — Dievui, Tėvynei ir Artimui — sėkmingo taikymo kasdieniniame gyvenime, akademinis skautų sąjūdis spėjo palikti stamboką ir ryškią žymę visapusiškoje lietuviškoje veikloje. Pagaliau, stebėtis tik tfenką, jog visa eilė žymesniųjų mūsų mokslo, meno ir literatūros asmenybių kaip tik brendo šio sąjūdžio eilėse. Ir. tas tik rodo, jog reklamos nemėgstanti ir kuklumo ribų neperžengusi akademinė skąųtija Tėvynei atidavė tikrai žymią ir vertingą duoklę. Įsidėmėtina, jog tik penkioliką metų laisvėje ir Tėvynėje tegalėjo taripti studentų skautų organizaciją, todėl ir visas vertinimas teįmanomas neperžengiant šių rėmų. Bet ir čia galima drąsiai teigti, jog visos dėtosios ^Stanges ugdyti taurias, šviesias, kilnias, savajam

nuoliams, it viešnią įvesti į augs tosios mokyklos rūmus, kur ne žaidimai, iškylos, triukšmas, bet i mokslas ir rimtis viešpatauja”...Ir Šie žodžiai, virtę tikrenybe dar 1924 m. ano laiko "Lietuvos universitete

. gausiį 
moks-

te Ėhėililopedljbs v tomas 
jąų sįjaUsdiriafttas ir kpvo-mėn. 
bus išsiuntinėtas prenumerato
riams. šiame tome telpa raidės 
“D*’ pabaiga, kurią redagavo dr.

zacija yrą' vienas stipriausių akademinės bendruomenės vienetų. Ir jo nariai vykdydami gausias ir nesibaigiančias kiekvieno lietuvio išeivio pareigas Tėvynei, taipogi spėjo užšifė- komęnduotl šąyo, pozityvia ir visapusiška natidihga viėkla rie’ tik šiame kontinente, bet lygiai jr Europoje, net ir tolimojoje Australijoje.Ir vėl reikėtų minėti akademikus skautus kūniguš ir vienuolius, karius ir mokslininkus, rašytojus ir žurnalistus, menininkus ir muzikus, pedagogus ir kitus laisvųjų profesijų asmenis, kurie ne vien tik savo asmeninės naudos bodami dirbo at tebedirba siekdami savo, žinias ir patyrimus brandinti tik Lietuvos atstatymo bdrtioše.Pagaliau visa Lietuvos skautų sąjunga visada riaųdbjosi, ir dabar tebesinaudoja žymiu skaičiumi skaųtybės vadovų, kurie kaip tik ir ateina iš‘ studentų skautų tarpo.Ir taip, akadeniikdi' škautės-ai ruošiasi busimosios Lietuvos atstatymui, kurios būsimu nepriklausomu gyveniniu ir į ją grįžimu jie niekad neabejoja. Ypač daug jėgų ir stiprybės tain tiks-1:

J. Ganius ir raidė “E”, kurią re
dagavo ptof. J. Puzinas.

Lietuvos žemėlapis dar neat- 
spaušdintas, neš pas kalbininkus 
ilgiau užsitęsė vietovardžių var- 
dyno ?udąrymas. žemėlapio pre
numerata dar pfįihiama ir jo 
kaina LE ėmėjams, iš anksto 
užsisakiusiems, nustatyta tokia: 
sieninis 2 doL, įrištas $3.50 dol., 
kitlends btis aūgštesnė.

Prof. Vacį. Biržiškos, Senųjų lietuviškų knygų istorijos ir II dalį leidžia Čikagos Lietuvių Literatūros D-ja. Knyga būsianti gero popieriaus, kietais viršeliais. Kviečiama iš anksto užsiprenumeruoti “Naujienose”.
Dail. Adomui Varnui pagerbti 70 m. amžiaus’proga nutarta išleisti jo monografiją. Ją redaguos dail. Ig. Šlapelis irV. K. Jonynas. Leidimo komisijon įeina Čikagos Kultūros Tarybos pirm. kun. A. Štašys ir monografijos sumanytojai — daiL J. Paūtieriius ir mokytojas J. Kreivėnas? . . • > .

Kunigams Šelpti DraugijkJAV Kunigų Vienybės Seimas, 1954 m, rugpjūčio 25 d., pavedė savo išrinktai komisijai sušaukti Kunigams Šelpti Draugijos steigiamąjį susirinkimą. Komisija, šaukią1 jį; Niujorke, NeW York Athletic Club, 7th AVe. ir 59th Str., 10 augšto, 5 kambary- je,.j£QVft,15,d., 1. vąl, p,p, x. Kvietimai, su Draugijos įstatų ptojektii ir nario. išifa'šofiiudjU lapeliu, išsiuntinėti visiems Amė rikos lietuviams katalikams ku-

nigams. Jeigu kas kvietimo ne
gavo, tai tik dėl to, kad komisi
jai nepavyko sužinoti kaikurių 
kunigų tikslių adresų.

Tie kunigai, kurie negavo? 
kvietimo raštu, yra1 prašomi? 
kuogreiciausja apie tai pranešti 
ir atsiųsti savo adresą Rev. J. G. 
Cepukaičiui, 1913 Wallace, Str., 
Philadelphia 30, Pa., kad komi
sija dar prieš susirinkimą galė
tų jiems išnaujo parašytį; Na
riai?, gali būti viso pasaulio lie
tuviai, RK kunigai. '

Kunigų susidomėjimas Drau- 
gija yra labai gyvas. Jau* plaukia 
pareiškimai įstoti į narius ir na
rio mokestis. Ypač malonu yra 
konstatuoti, kad nariais stoja be 
jokio skirtumo senieji Amerikos 
kunigai ir naujai atvykusieji;

Kviečiame visus į steigiamąjį 
Draugijos susirinkimą. Tikime, 
kad jis bus gausus ir įdomus.

Komisija.'

liii suteikia karžygiška savųjų mirtis bei kančia Lietuvoje ar Sibirė. Visais atvejais, jei grįšimas užsitęstų ilgesnį laiką ir krašte likusieji pavargtų — išeivijos akademinis skautiškasis ‘jaunimas pasiryžęs juos pavaduoti, pasiimdamas tam tikrą įdirbo naštą kovos už Tėvynės laisvę ir lietuvybės išlaikymo įbėrė. Tad gyvuok akademinė tskautija — Ad Meliorėm!
Al. Astašaitįs

Pulgiš' Andriušis, Tipelis, hu
moristinis romanas iŠ Kahno' gy
venimo. Išl. Gabija, 335 Uniop 
Ave., Brooklyn 11, NY, 240 pšl., 
įrišta į kietus viršelius, kaina $3.

IĮ ŽitkfevtciUš; Daiktai it nuo
rūkos,' lyrinės itbhijoš, išleido 
Gabija, kaina $1.
, Algirdas Margeris, Sąulėsrūs- . 

t’ybė, Chicago, 1955, 312 pšl, kai
na depažymėta.

Kun. Jonas Kuzmickis, Marija mums kalba, Londonas, 1954,160 psl.
Cofnihdnist Takeover and Oc

cupation of Lithuania, Special 
Report Nr. 14 of the Select Com- 
mittee on communist Aggression 
House of Representatives, 83 
Congress, II session, Washington 
1955. ?y ...

Skautų Aidas, 1955 m. sausio men.', Nr. 1, 24 psl.
Saleziečių Balsas, Marijos Metai 1954, Nr. 4(16), 32 psl.
Studentų gairės, Nr. 17, sausis, 1955, 7psl. ,.. Mūsų Vytis, 1955 m. sausis - vasaris. Nr. 1.(63).
Knygų Lentyna, Nr. 9-10(76- 77),, VŲ metai, rugsėjo - spalio mėn. 1954 m. 8 psl.Numery tarp kitko aptarta L. gen. konsulato biblioteka Niujorke.

Neokanadiečių vaikas džiattgiasi senu kanadiečių papročiu— Toronto lietuviškoji

♦Užkondžioi su Weston's.

Time out with Weston’s’”

PIRK

igy s.

— Toronto lietuviškoji. studentija 1954-55 mokslo metus pradėjo triukšmingu “initium semestri”, kuriame buvo išrinkta naujoji valdyba iš P. Gvildžio, V. Grigelytės, R. Mickevičiūtės ir P. Statiško. I'nzihieria'mS padarius matematikos klaidą, .penktasis valdybos narys nebuvo išrinktas.— Energingieji keturi ėmėsi darbo ir lapkričio mėnesį coli. Stausko namuose surengė pobūvį - susirinkimą, kuriame buvo bandyta nuspręsti ar lietuviškos tradicijos nyksta tremtyje. Dėl prelegentų nepasiruošimo, d klausantiems neparodžius tinkamo susidomėjimo, šis klausimas nebuvo tinkamai išspręstas. Toks mėginimas įnešti į susirinkimus rimtesnės' dvasios yra sveikintinas. Gaila, kad nesuruo- šta daugiau vakarų panašaus pobūdžio.— Gruodinis suėjimas sėkmingai praėjo Tėvų Pranciškonų buveinėje. Išrinkta komisija peržiūrėti klubo statutą ir įregistruoti Toronto Lietuvių Klu- •bą į Toronto Un-tą.
— Įdomiausias įvykis toron-i 

tiškių studentų tarpe buvo Nau
jųjų Metų sutikimas. Dalyvaus 
jant virš 40 studentų ir jųjų sve
čių, senieji metai buvo išlydėti 
ir naujieji sutikti pagal visas se
nąsias lietuviškas tradicijas...

— Kaip reikiant neatsipūtus 
nuo Naujųjų Metų linksmybių, 
Sausio mėn? viduryje, “initium 
semestri” proga buvo paminėta, 
nors ir pavėluotai, 375 m. Vil
niaus Un-to įkūrimo sukaktis. 
Dr. A. Šapokai priklauso padėka 
Už išsamią ir įdomią piškaitą 
apie pirmąją aūgštąją mokyklą 
Lietuvoje.

— Kanados LS Centro V-bos 
pirmininkas J. Gvildys išrinktas 
į KLB Toronto apylinkės valdy
bą. Džiugu,* kad studentai reiš
kiasi visuomeninėj veikloje.

— R. Matukaitė ir J. Matukas 
yra vieninteliai lietuviai Otavos 
universitete?

— “Studentiškuoju Keliu” re-' 
dakcinį sambūrį sudaro J. Gvil
dys, B. Vaškelis ir A. P. Banelis.

— Viend. kolegbs drchitekto 
Nupieštas kvietimas į vafeario 19 
d. studentų vakarą silkelė datfg 
diskusijų bei ginčų studbntų tar
pe. Neturėtume smerkti tų, ku
rtė ieško naujų, kelių bei kitokių 
išraiškos formų.

VISUOMET PtRK GERIAUSIUS

BISKVITAI • DUONA {„TORTAI

Ši maža vokietaitė didesnę savo laiko dalį praleidžia žaisdama su naujai Surastais draugais.Bet protarpiais ji mėgsta “užkąsti” Weston’s gamybos sausainių (crackers). Daugeliui kanadiečių generacijų "Time out with 
Weston's" buvo ir dar tebėra — geriausias būdas pasinaudoti darbo pertrauka. Šiai progai Weston’s Sodas kaip tik užkandis, kurį ypač mėgsta mažos mergaitės. Taip, valgiai ar “užkandžiai” visuomet bus geresni su Weston’s.

Be sausainių (crackers) Weston’s . 
kepa šviežią tostui tinkamą 

duoną ir įvairiausių rūšių biskvitų.
Tuojau pradėkite savo šeimoje 

"Time out with" Wertbh's".

Kai perkate, paieškokite Weston’s vardo.
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NORĖDAMI PIRKTI AR PARDUOTI NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ KREIPKITĖS Į 
DIDŽIAUSIĄ LIETUVIŠKĄ FIRMĄ

Mann Martel
JOINT REALTY LTD

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

$18.200 pilna kaina, Rusholme 
Rd., atskiros, gerame stovy, turtin- 
tingos vidaus įrengimais, 10 kamb., 
2 modern virtuvės, 2 vonios, apšil
domos vandeniu - alyva, romi ir šva
ri aplinka, namq tuojau galimo už
imti, įmokėti $6-7.000. Kreiptis J. 
Koškelis, OL. 6381.

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

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

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

•$14.000. Skambinti Krilavičius, tel. 
OL. 6381.

Prie naujai statomos bažnyčios, 6 
kamb., atskiras mūrinis namas, alyva 
šildomas, tik $4.000 įmokėti. Skam
binti J. Kaškelis,X)L. 6381.

High Parke, 7 komb., atskiras mū
rinis namas, privatus įvažiavimas, ge
ram stovy, alyvos šildymas, pilna kai
na $17.900. Skambinti R. Žulys, tel. 
OL. 6381.

Rusholme - College, 8 komb., mūri
nis, 2 virtuvės, 2 vonios, gorožui vie- 
to, pilno kaino $45.000. Skambinti 
Jucevičius, OL. 6381.

Dundas - Brock, 10Yz kamb., mū
rinis, atskiras, labai geros vidus, van
deniu alyva šildomas, 2 garažai, pui
kios pajamos. Skambinti V. Plioplys, 
OL. 7996-7.

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

Porkdole, 8 komb., atskiras mūri
nis namas, garažui vieta, vandens aly
va Šildymas, pilna kaino $15.000. 
Skambinti Rimkevičius, OL. J996-7.

Roncesvalles - Howard Pork Rd., 8 
komb., geros mūrinis nomos, tikrai 
geras pirkimas, tik už $16.500. 
Skambinti Barcevičius, OL. 7996-7.

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

High Parke, 8 kamb., 
tus, mūrinis, atskiras, 
garažas už $15.000. Skambinti F. 
Senkus, OL. 799f-7.

Dundas - Queen, 10 kamb., mūri
nis, garažui vieta, 3 virtuvės, tikras 
pajamų namas, už $15.5^X). Skam
binti Posius, OL. 7996-7.

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

High Parke, 7 komb., atskiras, mtk 
rinis namas, privatus įvažiavimas, ga-* 
ražas, alyvos šildymas, pilna kaina 
$17-900- Skambinti Mociunskas, tel.

’ OL. 7996-7.

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

High Parke, 10 kamb., atskiras, 
mūrinis dupleksas, tuojau galima už
imti, patogus nuomavimui ir pačiam 
gyventi. Tik už $20.00Q. Skambinti 
Beržanskis, OL. 7996-7.

geros nomas.

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

Joint Realty Limited

R. TESLIA
REAL ESTATE 

x i
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 West, Toronto 
575 Queen Street West, Toronto 
1294 King Street East, Hamilton

MIELI HAMILTONIEČIA!'
Perkat, parduodat namą? Turit problemų su apdraudimu?

Nepamirškit manęs!
E. IKONAS

■■ ' ", , . f ■■

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

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

J. TAMUL1ONIS
1245 BLOOR ST W.

1st. tel. OL 8481. Namų OL 8074. 
$2.500 įmokėti. Runnymede-St. Clair.

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

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

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

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

$4.000 įmokėti. Indian Rd. - Glen
lake. 9 kamb., atskiros, mūrinis 
namas. Dideli komb., 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 MIČItJNAS 
2336 BLOOR ST. W. 

Jst. tel. MU. 8255. Namą LA. 2143. 
$6.000 įmokėti. 9 kambarių, puikus 

plytų namas. Dideli nepereinami 
kambariąi. Šoninis įvažiavimas, 
garažas. Vandeniu, alyva šildo
mos. Lobai 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 garažas. Parduo
damos pigia kaina. Randasi 
High Parko rajone.

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

$11.900 pilna kaina, šešių kambarių 
atskiros narnos. Kambariai gra
žūs, nepereinami, moderniško 
virtuvė. Vandeniu, alyva šildo- 
mgs. Randasi Bloor ir Runriyme- 
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 I
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 Auto Collision
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 

Taiso u, patikrinu, prijungiu ar 
perstotai!:

europiėtišk'uš kvietinius radijo apara
tus, patefonus, visų paskirčių automa
tus. Kintamos ar tiesioginės srovės 

motorus.
to, apimu namuš^pilnam instalia

vimui ar pakeitimui srovės, duodu 
techniškus patarimus.

Skambinti telef. KE. 1080 
44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

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 
Namu tel. CE. 1-3444

Sav. G. KERAITIS

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

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

Specialybė: 
Cheminis valymas įvairių 

rūšių užuolaidų.

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

valyti viską duokite žinomai 
firmai:

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

A. W. FARLINGER
REAL ESTATE

' 587 BLOOR STREET WEST. — TORONTO 
Seniausia pirkimo — pardavimo {staiga Toronte, 

K turi ofisus viseto miesto dalyse
Sudarome geriausiomis sąlygomis morgUius per musų morgičių departamentą. 

KELETAS PAVYZMIŲ:
COLLEGE gatvėje, prie naujai statomos lietuvių bažnyčios, mūrinis 14 kamb. 

pastatas ir krautuvė pardavimui. Vandeniu - alyva šildoma, garažai.
$3.500 įmokėti, College - Rusholme Rd. 8 k. mūrinis, atskiras, alyva šildomas, 

dvi virtuvės, garažas.
$11.500, Bloor - Clinton, 7 k. per du augštus, dvi virtuvės, dvi vonios, vande

niu ir alyva šildomos.
$5.000 {mokėti, Parkdale rajone, atskiras, mūrinis, labai gerame stovy, 10 k., 

dvi virtuvės, vandeniu alyva šildomas, nepaprastai didelis kiemas, šoninis 
įvažiavimas *•

$4.000 įmokėti, Bloor - Christie, rauplėtų plytų, 7 k. per du augštus, dvi mod. 
virtuvės, vandeniu alyva šidomas, garažas.

$5.000 įmokėti, Bloor - Alhambra, mūrinis, 8 k., dvi virtuvės, vand. alyva šil
domas, garažas

Jei tie namai Jums nepatinka — nepirkite, bet būtinai paskambinkite mums, 
kad sužinotumėte kiek mes turime pardavimui namą ir kur jie randasi.

S. KUZMAS
Offico 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 nelaimingų 
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.

TORONTUI, HAMILTONUI IR .APYLINKĖMS.

Kontraktorius K. TRUMPICKAS
įrengiami nauji visų rūšių namų apšildymai anglimis arba alyva. Keičiamos 
senos krosnys į naujas, moderniškas 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, be 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 AVE. Telef. LI. 92035.

Margis Vaistinė
408 RONCESVALLES AVĖ.

(kampas Howard Park Ave.)
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.

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
Parduodu ir Įstatau naujas krosnis ir oilburnerius.

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. JUOZAP.AITIS.

J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor St. W. Tei. ME. 2471
Perkant ar parduodant betkokią nekilnojamą nuosavybę, paskambin
kite į šią lietuviams gerai žinomą firmą. Sukeliami morgičiai bei 
sudaromos paskolos labai mažu procentu. Turime didelį pasirinkimą 
namų, biznių, farmų, sklypų ir tt. visuose Toronto rajonuose.

BROCK - DUNDAS,
$1.000 įmokėti, 6 kambarių no
mas, kietmedžio grindys, graži 
virtuvė, naujas šildymas, vieta 
garažui, naujai dekoruotas.

DOVERCOURT - BLOOR,
$3.000 įmokėti, 8 kamb. na
mas, kietmedžio grindys, alyva 
šildomos, 2 virtuves, 4 dalių vo
nia, didelis kiemas, garažas.

HAVELOCK,
$3.000 įmokėti, 8 komb. mūri
nis namas, koridorinė sistema, 
kietmedžio grindys, alyvos šil
dymas, ekstra toi lėtas rūsyje, 
didelis gražus kiemas, vieta ga
ražui, namas be skolų.

CLENDENAN - BLOOR,
$3.500 įmokėti, 6 kamb. mū
rinis namas, koridorinė siste
ma, moderni virtuvė, garažas, 
Šoninis įvažiavimas, skubus 
pardavimas.

WYCHWOOD - ST. CLAIR,
$4.000 įmokėti, 6 kambarių, 
mūrinis namas, kietmedžio 
grindys, alyvos šildymas. Mo
derni virtuvė, garažas, viena 
atvira skola balansui.

INDIAN RD. - HIGH PARK,
$4.000 įmokėti, 10 kambariu, 
atskiras mūrinis namas, vande
niu alyva šildomas, koridorinė 

sistema, 3 virtuvės, gerų pajamų 
namas.

ATLAS - ST. CLAIR,
$5.000 įmokėti, 7 kambarių 
per du augštus, atskiros, mū
rinis namas, kvadratinis planas, 
kietmedžio grindys

P. KERBERIS
Namą tel. LL 1584.

INDIAN RD. CRES. - BLOOR,
$5.000 įmokėti, 8 komb. mū
rinis namas, koridorinė sistema, 
alyvos šildymas, 3 virtuvės, go 
rožes.

LAUDER - ST. CLAIR,
$6.000 įmokėti, atskiros 9 k., 
per du augštus, šiurkščių plytų 
namas, kvadratinis planas, van
deniu alyva šildomos, moderni 
virtuvė, garažas, šoninis įvažia
vimas.

GEOFFREY - INDIAN RD.,
$8.000 įmokėti, 9 nepereinamų 
kamb., atskiras mūrinis namas, 
vandeniu alyva Šildomos, 2 vir
tuvės, didelis gražus kiemas, vie
ta garažui.

RONCESVALLES,
$10,000 įmokėti, krautuvė ir 12 
kamb., gero mūro namas, van- 
deniu šildomas, 3 virtuvės, 2-3 
gabalų ir 1-2 gabalų vonios, 
dvigubos garažas, tinka betko- 
kiom bizniui, galimo tuojau už
imti.

OAKWOOD - EGLINTON,
$J 5.000 įmokėti, 3-jų atskirų 
butų, visiškai naujos namas, 
vandeniu j alyva Šildomas, 3 mo
demiškos virtuvės, 3-4 gabalų 
modernios vonios, Šoninis įva
žiavimas.

DUFFERIN - EGLINTON,
$30.000 įmokėti, 6 atskirų bu
tų, visikwai naujas namas, van
deniu alyva šildomas, 6 moder
nios virtuvės, 6-4 gabalų mo
dernios vonios, privatus įvažia
vimas, galima tuojau užimti.

P. GRYBAS

1333A Dundas St W., Toronto OL. 8443 - OL. 8444
579 College St (kampas Manning) OL. 2324, - OL. 2325

Mūsų šios savaitės pasiūlymai
$5.000 įmokėti, 6 nepereinomų kom- 

barių, mūrinis, atskiras, vend. - 
alyva šildomas, moderni virtu
vė, geros mokėjimo sąlygos. 
Rusholme Rd. - College. Pilna 
kaino $17.000.

$3.500 įmokėti, 6 k. atskiros, mūri
nis nomos, mod. virtuvė, alyvos 
šildymas, privažiavimas. Pilna 
kaina $14.500. Palmerston - 
Bloor.

$4.000 įmokėti, 8 nepereinami k., 
mūrinis nomos, 3 virtuvės, gerų 
pojdmų objektas, lietuviškame 
rajone. Pilna kaina $15.500. 
Dovercourt Rd. - College.

‘ $5.000 įmokėti, viena skola balan
sui, 9 erdvūš kambariai, 2 vir
tuvės, alyva šildymas, privažiavi
mas ir garažas. Namas tikrai ge
rame stovyje. Pilna kaina $18.- 

v700. Beatrice - College.
$5.000 įmokėti, 8 nepereinomų k., 

mūrinis nomas, mod. virtuvė, 
kietmedžio grindys iki viršaus, 
alyva šildymas, privažiavimas. 
Prašomo kaina $16.000. Grace 
- Dundas.

$12 • 15.000 įmokėti, 6 butų, 36 
k. atskiras, mūrinis namas. $600 
pajamų į mėnesį, vieno skola 
balansui. Prašoma kaina $43.- 
000.

$4.000 įmokėti, 6 kamb. mūrinis, 
dvi modem, virtuvas, naujos alyvos z 
šildymas, garažas. Kaina $14.500. 
Shaw - Horbord.
Turime dougdį kitų loboi gerų Ir {voktomis kainomis bei {mokėjimais namų, kurių dėl vietos stokos neįmanomo paskelbti.

V. JUČAS
V. PALIULIS

OL 232S

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

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

$2.000 įmokėti. 10 nepereinamų 
komb. mūrinis narnos, 2 virtuvės, 2 
vonios, alyvos Šildymas, reikia vidaus 
remonto. Pilna kaino $14.000. Dun
das - Dovercourt Rd.

$6.000 įmokėti, 16 didelių kamba
rių, atskiras, mūrinis namas, apšil
domas vandeniu - alyva, 2 modern, 
vonios, 2 virtuvės, galimybė gara
žams. Namas Rusholme Rd. - College 
rajone. Pilna kaina $18.000.

$1.500 įmokėti. 6 k. naujai atre
montuotos nomos, moderni virtuvė, 
privažiavimas. Pilna kaina tik $10.- 
500. Brock - Dundas rajone.

$8.000 įmokėti. 10 kamb. atskiras, 
mūrinis namas, 2 mod. virtuvės, 2 vo
nios, 2 garažai, su privačiu įvažiavi
mu, alyva - vandeniu apšildomos. 10 
metų atviro skola. Prašoma kaina 
$26.000. Rusholme Rd. - Bloor.

Turime pordavimui 18 tabako ūkių, 
{mokėjimai ^nuo $5.000 pradedant.

$5-6.000 įmokėti. 7 k. puikus, mū
rinis narnos, apšildomas vandeniu - 
alyva, moderni virtuvė, garažas. Vie
no skola balansui. Rusholme Rd. - 
Dundas.

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

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

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

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

$2.000 įmokėti; 7 erdvūs neperei
nami kambariai, naujai dekoruotas, 

^užėmimas tuoj pat. Pilna kaina $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 {rengti, ge- 
ruosee išnuomavimui rajonuose, ne
sunkios išmokėjimo sąlygos. Tikrai 
verti dėmesio objektai.

J. BUCANTAS

D. KAROSAS

Lietuvio elektros
DEDA NAUJAS

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

Nauju mašinų ir sunkvežimių 
PARDAVIMAS

-------
• CHRYSLER — PLYMOUTH — FARGO.

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

TEL. MU. 8333
Puikus garažas, atliekami visi remonto darbai.

Lietuvių kalboje visas informacijas suteiks kvalifikuotas auto 
mechanikas BRONIUS ZOLPYS.

VIENYBĖJE GALYBĖ
Taupyk • Lietuviškame Kre
dito Kooperatyve

’’PARAMA”.
InMioi apdrausti. Augitos paluko* 
nos. Būstmo Lietuviu Nsrnsow, 
235 Ossington Ava., Toronto. ToL 
KE. 3027. Darbo valandos pankta- 
dioniais 7-9 vai. vok.
šaitadieniois neo 1 iki 3 vai. p-p.

..... v , ,  .......  . .

ir apšildymo kompanija
APŠILDYMO KROSNIS:

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

tionning”,
* Perstato apšildymą iš anglių 

i alyvą.
* Taip pat atlieka įvairiausius 

elektros instaliacijos darbus.

Pigiausios kainos.
Darbas atliekamas gerai ir 

sąžiningai.
Išsimokėjimo sąlygos — 24 mėn.

Techniški patarimai veltui.

GEORGE BEN, BA. 
teisininkas j—' 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis.

1147 Dundas St W^Toronto 
Tolaf.: OU M31 ir OU 8432.



1955. II. 10. — Nr. 6 (266)
S

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 9 PUSI*

V. VAŠI S-Vasiliauskas
REAL ESTATE aml BUSINESS BROKER

872 Bloor Street West (prie Ossmgton Ave.) Telef. ME. 4605-4606

1. BROCK - DUNDAS, $1.400 įmo
kėti, 6 dideli kambariai ir garažas

2. DUNDAS - BATHURST, $1.500 
K įmokėti, 6 kambariai ir garažas.

3. BLOOR - MANNING, $2.900 įmo
kėti, 6 dideli kambariai, gero mū
ro, moderni virtuvė, alyva šildo
mas, švarus narnos.

4. BLOOR - CONCORD, $4.500 įmo
kėti, 8-nių didelių kambarių, 3 vir
tuvės, alyva apšildomas, labai di 
delis kiemas, 2 mūriniai garažai.

5. RUSHOLME RD. - COLLEGE ST., 
$4.000 įmokėti, 9-nių didelių kam
barių, gero mūro, labai geroj vie
toj, kvadratinis planas, olyva ap
šildomas.

6. BLOOR - RUSHOLME RD., 11 la
bai didelių kambarių, gero mūro, 
atskiros, vandeniu - alyva apšil
domas, 2 vonibs po 4 gabalus, ge-

ras pirkinys, dėl skubaus pardavi
mo.

7. HIGH PARK-BLOOR, $4.900 įmo
kėti, 9 kambarių, 2-jij augštų at 
skiras mūrinis, 2 virtuvės, vande
niu - alyva šildomas, didelis kie
mas ir garažas.

8. GRENADIER RD. - INDIAN RD., 
$6.000 įmokėti, 11 didelių kam
barių, 2-jų atskirų butų, atskiras, 
gero mūro, vandeniu šildomas, di 
delis kiemas ir 2 garažai.

9. GEOFFREY - INDIAN RD., 11 di
delių kambarių, gero mūro, atski
ras, 4-rios modernios virtuvės, 2 
vonios po 4 gabalus, vandeniu aly
va šildomas, gražus kiemas, šoni
nis įvažiavimas ir garažas, vertas 
dėmesio pirkinys.

10. HIGH PARK - BLOOR, $4.500 
įmokėti, 6 didelių kambarių, gero

mūro, apynauįis, veindeniu alyva 
Šildom., gražus kiemas ir garažas.

11. BLOOR - HIGH PARK, $3.900 
įmokėti, 9 nepereinami* kamba- 
riaC garo mūro, atskiras, alyva 
šildomos, lobai didelis kiemas, ge
ros pirkinys.

12. BLOOR - BEATRICE, 20 kamba
rių, 4 atskirų butų, labai gero 
mūro, apynauįis, modernios virtu 
vės ir po 4 gabalus vonios, vande
niu olyva šildomos, geros paja
mos, įmokėti $8.000, geros pir
kinys.

13. DOVERCOURT RD., 30 didelių 
kambarių, 6 atskirų butų, labai 
gero mūro, vandeniu alyva šildo-, 
mas, apie $8.500 pajamų į me
tus, viena skola balansui, geras 
pirkinys.

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

KOVOS LIETUVOJE IR LATVIJOJE
I (Atkelta iš 2 psl.) 

sąlygose yra nebeįmanoma įvyk
dyti sėkmingą puolimą. Jei iš 
tokio žemo augščio išmestume 
bombas, skeveldros galėtų suža
loti mūsų pačių lėktuvus, pada
rydamos nuostolių, kurie nieko 
gero neatneštų. Todėl grįžtame. 
Atsikvepiu, kai visi laimingai 
nusileidžia. Duodu pranešimą, 
feldmaršalui. Jis taip pat paste
bi, kad gavo tokias pat žinias 
apie orą iš fronto.

Pagaliau, prieš devynias, mig
los sluogsnis virš aerodromo pra
sisklaidė ir pakilo iki 1200 pėdų. 
Vėl pakilau su prieštankiniu 
skyriumi ir septinta eskadrile, 
ginkluota bombomis. Viršutinė 
lėktuvo dalimi siekdami miglas, 
skridome vėl į pietų rytus, bet 
juo toliau skridome, juo žemiau 
turėjome leistis, nes tarpas tarp 
žemės ir pilko sluogsnio mažėjo. 
Greitai vėl buvome 150 pėdų 
augštyje. Matomumas labai blo
gas. Nesimato jokių ryškesnių 
žemės bruožų. Naudojuos vien 
tik kompasu. Prasideda ežerų 
rajonas. Oras pasilieka tas pats. 
Nebeskrendu tiesiai prie vieto
vės, kurią feldmaršalas man, nu
rodė kaip priešo dalinių smaiga
lį, bet pasuku truputį į vakarus 
palikdamas ją šone. Kada apsi
suku ir prisiartinu puolimui, 
skrendu tiesiai link namų. To
kiam ore labai reikalingas atsar
gumas. Jei priešas yra toks stip
rūs, kaip nupasakota, jis turi tu-

rėti ir stiprią priešlėktuvinę. Nė
ra klausimo dėngtis žemės išky
šuliais ar medžiais, nes artėjome 
virš ežero. Negalima taip pat 
dengtis debesimis įskrendant ir 
išskrendant iš jų, nes skrendant 
ne vienam lėktuvui grėstų susi
dūrimo pavojus. Be to, lakūnai, 
nukreipę visą savo dėmesį į skri
dimą nesusikpneentruotų pa
kankamai taikiniui.

Atskrendam žemai virš van
dens iš pietų.. Tamsoka ir ūkano
ta. Nebeatskiriu nieko toliau 
kaip iki 700 jardų atstumo. Greit 
tiesiai savo skridimo kryptimi 
pamatau juodą judančią masę. 
Tai yra kelias, o ant jo tankai, 
mašinos ir rusai. Nedelsdamas 
sušunku:

— Pirmyn!
Tuo pačiu momentu iš artimo 

atstumo prapliumpa gynyba iš 
dvigubų, keturgubų priešlėktu
vinių patrankėlių, kulkosvaidžių 
ir šautuvų, išduodama judrų 
aštrų žybčiojimą šioje miglotoje 
Šviesoje. Skridau 90 pėdų augš- 
tyje ir atsimušiau tiesiai į 'šio 
širšių’ lizdo vidurį.' Ar išlįsiu? 
Kiti išsisklaidė abiejose mano 
pusėse ir nėra tokie dideli taiki
niai gynybai. Sukuosi ir mėtau
si i šonus galvotrūkčiais pačiais 
įmanomiausiais gynybos jude
siais. kad tik nebūčiau pataikin
tas Šaudau iš savo prieštankinių 
patrankėlių visiškai netaikyda7 
mas, nes išlygini:! lėktuvą, kad į 
ką nors pataikius reikštų neabe-

NEDARBO DRAUDIMAS

SOCIALINĖ TARNYBA
JI SUSIDEDA IŠ DVIEJŲ FUNKCIJŲ: — 

padeda bedarbiams surasti darbo, 
padeda finansiškai nedarbo metu.

PASKUTINIŲ TRYLIKOS METŲ PERIODE 
UNEMPLOYMENT INSURANCE COMMISSION 

BEDARBIAMS IŠMOKĖJO $754.000.000.

Tai tarnyba, kuria jūs naudojatės veltui

Unemployment Insurance Commission

J. G. BISSON 
Chief Commissioner.

C; A. L. MURCHISON *
Commissioner.

R. J. TALLON
Commissioner.

Dr. M. Arštikaitytė
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTS 

Pritaiko akinius
Nuoširdus troškimas

— Ar jums teko matyti, kurį 
nocs iš partijos viršūnių, pav. 
kuęį nors centro komiteto narį? 
— Sovietų pilietis klausia drau
ge— Žinai, dar neteko.

—m Hm. O norėtum pamatyti?
— O kaipgi! Dar kaip!
— O ką tokį norėtum pama-

— Kad ir Chruščiovo našlę 
Malenkovo laidotuvėse . . .

Ačiū Dievui...
Vyras išsmuko į hotelį ir užsi

sakė iškarto dvi dideles degti
nės.

— Kas. yra? — klausia drau
gas, matydamas jį taip susirūpi
nusį. .

, — Žmona pabėgo su mano 
draugti... — tas atkerta trum- i 
pai.

— Dėl Dievo! — sušuko drau
gas. — Bet gal nors ne su tavo 
naujuoju automobiliu.

♦
Ji be ptetenzijų

— Mes pusryčiaujame 7 vai., 
Maryt,— sako ponia naujai tar
naitei:

— Gerai, Ponia. Jei aš būčiau 
dar neatsikėlusi, prašom manęs 
nelaukti.

Pasikeitė
— Ach, tos dabartinės mote

rys! Tai ne tos ką prieš 30 metų.
— Na, taip. Jos sęnstelėjo...

Misijose
— Na, pasakyk berniuk 10 

Dievo įsakymų — kreipiasi mo
kyklą vizituojantis kunigas į 
negriuką.

Tas tyli.
— Nežinai? O kaip tavo var

das? — toliau klausia kunigas.
— Mozė — atsako berniukas.

167 College (kampas McCaul) 
Kabineto Nr. 9 

Toronto
Priima iš anksto susitarus
Telef.; offiso WA. 1-3584 

namų WA. 3-5555

Dr. WILLIAM J. ZINCIIES1N
B.A., M.D., L.M.C.C.
GYDYTOJAS ir

CHIRURGAS

386 Bathurst St Toronto 
Telef. EM. 8-1344

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W. 

(prie Dufferin)

Dr. L. SIMON
Odos ir veneros ligų specioltstos. 

3 S po dina Rd., Toronto 
(Bloor - Spodino kampos) 

Darbo valandos: 10-12 ir 3-7 pp. arba 
pagal susitarimo.

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

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

Rentgenas pagal susitarimą.

Dr. A. Ratinow -
LM.C.C.

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

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

Tel. WA. 1-6708
Telefonas ME. 2933.

THE PARISIAN LAUNDRY 
• Company of Toronto Ltd.

241 Bathurst St. * EM. 8-3492 
PAIMAME ir PRISTATOME 

Į NAMUS.

IŠTARIAMA: FEIS-ELL

Reiškia, kad šios lignino nosi- 
‘ naitės nepaprastai patogios ir 

minkštos — jos visuomet švel
nios nosiai. Pjašykite “FACE- 
ELLE” lignino-aosinaičių.

^acedle
Rūta Kuprevičienė

Namų telef. ME. 3929

A. Lapaitis
Namų telef-JU. 0917 _...

jotinai būti numuštam. Pasiekęs 
tankus ir autovežimius pakylu 
truputį augščiau ir praskrendu 
juos sėdėdamas kaip ant kiauši
nių, laukdamas sudužimo. Atro
dė, kad pasibaigs blogai. Galva 
buvo karšta kaip ir metalas, ku
ris zvimbė aplink. Po kelių se
kundžių pasigirdo daug sakantis 
kalenimas. Tuo pat momentu 
Gadermann sušuko:

— Variklis dega!
Pataikyta į variklį. Jaučiau jį 

dirbantį tik dalele savo pajėgu
mo. Liepsnos laižė kabiną.

— Ernst, mums reikia iššokti. 
Bandysiu dar pasiekti šiek tiek 
didesnio augščio ir skristi, kol 
Įmanoma, kad atsitolinus nuo 
rusų. Mūsų žemės draugai netu
rėtų būti toli nuo čia.

Bandau kilti, bet neturiu jo
kios' nuovokos apie augštį. Kabi
nos langus iš lauko ir vidaus ap
liejo juodo tepalo šlakai. Nebe
galėdamas nieko matyti, numetu 
dangtį. Negelbsti. Liepsnos už
stoja viską.. < - '

— Ernst, šokime!
Variklis dreba ir čiaudo, su

stoja ir vėl čiaudo. Mūsų dėžė 
pataps krematorium, jei neiš- 
šoksim.

—-Negalim, šaukia Gaderman, i 2^ ______
— esam tik 90 pėdų augštumoje! j peįras Baronas, Stefanija Baro-

Iš užpakalinės sėdynės jis ga- ftienė. Stasys Deveikis, Elena 
Ii matyti truputį geriau. Tuoj Dargienė, Julija Česaitvtė, Pra- 
pat ir jis numeta savo dangčio nas Judickas. Pranas Jukna. Jo- 
dalį ir tuo perkerta vdaus tele- nas j juškaitis, Kazys Miniota, 
fono kabelį, nutraukdamas gali-! Nakvošas Stasys, Juozas Raudo-

I 1 11 ' - - ' L. 1 ■ r

Kolūkio lauke ..
Į kolūkio lauką, kur tebestovi 

keliolika' gubų rugių, traktorius 
atitempia- milžinišką kuliamąją 
mašiną.

— O ką gi jie čia su tokia mil- 
žiniška mašina darys — sako nu
stebęs vienas valstietis.

— Nebijok. Nieko nedarys. 
Mašina* juk. nekulia — sugedus...

Advokatai
Du advokatai sėdi sau prie 

staliuko ir sriubčioja kavutę.
— Kaip tai įmanoma — sam

protauja ^vienas iš kavinės sve
čių. — Tik neseniai mačiau, kaip 
jie grūmėsi teisme, norėdami 
vienas kitą suniekinti. Atrodė, 
kad tai didžiadsi priešai, kurie 
niekad* nesusitiks.

— Kokčia stebėtis. Advokatai 
kaip žirklės. Atrodo, kad jos su-

i sikirs, bet praslenka pro šalį, o 
nukenčia tik, kas tarp jų paten
ka.

Nesuprantama
— Įsivaizduoji, Jonai, senelė 

man pasakojo, kad jos prosenelis 
suvedžiojo prosenelę dar prieš 
vedybas.

— Keista. Kaip gali šitaip vai
kiškai lengvabūdiškai elgtis to
kie rimti seni žmonės...

Tokios nenorėtų
Neseniai vedęs vyras atvyko 

pas arklių pirklį savo žmonai, 
aistringai jojikei nupirkti arklį. 
Apžiūrėjęs daugelį arklių, kele
tą net pabandęs joti, jis pagaliau 
pasirinko vieną ir sako pardavė
jui:

— Geras arklys. Bet^ kaip 
Tamsta manai, ar tinka jis jodi
nėti poniai? -

— Na. žinoma, ponia, aš tikiu, 
jį suvaldys. Aš betgi nenorėčiau 
jos vyru būti... -

VANCOUVER, B.C.
Vasario 16 gimnazijos rėmė

jai!-KLB Br. Kolumbijos apylin
kes valdybos pastangomis’ pra
ėjusiais metais buvo atgaivintas 
88-tas- Vasario 16 d. gimnazijos 
rėmėjų būrelis Vancouveryje. 
Būreliui sėkmingai vadovauja 
sumani ir energinga Aldona Ba
ronienė. Būrelis reguliariai kas 
mėnesis siunčia per p. Šimelaitį 
Montrealyje ■sąyo~- įnašą '-vieno 
gimnazisto išlaikymui. Kalėdų 
proga buvo surinkta ir pasiųsta 
papildoma pinigų suma.

Būreliui šiuo metu priklauso 
22 nariai: Aldona Baronienė,

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

NAUJAS KABINETAS

280 Roncesvalles Avė.

Telefonas OL. 4778.

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

Kitu laiku pagal susitarimą.

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

TORONTO
(lėiimas iš 613 Brock Ave.)

Priima ligonius, gimdyves ir moterų 
ligomis sergančias 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

1

Dr. Jonas Yeas
Gydytojas ir chirurgas 
1390 DUNDAS ST. W.

(tarp Gladstone ir Rusholme 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. J. ŠEGAMOGAS
Specialistas chirurgas

4906 Wellington, Verdun, 
Montreal 19.

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

Tel.: YO. 3611 — office
PC). 6-9964.

dali ir tuo perkerta vdaus tele- 

mybę kalbėtis. Paskutiniai jo; 
žodžiai buvo: . !

— Mes esame virš miško’
Traukiu vairolazdę kiek tik 

galiu į save bet lėktuvas atsisa
ko kilti'. Iš Gadermann žinau, 
kad esame per žemai iššokti. Ga
lima gal jiutupdyti mūsų JU 87. 
Šiam atvejui variklis, kad ir 
silpnai turi kuo ilgiausiai veikti. 
Gal gi pasitaikys ir palenkesnis 
paviršius. z

Pridarau kurą. Jausdamas lėk
tuvą smunkant, pažvelgiu lauk. 
Pamatau žemę visai arti. Esame 
apie dvidešimt pėdų augštyje. 
Įsitempiu dūžiui Lėktuvas stai
giai kažką paliečia. Aš dar spė
ju išjungti degimą. Lūžtame. 
Variklis sustoja. Čia mūsų gyve
nimo pabaiga. Slenkantis lūži
mas ir nieko daugiau nebeatsi
menu ...

(Bus daugiau)

JEFFERY, JEFFERY 
& FROST 

Advokatai, Notarai
91 Yonge St., Toronto 

Telef. EM.6-5255
* Prašoma kreiptis į

N. ČEPULK AUSKIENĘ

SIUVĖJAS
Vyrų kostiumų ir kelnių siuvimo spe
cialistas. Mes turime įvairiausių 
portuotų medžiagų, kostiumams 
komo pločio< . . už Vz kainos.

Kalbame lietuviškai.
S. BLATT CLOTHING SHOP

1326 DUNDAS ST. W.
Tel. LA. 2978

Toronto.

im- 
tin-

ATSIKRATYSITE NE DIENOMIS, 
BET VALANDOMIS!

Tuojau sustabdyk skausmus visame 
kūne — temperatūra ir slogos kanki
nimus tik MINUČIŲ laikotarpyje 
BUCKLEY'S Cinnomoted KAPSULĖ
MIS. VALANDŲ, bet ne dienų laiko
tarpyje — jūsų slogo pagydoma ne 
vieno, bet keturių įvairių slogą paša
linančių rūšių vaistu mišinio kuris 
pašalina slogos simptomus GREITAI.

12 kops. 35c. Šeimos dydžio 79c.

DITPUTUV^C fDUvALLI capsules

Pagydys Jus greitai arba sugrgžins 
pinigus dvigubai.

REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

987 BLOOR (kampas Dovercourt) TELEFONAI:

$4.000 įmokėti. $16.500 pilno koino. 
BI6or - High Pork rojone, 9 k. 
mūrinis, otskiros nomos, olyvos 
šildymas. Kvadratinis plonos.

$5.000 įmokėti. $16.500 pilno koi
no, High Pork Ave. Mūrinis 8 
komborių nomas. Alyvos šildy
mas, vieta garažui.

$5.500 įmokėti. $16.900 pilno koi 
no. Jone - Bloor rajone. Naujos

mūrinis 6 komborių otskiros no
ruos. Air conditioned olyvo šil- 

. domes. Moderni virtuvė. Privo 
tus įvažiavimas.

$6.000 įmokėti. $16.500 pilno kqi- 
no. St. Clair - Dufferin rajone.
6 komborių, gražus mūrinis, ot
skiros nomos.

$6.500 imbUH. $18.500 pilno kai
no. Rusholme Rd. - Btoor, 9 k.

P. Dambrauskas
Namų telef. JU 6198

V.Kaana
.Namų .telef. OL. 7838..

T

LL. 8585, LO. 7206

mūrinis, otskiros nomas. Gra
žus didelis kiemas, garažas ir 
šoninis įvažiavimas, alyvos šil- 

. • dymos, 3 virtuvės*

$6.000 įmokėti. $16.500 pilna W 
no. Palmerston - Bloor St. 8 k. 
mūrinis , namas. Nepereinami k. 
Alyvos šildymas. Verta pamaty
ti šį namą.

VI. Ivanauskas
Namų telef. LO. 9023

Vincas Pūga

nis, Aldona Skabeikienė, Kazi
mieras Skrinskas, Albinas Smil- 
gis, Emilis Smilgis. Mečislovas 
Žilinskas, kun. Antanas Traške- 
vičius, Jonas Treška. Henrikas 
Tumaitis, Augustas Valaitis, Da
nutė Žilinskaitė (iki išvykimo).

Labai pageidautina, kad ir kiti 
mūsų tautiečiai, gyvenantieji Br. ' 
Kolumbijos provincijoje, prisi
dėtų prie 88-to būrelio, tapdami 

’nuolatiniais aukotojais arba bent i 
retkarčiais savo auka prisidėda
mi prie lietuviškos gimnazijos 
išlaikymo. Iš tolimesnių vietovių 
galima siųsti aukas ir paštu va
dovės adresu: Mrs. A. Baronienė 
1345 Bute Str.. Vancouver. BC; 
telef. PAcific 5793, , <

Nepriklausomybės paskelbimo 
37-rių metų sukakties minėjimą; 
Br. Kolumbijos lietuviai šiemet 
rengia vasario 20 d., sekmadieni. 
U’vai. Šv. Vincento koplyčioje, *, 
853 East Pender Str., Vancouver 
BC, parapijos klebenąs kun. A.Į 
Traškevičius atlaikys dienai pri-į 
taikytas pamaldas. 2 vai. o,p. i 
Įvyks iškilmingas minėjimo ak-|! 
tas Mėlynojo Dunojaus Audito-! 
rijoje, 1806 East Hastings Street, j 
Po oficialiosios dalies ir paskai- j 
tos seks meninė dalis. ** Vėliau ’ 
mūsų šeimininkės svečius pavai
šins kavute. Plačioji lietuvių vi
suomenė .kviečiama dalyvauti 
kuo skaitlingiausiai.

Apylinkės valdyba.

Dr. V.P. Baltrušaitis 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1554A BLOOR ST. W., TORONTO 
(kompas Dundas - Bloor)

Bendroji praktika, moterų ligos su 
gimdymo pagalba specialiai.

Kabineto tel. LL. 9184 
Namų WA. 1-0537

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

susitarimo.

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 AVE., TORONTO 

(prie Dupont ir Bathurst) .

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

Baigęs universitetą Vokietijoje 
ir toenedoje

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

TORONTO

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

2-9 vai. vak. (pagal ^usitarimą).

Raštinė: OLiver 4451

Dr. P. MORK1S
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą

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

OKULISTĖ
B. BEJNAR - BUKOWSKA 

dirba nuo 1944 metų.
94 JLAWS ST., TORONTO 

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

Priėmimo vol.: 10 ryto iki 9 vok., sek- 
mad. ir šventad. nuo 2-4 vol. popiet.

LIETUVIO ADVOKATO
x ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

Advokatai — Notarai
38 King St. W. - Toronto 

Suite 46.
Telef. įstaigos: Telef. namų:
EM. 3-7461 BE. 3-0978

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

Advokatas — Notaras

TOO Adelaide "St W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182 
Toronto

/

i

Dr. Alexander SZATMARI 
NERVŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

susitarimą.
Telef. įstaigos WA. 1-0556 

namų LL. 5228.

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

PERKĖLĖ 
f 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

Bernhard & Scott
Advokatai, Notarai 

Bendroje įstaigoje dirba 
Ant. Liudžius 

buv. advokatas Vilniuje, 
Tremtinių Reikalams Teisių 

patarėjas.
73 Adelaide St. W., Toronto 

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

ir šeštod. 10-1* va. p.p.
Office EM. 6-5679. Re*. ME. 0636.

STANLEY SHOE STORE
AugJčiousios rūšies moterų, veikų Ir 
vyrų botoi, normolous dydžio ir pietūs 

EE—€EE
1438 Dundas St W. Toronto

prie Glodstone

Dr. John REKA1
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul RĖK Al
Vidaus ligų specialias, 

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 susitarimq 

WA. 1-9632 ir HU. 8-7841

Dr- F. Ticket!
Gydytojas

■■■ir./*'.
chirurgas j

Priėmimo valandos 2-3 ir
7-9 po pietų

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

Br. Chas. OKUN
DANTISTAS - CHIRURGAS 
838 Dundas St. W. Toronto 

kampas Euclid Ave.
Priima' vakarais oogol 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. 10-12, 2-6. Pirmadie
niais, ketvirtadieniais priima tarp 7-9.

386 Bathurst St Toronto
Tel. EM. 4-6515

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY. R.0

Priteik o akinius visiems akių defek
tams* Užkiš akių nervus, kurie dož 
nei sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kolba slavų kalbomis.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

Biles & Wratten
ADVOKATAI, NOTARAI

John F. Biles, 
Leonard E. Wratten.

Telefonai:
EM. 8-6217, EM. 8-6359

171 YONGE ST.
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TORONTO, Oilt.
Šv. Jono Kr. parap. žinios

— Vasario 16 d. Susikaupimo 
valanda Šv. Jono Kr. bažnyčioje 
įvyks terčiadienį, vasario 16 d. 
8 vai. v. Religinę giesmių ir var
gelių programą išpildys lietu
viai menininkai. Pamokslas — 
‘ Tauta prie Rūpintojėlio”.

— Bažnyčioje į sienas įmon
tuota nauji Kryžiaus Keliai, ku- 
lie bus nuspalvinti ir dekoruoti 
tautiniuose motyvuose.

— Parapijos kunigai šią savai
tę vizituoja šias gatves: Shanon, 
Pauline, Salem, Halėm, West
moreland, Essex, Pendrith, Yar
mouth Gardens, Perth ir Cam
bell.

— Jaunimo klubo susirinki
mas penktadienio vakare 7 vai.

— Bingo parapijos salėje žai
džiama kiekvieną ketyirtadienį 
8 vai. vakare, z

— Ateinantį sekmadienį 9.30 
vai. šv. mišios laikomos Toronto 
skautų intęneija, skautų tuntams 
minint Nepriklausomybės šven
tę., 11 vai. pamaldos aukojamos 
už a.a. Onos Valaitienės vėlę jo
sios mirties metinių proga.

— Moterystės sakramentą pri
ėmė Petras Kripas ir Aldona Sa- 
rapinaitė. Pakrikštyta Jonas Ro
mas Kripas.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Statybos darbai, trukdomi 

šalčių, turėjo būti gerokai sulė
tinti, o mūro darbai — visai nu
traukti. Šildymo ir vėdinimo 
vamzdžių įvedimas taip vad. ka
vinės patalpose jau baigtas. Pra
ėjusią savaitę tas pats darbas 
pradėtas salėje. Tikimasi dar šią 
savaitę sujungti pastatų kanali-

' zaciją, vandentiekį, gazą ir elek
trą su miesto tinklu. i

— Praėjusią savaitę, penkta-Į 
dieni, ištiko, nelaimė prie staty
bos savanoriškai dirbantį Izido
rių Račkų. Paslydęs ir nebeišlai- 

’ kęs lygsvaros, jis įpuolė į van
dentiekio vamzdžiams paruoštą ' 
8 pėdų gylio ravą ir sunkiai su
sižeidė. Nors sumušta krūtinė 
dar kelia kiek susirūpinimo, bet

Račkus guli Šv. Juozapo ligoni-,val-PP-

Vasario 16 minėjimą jaunimui 
ruošia vasario 13 d. Toronto 
skautų-čių tuntai bendrai su To
ronto šeštad. lietuvių mokykla.

Minėjimas pradedamas pa
maldomis 9.30 vai. šv. Jono Kr. 

Į bažnyčioje. 3 vai. pp. tos pat baž
nyčios salėje įvyks iškilminga 
sueiga - minėjimas, į kurį kvie
čiame atsilankyti mūsų tėvelius, 
bičiulius bei jaunimą.

Steig. Seimo 35 m. sukaktis
- Vasario 3 d. Kr. Valdybos ini- 
natyva buvo sukviestas Toron- 
o apyl. valdybos, trijų Steig. 
Seime buvusių grupių atstovai 
r iš jų sudarytas Steig. Seimo 

>5 metų jubiliejaus minėjimo 
komitetas. Pirmam posėdy buvo 
nudarytas to k-to prezidiumas — 
pirm. J. Matulionis, sekret. K. 
Grigaitis — ir aptarti minėjimo 
metmenys. Minėjimas Toronte 
bus ruošiamas gegužės 14-15 d.

Minėjimui Ruošti K-tas.
Tradicini Spurgų balių

KLKat. Moterų D-jos Toronto 
skyrius ruošia Užgavėnių dieną, 
vasario 22 d., šv. Jono Krikštyto
jo parapijos salėje.
Toronto Liet. Namų visuotinis 
narių (šėrininkų) susirinkimas 
šaukiamas vasario 27 d., sekma
dienį, 3 vai. p.p. T. Lietuvių Na
mų didžiojoje salėje 235 Ossing- 
ton. Numatyta darbų tvarka: 
, 1. Susirinkimo atidarymas, 2. 
Valdybos ir Revizijos komisijos 
pranešimai, 3.1954 m. apyskaitos 
tvirtinimas, 4. Valdybos ir Rev. 
komisijos rinkimai, 5.1955 m. 
sąmatos priėmimas, 6. Klubo 
steigimo klausimas, 7. Ūkio įsi- 
gyjimo klausimas, 8. Einamieji 
reikalai. • TLN Valdyba.
Kredito kooperatyvo “Parama” 
visuotinis narių (šėrininkų) su
sirinkimas šaukiamas 1955 metų 
vasario 13 d. 3 vai. pp. Lietuvių 
Namų didžiojoje salėje — 235

J Ossington Ąve., Toronto. 
’ Visi nariai kviečiami kuo 
! skaitlingiausiai dalyvauti.

...jo bendra padėtis yrą gera. L Į Naiių registracija prasideda 2 
Račkus guli Šv. Juozapo ligoni- i va^- PP- Valdybą,

nėję, I augšte, 115 kambary. Pa- • Studentų balius-
žįstami prašomi jį aplankyti. ■ Vasario 19 d. Prince George 
Linkime p. Račkui greitai pa-i Hotel, Fiesta Room, rengiamas 
sveikti. Į didžiulis studentų šokių vaka-

— Šios savaitės pradžioje re- i ras. Pakvietimai gaunami pas vi- 
kolekcijų išvykę T. Bernardinas, sus Toronto lietuvius studentus 
T. Viktoras ir T. Paulius grįžta arba pas Praną Gvildį, tel. V7A. 
atgal. Antroje savaitės pusėje 3-4378. Visuomenė kviečiama 
taip pat savo metinėm rekolek- gausiai atsilankyti ir tuo parem- 
ciiom Amerikon išvyksta T. Pla- ri beveik neegzistuojantį studen- 
cidas ir T. Rafaėlis.

— Kitą savaitę parapijos ku
nigai lankys parapijiečius se
kančiose gatvėse: Roncesvalles, 
Sunnyside ir Dorval Rd*

— BSFondui per sausio mėn. 
suaukota $4.505.74. Viso BSF-ūi 
iki šiol suaukota $78.172.87.

-—-Pakrikštyti: Danutė Ona 
Simonavičiutė ir Birutė Marija 
Žaliauskaitė.

— Moterystės sakramentą pri
ėmė Algis Simanavičius ir Rūta 
Linkytė.

Muzikalus filmas
“Carnegie Hali'’ su Lily Pons, 
Ezzio Pinza, Rubinstein ir kito
mis žvaigždėmis rodomas šį sek
madienį 5.30 ir 8 v.v. Šv. Jono 
Krikštytojo parapijos salėje. •

tų klubo iždą. Vietų skaičius ri- 
į botas. Norintieji praleisti vakarą 
vienoje iš gražiausių Toronto 
viešbučių salių, paskubėkite įsi
gyti bilietus.

Miškininkų pobūvis
T. Lietuvių Namuose vasario 

12 d. LMSI Kanados skyrius 
ruošia susipažinimo pobūvį - ka
vutę. Kviečiami visi miškinin
kai. bendradarbiai ir Vasario 16 
gimnazijos rėmėjų būrelio na
riai su pažįstamais atsilankyti.

Toronto šaulių klubas 
vasario 18 d., penktadienį, 8 vai. 
vak., Lietuvių Namuose, II augš
te, ruošia Užgavėnių blynų vaka
rą. Programoje bus linksmieji 
broliai.

LIETUVIŠKA RADIO PROGRAMA
“Tėvynės Prisiminimai” 

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

BANGA 1050.

Programos vedėjas . •
J. R. SIMANAVIČIUS

77 Salem Avė., Toronto. Telefonas OL. 1274. . 1

JEIGU
JŪS IEŠKOTE PIRKTI NAMr). ARBA NORITE PAR
DUOTI — VISOKERIOPAS INFORMACIJAS JUMS 
SUTEIKS IR MIELAI TARPININKAUS '

B. Sakalauskas
Telefonai: K E. 3216, nąmų LO. 1410

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

856 COLLEGE ST. (netoii Ossington)
' I. BRKOVICH REALTOR

ŠEŠTADIENĮ, VASARIO 19 D. visi renkamės^ rfidįjĮ tradicini

KAUKIŲ BAliy HAMILTONE,
kuris bus Royal Cotjpaught viešbučio Normandie ir Oriental salėse, 

ę, .. W ’ . % & ’ ‘

GENIAUSIEMS KOSTIUMAMS PASKIRTOS TRYS PREMIJOS:
I — $25, II — $15, III — $10.

Baliuje turtinga šeštv mokyklos tėvų komiteto loterija!
Šokiams gros Beni Ferri orkestras! Veiks bufetas!
Pradžia 7 vai. vak. , Įėjimas $1.50. Staliukai veltui!

TFA Kanadoje Hamiltono sk.

MONTREAL, Otie.

Pamaldos evangelikam?
Sekmadienį, vasario 13 d., 1 

vai. naujoj Grace liuteronių 
bažnyčioj, 1420 Davenport Rd., 
netoli Dufferin Str., bus minima 
Vasario 16 šventė. Minėjimas 
prasidės iškilmingomis pamaldo- 

! mis, į kurias kviečiame visus To
ronto ir Hamiltono lietuvius 
evangelikus. Parapijos klebonas 
kun. Leonas Kostizenas laikys 
Tautos šventei pritaikintą pa
mokslą.

Po pamaldų bendra kavutė. 
Pobūvio metu bus rodomas ir 
naujas misijų fįlmas: “Rūtos 
giesmė” iš senojo Testamento.

Parap. Klebonas ir Komitetas.
Nauja šaulių klubo valdyba
Toronto šaulių klubo visuoti

niame susirinkime į valdybą iš
rinkti irpareigemis pasiskirstė: 
pirm. J. Karka, vicepirm. J. 
Preikšaitis. sekr. M. Valiulienė, 
ižd. K. Butienė ir J. Jankaitis na
rys. Pareiškimai įstoti į klubą 
priimami “Atlantic” restorane, 
“Tulpė” restorane ir Lietuvių 
Namų raštinėje.

KLK Mot. D-jos metinis 
susirinljinas ir pobūvis

Visuotinis narių susirinkimas 
įvyko Seserų Kotryniėčių namų 
patalpose. Dalyvavo daug narių 
ir įstojo naujų.

Skyriaus pirm. Bronė Sapijo- 
nienė padarė skyriaus veiklos 
1954 m. plačią apžvalgą. Draugi
ja aktingai reiškėsi vietos religi
niame, visuomeniniame ir kultū
riniame gyvenime. Daug pasi
darbuota šalpos darbe ir ligonių 
lankyme. Skyriaus pirmininkei 
ir valdybai buvo pareikšta visų 
susirinkusiųjų nuoširdi padėka 
už gražų veikimą.

Į naują skyriaus valdybą iš
rinkta Bronė Sapįjonięnė, Kons
tancija Krivickienė, Valentina 
Dalindienč. Bronė Petraitienė ir 
Adelė ŠapOkienė. Į revizijos ko
misiją Petronėlė Abromaitienė, 
Sigita Aušrotienė, Marija Tarnu- 
laitiėnė ir Vanda Jasinevičienė.

Pereitų metų revizijos prane
šimą padarė V. Jasinevičienė. 
Knygos ir visa raštinė vedama 
tvarkingai. Pajamų turėta $629.- 
37, išlaidų padaryta $443.93. Ka
soje yra $185,44.

Vakare Liet. Namuose įvyko 
skyriaus narių ir kulinarijos 
kursų lankytojų bei jų šeimų 
pobūvis. Pobūvio metu buvo pa
gerbtos kursų lektorės Br. Pabe- 
dinskienė ir Marija Tamulaitie- 
nė, o pobūvy nedalyvavusiai se
selei Magdelenai pasiųstas svei
kinimas. pasirašytas visi} daly
vių. Pareikšta padėka vienuoly
no vyresniajai sės. Apolinarai, 
už kursų globą ir veltui duotas 
patalpas.

Prie gausiai, puošniai ir ska
niai paruoštų valgių svečiai ir jų 
šeimos įsitikino kursų naudin
gumu.
Vasario 16 gimnazijai aukojo
Per KLB Toronto apyl. Šalpos 

K-tą Vasario 16 gimnazijos rū
mu ir sklypo skolai apmokėti 
aukojo: po $10 — A. Statulevi- 
čius, J. Masionis; po $5 — B. Jac
kevičius, dr. A. Pacevičius. J. V. 
Margis, Parkside Meat Market;

; $4 — Vyt. Liuima; $3 — K. Šim- 
■■ belis; po $2 — V. Rusas, A. Pa- 
. bedinskas, J. Barzdaites, P. Lau- 
: rinaitis, kiti aukojo po mažiau. Į
Viso suaukota $168,88.

Torųnto Šalpos K-tas dėkoja 
aukotojams už jų duosnumą, po
nioms Sapijonienei, Kaulėnienei, 
Zarienei, p-lėms Lėlytei, Sku
čaitei ir Aperavičiūtei už talki
ninkavimą aukas priimant, Pri
sikėlimo ir Šv. Jono parapijų 
klebonams už leidimą aukas prie' 
bažnyčių rinkti ir jų paskelbimą 
iš sakyklos, abiem Toronto Ra
dijo valandėlėm ir Kanados lie
tuvių spaudai už rinkliavų pa- 
garsininmą.

Toronto Šalpos K-tas.
Toronto milijonierius E. P. 

Taylor pasiūlė miestui pastatyt: 
rūmus su sale už $12.000.000, ku
rie vadintųsi “O’Keefe’s Centre”. 
Meistas pasiūlymą priėmė pa
lankiai, nes Torontas tikrai ne
turi didesnės patogios salės kul
tūriniams parengimams. Kai ku
rie protestonų dvasininkai pasi
sakė prieš. Esą, netinka priimti 
fundaciją iš alaus bravoro.

JAUNIME IR SĘNIME, PRISIMINK, KAD
ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, VASARIO 12 D., Toronto “Caritas” 

lietuvių šalpai UNF salėje, 297 College St., rengia 
PRIEŠGAVĖNINĮ PUIKŲ PARENGIMĄ

"Linksmas 
Subatvakarls"

Pobūvis įvyks jaukiai dekoruotoje salėje grojant TLO “Trimi
tas”. “Caritas” ponių globojamas puikus bufetas.

Naujos rūšies milžiniška loterija.
Įėjimas $1.00. Toronto “Caritas”.

Vasario 16 šventės proga 
šį šeštadienį, vasario 12 d., 7.30 
- 8 v.v. iš stoties CFRB, banga 
1010 bus transliuojama speciali 
programa apie Lietuvą anglų 
kalba.

Programoje dalyvaus TLCh. 
“Varpas”, vadovaujamas muz. S. 
Gailevičiaus, ir solistas Vaclovas 
Verikaitis.

Programa bus transliuojama 
iš salės, į kurią kviečiami atsi
lankyti ir lietuviai, kuriems nu
matyta 150 vietų. CFRB Studio 
yra 37 Bloor St. W., tarp Yonge 
ir Bay gatvių.
Šeštasis metinis operų festivalis 
prasidės vasario 25 d. Alexandra 
teatre. Traviatoje Violetos rolę 
pakaitomis su torontiete Patri
cia Snell dainuos Marcella Reale 
iš San Francisco. Be to, festiva
lyje pasirodys vancoųverietis te
noras Karl Norman ir winnipe- 
gietė Jean Ramsay/kuri dainuos 
J. Strausso operos “Die Fleder- 
maus” Rcsalindos rolę. Dar mi
nėtini: Evelyn Gould ir Jon Vic
kers iš Saskatchewanc, Mary 
Morrison iš Winnipego, Bernard 
Turgeon iš Edmontono, James 
Milligan iš Regina, Joanne Ivey 
iš Londono, Ont. Ernest Adams 
iš Newfcundlando, Jan Rubes *iš 
Čekoslovakijos.

Atsisveikino su .pirmininku
Šeštadienį p. Ščepavičių bute 

įvyko jauki arbatėlė, pagerbti 
ilgamečiui “Caritas” pirminin
kui mokyt. E. Miliauskui. Pobū
vio metu žodį tarė kun. P. Ažu
balis, J. Valiulis, naujasis pirmi
ninkas ir E. Miliauskas. Atsisvei
kinant, komiteto nariai buv. pir
mininkui įteikė albumą. Papil
dant “Caritas” pakviesta A. Au- 
gaitienė, kuri prieš pora metų 
taip pat darbavosi šiame komite
te, ir J. Januška. Toronto “Ca
ritas” įvairiais parengimais ke
lia lėšas paremti7 varge esan
tiems lietuviams Toronte.

Imigracijos ministeris J. Pi- 
ckersgill šį ketvirtadienį, vasa
rio 10 d., 8 v. v. kalbės vokiečių 
Harmony Club, 410 Sherbourne 
Str. Kartu bus koncertas r. or
kestras. choras, austrų tautinių 
šokių grupė. Įėjimas <$0.35^ > <

J. R. Simanavičius yra *0’ 
Keefs Co atstovas. Organįzapi- 
jos, privatūs asmenys^— \tsiu- 
vėms, įvairiems privatiems pa
rengimams gali-kreiptis leidimo, 
išrūpinimo ir pristatymo iį na
mus reikalu..... 1 ■ 'F’rū'

Nauji savininkai
P. Jonynienė ir J. ir J. Pikši- 

lingiai, gerbiamųjų klijentų ži
niai praneša, kad iie jau perėmė 
valgyklą “Europa” 756 Queen St. 
W.„ Toronto.

Jonynai ilgą laiką buvo savi
ninkais valgyklos “Baltic” 870 
Dundas St., o Pikšilingiai prieš 
kurį laiką buvo dalininkais “Eu
ropos” valgyklos. Valgyklos “Eu
ropa”' naujieji savininkai pasiry
žę tiekti skaniai pagamintus val
gius už nebrangią kainą.

Solidarumo mokestį
už 1955 m. sumokėjo: J. R. Simo
na vičius, P. Lelis, V. Vaidotas, V. 
Kastytis, J. Jasinevičius, J. Gvil
dys, A. Jankūnas, B. Barcevičius, 
J. Tumosas, J. Žilys, St. Šalkaus
kas, tėvai pranciškonai B. Graus- 
lys, Pl. Barisa, V. Gidžiūnas, R. 
Šakalys, P. Baltakis. Už 1954 m. 
sumokėjo V. Scnda, A. Jankū
nas, B. Zubrickas, V. Šiurkus, S. 
Šiurkus. Viso 21 asm. — $42.

Solidarumo mokestį priima šie 
įgalioti asmenys: Apyl. vald. na
riai Liet. Namuose: V. Vaidotas, 
P. Lelis, J. Jasinevičius, J. Jan
kaitis, V. Kastytis, J. Gvildys. 
Knygyno vedėjas A. Kuolas. L. 
Namų adm. V. Petraitis, Choro 
“Varpas” seniūnas J. Račys. 
“Tulpės” valg. sav. K. Grigaitis 
ir A. Basalykas, “Baltic” valgyk
los sav. Ed. Heikis ir A. Giedrai
tis. kraut, sav. J. Beržinskas.

Solidarumo mokesčio 40% 
gauna apylinkės valdybaj 40% 
Krašto Valdy ba i r 20% Kultūros 
Fondas. Bendruomenės narių 
prievolė šiuos lietuvių atstovavi
mo organus palaikyti ir jų veiklą 
paremti, sumokant nustatytą 
metinį dviejų dolerių mokestį.

Inž. P. Lelis 
Apylinkės iždininkas.

Handel oratoriją “Samson” 
Toronto Philharmonijos choras 
pasirinko savo šio ketvirtadie
nio, sausio 10 d., koncertui, Mas
sey Hall. Robert S. Hately diri
guos 110 balsų chorą ir 36 inst
rumentų Toronto simfoninį or
kestrą. Solistų tarpe Harapka 
rolę dainuos Vacį. Verikaitis.

Išnuomojomas kambarys - frontrumis II 
augšte vienam asmeniui. Tel. LO. 8268.

Išnuomojamas f rentinis kambarys H-mc 
augšte. 199 Indian Rd. tel. KE. 1794.

Išnuomojama 2 šviesūs kambariai ir vir
tuvė II augšte; yra sinka, be to galima 
įsirengti elektrinę plytelę; yra garažas; 
Skambinti tel. MU. 0351.

Išnuomojomas II augštas: 3 šviesūs, di
deli kambariai ir virtuvė. Galima nuo
moti kamb. 23 Emerson Avė. prie Bloor, 
telef. OL. 6934, skambinti po 5 vai. v., 
šeštad. ir sekmod. bet kuriuo laiku.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė I 
augšte, su baldais. Tel. 29 Rusholme 
Pk. Crs. tel. KE. 3625.

A- — _______________________ ;..... -.........

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė su 
baldais, 198 Westminster Ave., telef. 
OL. 4583 po & vai. vak.

Išnuomojamas kambarys vyrui ar mote
riai, Gorevale Ave., tel. EM. 3-5404.

Išnuomojamos frohtinis kambarys l-mc 
augšte, galima naudotis virtuve. Telef. 
LA. 9241.

PARDUODAMA 3 skylių gazinė krosnis, 
kaina $10. Telef. LY. 6384.

BALTIC MOVERS ft’ ČARtAČE
Baldy pervežimas Toronte » tolimomis 
distaneiiomis. ŠALDYTUVŲ porvežimo 
spocialistoi. Visas vežamos turtas op* 
draustos. Važiuojam kas sovoity j Mottt- 
teoli, Londony, Windsor^, Homiltouy, 
Nortli Bay, Sudbury ir kitur.

30 DEWSON ST. TIL. OL 1403 
TORONTO

Nepriklausomybės šventės mi
nėjimas, rengiamas Montr. LVO 
Komiteto, įvyks vasario 12 d., 
šeštadienį, 7 vai. vak., Plateau 
salėje, 3710 Calixa Lavalee gt.

Iškilmingoje programos daly
je svąrb. kalbėtoju bus Liet. L. 
Komiteto Niujorke narys K. Bie
linis. Meninėje dalyje: skautų 
vyčių būrelid globojama tauti
nių šokių grupė, vad: V. Briuz- 
gelevičiaus; Liet, valst. operos 
solistė E. Kardelienė, akomp. M. 
Siegrist; M. Dramos teatro akto
riai K. Veselka ir J. Akstinas; 
Aušros Vartų parapijos choras, 
dirig. A. Piešines.

Visuomenė prašoma nesivė- 
linti, nes programą pradėsime 
punktualiai.

Kiekvieno lietuvio pareiga da
lyvauti nepriklausomybės šven
tės minėjime vasario 12 d. 7 vai. 
vak. Plateau salėje. Taip, pat 
kiekvieno lietuvio pareiga daly
vauti iškilmingose pamaldose, 
kurios organizuojamos abiejose 
lietuvių parapijose vasario 13 d. 
11 vai. Visos organizacijos pra
šomos dalyyatiti pamaldose su 
vėliavomis.

Nepriklausom ybės ■ šventė, ku
rios programa, laibas ir vieta nu
rodyta atskirame pranešime, jau 
visai netoli. Jai rengti komite
tas, sudarytas Montrealio lietu
viškų organizacijų atstovų susi
rinkime. deda visas pastangas, 
kad ji būtų kaip galima iškilmin
gesnė bei įspūdingesnė. Šios 
šventės reikšmė bus tuo didesnė, 
kuo daugiau lietuvių joje atsi
lankys. Tad, brangūs tautiečiai, 
viską atidėję. į šalį, visi kaip vie
nas atvykime į svarbiausią mū
sų tautinę šventę!

Skaitlingu dalyvavimu bei ati
tinkamų nutarimų priėmimu, 
parodykime vakarų pasauliui 
nepalaužiamą lietuvių tautos pa
siryžimą išlaisvinti mūsų pa
vergtą tėvynę.

Primename, kad iškilmingos 
pamaldos, dalyvaujant organi
zacijų vėliavoms, bus atlaikytos 
abiejų parapijų bažnyčiose atei
nanti sekmadienį, vasario 13 d., 
11 valandą, kuriose prašome lie
tu vių visuomenę taip pat skait
lingai dalyvauti.

Šventei Rengti org. K-tas.
Šv. Jono liuterionių bažnyčio

je,e Jeanne Marice ir Prince Ar
thur gt. kampe, vasario 13 d., 12 
vai. 30 min., lietuvių pamaldos.

Kun. dr. M. Kavolis.

Natūralios dujos didelėj mies
to dalyje jau įvestos. Garsintų 
vijčių jos nepateisino. Jos pasi
rodė ne karštesnės ir virimui 
reikia daugiau laiko, sąskaitos 
nesumažėjo, bet dar pakilo. Dėl 
to kompanija yra sulaukusi daug 
skundų ir nutarė pravesti tyri
nėjimą — išaiškinti apsivylimų 
priežastis.

”TŽ" KNYGYNE 
vasario mėn. gautos knygos

A. Baronas Antrasis krantas 1.50
J. Mikuckis Lyrikos kraitis 2.50
A. Šapoka Vilnius Liet, gyvenime 1.50
I. Končius Medžio drožiniai $5*.00
B. Sruoga Milžino paunksmė, .. . 2.50
T. Heyerdahl Kon-Tiki ..... ......... 3.75
------------ Gabija - metraštis ......... 6.50 
P. Andriušis Tipelis ....................... 3.00
L. Žitkevičius Daiktai ir nuorūkos 1.0C 
V. Beliajus Evening Song .............. 3.00
J. Kuzmickis Marija mums kalba 2.00
J. Budzeika MIC, Šiluva :............. 0.40
N. Mazoloitė Saulės takas ...........   3.50
S. Daukantas Lietuviu būdos ...... 4.00
v. V. Brizgys Popierių enciklikos .. 4.00 
J. Butkus Teresė Neumanaitė ......  3.00
B. Sruoga Kas bus kas nebus ........ , 2.50

Augštesnieji lietuanist. kursai 
šį šeštadienį bus ten pat 1220 
Mountain St. 10 vai. rytą. Pa
skaitos: Lietuyos istorija, Lietu-i 
vos geografija ir teatras. Paskai
tos bus rišamos su Vasario 16 d. 
minėjimu. • ./ ;

Užgavėnių balių ruošia gražio
je Karpentinų salėje LKM D-jos 
Montr. skyrius vasario 19 d.

AV bažn. statybos vajus pra
ilgintas iki vasario 15 d. Dėl 
daug įvairių priežasčių jis nega
lėjo būti įvykdytas nustatytu 
laiku. Klebonas prašo dar kartą 
prisidėti duosniai prie šio va
jaus, kad galėtume tęsti bažny
čios įrengimą, kuris eina visu 
greičiu. Šventvietėje tinkas jau 
baigtas, teražo darbai laiptams 
ir prie altoriaus taip pat baigti. 
Darbas eina labai greit pirmyn. 
Sąskaitos auga taip pat greit.

AV bažnyčios komiteto iškilt 
mingas posėdis įvyko sausio 21 
d. dalyvaujant diecezijos staty
bos komiisjos direktoriui kan? 
Ph. Desmarchais, naujos klebo-, 
hijos patalpose. Pirmiausia bu
vo -peržiūrėtos statybą tiečian-t 

i čios rezoliucijos ir statybefc piga 
bei finansavimas. 'Paskūbinimo 
reikalas buvo gan plačiai palies
tas gerb. Kūrijos svečio. Jis1 tei
singai pastebėjo, kad parapijie
čiai dar nėra padarę visko dėl 
statybos, bet jis taip pat labai 
apsidžiaugė statybos eiga ir iš
reiškė savo ir Jo Eminencijos 
pasitikėjimą, kad statyba bus 
baigta ir kad visi parapijiečiai 
prisidės duosniai prie to gražaus 
religinio ir tautinio lietuviško 
paminklo užbaigimo.

Taip pat buvo duota finansinė 
ataskaita, kuri bus paskelbtai kai 
Kurija peržiūrėjusi ją prims. Tai 
turi įvykti iki vasario 15 d.

Buvo pririnkti bažnyčios ko
miteto nariai vietoje išsikėlusi© 
iš parapijos ribų Ged. Rukšėno 
ir išėinačio į nevaldančius para
pijos komiteto narius St. Kęsgai- 
los. ..." -. j' : ■-

Naujais nariais išrinkti Pranas 
Kličius, Petras Vaupšas ir Alf. 
Stankus. P. Kličius yra atvažia
vęs po šio karo iš Lietuvos, o P. 
Vaupšas yra gimęs jau Kanado
je, ėjęs universiteto mokslus 
Montrealyje ir dirbęs kaip mo
kytojas kelius metus. Dabar jis 
veda savo biznio įmonę ir yrą.tė
vas dviejų adoptuotų. vaikučių ir 
savo dukrelės Vivianna. --

Tėv. J. Aranauskas, • SJ, išvy
ko keliom dienom j Ameriką. 
Gris šios savaitės pabaigoje.

Susituokė Alfonsas Lesinskas 
su Agnes Tannahill Thurburn. 
Gražus būrelis artimųjų viešė
jo po vedybų pas j aunuosius. i

Gus t ainiai aną sekmadienį pa
krikštijo savo pirmą dukrą. <

Aušros Vartų parapijos kiosko 
vedėjas praneša, kad šiuo laiku 
gauta naujų ir įdomių lietuviškų 
knygų. ' '

K. ir E. Vaicekauskai sausio 26 
d. atšventė 25 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį, šeštadienį 
prieš tai A. Stankenė, E. Motie- 
šienė ir kitos ponios suruošė va
karienę.

Montrealio ukrainiečiai sau
sio 30 d. Plateau salėje šventė 37 
metines nuo Ukrainos nepriklau
somybės paskelbimo. Salė buvo 
artipilnė. Ukrainiečius sveikino 
įvairių tautybių atstovai. Nuo 
Montrealio LB vardu sveikino 
apyl. v-bos pirm. L. Balzaras, pa
linkėdamas sėkmės kovoje už 
savo tautos išlaisvinimą iš rau
donosios vergijos. Dalyvis;

VL. ANDRIJAUSKAS (W. Andrews)
Active Mortgages Sales Brokeris

1147 DUNDAS ST. W. TEL. LL. 1346 
TORONTO, ONT.

MORGIČIAI PERKAMI, PARDUODAMI, . . 
ATNAUJINAMI.

TAIP PAT MORGIČIAI STATYBININKAMS 6%.

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

DĖMESIO NAMŲ SAVININKAMS! 
Darome pagrindinį krosnių išvalymų (va-' 
cuum), atnaujinome ir taisome įvairių 
rūšių apšildymo krosnis. Tvarkingos kros
nys sunaudoja mažiau kuro ir duoda dau- 
aieu šilumos, i '

ROSE HEATING & TINSMITH CO. 
TEL WA. 1-R758.


