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Vasario 16 dvasia
" • *■

1918 m. vasario 16 d. suformuluota ir paskelbta lietuvių tautos 
valia bei pasiryžimas gyventi nepriklausomai. Tauta paskelbė, 
kad ji pasiryžus dėl to kovoti. Šitą pasiryžimą tauta išpildė. Ne
priklausomybė bei laisvė neatėjo pati, ji buvo iškovota, tautos 
sūnų vargu ir kraujo auka pirkta. Deja, ta laisve tauta tegalėjo 
džiaugtis tik porą dešimtmečių. Šiandien ji vėl pavergta ir ma
rinama. Bet Vasario 16 aktu paskelbtoji lietuvių tautos valia 
gyventi savarankiškai ir pačiai būti savo likimo sprendėja te
begalioja šiandien ir galios ištisus amžius. Tauta to akto nepa
miršo ir savo įsipareigojimus prisimena tiek laisvėje esantieji, 
tiek okupacijos naštos slegiamieji. Kiek pasiekia mus žinios, ten 
kiekvienais metais vasario 16 d. patriotų atžymima nors slapta 
iškeliamomis vėliavomis, ners plakatais bei pogrindžio atsišau
kimais. • ' ;

Laisvėje esantieji lietuviai Vasario 16 kasmet prisimena su- 
ruošdami didesnes ar mažesnes — kaip kur įmanoma — iškilmes, 
keldami Lietuvos vardą ir jos skundą prieš pasaulio tautas, patys 
pasiguosdami ir save padrąsindami susirinkę savybėje. Vasario 
16 žodis, kurio prasmė yra įsakymas kovoti ir dirbti dėl tautos 
laisvės, tą dieną pasirodo tikrai gyvas ir veikiąs kiekvieną dorą 
lietuvį. Tačiau ne viena diena laisvė iškovojama, ne vienai dienai 
mus įpareigoja Vasario 16 aktas. Jis įpareigoja visam gyvenimui 
ir kiekvienam to gyvenimo momentui. Štai čia jau reikėtų per
vertinti mūsų visų laisvėje esančių, veiksmus bei žodžius. Tikslas 
visų tas pats, bet kaip skirtingi pasirenkami keliai! Kaip nesu- 
telpama viename kelyje, nors einama visų ten pat, prie to paties 
trokštamo laisvės žiburio. Net nuostabu, jog tokia keista žmogaus < 
prigimtis, kad varžybos ir rungtynės vyksta ten, kur reikėtų 
sutartinai glausti pečius nuversti tą pačią kliūtį nuo susiaurėjan- 
.čio kelio į laisvę.

Vasario 16 minint tos rungtynės aprimsta, atidedamos, apie 
jas nekalbama. Apie tai nekalbama, nes visi junta, jog tai nesi
derina su įpareigojančia Vasario 16 akto dvasia. Ta diena būna 
graži ir pakili. Ar negalėtume mes jos pratęsti? Ar negalima būtų 
kaip tik tą dieną sueiti visiems besipešantiems ir Vasario 16 dva
sios apglobtiems pabandyti rasti sugyvenimo formulę. Juk tie 
skiriantiėji reikalai tokie maži, o Vasario 16 įsakymas toks di
delis! Jis aiškus ir suprantamas: į didįjį tikslą vienas tėra sutar
tinis kelias! Tik juo eidami galime drąsiai žengti ir kitus kviestis. 
Visam pasauliui parodyti, kad einame į tėvynės laisvę ir jų para
mos esame verti. Kol lakstysime lenktyniaudami, užuolankomis, 
pagūžomis ir besistumdydami, pasauliui neužimponuosime. Pa
saulis tik patraukys pečiais į tokiuos keistuolius ir liks savais 
rūpesčiais užsiėmęs. -- - - ........ ——

Vasario“ 16 dvasia mūs įpareigoja, turime tą pareigą pajusti 
ir padaryti iš to tinkamas išvadas. Kiekviena praleista nesantai
koje diena neša didelius nuostolius tautai ir užtraukia didelę 
gėdą mūsų kartai. Jei nebesusikalbame ištisus metus, nesusikal
bame kitomis dienomis, pasikalbėkime Vasario 16 prieglobsty... 
Kai gyvenime iš žmogaus reikalaujama ko nors didelio, kai jam 
uždedamos didelės pareigos, jis atvedamas į bažnyčią ar prie 
kryžiaus su Šventuoju Raštu prisiekti. Žmogus tada pajunta savo 
žygio prasmę ir įsipareigojimo svarbą. O mes prieš Vasario 16 
aktą ar nieko nejaučiame?...

Kauno — buvusios laikinės Nepriklausomos Lietuvos sostinės —rotušės aikštė .

Išlaisvinimo politikos raida
Pasaulis yra priėjęs tašką, ka-j Niujorko bendradarbio ' padėtis esanti tikroji priežastis. 

A L M A U S ! Chruščiovas norįs suversti kamda didžiojo prieš 90 metų miru
sio Abraomo Lincolno žodžiais, 
jis tikrai' “negali egzistuoti pu
siau laisvas, pusiau vergijoje”. 
Nežiūrint “išlaisvinimo” artėji
mo,, praėjusią savaitę Maskvos 
orbita vėl padidėjo Tachen salų 
plotu. Čiangkaišekas citavo Kon
fucijų ir gąsdino Tautų Sąjun
gos likimu, bet septintoji flotili- __ ______ ..
ją pasirūpino, kad nacionalistai sąjungininkių, bet mūs/ vašing-
visi- iki vieEoT nori nenori; įSaši- 
trauktų iš sovietinei Kinijai per
leidžiamų salų.

Skaudūs Čiangkaišeko 
kaltinimai

KANADOS RADIJAS PAVERGTIESIEMS
Jau beveik 10 metų kaip Ka

nados radijas CBC duoda pro
gramas kaikuriems kraštams už 
geležinės uždangos. Nuo vasario 
24 d. tarptautinė Kanados radijo 
tarnyba pertvarko savo progra
mas jas praplėsdama, kad klau
sytojai turėtų daugiau progų jas 
išgirsti. Daugiau laiko būsią ski
riama Čekoslovakijai, Rusijai ir 
Lenkijai. Norima duoti paverg
toms tautoms daugiau žinių apie 
Kanadą ir jos gyventojus. Šis 
pertvarkymas esą daromas ry

šium su besikeičiančiomis pa
saulio sąlygomis.

Vyriausybė numato betgi su
mažinti tarptautinės radijo tar
nybos biudžetą 1955-56 metams 
$584.525. Parlamentas būsiąs pa
prašytas priimti sąmatą 1955-56 
m. $1.614.625. 1954-55 m. tarpt, 
radijo tarnybos samata buvo 
$2.199.150.

Gaila, kad Kanados radijas 
neprabyla į pavergtą Lietuvą ir 
kitas Pabaltijo šalis. Anksčiau 
duota programa Suomijai taip 
pat sustabdyta.

Graikija siūlo bazes Britanijai
Graikija tebekovoja už Kipro 

salos prijungimą. Praėjusių me
tų gruodžio mėn. ji kreipėsi į 
Jungt, Tautas prašydama pra
vesti Kipro saloje plebiscitą ir 
tuo būdu leisti apsispręsti pa
tiems gyventojams kam priklau
syti — D. Britanijai ar Graiki
jai. JT šį prašymą betgi atidėjo 
net nesvarsčiusios, nes didieji 
palaikė D. Britaniją, kuriai Kip
ro sala yra svarbus strateginis 
taškas, ypač pasitraukus iš Sue-

zo kanalo srities. Graikai kurį 
laiką kėlė triukšmą, protestavo, 
bet veltui. Vyraiusybė ramino 
gyventojus, perspėdama neardy
ti gerų santykių su britais. Šio
mis dienomis Graikijos min. 
pirm. A. Papagos pasiūlė D. Bri
tanijai įsirengti karines bazes 
pačioj Graikijoj, o Kipro salos 
gyventojams duoti apsispręsti 
plebiscito keliu. Geri santykiai 
su Britanija, pasak jo, yra kerti
nis Graikijos politikos akmuo.

PAŠALINTI SOVIETU TEISĖJAI
Vyr. Sovietų Taryba atleido 

šešis Vyr. Tribunolo teisėjus ir 
jų vieton paskyrė naujus. Nau
jųjų tarpe yra pulk. V. Boriso- 
glebski, kuris anksčiau su dviem 
kitais teisėjais pasmerkė mirti 
buv. krašto saugumo ministerį 
V. Abakumovą. Stebėtojai ma
no, kad tai buvo smūgis Malen- 
kovui. Nors šis paskyrimas pa
skelbtas po Malenkoyo išstūmi
mo, tačiau abejojama ar jis tu
ri su juo ką bendro. Visdėlto pa 
stebima, kad naujų teisėjų pa- 

> skyrimas buvo pasirašytas mar 
šalo Vorošilovo vasario 7 d., t.y. 

, vieną dieną prieš Malenkovo at- 
’sistatydinimą. Kaikas spėlioja 
kad tai pasirengimas naujiems 
valymams, tačiau kiti nurodo 
kad tokius valymus Sov. Rusijoj 
paprastai atlieka specialūs teis-

mai, kurių galia būna netgi di
desnė nei vyr. ^tribunolo.

Sov. Rusijos Vyr. Tribunolas 
turi virš 70 teisėjų ir 35 vadin. 
liaudies asesorius. Vyr. Tribu
nolo pareiga yra be kitko prižiū
rėti vyr. respublikų tribuno- 
us.

KAM TEKS PREMIJA?
LRD 1954 m. literatūros pre

mijos balsų tikrinimo komisija 
iraneša, kad balsavo 54 rašyto- 
ai. Nei viena knyga betgi nega- 
70 reikiamos daugumos balsų. J 
Aisčio Apie laiką ir žmones ga- 
o 14 balsų; J. Jankaus Namas 
eroj gatvėj — 12, o kiti po ma

riau. LRD nariai antruoju balsa- 
zimu pasisakys, katra iš šių kny

gų premijuotina.

Savaitės įvykiai
{vykiai Sov. Rusijoj užklupo vakariečius, kurie jų šiuo metu 

nelaukė. Malenkovo atsistatydinimas buvo sensacingas dar ir tuo, 
kad jam buvo leista atsistatydinti. Pagal bolševikų taktiką tokiais- 
atvejais krinta galvos. Buvo pasklidę gandai, kad prasidėjęs di
delis valymas, kurio nugalėtoju esąs Molotovas. Gandai betgi bent 
tuo tarpu nepasitvirtino — Malenkovas liko paskirtas elektrinių 
jėgainių ministeriu ir kartu vienu iš min. pirmininko pavaduotojų.

Taip Malenkovas žengė dar vieną didelį žingsnį žemyn; pir
masis jbuvo — jo atleidimas iš A----- --------—---------------------- —

vui, pareiškė augšč. taryboj, kad 
komunizmo žygiavimo niekas 
nesukliudys, nes Sov. Rusija tu
rinti netgi pranašesnius ginklus 
už JAV. Tai rodo, kad naujoji 
Kremliaus linija ryškiau kryps
ta pasaulio užkariavimo linkme, 
kurią ypač sustiprina Kom. Ki
nijos svoris. Tuo tarpu betgi 
Kremlius tebedeklamuoja taiką.

Kova dėl FormozoŠ
Kom. Kinija, pradėjusi kovą 

dėl nacionalistų valdomų salų, 
ypač Formozcs, ją tebetęsia — 
karinėj ir diplomatinėj srity. 
Nors jos karinės pajėgos ikišiol 
užėmė tik keletą mažų salų, ta
čiau yra pasiruošusios pulti ir 
kitas. Nacionalistų daliniai drau
ge su civil, gyventojais paliko 
Tachen salas. JAV laivynas, pa
dėjęs evakuoti 30.000 žmonių, 
neturėjo susidūrimų su komu
nistais, išskyrus vieną pašautą 
lėktuvą, kuris pertoli buvo nu
skridęs. Palikdami Tachen sa
las nacionalistai sunaikino visus 
karinius įrengimus, uostus ir lai
velius/'

Su Tachen salų evakavimu 
■’ormozos, Pescadores, Matsu ir 
'luemoy salų klausimas liko dar 

fnsfeneię^ 
’ores salas. Dėl Matsu ir Que- 
noy salų JAV nėra aiškiai pa- 
isakiusiois, nors Čiangaišekas 

■-Ori, kad ir jos būtų dengiamos 
>AV laivyno. Mat, jis tikisi jo- 
niš pasinaudoti ateityje pulda- 
nas Kom. Kinijos žemyną.

Diplomatai bando sudaryti pą- 
iaubas. Sov. Rusija pasiūlė tam 
•eikalui šaukti specialią suinte
resuotų valstybių konferenciją, 
kurioje betgi neaalyvautų nac. 
Kinijos atstovai. Pasiūlymą va
kariečiai atmetė. Indija mano, 
kad vakariečiai tokį pasiūlymą 
turėtų priimti.

Krizė Prancūzijoj
A. Pinay, bandęs sudaryti nau

ją vyriausybę, atsisakė. Ir tai to
dėl, kad MRįį nesutiko prisidėti. ■ 
Be jos 85 atstovų parlamente A. 
Pinay negalėjo tikėtis surinkti 
reikalingą daugumą. Prezidentas 
Coty pavedė sudaryti vyriausy
bę MRP vadovui Pfiimlin, Stras- 
burgo advokatui.' Jis buvo mi
nisteriu 13-koj kabinetų. Pasita
ręs su resp. prezidentu ir partijų 
vadovybėmis jisai buvo jau ap
sisprendęs prisistatyti parlamen
tui ir prašyti investitūros, bet 
paskutinę ,minutę atsisakė, nes 
radikalai atšaukė savo sutikimą 
dalyvauti jo kabinete. Prezid. 
kreipėsi į Christian Piheau, deš. 
socialistų atstovą. Jeigu jis irgi 
atsisakys, manoma, bus pakvies-

kompartijos gener. sekretoriaus 
pareigų. Jau tada jis pralaimėję 
pirmąjį kėlinį; nors Berijos lix 
vidavimas, atrodė, sustiprino jc 
galią. Paskutiniai įvykiai betgi 
parodė, kad kompartijos gene■ 
sekret. N. Chruščiovas su įtakin
gųjų karininkų grupe yra tikrie 
ji Kremliaus valdovai. Priminti- 
na, kad prieš Malenkovo nustū 
mimą Maskvoj posėdžiavo cent 
rinis kompartijos komitetas, ku- 
rin įeina 125 įtakingieji nariai. 
Jo posėdžiai buvo slapti ir už- 

į truko 5 d. -Jame Chruščiovas la- 
-: bai aštriai kritikavo Malenkovo 

■ politiką remdamasis statistiniais 
duomenimis. Pvz. jis nurodė, 

i kad Sov. Rusija stovinti bado iš
vakarėse; sunki žiema Ukrainoj 
ir sausi vėjai stipriai palietę 1953 
- 1954 m. derlių, o ketvirtadalis 
javų nuėjęs niekais dėl kolūkių 
apsileidimo. Gyvulių skaičius la
bai sumažėjęs — jų buvę dau
giau 1928 m. Pridėjus piliečių 
prieauglį — apie 60 mil.' — gy
vulių skaičius dabar išeina ma
žesnis nei 1916 m. Ypač puolė 
Chruščiovas lengvosios pramo
nės plėtimą, kurį palaikė Maler 
kovas, kad tuo būdu pakeltų g* 
ventojų pragyv. lygį,- Chruščk

‘ s - - - - - - komunistines linijom Lemn;
mokė, kad tiktai gaminimas su; 
kiųjų mašinų, galinčių pertva 
kyti žemės ūkį, gali būti mat 
rialiniu socializmo pagrindu. 
Lenino kryptis buvo vykdom 
Stalinui vadovaujant, ji yra vy! 
doma dabar ir bus vykdoma at 
eityje". Taip kalbėjo Chrušči 
vas, pats būdamas žemės ūk 
planuotoju, siekiančiu paversi 
Sibiro stepes derlinga žeme. J 
sai smarkiai pliekė Malenkov 
už pragyvenimo lygio kėlinį' 
“Tai didelis nesusipratimas, vi
sai svetimas marksistiniam - le 
ninistiniam galvojimui... Tai 
nukrypimas dešinėn, kėlimas pa 
žiūros, priešingos leninizmui, 
kuri buvo skleidžiama Rykovc 
ir Bucharino”. Šiedu, kaip žino 
ma, buvo sušaudyti 1938 m. Ma
lenkovo šis likimas dar neištiko 
bet jo politika liko likviduota, c 
pramonės ministeris Mikojanas 
turėjo pasitraukti anksčiau. Tai 
rodo, kad komprtija nulėmė Ma
lenkovo likimą.

N. Bulganino atėjimas į pirmą 
vietą sietinas ir su užsienio po
litika. Grįžimas prie sunkiosios 
pramonės nėra be ryšio su ko
munizmo žygiais pasaulio užka
riavime. Chruščiovas, be kitko, 
pareiškė: “Naudingiau geresnis 
gyvenimas už 5 ar 6 metų, nei 
gaminimas daugiau prekių var
totojams už 2 ar 3 metų”. Molo-

Į Chruščiovas norįs suversti kam
! nors kaltę už nesėkmes savo že
mės ūkio planų. TSRS laukianti 
aiški vidaus suirutė. Raudonoji 
Armija gavusi postą, nes esą no
rima j;i išlaikyti sąjungininke 
neramumams prasidėjus!!.. Nie
kas netiki, kad Chruščiovui pa
sisektų ten, kur Malenkovas kri
to. Britų diplomatas pridūrė: 
“NegąišinkiL .laiko.. bandydami 
atspėti 'Ką*. ' j .
būt nieko iš viso. Geriau stenki
tės juos įtikinti savo politikos 
tikslų neatmainomumą”. Kiti 
dar minėjo 1810-12 įvykius Mas
kvoje, dai' kiti,'1584 Ivano Bai-j 

. siojo ir ‘‘Smutnoje Vremja” lai- 
jau tonos prirašytos apie šias ^us NYTimes cituodamos prof, 
permainas. Nei vienas betgi so- Florinski rašė, kad nebesuvaldo- 
vietikos žinovas . neprisiipįnę mos vidaus problemų, įtampos 
maršalo Tito, kuris Džiųgašviliui; susikaupė Stalino režimo metu 
nusibaigus, tarė: “Vyrųeįąi, da- , įr ju sprogimas esąs galimas bet 
bokite Nikitą”. Drįstume tą patį j 
dabar pakartoti Bulganinui ir 
Žukęvui: “Vyručiai, dabokite 
Nikitą”.. . Tarp daugybės nuo
monių krito akin šios: George 
Kennan .. .“aš niekad nesakiau, 
kad Malenkovas yra Stalino įpė
dinis”; Walter Bedell Smith: 
. . .visiškai nepatinka Molotovo 
paskutinė kalbą... visa ta košė. 
Santykiai nuo to tikrai nepage
rės, . g praėjusiais metais buvo 
prastas derlius ir jiems nesiseka 
su pramonės gamyba”. Vincen
tas Brizgys: (cituojamas “Chica
go American”) .. .“Manau, kad 
Bulganinas ir Chruščiovas su
kurs žmoniškesnį režimą. Abudu 
yra didelės erudicijos .. . Abejo
ju, kad jie pradės karą .. . Valy
mai gal bus didesni nei po Stali
no mirties”. James Reston: “... 
pasaulyje dar nebuvo tokio prie
šo apie kurį būtų žinoma tiek 
mažai... Krizę Maskvoje veik 
visi departamentai aiškina įvai
riai. Valstybės Dept. mano, kad 
vidaus ūkio politika kalta. Kraš
to Aps. Dept. — “Vokietijos ap
ginklavimas ir mūsų karinė jė
ga”. Buvęs diplomatas Maskvo
je, kurį Restonas ypač vertina 
sutinka, jog TSRS žemės ūkio

grįžo prie demokratiškų ‘"stab
dymo” politik^”... James Res
ton tik sausai pastebėję., kad pas
tarosiomis savaitėmis Baltieji 
Rūmai nutildė visas kalbas apie 
Čiangkaišeko ir “satelitų išlais
vinimą”.. . Gal jie taip turėjo ra
šyti, kad įtikintų “narsiuosius”

tono korespondentai noĮtikino'.
“Žorką” visgi suėdė
Paskutinėje tarptautinėje ap

žvalgoje pavyko man išprana- 
j šauti, jog Nikita veja lauk “ŽoriOUUU, XlUwVU * '-J'-*

Kalbėdamas tartum savie-j ką”. Kanados ir JAV spaudoje į sį
siems, nacionalistų prezidentas 
kaltino laisvąsias tautas: “Ką 
sakytumėte, jei sovietai paverg
tų *jūsų šalį, o likęs laisvas pa
saulis nutartų pasirašyti sii jais 
paliaubas? Jei jūs sulaužytųmėt 
Kairo sutartį, kuo remdamiesi 
tada smerktumėt sovietus, kurie 
taip pat laužo sutartis?... Kaip 
jūs jaustumėtės, jei sovietai pra
dėtų pulti jūsų kraštą, o lais
vasis pasaulis pasyviai tai ste
bėtų ir nevadintų užpuoliko tik
ruoju vardu?... Laisvojo pasau
lio Jungtinės Tautos tik po poros 
metų žiauriausių kautynių Ko
rėjoje išdrįso komkiniečius pri
pažinti užpuolikais. Su pirmu 
Maskvos mirktelėjimu pasirašė 
su jais paliaubas, kurios anų bu
vo tuoj pat sulaužytos”. Čiang- 
kaišekas kaltino, jog laisvasis 
pasaulis nesijaudindamas atida
vė komunistams Indokiniją ir 
oranašavo. kad tokios Jungtinės 
Tautos veda pasaulį pražūtin.

JAV pozicija
Eisenhoweris su Dulles matė 

ir privalėjo matyti toliau nei 
Formoza ar Baltijos pajūris. Jie 
tvirtai tikėjo susiformavusia 
globaline “taika per jėgą” politi
ka (kita “išlaisvinimo politikos 
taikingomis priemonėmis ” ver
sija) ir nesidavė įviliojami į lo
kalinį karą su nesuskaitomais, 
azijatais. Jie atrodė supratę, kad 
tikrasis priešas yra kitur ir turi 
būti traktuojamas kitaip. Pirma
sis “taika per jėgą” politikos eg
zaminas — “tvarkingas atitrau
kimas” — jiems pasisekė. Pasi
traukė iš nereikšmingų salų, bet 
paskatino krizę Maskvoje, kur 
tironai išsidavė supratę ameri
kiečių vedamą taikingą spaudi
mo politiką Tarybų Sąjungos at
žvilgiu. Sovietų Molotovas ėmė 
šaukti apie “tarybinę hidroato- 
minę bombą”; pasirodė nebeži
nąs ko besitverti prieš taikingą, 
tiesa ir hidroatomais ginkluotą 
oriešą — Ameriką, kuri tvirtai, 
šiuo kartu be plakatų ir šūkavi
mų vykdė 1952 rinkimų pažadus.

Keista, kad tokio masto, kaip 
lusctiškis NYTimes komentato
rius W. H. Lawrence, aptarda
mas Tachen pasitraukimą tvir
tino. kad “tikrumoje JAV laiko
si “stabdymo” (Containment), 
ne “išlaisvinimo” politikos”. O 
NYT Vašingtono koresponden
tas Dana Adams Schmidt tarėsi 
galįs tvirtinti, jog “vyriausybė

Vedamajame “Maskva ir Va
karai”, NYT aiškiai pasisakė dėl 
“išlaisvinimo politikos raidos: 
“Galimas dalykas, kad kariai 
Kremliuje bus stabilizuojantis 
veiksnys tarptautiniuose santy
kiuose. Bet lygiai taip pat yra 
galima, kad kariškiai, nesutiks 
pasitraukti iš kraštų, kuriuos so
vietai dabar turi užėmę Europo
je ir Azijoje, o be to taika būtų 
veik neįmanoma”. Gerai pažįstąs 
Vašingtono užkulisius laikraštis 
žino tik vieną išeitį: “Tokiomis 
aplinkybėmis laisvasis pasaulis 
tegali vaduoti JAV Prezidento 
Eisenhowerio politika (Beje jis 
jau pasiūlytas perrinkimui, kad 
“užbaigtu ką pradėjęs” ir Niu
jorke galvojama apie “Lithua
nians for Ike “sambūri”)”.

... j Išlaisvinimo politikos raida 
Rytų Europoj
Gal išlaisvinimo politikos raidą 

tiksliau atpasakos pats John F.
(Nukelta į 2 psl.) tėvas gi, pasitraukus Malenko- i tas radikalas R. Mayer.

Strasser tikisi būti 
kancleriu

O. Strasseris, buvęs Hitlerio 
bendradarbis, bet vėliau pasi
traukęs užsienin, po 20 m. gyve
nimo tremtyje gavęs vizą grįžta 
Vokietijon. Jis tikisi laimėti sa
vo tautiečių simpatijas per 2 me
tus ir iškilti politiniame gyve
nime galbūt iki kanclerio.

Strasseris grįžta Vokietijon su 
politine programa, kurią jis re
mia socializmu. Oficialiai jo po
litinė sistema vadinasi solidariz- 
mu. Ji siekia apimti visas socia
lines klases, kurios turėtų lygio
mis dalintis iš pramonės gauna
mu pelnu. Praktiškai esą jį rei
kėtų dalinti į tris lygias dalis; 
darbininkams, pramonininkams 
ir valstybei.

Strasseris esąs priešingas ir 
komunizmui, ir dabartiniam V. 
Vokietijos valdymui, kurio prie
kyje stovi kančl. Adenaueris.

IEŠKOMA
VLIKą sudarančių grupių pa

sitarime dar kartą pasisakyta, 
kad jis.išsikeltų iš Pfullingeno - 
Reutlingeno į didesnį politikos 
centrą. Balsuojant pasisakyta 
prieš nustatymą vietos, į kurią 
VLIKas turėtų persikelti. Nusi-’ 
statyta sudaryti komisiją iš visų 
VLIKe dalyvaujančių grupių at
stovų, kuri aiškins sąlygas VLI 
Kui įkurdinti tuose kraštuose, 
kur jis galėtų būti įkurdintas. Ta 
komisija veiks artimame kontak-

NAUJOS BUVEINĖS VLIKui
te su VLIKu ir surinktą medžią 
gą bei duomenis pateiks gruph 
pasitarimui, kuris klausimą vė 
spręs. Daugiau klausimų šiuo 
kart nesvarstyta.

Laisvinimui lėšų telkimo 
klausiniu

Dvi VLIKan įeinančios gn 
pės — Lietuvių Tautinis Sąjūdi- 
ir Lietuvos Laisvės Kovotojų 
Sąjunga su dviem savom kiton 
organizacijom — Lietuvos Ate 
mimo Sąjūdžiu ir Lietuvių Re

VASARIO 16 JAV KONGRESE
Washington, DC (LAIC) — 

Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo 37 metų sukakties pro- 
?a, Amerikos Lietuvių Tarybos 
pastangomis du Amerikos lietu
viai dvasiškiai — prel. Jonas 
Balkūnas* ir prel. Pranas Juras 
atkalbės invokacijas Atstovu. 
Rūmuose ir Senate.

bes vasario 16 d. Atstovų Rū 
muose rytinėje sesijoje, o prel 
I. Balkūnas — senate vasario 1< 
ar 15,d. nes vasario 16 d. Sena 
as neposėdžiaus.

Kongresmenas Ray Madden i: 
Indiana valstijos, prašė Atstovi 
Rūmų skirti vieną valandą laike 
Tepriklausomai Lietuvai pagerb

Pref. Juras invokaciją atkalbti.

’intencijos Sąjunga — paskelbė 
sudaruisios fondą ir jį pavadinu
sios Lietuvos Nepriklausomybės 
Fondu.

VLIKą sudarančiųjų Lietuvos 
politinių partijų ir kovos orga
nizacijų atstovai savo pasitari
me 1955 m. vasario 5 d. Niujorke, 
?ree Baltic House, nutarė:

1. Apgailestauti LTS ir LLKS 
įygį, kuriuo jie savo reikalams 
'rganizuojamam fondui naudoja 
Lietuvos Nepriklausomybės 
•'ondo vardą;

2. Kviesti lietuvius visame 
'asauly dar gausiau aukoti ben- • 
drajam Lietuvos laisvinimo rei
kalui — Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse per ALTą, o kituose 
^raštuose per Tautos Fondo or
ganizaciją;

3. Si nutarimą pranešti VLI 
AI -Tui ir paskelbti spaudoj.

(Už šį nutarimą balsavo aš- 
♦uonių gruoiu atstovai; už ji ne
balsavo tik L. Tautinio Sąjū
džio ir L. Laisvės Kovotojų Są
jungos atstovai).
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Mūsų pareiga kovojančiai ir kenčiančiai tėvynei! '

Tautos Fondo Atstovybės Kanadoje
ATSIŠAUKIMAS

į visus Kanados lietuvius, organizacijas, TFA skyrius
BROLIAI IR SESĖS!
Vasario 16-tos proga, kaip ir 

kiekvienais metais yra skelbia
mas 2-jų mėnesių vajus Tautos 
Fondui — Lietuvos laisvinimo 
reikalams lėšoms telkti.

Į- vajaus pajamas įeina: Vasa
rio 16-tos’ minėjimų metu suren
kamos aukos ir pajamos lankant 
kiekvieną lietuvį po namus.

Vajaus pravedimas, aukų rin
kimas prieš minėjimus, bendras 
rinkliavos pravedimas ir organi
zavimas pavedamas vietos TFA 
skyriams. Atstovybė, kreipda
masi į visus be išimties, prašo 
darniai ir organizuotai vajų pra
vesti. »

Vajaus metu tikimasi iš turin
čio pajamas sulaukti $1, o pajė-

gesnius prašome paaukoti vienos 
dienos uždarbį. Tai ir bus Tavo 
auka už visus metus.

BROLI ir SESE, kai žengsi 
per salės duris į minėjimą ar 
aukų rinkėjas aplankys namuo
se, jei turi mažas pajamas, duok 
$1, jei sergi, neturi darbo ar ne
laimė ištiko, ir 5č užteks. Bet; 
jei Tavo sąskaita banke stambi 
— neieškok 10c, nes pas Tave 
ne valkata iš senamiesčio alaus 
stiklui prašo, bet Tavo tikra mo
tina LIETUVA Tavo broliui 
laisvės prašyti ateina. Kiek pa
dėsi, tiek ir bus padaryta! Tad 
duok iš širdies, kad ranka ne
drebėtų!

Nuoširdus ačiū iš anksto!.
Tautos Fondo Atst. Kanadoje.
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Žmonės* kurie pasipiktina
Palaitpintas, kurs manimi 
nepasipiktins. Mat. 11,3.

Rašo STASYS YLA

Viši jautrūs, btet kiekvienas 
savaip: vienas pinigui, kitas gar
bei, trečias grožiui, ketvirtas
tvarkai. Žmogus lengvai priima 
ir pakelia viskąrtik neliesk jaut
rios jo kertelės. Paliesi — įsi- 
skaudins, giliar pergyvens, nu
sigręš.

Religija susiduria “su vienu ar 
kitų jautrumų*, Paprašysi aukos 
bažnyčiai, ir’“'pinigo jautrumas 
tuoj prabils:

— Bažnyčia išnaudoja. Man 
jos nereikia!

Nebus pagerbtas, išgirs neat
sargų žodį, ir garbė bus įžeista:

— Nehoriu to kunigo daugiau 
matyti! Manė erzina jo pamoks
lai.

Bažnyčios kartais neturi gero 
choro, vargonai būna netobuli, 
statulos nemėniškos, ir grožio 
jautrumas imą erzintis:

— Tokion bažnyčion daugiau 
kojos nekelsiu. Geriau į muzie
jų nueisiu, paklausysiu gero cho
ro per radiją.

Kartais sunku pasakyti, kur 
to jautrumo šaknys, sunku ap
čiuopti jo branduolį. Jis būna 
giliai paslėgtas, lengvai neapta
riamas.

IŠLAISVINIMO POLITIKOS RAIDA
(Atkelta iš 1 psl.)

Dufles Niujorke šį trečiadienį, 
Tarptautinės Politikos Žinovų 
Klube’ (Būdinga, jog priėmiman 
pirmą kartą, pakviesti Pavergt. 
Tautų Seimo tautinių delegacijų 
pirmininkai, jų tarpe Vaclovas 
Sidzikauskas). Vašingtone vėl 
įvyko diplomatų pasikeitimas: 
tai leidžia spėti, kad Rytų Euro
pai amerikiečiai skiria vis dides
nį dėmesį. Jacob D. Beam, buv. 
JAV atstovas Maskvoje, o pas
kutiniu metu Užs. politikos pla
navimo tarybos narys, buvo pa
skirtas Rytų Europos Reikalų 
skyriaus vedėju. Ligšiolinis šio 
skyriaus vedėjo pareigas ėjęs 
Ray 'Thurston buvo pasiųstas 
ministeriaut Graikijon. Vis dau
giau dėmesio Rytų Europos pa
bėgėliams politikams skyrė tas 
pats NYTimes, iki šiol laikęsis 
jų atžvilgiu gan rezervuotai (iš
skyrus mūsų Neprikl. švenčių 
paminėjimus). Rašinyje: “Exile 
Body .-^va^ns -of more Yaltas” 
tarp kitko buvo įkištas lenkiškas 
nepasitenkinimas Curzono lini
ja, atidavusia Vilnių “LTSR”j c 
Lvivą “UTSR”. Pavergt. Seimo 
spaudos komiteto pirmininku 
yra JAV pilietis, lenkų patrio
tas Zygmund Nagorski, Jr., ne
seniai užvertęs kaikuriuos lietu
viškus laikraščius savo straips
niais. Laikraštis betgi pridėjo, 
jog ši organizacija siekia kraštų 
išlaisvinimo “taikingomis prie
monėmis”, pirmoje eilėje per 
Jungtines Tautas ...

“Išlaisvinimas ateis”
Prezidentas Eisenhoweris pra

ėjusią savaitę įkalbėjo plokštelę, 
kurioje kvietė amerikiečius kuo- 
gausiausiai aukoii “Laisvosios 
Europos radijui”, Kuris “siekia
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sustiprinti pavergtųjų tautų lais
vės troškimą”. Lietuviai daugiau 
ten nesiveržia patenkinti VLIKo 
Radijo skyriaus plėtimusi ir 
stiprėjančiomis “AB” transliaci
jomis. Įsidėmėtinai ta pačia pro
ga kalbėjo buvęs Užs. reik, pa- 
sekretorius Bedell Smith: “.. .iš
laisvinimo pažadas yra iš tiesų 
apgaulingas ir pavojingas... Mes 
nežinome, kada išlaisvinimas iš 
tiesų ateis, kaip ir kas laisvins. 
Viena galiu Jums dabar pasaky
ti, kad išlaisvinimas ateis, kad 
jis privalo ateiti, ries tai liudija 
istorija ir ligšiolinis visų Urani
jų bei totalitarizmų likiriiąs”. 
Tiesa, prez. Eisenhoweris dai? 
pastebėjo: “be šios pergalės mes 
negalime tikėtis kitų”...

Anapus
Latvijos judrus charge d’af

faires Vašingtone prof. A. Spėk- 
ke prieš porą savaičių atpasako
jo Čikaąo^kitviams šią rhaškvi- 
nės “Pravcroš” gruodžio 8’ dienos 
straipsnio iškarpą:

“. . . Paboltijo istorinės problemos tu
ri būti moksliškai studijuojamos. Žvel
giant iš tarptautinio taško tai labai svar
bu. Mes žinome, kad JAV imperialistai 
rodo plėšikiškas intencijas Pabaltijo kraš
tuose. Jie naudojasi visomis istorinėmis 
falsifikacijomis. Pradedant archeologi
niais tyrinėjimais, jie tvirtino, kad pabal- 
tiečiai priklauso "Vakaru pasauliui", 
baigiant iškreiptu šių dienų gyvenimo 
Pabaltijo . valstybėse faktų pateikimu. 
JAV agentai iškraipytoje šviesoje per
teikia TSRS užs. politika ir tikrąjį Tary
bini! respublikų gyvenimą. . . turirne kuo 
energingiausiai atmaskuoti tikrąsias 
ameri<\ečių imperialistų intencijas. . ."

Šalia šio “moksliško budrumo” 
Maskva Europoje vėl stiprina 

, KGB žvalgybos vienetus. Augšč. 
Taryba dieną prieš “Žorkai” at
sistatydinant pakėlė Pabaltijo 
KGB viršininkus “ministeriais”, 
kad jie dar atidžiau dabotų “bro
liškas respublikas” Gen. Serov 
lyginamas su Muravjovu tėvy
nėje, turėjo progos plačiau pir 
mą kartą pasireikšti pagavus Es
tijoje “JAV šnipus”. -

Maskvos permainos atitolins 
“Kauno jūrą”
Paskutiniuose laiškuose iš Lie

tuvos buvo džiaugiamasi kiek 
pakilusiu gyvenimo lygiu, o “Tie 
;a”^is rašė ir rašė apie “Kaune 
Jūrą”. Paskutinėj žinioj buve 
sakoma, kad Birštono kurorto 
didesnė dalis būsianti aptvindin- 
ta, tą jūrą sutverus. Bet Chruš
čiovui su Žukovu užsimanius 

i daugiau patrankų ir mašinų at- 
i rodo, kad pirmoj eilėj diržus su
siverš ir Iljičiaus lempučių pri
stigs pavergtieji. O dėl Kauno 
iūres, tai matyti, jog šis bene 
1927 m. Susisiekimo Ministerijo’s 
inžinierių projektas tokiu ir to
liau pasiliks.

Nematyt išeities iš 
VLIKo*- ALT krizės
JAV sąmoninga j ai visuomene: 

persiimant bendruomenės rinki
mų nuotaikomis (Čikagoj jau ir 
bendras sąrašas pasiūlytas), 
daugelis stebėtojų nematė jokios 
išeities dabartinėmis aplinkybė
mis nei iš VLIIČo, nei iš ALT 
“balų”. Pr. G. “TŽ” vedamasis 
Raistas” buvo tiksli lietuviškai 

veiksnių apžvalga. Niujorke gir
dėjos tik skilimai, o nesimatė 
nuoširdžių pastangų susitarti 
Lietuvos labui. Kaikaš Niujorke 
spėliojo, jog Tautininkų memo
randume siūlomas LFronto su
grąžinimas gal įgalintų šių dvie
jų grupių bendrą kalbą. Patyri- I 
..ėjus pasirodė, jog būta jau se 1 
niau LF ir tautininkų LRS ban-1

dymų susitarti bet pasitarimai 
nutrūkę, palietus “Diplomatijos 
Šefą”. Pasitarimai nutrūkę ir 
vargiai jie btiš atnaujinti. Liet. 
Fronto kalbėtojas sakė nelau
kiąs jokių ryškesnių rezultatų iš 
veiksnių ar jų grupių pritarimų 
iki nebus suprastas naujų jėgų 
įliejimo reikalas. Pati LF (Bičiu
lių) organizacija į jokį veiksnį 
nesiveržianti, bet pakviesta mie
lai jungtųsi bendran darban. Jo
kios išeities nematę ir kiti gru
pių kalbėtojai.

Daumanto “Partizanai”
Papildomos žinios apie tragiš

ką “Partizanų Anapus Geležinės 
Uždangos” autoriaus likimą, ku
riomis kai kas vistiek abejoja, 
gal sutaps, po tiek nesėkmių, gal 
net ir sabotažo, su pastangomis 
išleisti šią lietuvių didvyrių epo
pėją anglų kalba. Visiems sten
giantis padėti išleidimo reikalas 
vienokiu ar kitokiu būdu turėtų 
netrukus išspręsti, kalbama Niu
jorke.

tijos durys ir pro jas įeina za- 
kristininkas. Turbūt ir jis galvo
jo, kad šiuo metu nieko nėra 
bažnyčioje. Jo dantyse buvo pa-

Bičiulis Petras jaudinasi
Pažinau Petrą, kuriam greit 

bet kas nepatikdavo. Tu nežino
si, kas jam nepatiko, — pastebė
si tik tada, kai jis nutyla, O nu
tyla jis staiga, nelauktai, ir jo 
akys tada pasidaro kitokios — 
žvelgiančios lyg į save, lyg kaž
ko paslėpto ieškančios.

Kartais' nei iš šio, nei iš to jis 
pakyla, painią laikraštį ar kny
gą,'ir varto. Reiškia, jam vėl kas 
nors .nepatiko. Kartais jis ne
lauktai išeina į kitą kambarį, už
suka radiją ir klausosi muzikos 
ar žinių. Draugai kalbasi toliau, 
o jis tarsi jiems sakytų: šnekė
kit sau, man nesvarbu!

O jam viskas svarbu, kai kas 
net ypatingai. Jis dabar apie tai 
galvoja ir jaudinasi. Radijas jam 
tikrai nebuvo svarbu — jis tik 
apsimetė išėjęs jo klausytis.

Kartais jis prasitaria, kas jam 
kitados nepatiko žmonių kalbo
je. O nepatiko koks nors posakis 
ar palyginimas, sakysyne, kuni
go pamoksle. Kitam tie dalykai 
būtų buvę šiaip sau — nei svar
bu, nei skaudu. Jam užkliuvo, 
įstrigo ir ilgai pasiliko.

Krikščionybę jis vaizdavosi 
idealią. Jis geidė, kad ji būtų 
vykdoma evangelijos dvasioje. 
Dėl to jis kritikavo atskirus jos 
pasireiškimus. Jo kritika būdavo 
santūri. Jis kalbėjo trumpai, nes 
Buvo mažakalbis. Šiaip atrodė 
valingas ir giedrus vyras, suma
nus ir mokslus, augštų papročių 
ir natūraliai sveikų pažiūrų į 
gyvenimą. Jam stigo tik vieno 
dalyko — gilesnio religijos su
pratimo ir filosofinio pasirengi
mo. Jis buvo tiksliųjų mokslų 
specialistas.

Tokių Petrų nėra daug. Tokių, 
kurie būdami jautrūs ir linkę 
greit pasipiktinti, visdėlto ne
nusigręžtų nuo religijos. Bet štai 
kitas panašus.

Papirosas sudegino tikėjimą
Šis save laikė netikinčiu ir ta

rėsi niekad negalėsiąs grįžti ;į ga pasidarė pati bažnyčia? 
prarastąjį tikėjimą. Jis papasa- Toks jautrumas atrodė ne tik 
kojo tokį įvykį, kuris buvo pir- neprotingas, bet ir nesveikas, 
mojo pasaulinio karo metu, *be- Į Argi žmogus kaip dūžtantis stik- 
reds Rusijos tremtyje. ' ! Jas? Paleidai akmenuką, ir vis-

— Užėjau į bažnyčią pasimels-’ kas suaižėjo
ti, — kalbėjo jis, — Buvau pil- aižėjo. Ka per tokį stiklą gali 
nas giedrios nuotaikos. Tikėjau- matyti? Viskas lyg rūke, viskas 
si, kad nieko nebus bažnyčioje i palaidota viename neįžvelgiama
is iš tilpo nieko nebuvo. Mel- me vaizde.
džiausi, ka\P retai kada, ir, štai, šiam vyrui akmenukas buvo 
įsivaizduokit, prasiveria zakris- ■ zakrištiriinko papirosas.' Kitam

bus vargonininko apsileidimas, rimtai ruošiausi vieną kartą su- 
Trečiam klebonijos šeimininkės tvarkyti ryšį su Dievu. Nutariau, 
puikybė. Ketvirtam seselės mo
kytojos pasielgimas ar prasita- 
rimas. Penktam klebono veiks
mas ar tonas. O kiek tokių ak
menukų šios, prigimties žmonės 
atras istoriniuose Bažnyčios įvy
kiuose, sakysim — Giordano

Įšlrosas. Jis rūkė, įsivaizduokit, gruno inkvizicija, popiežių vals- 
hAynvZUniA* ...bažnyčioje!

Pasakotojas valandėlei per
traukė kąlbą, tarsi dabar maty
tų tą vaizdą.

— Aš uždengiau akis, I 
_ w e —X? VAAhV 4i4 4\/ A** * * ■ ’V 1daugiau nematyčiau. Bet mįine f

— Žinot, po pirmojo pasauli- 
' nio karo buvo visokių mokinių: 
vieni visai jauni, o kiti, iš fronto 
grįžę, jau suaugę. Vieną kartą 
kažkas paklausė kapelioną, kur 
yra dangus ir’ pragaras. Kapelio
nas buvo užsieniuose baigęs 
mokslus — filosofijos daktaras.. 
Jis nusišypsojo ir trumpai pa
sakė:

— Kas dorai gyvena, tam dan
gus prasideda čia, žemėj, o kas 
blogai — tas jį taip pat čia turi.

Aš buvau dar mažas bernio
kas. Vyresnieji gal teisingai su
prato. O aš ėmiau galvoti, kad 
kunigas ėrba nežino, kur yra 
dangus ir pragaras, arba jis pats 
netiki kad iš viso yra dangus 
ir pragaras.

Pradėjau nebesimelsti, neiti 
išpažinties. Taip tęsėsi iki suau
gau. Vesdamas žmoną, vėl pri
ėjau išpažinties, bet po to pra
ėjo keletas metų ir aš kažkaip 
nebeprisiverčiau. Žmona buvo 
religinga. Jos pavyzdys man da
rė geros įtakos. Mano tikėjimas, 
tiesa, nebuvo visai miręs; pats 
vienas meldžiausi jau ir seniau, 
o dabar gal dar daugiau atsira
do noras bendrauti su Dievu.

Priėjau išpažinties prieš emi
graciją. O čia Amerikoj, ilgėliau 
delsęs, per vienas rekolekcijas

tybė.
“Nuėjau nuo klausyklos 

apkartęs”
Kitas vyras pasakojo “nete- 

kad ’ kęs” tikėjimo gimnazijoje? Ko-
lydėjo baisi mintis ,kad jis, rū-1 
kydamas, lipa prie altoriaus, i 
Kaip gaisro išgąstis verčia už
dengti akis, fcet kartu kažkoks 
žingeidumas liepia žiūrėti, taip 
ir aš padariau. Iš tikro, zakrasti-, 
ninkas buvo prie pat altoriaus ir 
jo dantyse buvo papirosas.

— Ar iš tikro papirosas? — 
buvo paklausta. — Gal jis laikė 
dantyse žvakės dagtį ar ką pa
našaus. Juk jūs nebuvote arti?

Pasakotojas kiek pagalvojo. 
Toks klausimas tada, matyt, jam 
nebuvo atėjęs į galvą.

-t- Nesvarbu, — pasakė jis. — 
Man tada atrodė, kad papirosas, 
ir aš išbėgau iš bažnyčios lyg 
kokios gėdos vietos.

— Ar tai buvo žiemą?
— Turbūt žiemą ar rudenį. 

Kodėl jūs klausiate?
— Taip sau. Man šiltas kvapas 

žiemą visad primena rūkančiojo 
dūmus, besiveržiančius iš bur
nos... Bet tai nesvarbu, pasa
kokit toliau.
. — Manyje kilo toks pasišlykš
tėjimas, — kalbėjo vyras, — kad 
aš niekad nebedrįsau užeiti baž
nyčion. Ji man buvo išniekinta 
Dievo vieta. Taip. Kiekviena 
bažnyčia man atrodė su tuo za- 
kristininku. Aš pasidariau prak
tiškas netikintysis, nors širdis 
dažnai šaukėsi bažnyčios prie
globsčio. ■

Pasakotojas sunkiai atsiduso 
ir pridėjo: ■ ’ y

— Jūs dabar mane suprasite!
Buvo sunku jį suprasti. Kas gi 

ząkristinįnką maišo su Dievu ir 
religija. Jei jis ir būtų rūkęs 
bažnyčioje, argi dėl to jau blo-

- neišbiro, tik su-

Kovos Lietuvoje ir Latvijoje
(Tęsinys iš praeito nr.)

Jaučiu kad aplink didelė tyla. 
Iš to sprendžiu, kad esu dar gy
vas.. Įtempęs mintis prisimenu, 
kas atsitiko. Pasijaučiu gulįs ant 
žemės. Noriu atsistoti, bet nega
liu. Esu prispaustas. Skauda 
galvą ir koją. Sumetu, kad kur 
norš netoli turi būti Gadermann. 
ŠaUkiu:

— Kur esi? Aš negaliu paju
dėti. .

— Vibną minutę, gal mums ir 
pavyks išsikrapštyti.

Praeina nemažai laiko, kol jis 
prišlubuoja ir nori pasiekti ma
ne. Pamatau, nuo ko man taip 
"kauda. Gabalas lėktuvo liemens • 
nėtalo yra įsmigęs 'į mano šlau- 
į, o lėktuvo laužas spaudžia 
•'ane taip, kad negaliu pajudėti. 

Galiu dėkoti likimui, kad nieko
^.dričio nebėr arti. Kur gi din- 

) tos degančios dalys? Pir- 
niaušia Gadermann ištraukia

?talo gabalą iš šlaunies, tada 
'iuosuoja nuo kitų lėktuvo da- 
\ kurios baigia mane sulaužy-

’. Turi įtempti visas savo jėgas 
:ol jam pagaliau tai pavyksta.

— Klausiu jO:
— Manai, kad rusai jau gali 

būti čia?
— Sunku ką pasakyti.
Aplink miškas ir krūmai. Kai 

ik pajėgiu atsistoti apžiūriu ka
tastrofos vietą. Degantis varik- 
’.is guli maždaug už šimto jar- 
ių. Vienam šone už 50 ar 60 jai 
lų riogso abu sparnai, vienas is 
ų dar rūksta. Visiškai prieky j 
letaip jau arti guli liemens ae. 
’is su radio operatoriaus sėdyne, 
kurioje krito Gadermanri. Su
pratau, kodėl jo balsas, kai jį 
saukiau, atėjo iš priekio, kai nor 
•naliai turėtų ateiti iš užnugario.

es jis sėdi už manęs. Raišioja: 
pvo žaizdas ir bandome išsiaiš 

kinti savo laimę dar būti g: 
vierhs. Mano žaizdas reikia rū 
riestiniai apraišioti, nes dau 
kraujuoju.

Atrodo, kad tnūsų 90 pėdų kri- 
*msa šitaip vyko: Medžių viršū

nių sulaikytas lėktuvas visu svo 
•iu tręnkė į smėlėtą žemę ir iš 
lakstė į atškiias dalis. Kadang’’ 

es rengėmės iššokti tai abu bv 
vome atsipalaidavę diržus, ir a?

->liu .niekaip suprasti kaip m 
uskaldžiau galvos Į rodv’:?

lentą. Gulėjau gerą gabalą nuc 
savo sėdynės, kuri buvo sudužu*flxauliai. Negaliu sakyti, kad jaus

H. U. RUDEL 
Vertė P. Brakas.

Į šipulius. Matomai sunkus lėk
tuvo lėmuo, kuris turėjo mane 
prispaudęs, apsaugojo nuo su
traiškymo. Taip, reikia būti lai
mingai gimusiam!

Pasigirsta traškėjimas krū
muose. Kažkas skverbiasi per 
juos. Sulaikę kvėpavimą žiūrime 
į tą pusę. Lengvai atsikvepiam
— pažįstam vokiečių kareivius. 
Jie stovėdami ant kelio klausėsi 
netolimo šaudymo, matė degantį 
vokiečių lėktuvą ir girdėjo kri
timą. Ragina mus skubėti.

— Už mūsų nebėra daugiau 
mūsiškių, vien tik ivanų masės. 
Bet aš manau, jūs patys matėte,
— prideda su šypsena vienas, 
apžvelgdamas rūkstančias lėk
tuvo liekanas.

Mes įlipame į sunkvežimį, ku
rį jie netoliese turėjo ir riešdi 
narnės iš tos vietos važiuodam 
šiaurės vakarų link.

Popiečio metu esam jau save 
eskadrilėje. Niekas nematė mū
sų avarijos, nes kiekvienas buv 
pilnai užimtas su savo reikalai 
Paprastai niekas .perdaug maniu * 
ir nesirūpina, jei negrįžtu per 
kelias valandas namo, nes gar 
dažnai pasitaiko priešlėktuvinėj 
užalotą JU87 nutūpti kur nor: 

užfrontėje ir namo grįžti kito
kiomis priemonėmis. Tačiaus je 
nepasirodau per keturias valai 
las, kyla susirūpinimas, ir tikė 
.mas į mano angelo sargo iši. 

kimybę pradeda mažėti.
skambinu feldmaršalui, ku 

-is daugiau negu kas kitas apsi 
mano grjzimu, pnat 

nas, kad didelis gimtadienio to: 
'•.as šį vakarą bus pakeliui į ma 
ne.

Paskutiniai miglos pėdsaką 
šnyko ir dangus dabar yr 
skaidriai mėlynas. Pranešu feld 
laršalui, kad mes esame beve 

oasirucšę skristi. Esu smarkia’ 
..lūstinęs prieš savo sovieti 

.us draugus. Jie ar aš, tokia yr 
karo taisyklė. Šį kartą nebuvai 

s, taigi išeina, kad turėtų būt 
jie. Iš vadovietės su Fieseler 
Storch atskrido gydytojas, kur 
ipžiurejo ir naujai aptvarstė 
nano žaizdas. Jis pripažino, kau 
dar turiu stiprų sutrenkimą. Ga- 

.mann yrą isiauzu trys šoi

kad man reikia atlikti išpažintį 
iš viso gyvenimo. Pasiruošiau, 
priėjau prie klausyklos ir pasa
ldau, kad noriu daryti apyskaitą 
iš viso gyvenimo. O kunigas, se
nyvas žmogus, mane sustabdė ir 
paklausė:

— Koks reikalas?
Bandžiau pasakyti motyvus, 

bet jis man neleido leistis į viso 
gyvenimo apyskaitą.

— Atlik, sako, išpažintį nuo 
paskutiniosios.

Aš sumišau, atlikau, kaip bu
vo sakyta, bet nuėjau nuo klau
syklos apkartęs. Mano širdyje 
kažkas liko neišsakyta. Manyje 
vėl atgijo kažkoks pasipiktini
mas kunigu.

Nuo to laiko vėl neinu išpa
žinties ir nežinau, kada atgys 
noras eiti.

• Jis pasakojo keletą kitų savo 
nusivylimų kunigais, bet neat
rodė, kad jie būtų tokie svarbūs, 
jog dėl to būtų turėjęs nutrauk
ti savo religines pareigas.

Vis tas kunigas
Tokių jautrių, net perjautrių 

žmonių pasitaiko nemaža ypač 
tarp lietuvių. Jų pagarba religi
jai ir kunigui iš* prigimties yra 
jautri, gal net jautresnė, negu 
kitų. Ir kadangi ji yra jautresnė, 
dėl to greitesnis ir skaudesnis 
būna jų nusivylimas.

Iš tų žmonių lūpų dažnai iš
girsi: '

— Jei rasčiau tokį kunigą, ku
ris mane suprastų. •

-Arba: ' z
— Jei visi kunigai būtų tokie, 

kaip tas, aš mielai tikėčiau ir 
visas savo religines pareigas ge
rai atlikčiau.

Religija jiems priklauso nuo 
kunigo savybių. Jie nežino ar ne
nori žinoti, kad religiniai veiks- 
* (Nukelta į 7 psl.)

MUO 1910 METU
Kanados vyrai pasitiki Tip Top siuvėjais. Ka

nadoje seniausios ir dižiausios rūbų siuvi
mo

Netoli turi būti Tip Top krautuvė ar agentas.

firmos Tip Top pagal užsakymą 
siūti rūbai yra populiariausi visoje 

Kanadoje, ries jie: gražiausio 
stiliaus, geriausios rūšies ir 

vertės. Pasiteiraukite 
kaimynų — jie pa

tvirtins.

T-31

GERIAUSIOS 
RŪŠIES 
KANADOS - 
RŪBAI

čiausi puikiai, bet prieš mano į 
nusistatymą skristi atpuola vi- L 
šoki kitokį išrekavimai. Nieko 
nelaukdamas susišaukiu lakū
nus ir supažindinu su taikiniais.! 
Visi su bombomis pirmiausia; 
privalo pulti ir išvesti iš rikiuo- ■ 
tės priešo priešlėktuvinę. Tada į 
prieštankinis skyrius žemais j 
skridimais puls tankus ir sunk-I 
vežimiųs.

Greitai buvome ore. Priekyje ■ 
pasirodo ežerų rajonas. Skrido
me 6 600 pėdų augštumoje. Ar- 
tinomės iš pietų vakarų, kad bū
tume nuo saulės pusės. Priešlėk
tuvinės taikintojams buvo daug 
sunkiau mus įžvelgti, ir mes ga
lėjome geriau jų sužvilgėjusių 
ginklų vietas įžiūrėti.

Juos randame ant tos pačios 
vietos, kur ir palikome. Mato
mai, be pastiprinimų negalvoja 
žygiuoti toliau. Pasukame aplink 
taikinį kviesdami juos atidaryti 
ugnį į mus. Kai tik šviesų žais
mas prasidėjo, dar kartą greito-: 
mis nurodau taikinius ir įsakau : 
lulti. Dalis priešlėktuvinės pa- • 
trankėlių yra pritvirtinta ant 
sunkvežimių, kites pastatytos į'
apkasėlius aplinkui stovyklą. Di- Milijonai — TAIP, MILIJONAI 
džiausiąs mano dėmesys yra nu-; kanadiečių patyrė, kad nėra jo-

i nofronlzoloc noc rlAlrO i * i_±x_ ___ i_____________

ROSE HEATING & TINSMITH CO.
Įrengia naujas, visų apšildymo rūšių krosnis: vandens, oro nr kombinuotas, kūre
namas anglimis, alyva ar gazu. Daro pagrindinius krosnių išvalymus (vacuum), 
nes nevalytos krosnys sudegina daugiau kuro ir neduoda šilumos. Atnaujina se
nus oi! burnerius, krosnis, tvarko ir praveda naujas apšildymo šokas. Atlieka vi
sus skardos darbus, deda vamzdžius nuo stogų vandeniui nubėgti, {rengia vėsin
tuvus (fans) restoranams, dirbtuvėms, prausykloms ir virtuvėms.

DIDELIS PASIRINKIMAS. IŠSIMOKĖJIMO SĄLYGOS. DUODA GARANTIJAS.

543 Sherbourne St., Toronto. WA. 1-9758
SAV. E. J. ZALECKIAI.

Štai kaip dauguma kanadiečių

Kovoja prieš
KOSULĮ, SLOGA ,

ASTMĄ Ir BRONCHITĄ

kreiptas į patrankėles, nes dėka 
ų prieš kelias valandas mane 
gyvybė kabojo ant siūlo. Tuc- 
aus ir mes su savo prieštanki 
liais lėktuvais skrendame per 
bombų sukeltus dūmų ir dulkiu 
lebeste, puldami'T34 tankus 
Reikia gerai įtempti dėmesį, kad 
eužskristum ant sprogstančiu 

>ombų. Greitai priešlėktuvine 
ra nutildoma. Vienas paskui ki- 
ą sprogsta tankai ir užsidega 
unkvežimiai. Jie jau niekad ne
pasieks Vokietijos. Prasilaužime 
smaigalys nustojo savo jėgos.

Sugrįžtame namo su jausmu 
kad ęadarėme viską, kas buvę 

ūsų galioje. Nakties metu d 
artą prikelia feldmarš. Schoer 
įer, pranešdamas, kad žemė' 

broliai įvykdė sėkmingą puoli
mą 'r likvidavo įsiveržimą, su 
šluodami įsiveržusi priešą. Save 
dalinio vardu jis dėkoja mums 
už pagalbą. Rytoj pirmiausir 
perduosiu jo pranešimą eskadri 
lei. Yra didžiausias mums atly. 
ginimas, kai girdime, kad mūsų 
gastangos nenuėjo veltui, bet 

uvo didelė parama žemės bro
liams. (Bus daugiau)

kio kito vaisto, kuris atstotų 
Buckley’s Mixture kovoje prieš 
kankinančią slogą su kosuliu, 
taip pat prieš astmą ir bronchitą. 
Jie taip pat pasakjys, kad šis iš 
brangių vaistų sdsidedąs miši
nys veikia greičiau ir tikriau, ne
gu bet koks prieš tai išmėgintas 
vaistas. Jūs taip pat juk įsitikin
site. Pirmas lašelis jums pasakys, 
kad Buckley’s Mixture yra nepa
prastai skirtingas — be sirupo — 
ir todėl, kad jo veikimą pajusite 

iš karto, nes ga
lingi medikamen
tai Buckley’s Mi
šinyje atakuoja! .
užkimštus bron M TIK 50č arba DVIGUBO dydžio 
chinius kanalu.' 
išvalo nosį, pa

lengvina kvė
pavimą ir už
muša kosulio 
spazmas. Kai 
jūs įsitikinsi
te, kaip sku
biai Buckley’s 
Mixture pa
gydys jūsų 
kosulio var
ginamą gerk

lę, sutaikys KOSULĮ, panaikins 
gavos skausmus ir išlaisvins jus 
nuo slogos kančių, tada suprasi
te kodėl Buckley’s Mixture yra 
Kanadoje daugiausia parduoda
mas kosulio .ir slogos gydymo 
vaistas.

iž 85C arba sugrąžins jums pini- 
us. jei nesulaikys jūsų kosulio.

BUCK LEY'S 
MIXTURE

N-83-R
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Kelias i Vasario 16 akla
, Vasario 16 d, aktas, beabejo, 

nebuvo netikėtas bei nelauktas 
šviesos spindulys anose niūrio
se dienose. Tai buvo tik sufor
mulavimas visos tautos troški
mų ir ilgesio. Geriausiai tai pa
rodo faktas, kad ne vien Lietu
vos Taryba Vilniuje tą žodį išta
rė, bet tarė jį ir kituose kraštuo
se atsidūrę lietuviai. Laisvės ir 
nepriklausomybės troškimas bu
vo jau taip įsitvirtinęs tautos są
monėje, kad visur jis prapliupo 
tuo pačiu momentu, kai.tik pra
dėjo rastis palankesnės sąlygos, 
kai atrodė, kad žodis gal jau ne
bus tuščiai tartas.

1905 m., nors atrodė jau braš
kėjo caristinė Rusijos imperija, 

. Lietuvos valią reiškęs Didysis 
Vilniaus Seimas dar nedrįso per 
toli siekti. Paskelbęs caro vy
riausybę savo didžiausiu priešu 
ir pasižadėjęs prieš tą vyriausy
bę kovoti kartu su visų Rusijos 
sukilusių tautų liaudimi, Didysis 
Vilniaus Seimas Lietuvai terei
kalavo autonomijos:

“Reikalauti Lietuvai autono
mijos su Seimų Vilniuje, išrink
tu visuotiniu, lygiu, tiesiu ir 
slaptu balsavimu, neskiriant ly
ties, tautos ir tikėjimo.

“Toji autonomiškoji Lietuva 
turi būti sudėta iš dabartinės et
nografiškos Lietuvos, kaip bran
duolio, ir tų pakraščių, kurie dė- 

■ liai ekonomiškų, kultūriškų, tau
tiškų arba ir kitų priežasčių 
traukia prie to branduolio, ir£u- 
rių gyventojai priklausyti prie 
jo panorės”...

Vos tik kilus 1914 m. karui lie
tuviai ir kitos pavergtos tautos’ 
suprato, kad išsivadavimas ga
lės įvykti dabar arba jo gal dar 
ilgai teks laukti. Pačioje Lietu
voje tada griežtesnį žodį viešai 
tarti dar buvo neįmanoma, bet 
užtai visuotinis JAV lietuvių 
seimas 1914 m. spalio 1 d. Brook- 
lyne paskelbė, kad kiekviena 
tauta turi teisę pati apsispręsti

* 
nepriklausomybę”.

Maždaug tą patį, nors ir ap
suptą diplomatiškais žodeliais 
deklaravo’tų pačių 1916 m. bir
želio pradžios ir antroji birželio 
30 - liepos 4 d. konferencijos. 
Čia reikėjo griebtis tam tikrų 
manievrų, nes pirmojoje iš jų 
dalyvavo lietuvių atstovų iš Ru
sijos, o antrojoje iš Vilniaus. Ta
čiau net ir antrojoje nepriklau
somybės siekimas buvo paskelb
tas augščiausiu idealu.

Amerikos Liet. Taryba 1901 m. 
sausio mėn. įteikė prezidentui 
Wilsonui pareiškimą, kuriame 
iš būsimoje taikos konferencijo
je dalyvausiančių valstybių rei
kalauja:“1. Kad visa etnografiškoji Lietuva būtų suvienyta į vieną politišką kūną ir2. Kad suvienytai Lietuvai būtų suteikta visiška politiška nepriklausomybė”.Tų pačių 1901 m. birželia 3 d. Petrapily įvykęs lietuvių seimas, kad ir ne be triukšmo, kad ir skilęs net, tačiau priėmė rezoliuciją, kurioje, išvardinęs 7 pagrin-’ dus, skelbė:“l.JVisa etnografinė Lietuva privalo tapti nepriklausoma valstybe, nuolatinai neutrali.2. Jos neutralumas privalo būti garantuojamas Taikos Kongreso.3. Taikos Kongrese turi būti Lietuvos atstovai.4. Lietuvos valdymo būdą ir vidaus tvarką turi nustatyti sukviestas visuotiniu, lygiu ir slaptu balsavimu steigiamasis Lietuvos susirinkimas.Dar po pusketvirto mėnesio Vilniaus konferencija, kuri iškinko ir Lietuvos Tarybą, skelbė: “1. Liuosam Lietuvos plėtosimos reikalinga sudaryti iš jos nepriklausoma, demokratiškai sutvarkyta valstybė etnografinėmis ribomis su būtinai reikalingomis ekonominiam gyvenimui korektyvomis”...

Pabaltijys jai liktų ir tam norėjo 
tarp kitko panaudoti Lietuvos 
Tarybą. Kai Taryba nesidavė 
paverčiama žaisliuku, vokiečiai 
jai laikė uždarę visus kelius. No
rėdama išjudėti iš mirties taško, 
L. Taryba nutarė papolitikuoti 
ir priėmė vokiečių reikalavimą 
deklaruoti Lietuvos'nepriklauso
mybes paskelbimą pasisakant 
Kartu už pastovius ryšius su Vo
kietija. Toks aktas buvo daugu
mos tarybos narių pasirašytas 
1917 m: gruodžio 11 d. Kadangi 
tuo metu Brastoje vyko Vokie
čių ir bolševikinės Rusijos dery
bos dėl taikos, tai Vokiečiai 
spaudė šitokią tarybos deklara
ciją paskelbti kuo greičiau, net 
žadėjo tuojaus paskelbti nepri
klausomos Lietuvos pripažini
mą. Tačiau L. Taryba greit įsi
tikino, kad vokiečiai ją vistiek, 
tik išnaudoti tenori. Kai Brastos 
derybos nutrūko, vokiečiai į ją 
visai jokio dėmesio nebekreipė. 
E. Tarybos tarpe buvo prasidėję 

.nedarnumo ir gruodžio II d. akr 
to nepasirašę nariai buvo net vi
sai pasitraukę. Tokioje dėtoje 
L. Taryba nusprendė gruodžio 
11 d. akto atsisakyti ir 1918 m. 
Vasario 16 d. priėmė naują ne
priklausomybės skelbimo for
mulę, kurią jau pasirašė visi 20 
Tarybos narių.Naujoji formulė, netik nepažadanti jokių ryšių su betkuria kita valstybe, bet atšaukianti ir betkokius senus, istorinius ryšius su kitomis valstybėmis. L.

Tarybą vėl sucementavo naujai 
atkakliai kovai dėl visiškos ne
priklausomybės.

Kai jau matėsi visiškas karo 
pralošimas, 'Vokietija dar bandė 
grąžinti .Lietuvą prie Gruodžio 
11 d. formulės. 1918 m. kovo 23 
d. kaizeris pasirašė Lietuvos 
valstybės pripažinimo aktą, su- 
rišdamas tą pripažinimą su gruo
džio 1-1 d. sąlygomis, tačiau Vo
kietijos galiai nuolat silpnėjant 
apie tai jau nebeteko kalbėti.Lietuvių tautos valios išreiškimu amžiams liko Vasario 16 d. aktas. Nepriklausomybės paskelbimas dar kartą buvo patvirtintas Steigiamojo Seimo pirmajam posėdy 1920 m. gegužės 15 d. Tai nebuvo Vasario 16 d. akto pakartojimas pažodžiui, nei jo formalus tvirtinimas, bet pirmasis Steig. Seimo aktas išreiškė tą pačią mintį:‘‘Lietuvos Steigiamasis Seimas, reikšdamas Lietuvos žmonių valią, proklamuoja esant atstatytą nepriklausomą Lietuvos valstybę, kaipo demokratinę respubliką etnografinėm. sienom ir laisvą nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis valstybėmis”.Lietuvių tautos nusistatymas pasinaudojant.karo proga atstatyti nepriklausomą valstybę buvo visiškai aiškus nuo pat 1914 m. karo pradžios, tačiau kelias į paskelbimą ir tinkamos formulės suradimą nebuvo paprastas. Jį, žinoma, apsprendė ne skirtingi nusistatymai L. Tarybos narių, bet aplinkybės, skirtingas jų vertinimas bei palinkimas ar atsisakymas nuo rizikingų žygių. . A. St. .,

Aktyvas

tauta turi teisę patisavo likimą, tad .“2. Lietuvai, kaipo _ pavergtai i Ir čia galutinę valstybės san- šaliai, mes geidžiame, kad ji nu-j tvarkos formą paliekama nusikratytų svetimųjų despotų i.spręsti Steigiamajam Seimui, ojungu ir kad Įsitaisytų tvarką, kurioje visi gyventojai laisvi ir lygūs piliečiai galėtų be kliūčių žengti kultūros ir progreso keliu”. "• x.Šitos deklaracijos priėmimo metu Lietuva dar tebebuvo Rusijos valdžioje ir su Amerika ga- ' Įėjo susisiekti, tad beabejo deklaracija išreiškė ne vien JAV lietuvių, bet ir Lietuvoje esan-- čių mintį.1915 m. vasaros pabaigoje Lietuva buvo okupuota vokiečių, daugelis lietuvių veikėjų ir tūkstančiai pabėgėlių nuo karo atsidūrė Rusijoje. Lietuviui tautos vardu žodį tarti priklausė tiems, kurie liko tėvynėje. Jų tas galutinis žodis ir buvo tartas, tačiau ir svetur esantieji lietuviai tą patį kalbėjo. Taip jau 1916 m. kovo 1-5 d., kai Lietuvoje okupantas niekam nei pajudėti neleido, Berne įvykusi lietuvių konferencija, nurodžiusi 7 pagrindus, deklaravo:“Konferencija nutarė reikalauti taikos konferencijoj grąžinti Lietuvai visišką laisvę ir

Vokiečiams sudominti Lietuvos nepriklausomybės reikalu deklaruojama, kad Lietuva, esą, galėtų su Vokietija užmegsti ir glaudesnius ryšius, jei toji Lietuvos nepriklausomybę pripažintų dar prieš taikos konferen- ciją- .Po mėnesio — 1917 m. spalio 18-20 d. — Stockholm e įvykusi konferencija, kurioje dalyvavo ■JAV, Danijos, Rusijos. Šveicarijos ir Švedijos lietuviai, užgyrė Vi Iniaus konferencij os nutarimą siekti nepriklausomybės atstatymo ir paskelbė tai pasauliui, kartu reikalaudama Lietuvos atstovams vietos būsimoje taikos konferencijoje.Taip lietuvių tautos nusistatymas laipsniškai ryškėjo ir buvo skelbiamas pasauliui. Viso pasaulio lietuviai lietuvių tautos teisėta valios reiškėją laikė Vilniaus konferencijos išrinktą Lietuvos Tarybą, kuriai veikti betgi buvo labai sunku, nes Vokietija kurį metą tebegalvojo laimėti karą, o vėliau bandė taip vesti savo reikalus, kad bent
t Serijos Nr. 29.

C&lvttt Žinios apie Kanadą
Šis yra vienas iš straipsniu serijos parašytų specialiai neokanadiečiams

KANADOS FAUNA
Kanodos gyvenime fauno visuomet užimdavo svorbio vietg. Kailiai suteikė 

drgsg pirmiesiems medžiotojams veržtis Į miškų gilumas ir kurtis į mažos ben
druomenes rytinėse Kanodos pakrantėse. *

Kailių prekybos dėka 1670 m. Įkurto pirmutinė didžiulė prekybos ben
drovė — Hudson's Boy Company. Kadangi medžioklė padėdavo apsirūpinti 
maistu ir apvolkolu, tad ir žemės ūkis ir kasyklų pramonė prasidėjo daug 
anksčiau Kanadoje. Net ir šiandien tūkstančiai kanadiečių užsidirba sau pra
gyvenimų tiesiogiai iš medžioklės.

Nors šiandien laukinių žvėrių mėsa nėra taip svarbi, kaip prieš šimtmetį, 
tačiau apskaičiuojamo, kad kasmet ir dabar Kanadoje patiekimo rinkai lau
kinės mėsos opie 48 milijonus svarų;

Kailių visuomet didelis pareikalavimas, nors laikos nuo laiko pagal modas 
reikalaujama tik tam tikros rūšies žvėrelių kailių. Praeitos generacijos laikais 
lobai populiarūs buvo kailiai su ilgais plaukais, pvz.- lapes, šiandien, deja, dau
giausiai modoje kailiai su trumpais plaukais. Šis pasikeitimas Arėjo reikšmės 
šiaurinės srities gyvenvietėms, kur anksčiau buvo medžiojamos lapės.

Prieš penkiolika metų pradėjo trūkti bebrų kailių; kurie populiarūs šiame 
krašte. Vyriausybės konservacijos dėka bebrų skaičius Kanadoje vėl padidėjo. 
1936-1951 m. perijode bebrų sugauta keturgubai daugiau, tačiau dėl žemų 
rinkos kainų, .nesugaunamo pakankamai, kiek jų natūraliai padaugėjo. Atsiradus 
per daug, bebrų tarpe prasidėjo epidemija, ir kaikuriuose rajonuose visiškai jų 
neliko. Vyriausybės sluogsniai, kurie reguliuoja Kanados fauna tuo lobai su
sirūpinę.

Faunos reguliavimo mokslas, kuris prieš "vienų ar dvi generacijas iš viso 
nebuvo žinomas, dabar praktikuojamas keliuose universitetuose. Federolinioi 
ir provinciniai faunos administratoriai kasmet susirenka pasitarti ir posiinfor- 
muoti, kod išsaugojus Kanados faunų sekančių generacijų gerovei.

Tautos Fondo Atstovybės Kanadoje
1954 METŲ VEIKLOS APYSKAITA

10. St. Catherines, Ont. — M. Šorius 
I I. Britų Kolumbija. — K. Skrinskas 
12. Sault Ste Marie, Ont. — V. Mockus 

Pajėgiausias ir daugiauęia au
kų surinkęs yra Hamiltono sky
rius, kuriam pelnytai tenka gar
bės vainikas. Tai yra mūsų gar
bė ir pasididžiavimas! Taip pat 
malonu matyti kitas kolonijas 
atbundant, kaip Montrealį bei 
Torontą, kas įgalina imtis pasto
vesnio ir konkretaus darbo. Pa
geidautina kad ir kitos kolonijos 
įsijungtų į pastovesnį darbą.

3. Dabarties keblumas. Gyvename dienas, kada budrumą ir darbą reik ypač padidinti. Uždėtas titulas neša ir pareigas, bet- jeigu atsikratoma pareigų.ir remiamasi vien titulu, jau brendama į vienos ar kitos rūšies blogį. Dabarties momentas nedaro išimčių nei vienam ir negalima sakyti “Ne”. Prieš Lietuvą mes nesame nei senas nei naujas ateivis, nes mes esame vienos motinos vaikai. Prieš Lietuvos laisvinimo reikalą nėra nei D. Šefo, nei VLIKo; nei tautininko nei socialdemokrato ar krikšč.-demokrato bei kito partiečio — visi sudarome vieną avangąrdą. Visi esame vienodai atsakingi už v laisvinimo darbą, vienodai atsakingi už tėviškės apleidimą jos skaudžiausiose gyvenimo valandose ir už broliu kančių sutrumpinimą.Yra surasta forma Lietuvos laisvinimo darbui. Ji buvo gera eilę metų. Buvo atliktas darbas kuriuo stebisi, gėrisi ir vertina svetimieji. Nugrimzdus į kasdienybę, pradėjus reikalauti daugiau nei duoti, pasilikus vien titulus be atsakingų pareigų gavosi nesutarimo, jėgų ir lėšų eikvojimo tuštiems ginčams ar rei- kalams, pasekmės.Išvadoje mums daugiau nieko nereikia, kaip tik pasižiūrėti patiems į save. Ne neapykantą, kuria vadovaujasi komunizmas, bet meilę vienas antram nešti; ne pagiežos, bet sutarimo ieškoti; ne priekaištų, bet pagarbos daugiau brolis broliui atiduoti: Pasekime mūsų bočių ir prabočių keliais! KanaSos lietuviai visą laiką pasižymėjo giliu Lietuvos reikalų supratimu ir laisvinimo reikalą laikė pirmutine pareiga. Jie duosniai atsiliepė į TF lėšų reikalą. Garbė jiems! Visiems rėmusiems ir remiantiems mūsų Tautos laisvinimo reikalus TF Valdyba ir TF Atstovybė Kanadoje reiškią nuoširdžią padėką ir prašo dar labiau suglausti gretas ir suintensyvinti darbą šių apsiniaukusių dienų išvakarėse. Ypač dėkojame visiems skyriams bei jų vadovybėms.
4. Organizaciniai ir darbo reikalai. Atstovybės veiklos aparatas yra pilnoje sudėtyje ir tvarkoje. Belieka tik praplėsti skyrių veiklos barą. Būtų gera, kad ir mažesnėse apylinkėse atsirastų Atstovybės skyriai ar bent jos įgaliotiniai. Reikia kreipti daugiau dėmesio į kiekvienais metais skelbiamą TF Vasario 16 d. vajų dviejų mėnesių laikotarpyje. Vietovėse, kur vyrauja ki- * tokios tradicijos ir vajaus pra- vedimas nėra nusistovėjęs, pageidautina aplankyti kiekvieną lietuvį namuose ir paklabenti jo sąžinės duris bendriems tautos reikalams.TFA Kanadoje yra tos pačios sudėties: pirm. M. Arlauskaitė, pavad. A. Lapinas, nariai — D. Jurkus ir L. Girinis - Norvaiša, sekretorius P. Adomonis.TFV-ba yra pasikeitusi ir dabartinė jos sudėtis yra: V. Gailius, A. Liutkus ir J. Jakš-Tyris.
5. Ateities reikalai ir perspek

tyvos. Mums aišku, kad be karo Lietuvos laisvės’ reikalas nebus išspręstas. Debesys niaukiasi, tad ir viltys kaskart didėja, mintys dažniau nuskrenda brangion tėviškėn pas Savuosius kurių gal nėra. Tai verčia ir darbą suaktyvinti, o tam reikalingos lėšos, kitaip kasgi gins mūsų laisvinimo bylą?! Kanados lietuviai lengvai gali ištesėti metinę TF sąmatą $6.500.00, o likusius pinigus laikyti Lietuvos atstatymui, ar mūsų kultūros pakėlimui bei lietuvybės išlaikymui. Bet tų likučių kJkip nėr taip nėr!
Yra daug džiuginančių reiški

nių ir mūsų visuomeniniame gy
venime ir mūsų laisvinimo poli
tikoje. Iš mažos kibirkštėlės ga
lima pajudėti ir galingam veiks
mui į stiprią srovę. Didesnių įvy
kių akyvaizdoje mūsų testamen
tas J. Aisčio žodžiais prieštarau
jančiai iškyla:

Vienų vienas žodis būt tave 
apgynęs, 

xBet varge tu vieno jo 
pasigedai. 

Nors visi žadėjom mirti už 
Tėvynę, 

Liko neištesėti mūsų 
pažadai!... 

MES... būsime verti ir tesė
sime, o Tėvyne!

M. Arlauskaitė, Pirmininkė.
P. Adomonis, SeRtetorius.

Balansas 1955 m. sausio mėti. 1 <L
Pasyvas

Saldo 1955 m. sausio 1 d. $2298.54
Išlaidos .............................. 4066.47

Soldo 1954 m. sausio 1 d. $1814.16
Gauta 1954 m. aukų 4531.84
Procentai banke ........Crf.....  19.01

a

$6365.01BALANSAS

PAJAMOS:
Pcgol lietuvių kolonijas Kanadoje

1. Hamilton, Ont.......
2. Toronto, Ont.........
3. Montreal, Que.
4. Sudbury, Ont. . .. .
5. Winnipeg, Man.
6. Edmonton, Alto.
7. Welland, Ont.
8. Fort William & Kows-

kash, Ont. .....  ...
9. Vancouver, B.C. .......

10. Lethbridge, Alto.
1 l.Sault Ste-Marie, Ont.
12. St. Catherines, Ont, 

Kitos kolonijos surinkę 
mažiau $50.00 
Procentai banke .

IŠLAIDOS:
1. Pasiųsto VLIKui
2. Paštui ir telefonui
3. Rašomajai medžiagai
4. Susisiekimui ............
5. Kitos išlaidos ..........

$1330.25 
781.00 
664.01 
299.97 
252.70 
246.65 
180.65

164.70
138.19
121.00
79.50

198.47
19.01

VISO $4550.85

$4015.00
1 1.00

8.67
24.30

7.50

VISO $4066.47 
ATASKAITA:

Saldo iš 1 954 m. sausio 1 d. $18į4.16 
Aukos'iš 1954 metų -  4550.85

VISO $6365.01 
Viso turėta išlaidų 4066.47

Saldo 1955 m. sousio 1 d. $2298.54

PRIE APYSKAITOS
1. Tautos Fondo istorija. Jo šaknys siekia 1914-18 metų laikotarpį, kada didesnė mūsų Tautos dalis, atsidūrusi ypač Ameri-

Nuomones, pastabos ir išvados

BALANSASkoje, stipriai rėmė netik Lietuvos išlaisvinimo bylą, bet ir jos pastatymą ant tvirtų ekonominių pagrindų. Tačiau pilnesnę prasmę TF įgauna tik netekus valstybės formos ir įkūrus 1943 m. jungtinę rezistenciją arba sudarius Vyriausią Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą. Tautos Fondas yra mūsų tautiečių sudėtas piniginis rezervuaras ir panaudotinas tik gyvybiniams Tautos interesams išlaikyti, iš kurių svarbiausias yra išsikovojimas pilnos nepriklausomybės arba prikėlimas tautos į valstybinį gyvenimą. Kadangi šiuo tikslu tiesio- ginaį rūpinasi VLIKas, tad ir TF yra jo nuolatinis, tylus bet pastovus, palydovas.Į Vokietiją, kartu su VLIKo nariais, buvo atkeltas tik TF vardas. Vienintelis tuometinis jo pajamų šaltinis buvo Amerikos lietuviai ir mūsų tremtiniai. Atėjus emigracijos metui ir TF lėšų telkimą teko perkelti į kraštus, į kuriuos emigracija krypo. VLIKo prašoma, tuometinė Kanados Lietuvių Taryba 1948 m. lapkričio 12 d. sudarė TF Atsto-, vybę Kanadoje.
2. Lėšų Tautos Fondui telki- mes. Kanadoje lėšos TF telkiamos laisvo įsipareigojimo tvarka — aukos forma. Yra prigijęs kiekvieno lietuvio širdyje pareigos jausmas metų' bėgyje paaukoti TF bent $1.00. Paskutiniaisiais metais ypač buvo kreipia- i masi į pajėgius dirbti, kad mažiausiai paukotų bent vienos die- nos uždarbį (apie $5.00) arba at-

$6365.01

Pastarųjų kelių mėnesių bėgyje į Gimanto iškeltas įyairias mintis bei nuomones ar įsitikinimus šiame ar ir kituose laikraščiuose, gana gyvai ir greitai atsiliepė visa eilė skaitytojų. Vienų laiškai pasiekė autorių tiesiogiai, kiti pasinaudojo mūsų plačiosios periodinės spaudos skiltimis. trečiųjų gi pažiūros atėjo per suinteresuotus asmenis.Ir visą apžvelgus, tikėkite, reikia tik džiaugtis, verto pagrindo ten esama. Beveik visi, net.ir tie, kurie reiškė visiškai priešingą nuomonę, siūlė priešingas mintis, vis dėlto daugumoje išlaikė saiką. Ir tai yra labai Svarbus ir vertingas momentas. Tas juk geriausiai įrodo, kad mes visi bręstame ir taurėj ame ir daug ko išmokstame bei pasisaviname geriausius demokratinės santvarkos ir tokios pačios spaudos privalumus. Išmokstame išklausyti priešingą nuomonę, mokame gražiai ir įspūdingai ją paremti, bandome prikišti ar iškelti viešumon/ oponento gal praleistus ar nepastebėtus faktus, žodžiu, galime pastebėti mūsų laikraščių puslapiuose beveik perversmą: mažėja piktų ir kietų diskusijų, purvais drabstymo- si, asmenybių niekinimo, o vietoje to kaskart daugiau randame platesnių minčių ir pagarbos ■kitai nuomonei.Svarbu ir tai, jog pagaliau suprantama, kad kiekvienas mūsų siekiame tik tikslesnės informacijos, tikslesnio bėgamųjų dienų įvykių perdavimo, gerelesnio ir platesnio išsiaiškinimo svarbiaisiais mūsų gyvenimo klausimais. Be abejo, ir pats laikraštininkąs juk nėra ir negali būti neklaidingas, pagaliau, ir uoliausiam žurnalistui juk nevisada pasiseka sugauti visuomenės nuotaikas, kartais juos perduodamos gal ne visai aiškiai ar nepakankamai preciziškai. Dar kitais atvejais ir rašančiojo mintys gali likti nesuprastos ar visiškai ki-

taip įvertintos, pagaliau, lietu-1 užsispyrimai turėtų lydėti lietu- nos uždarbį (apie $5.00) arba at- vių spaudoje dar vis dažnokai ■ viškojo darbo bendrininkus. Tik ; sisakytų nuo vieno baliaus, tuo pasitaikančios korektūros klai-j gilus protas ir aštrus tiesos pa-į pagreitindami mūsų išlaisvinimo dos neretai taip' sudarko ir suvelia straipsnį, kad ir-pačiam.autoriui nevisada lieka suprantami jo paties žodžiai. Bet juk niekas neturi ir nerodo, blogos valios. Ir į pasitaikančius suklydimus nereikėtų žvelgti perdaug tragiškomis akimis. Visi neretai sur klystame ir tik retas tenori klaidoje ir toliau liktis. Paprastai, beveik visadė pastebimos pakankamos pastangos taisyti netikslumus, plėsti ir ryškinti.bet kuriuos neaiškumus. Bet -kai boja- mos kitų pastabos bei nuomonės. kai drįstama čia pat viešai išreikšti ir savąjį pritarimą ar augšČiau bandoma pateikei kontrapasui- ■ lymą, visdą ir visur viskas "'yra tik tvarkoje. Juk kaip tik to visi ir turėtų siekti.* Vieni kitus papildo, paaiškina.'; praplatina ar patikslina — tai juk ir būtų šios dienos idealas, kuris jau galėtų didžiai pasitarnauti didžiajam tikslui: tiesai ir dalykų aiškumui pasiekti. Iš to išvedant. Giman- tas yra tikrai nuoširdžiai dėkingas ne-tik tiems, kurie paremia jo mintis, bet. ir lygiai tiems, kurie visiškai atvirai stojasi prieš. Priešinga nuomonė ar įsitikinimas niekad negali būti kliūtimi dirbti bendrąjį darbą. Many tina, kad tik kuo didesniam atvirumui klestint, tegali vystytis ir nuoširdesnis bendradarbi a v i m a s. progresas. Tebūna žinomos ir mus skiriančios detalės, bet už vis svarbiausia žinoti ir neužmiršti, kas kiekvieną lietuvį, nežiūrint pažiūrų * skirtumo, turi jungti ir vienyti. Nėra reikalo versti visus galvoti vienu’kurpaliu — tokia visuomenė niekados negalėtų būti laikoma sveika. Atvirai, nuoširdžiai ir. tik lietuviškųjų reikalų meilės ve-1 dini, visada gebėsime išlyginti' skirtumus, visada turėtume rasti ■ priimtinus kompromisus svar-; biųjų reikalų tvarkyme. Ne tuš- i čios nuolaidos ar bereikalingi

I žinimas tėra reikalingi mūsąja- me kelyje, būtina didžiulė tolerancija ir pagarba kitaip manantiems. ' >Nežiūrint Į taip liūdnus reiškinius kai kurių lietuviškųjų i reikalų plotmėje, kurie ryškėja kaip tik-šiomis" dienomis, tegalime matyti tik viena: toms jėgoms trūksta čia keltų ir vardintų svarbiųjų elementų. Todėl, nereikėtų stebėtis ir liūdnais, beveik katastrofinės rėiKsmės rezultatais. Bet tai yra gana logiška visu ivvkiu išvada, nes ten, kur visi .kiti interesai statomi i lietuviškųjų reikalų, isu^rantama, nieko geresnio ir negalima buvo tikėtis. Bet ir iš tokios padėties, dar visad yra ir tiesi, norg ir vienui vienintelė išeitis — supratimas ir pagarba priešingai nuomonei ir mokėjimas derinti ir artinti skirtinguosius įsitikinimus, visa gaubiant tikrai nuoširdžiai ir gerai valiai, tarpusaviam supratimui. Ir kas., norėtų teigti, jog to neįmanoma pasiekti? AI. Giniantas.

bylą ir sutrumpindami tautos kančias.'Nuo TF Atstovybės Kanadoje darbo pradžios, Kanados lietu-Kanados lietuiai suaukojo: — S 132.001948 metais1949 5? — 1237.401950 — 2920.021951 7? — 6836.621952 —. 6790.681953 'Y'y- — 4848.511954 ■ . 55' — 4550.85
Paskutiniais sutarimais TFA Kanadoje veikia atskirai nuo KLB. bet su ja glaudžiai bendradarbiauja lėšų telkimo darbe. TFA turi 12 skyrių, kurie randasi prie visų didesnių KLB-nės apylinkių:

1. Hamilton/ Ont. pirm. St .Bakšys
2. Winnipeg, Man. —— Ė. Kalčsouskas
3. Windsor, Ont. — P. Januška
4. London, Ont. — Br. Misius
5. Lethbridge, Alta. — St. Noreika
6. Calgary, Alta, — K. Dubauskas
7. Toronto, Ont. — J. Josinėvičius 
8: Welland/ Ont. — J. Staškevičius 
9. Montreal, Que. — V. Giriūnienė

TCRONTUI, 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 
z seni apšildymai.

Didelis pasirinkimas į 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 priima m i :

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

1

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 namtĮ ir pristatome vaistus veltui.
Skubiam pristatymui Į namus

z Telefonas LL. 1944
Jonas V. Margis, Phm. B.

■v

CALVERT HOUSE mielai laukia jūsų komentarų ir 
sumanymų dėl mūsų sekančių straipsnių turinio. 
Juos prašome siųsti per šio laikraščio redaktorių.

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

NELAUKITE IKI RYTOJAUS ■
— nes gali būti per vėlu. ŠIANDIEN, tuojau paimk arbatinį šaukštelį 
R U SCI TREAtMENT STOMACH REMEDY.

Imti prieš kiekvienų valgi. Tūkstančiai kasdien vartojo šiuos vaistus su 
pilnu pasitikėjimu. Nėra kito panašaus vaisto. Rezultatai nuo pirmo buteliuko. 
Kaina tik $6 buteliukas. Gaunamo vaistinėse, arba rašant sekančiu adresu:

LUSCOE PRODUCTS LTD., L.W.
*559 BATHURST ST., TORONTO 4, ONT.

Calvert DISTILLERS LIMITED
AMXBSTtURG, ONTAUO

PAKISTANAS SKELBIA RESPUBLIKĄ
Pakistano vyriausybė paskel-‘| Pakistanas, kaip nepriklauso- 

bė pranešimą apie savo ketini- • rna šalis, gyvuoja tik aštunti me- 
mą tapti respublika ir nebelai- j tai. Jis apima mahometonų kraš- 
kyti Anglijos karalienės savo; tus, iki 1947 m. priklausiusius 
valdove. Nepasakyta, kada tai Britų Indijai; turi 76 mil. gyv. 
bus padaryta, tik paminėta, kad ir 364.737 kv. mylių teritorijos, 
jau baigiama svarstyti nauja! 
konstitucija. Tai pranešė Pakis
tano min. pirm, ir Londono kon
ferencijoj, kurioje dalyvauja vi
so Commonwealtho premjerai. 
Su tokiu pareiškimu visi daly
viai sutiko, juoba, kad ir Indija 
yra tapusi respublika jau 1949 
m. D. Brit. karalienę Pakistanas 
laikysiąs tiktai “nepriklausomų 
kraštų laisvo susivienijimo sim
boliu bei Commonwealtho gal
va”. y

Tapęs respublika, Pakistanas 
liks ir toliau Commonwealtho 
nariu. Gen. gubernatorių, kuris 
yra karalienės atstovas, pakeis 
prezidentas.. Jo teisės busimoj 
konstitucijoj numatytos gana 
siauros — panašios kaip Prancū
zijoj. Visą vykdomąją valdžią 
turės min. pirm, su kabinetu.

Karinė prievolė JAV
Birželio 30 d. baigiasi galioji

mas Įstatymo, pagal kurį tam 
tikros JAV piliečių klasės gali 
būti mobilizuojamos į sausumos 
kariuomenę. Kariniai vadai krei
pėsi į atstovų rūmų karinės tar
nybos komisiją, prašydami ją 
pasisakyti už karinės prievolės 
įstatymo prailginimą 4 metams, 
komisija dabar svarsto prailgi
nimo klausimą ir manoma, kad 
ir ji, ir atstovų rūmai pasisakys 
palankia prasme. Krašto apsau
gos min. Ch. Wilson pareiškė, 
kad dabartinio karo prievolės 
įstatymo neprailginimas būtų 
kraštui žalingas. Jo gi padėjėjas 
C. L. Burgess pabrėžė, kad pus
antro milijono armija negalinti 
būti sudaroma vien iš savarforių. I

RUSCI 
treatment 
STOMACH 
a emed v
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Pavergtoje tėvynėje
LeriinO švėrite, pagal naują 

■partijos ck nutarimą bus Šveri- 
čiama nebe jb rrifrfies dieną- — 
sausio 21 d., bet balandžio 22 d. 
—• gimfrita dieną. Esą, tuo būdu 
ši komunistinė šventė būsianti

ttivojė' Įgyvendintas. Taip Už- 
švenčio rajoftė “13 smulkių že- 
rtės ūkio artelės buvo sustam
bintos ir rajonė liko 16 stambių 
kofukri

Į kOį komfchrš įtarianti siŪnčiami 
partiečiai. Pasak “Tiesois” Už- 
^ėnčta rajorie I95Ž-54 trr. Į kol
ūkius pasiųsta “12 draugų, ankš
čiau dffbūsių vadovaujanti dar
bą rajono orgariizacTjose”. 'taip į 
“Tiesos” kclch. pasiųstas vvkd. 
kom. pirm, komunfetas Skipirias, 
į Vaiguvos — buvęs Šaukėnų 
pclitirita skyriaus virš, pava’d. 
KuruŠ’rias. Į kitą kolūki — že
mės ūkio Skyr. vedėjas Mitrije- 
vas. Kolūkių pirmininkais “re
komenduoti”: partijos instruk
toriai Pilkvs ir Kazlauskas, pie- 
nirėš direkt. Bagvila, fermų ve
dėjais — Minčonko ir Kudap- 
čenko.

“Iš 16-os raionokolūkių 15 va
dovauja partiiės nariai bei kan
didatai. 13 kolūkių yra pirminės 
part’nės organizacijos, o 2 — 
partinės. - kandidatinės grupės”.

“Fartiios komiteto ’ instrukto
riais dalyvaują biuro posėdžiuo
se tvirtinant kolūkių fermų ve
dėjus. brigadininkus bei kitus 
kolūkių kadrus”... Kaip matyti 
iš kitų “Tiėšos” Nr., juos dar 
tvirtina rajono partiečių suva
žiavimas, o oficialiai kalbama,, 
kad kolūkiečiai viską renką. Tik 
jau ne iš kažkur atšibasčiusius 
ruselius jie išrinktu.

Ta pačia proga Užšvenčio ra
jone dar suminimi: vieno kol
ūkio partijos sekr. Ginčauskas, 
brigadininkai komunistai Vaiš
vila, Jogminas, Katkevičius, Li
leikis. “Pergalės” kolch. pirm. 
Barariau'skas tik girtavęs, nege
rai pasirodęs ir Viekšnelių kol. 
pirm. Dundulis. Raiojo partijos 
sekr. yra ĮS. Šidlauskas.

Ėirikiminėie “kampanijoje” 
"T3l Įkinkyti visi mokytojai, bi- 
bliotėkininkai, kultūros namų 
vadoVai ir kt. tarnautojai. “Tie-' 
sa” puola, kad daug kur niekd 
nedirbama, o Jcąikųr ir, partiniai 
vadovai pąsįtėnkinę tik tuo, kad 
paėmę iš šVietihio įstaigų jų są
rašus suskirstų juos kolchozais.

Dėmesio Ponioms ir Panelėms'.

Vandos Žukauskienės 
MOTERŲ KIRPYKLOJE

ssrantooiami _ 
šukuosenos ontaiVomo's kiekvienai 

indivirfuofišfi.

artistic ueaoTy shot 
tet. Kė. 473T., 

21V Ronėėsvafles AVė,. Toronto

HAMILTON, Out.
Vasario 16 gimriaiijai vasario 

9 d. pasiųsti staribi .JčW> sėrij, 
Jorio jun., Vlado ir Vytauto Ka- 
žėrtnėkų dovana — 450 s^arų ge
rų lydytų kiaulinių tgųkų. Jie. 
įpakuoti į mėtalinę štaririę, taip 
kad nėra jofcta pavoj'aMs jiems 
sugesti. Persiuntimo išftiidas iki 
Hamburgo uosto — hpmo- 
kėįb Vasario 16 gimn.7remtL ko
misija Hamiltone. Prie .išsiunti
mo dalyvavo VI. Kažemėkas ir 
kom. ižd. St. Bakšys. Tmricai pa
siųsti per The Canadian Pacific 
Railway Co. ’ >

Šia prova J. Kažemėkas pa
reiškė, kad jis jau prieš du me
tus norėjęs panašią dovaną pa
siųsti ir suradęs lietuvį, kuris 
buvo apsiėmęs suorganizuoti 
persiuntimo išlaidas bei išaiškin
ti persiuntimo tvarką. Buvo jau 
ir spaudoje paskelbta, kad 500 
sv. taukų gimnazijai pasiųsta.. 
bet ištikrųjų jie pasiųsti nebuvo, 
nes tautiet's, sutikęs atlikti per
siuntimą. daugiau pas ji tuo rei
kalu nesikreipęs.

Tėvas ir 3 broliai. Kažėmėkai 
turi stamboką mėsos prekybą — 

'skerdyklą ir 2 krautuve?: 24 
York St. ir 211 JamesiŠt. North.

Ateinanti šeštadieni x$si ren
kamės i įdomu, daugiausia Su
traukianti svečių, tradicinį TF 
Kaukių balių Royal; Connaught 
viešbuty! . ,,

Tikimės, kad šįmet kaukių ba
lius turės rekordinį svečių skai
čių, ries gražioje vietoje ir 2 sa
lėse, Jis bus brolių Žukauskų 
filmuojamas. Viešbučio- vadovy
bės patvarkymu baliaus’ pradžia 
ne 7 vai., kaio buvo skelbta, bet 
7.30 vai. v. Užtat gautas sutiki
mas balių baigti 12.30 vai.

Tad iki pasimatymo’ ispudiri-j Petrausko vedamas kvintetas 
game Užgavėnių kaukių baliuje!

Nelikime bė “TėV. ŽibūritĮ” 
šiafš metais! Jie kainuoja S4 ir 
užtenka tik paskambinti JA. 9 -

Vasario 16 minėjimas įvyks 
vasąrio 27 d. šia tvarka: 11 vai. 
iskif^riingcš pamaldos A. Vartų 
parapijos bažnyčioje, 5 vai. vak. 
rūmėjifno aktais sū tūrfmga me
ninė’ programa Westdale Col
legiate (ten kur buvo pernai). 
Paskaitai atvyksta iš Čikagos 
adv. R. Skipitis; meninei daliai 
— Rochesterio choras dirįg. P. 
ATmono, solistės ir tautiniu šo
kių grupė.

Rat Moterų teatfgffft naYės 
vasario 6 d., savo metiniame nu
sirinkime Aušros Vartų klebo
nijoj patalpose, pfie arbatėlės, 
išklausė prin. K. Meškauskienės 
ir iždininkės M. Turpaitienės 
pranešimų ir svarstė 1955 metų 
vė^ . : \

Narės dėkojo šėnaf valdybai 
už uolų darbą' ir Vienbalsiai pri
tarė Saleziečių gimnazijos rėmi
mui (Del šio “Naujienose” buvo 
užgulta rūbėštinga KMD iždi
ninkė M. Tumaitienė, kad per
sikėlus Draugijos globotiniu! iš 
Vasario 16 į Saleziečių gimnazi-

visai neišaiškinę nei kaš tokie' 
jie.esą, nė; ką gąlį.

Tarnaitės tarybiniame gyveni
mu vadinamos “namų darbinin- 
kėrirta”t Išnyko tik vardas.

Arip&ątos “Kebo į. komuniz- 
mą” kolūky kiaulių fermos ve
dėja kum. Nadiežda Bačienė. 
Raseinių rąjonp partinės organi
zacijos susirinkime daug skųsta
si: “Žiemkenčių sėjos planą ra
jonas įvykdė tik 68%, tame tar
pe, kviečių ,40%.”..

Pamini 4 kolūkius,- kur “išau
ginti nepąprastai žemi grūdinių 
’:ultūrų derliai... iš rudens dir
vos' nesuartos.., neišvežta Į lau
kus durpių ir mėšlo... dalis veis
linių sėklų iššvaistyta ... net- pa
sitaikė gyvulių kritimo faktų...”

Partijos sekr. yra Bevz'ukąs 
;r Kaš’pas. diskusijose kalbėję 
Staniulis, Lukošius "ir eilė kitų 

Aemunistų” Pulti MTS sekret. 
S^raukauskas ir Vaišvilienė. K-ąl 

.bėjo irištrukt. Paužienė, Kuksi-i fą, į ten buvo nukreipta ir para- 
navičius, Ši’močka. i Ura. Straipsnis,- kuriame buvo

Kolūkiuose blogai pasireiškę. paduoti netikslūs daviniai, bu- 
pirmininkai Šimkus .Truskau's- Vęš rašytas KLB Rev. kemisiiai 
kas. Rajono komjaunimo sekr. pageidaujant ir pasirašytas “Va- 
Kasakaitytė organizacinio skyr. sarta 16 gimnazijai remti k-ja”), 
vedėjas’ Gričmanovas, kultūros Hamiltono KM D-ja, kun. J. 
sk. ved. Daujotas. TadarriuSko žodžiais, vra atliku-

Agitaciniai punktai Plungės si daug, kaip pagalbinė organi- 
rajone esą numatyti, paskirti jų 
vedėjai, bet neveikia, nes darig 
kur nesą kuo šildyti — Milašai
čių sbvchoze, kur vadovauja 
Vlasovas, taip pat Stalgėnuose* 
Apsileidęs esąs Karklėnų punk-

Tadaraūško žodžiais, yra atliku

Delhi, OMt
LfettWiai bfisaUlfješeštadienį, ^atario’ d. 7 v'.v. 

Aylmer Memorial Arena salėje 
įvyksta Lietuvos NepYiklaūsč- 
iriybės paskelbimo rhiriėjrinas. į 
šią šventę tūrėtų susirinkti visi 
lietuviai, kuriems nepriklauso
mo Lietuvos gyvenime laikotar
pis yra brangus, kurie sū šird
gėla žiūri į kbfnunfziho pavėrg- 
tą tėvynė, i tėri priėspaūdoj ir 
varge gyvenančius brolius Kėlu- « į. .■, .vius, dalyvauti šventes apeigpsė]^ JSE’
ir moraliai bė? materialia? pa
remti viso pasaulta Itėtuvių po
litinę kovą už Lietuvos išlais
vinimą.

ARGENTINA

Boulogne Sut jifėr lietuvių vei
kėjai Šveričioriiai sūruOŠė savo 
moderniškų namų įkurtuves. Ta 
proga drauge pasyeikintas jų 
sūnus Faustinas, dvierri aukso

kaip pavyzdingiausias studentas, 
baigęs augštąją karo mokyklą. 
Tai pirmutinis lietuvis Argenti
nos- kariuomenės leitenantas. Ta 
progą jis apdovanotas literatūra

1 ^4..,-.r- 1.^1 >

bas pasakė J. Zavickas,- E. Rise- 
lienė, ALB red. K. Norkus ir kt.
I sveikinimus lietuviškai atsakė 
karininkas Faustinas Švenčionis i 
ir jo sesuo muzikos mokytoja L. 
Švenčionytė.

Čcrdoboje, krištoliniais van
dens šaltiniais, kalnų upeliais ir 
ežerais išgarsėjusioje kurortų 
provincijos sostinėje, lietuvių 
organizuota veikla telkiasi apie 
Lietuvių Namus. Taip pat gra
žiai. ten veikia ir lituanistinė 
Vargo mokykla, vadovaujama 
un-to mokslus baigusių lietuvių 
intlektualų.

J mrnėjįmą kiek tčlokaf Sim- apįe Lietuvą.ispanų kalba, akai-J 
coė apylinkės lietuviams, bet ne-' 
reikia pamiršti, kad savos salės 
neturime ir reikia imti salę ten, 
kur ją gauname, o ūkininkams 
su ąiašinom bus galima nuva
žiuoti, kad tik noras būtų. Rod
ney ir Londono lietuviams yra 
prega šią šventę Aylmer švęsti 
kartu su šio distrikto lietuviais. 
Tad įrodykime savo solidarumą 
lietuviškai bendruomenei ir mei
lę nepriklausomai Lietuvai da
lyvaudami minėjime kuo gau
siau. Rengėjai.

Dr. J. Bąsanavįčiaus vardo Ar- 
genĮinos Lietuvių Centro pirm. 
L. J. Mičiūnas ir konstruktorius 
V. Kolaitis tarėsi su Buenos Ai
res miesto burmistru Bernardo 
Gąbo Lietuvių Centro suplanuo
tojo nąujo salono statybos rei
kalu, Burmistras Lietuvių Cent
ro planus sutiko labai palankiai.

Stambios pieno perdirbimo 
bendrovės “La Martona” gen. 
direktorius J. Laufe lietuvį V. 
Trūlecką paskyrė La Jovita fab
riko administratorium.

V. Andriuška, pasikvietęs 
konstruktorių Pr. Žygą, stato pa
talpas savo moderniškai karto
ninių dėžučių dirbti'.vci.
AUSTRALIJA

Austrai. IV-tąjį suvažiavimą 
pradėjo Melburno ąpyl. pirmi
ninkas Vingys, o atidarė krašto 
valdybos pirm. V. Siminiškis, 
kuris padarė išsamų veiklos pra
nešimą. Šiuo metu visoje Aust
ralijoje veikia 16 apylinkių ir 3 
seniūnijos.. Krašto valdybos iž
dininkas S. Grina davė pinigines 
krąšto valdybos, jos leidžiamos 
“Mūsų Pastogės” ir Tautos Fon
do apyskaitas. “Mūsų Pastogės” 
finansinė padėtis yra nebloga, 
jos prenumeratorių skaičius žy
miai padidėjo. Suvažiavime ap
svarstyti krašto LB reikalai, iš
diskutuotos svarbiausios proble
mos^ pasisakyta dėl esančių tai
sytinų negerovių etc. Krašto val
dybai už veiklą pareikšta padė
ka: Nutarta krašto valdybą ir kr. 
kontrolės komisijos būstinę pa
likti Sidnio mieste’ o krašto, gar
bės teismo — Adelaidėje; kitą 
tarybos suvažiavimą 1956 m. — 
suruošti pirmuosiuose 2 lietųyfš- 

togė” galėtų dar sėkmingiau at- 
-Ifkti savo paskirtį, pasisakyta ūž 
savos spaustuvės įsteigimą, taip 
pat paraginta remti Vasario 16 
d. gimnaziją. Pranešimą apie 
kuifūririę veiklą padarė LKF 
Australijos; valdybos pirm. Ant. 
Krausas, socialinės globos reika
lus Australijoje — Viliūrias^ir 
kt. I naująją Australijos krašto 
valdybą išrinkti: S. Grina, V. 
Sirniriiškis, L. Karvelis, Vyt. Do- 
riiėia, Škrmska, Fr. Nagys, ir M. 
Petronis; į kontrolės komisiją: 
P. Ąlekna, A. Jakubėnas ir V. 
Dėiikus; ;į garbės teisiną: St’; Či
biras, J? Kalvaitis1, J. Birikevi- 
čiųš, VI. Požėlą ir E. Jansonas? 
į busimąją pasaulio lietuvių'šei
mą': suvažiavimui pirmininkavęs 
A..Šiikafla, V. Jakutis, J. MeiTiū- 
,rias'ir L Kalakauskas. Sitvažia- 
Vimb' įrištu' būVo sūrųbštoš; įspū
dingos lietuvių iheho’ dienos, ku- 
ftašė labai gražiai pasirodė įvai- 

. riaūsiū Sričių lietuviai mėnmin- 
kai. Dienose dalyvavo pačios 
stipriausios jų pajėgos. Tautos 
Fopdūf pereitais mėfaiš -surinkta 

, 32£sv;ąrąf, _________

LONDON, M
žaciia, tiek parapijai tiek bend
ruomenėje. Draugija tvirtėja, 
plečia Savo veiklą', pritraukdama 
viš daūgiau katalikių rnoferų. 
Reikia manyti, kad Draugijos 
narių skaičiuj šių mėtų bėgyje 

to vedėjas Nekozcyas, kuris net didės ir pasiliks mažai moterų, 
nebuvęs atvykęs. Stalgėnų apy- kurios vienu ar kitu būdu nepri

sidės prie įvairių artimo me'lės 
darbų, kuriems vykdyti reikia 
talkininkių. Iždo stOviš šiuo me
tu vra geras..

Narės pageidavo paskaitų, itin, 
’š medicinos ir auklėjimo srities, 
kurias tikimasi šių mėtų bėgyje 
suruošti.

1955 m. valdybon išrinkta: J. 
Ambražiejienė, A. Mačiųlaitie- 
riė. K. Meškauskienė, E. Mikąta- 
riienė, S. Pranuolenytė, Z. Ric- 
kienė ir M. Tumaitienė; revizo
rėmis: Kačinskienė, Stanaitienė 
V. ir Vilimaitienė.

(Revizijos komisijos, kaip be
reikalingo balasto turto neūriri- 
čiai organizacijai, buvo siūlyta 
atsisakyt). S.’P.

Vyr. Ateitininkų kuopos me
tiniame susirinkime išrinkta 
valdyba ■ pasiskirstė pareigomis: 
pirmininkas — Jeroriimds Plei- 
nys; vicepirm. — Kazimieras 
Gūdinska’s, sėkrėt. — Antanina 
Gfajauskaitė, iždin. — Vacys 
Lamiauskas, parengimams — 
Kazirhfėraš Bungarda.

1 fėvižfios komisija išrinkti: 
Birutė Judzap’aviČiėnė, Albina 
Graiąū'Skaffė ir Saūlė Lukošėvi- 
čiūfė. Kuopos valdybos adresas: 
113 Cannon St. E., tėl. JA. 2-2698. 

Kuopos valdyba.
P'čof. Myk. Biržiškai

Hamiltorta' prisiųsta $92: Juozas 
Girdvdmiš surinko $55, KLB 
Hamiltorib ąpyl. v-ba' per Ant. 
lilirigėlri $27, Vyr. At-kų kuopa 
per Jer. Pleiriį $10.

Dr. Ona Valaitienė

linkėję agit. punkte. Nr. 25 esą 
19 agitatorių, kuriem paskirta 
po 5-7 “kolūkiečių kiemus”, bėt 
nieko nedirbanti nėi kultūros 
namų vedėja Butkutė, nei bi
bliotekos vedėja agitatorė Pet
rauskienė; kuri pati dar nesusi- 
pažinusi su rinkiminiais nuosta
tais. •

OKUUSTĖ
B. BĖJNAR - BUKOWSKI 

dirba nuo 1944 mėtų.
94 LAWS ST;, TORONTO 

(pries .3146 Dundas St. W.) 
Tėlėf<mw LY. 0052

Priėmimo, vai.: 1,0 ryto iki 9 vak., sek- 
mad. ir švėntad. nuo 2-4 vai. popiet.

LIĖTŪVIŠKA

. .jane^s.

407 Roncėšvallės Avė. 
prie HdXvard Park Ave. 

Toronto. 
TėT OL. 6ŪS.

Gar aritOetos anglys yra gėriaustos !

Tisų rūšių anglis ir malkas ūžsa 
kykite pėr mūsų atstovus

VYT. ir SIGITĄ AUŠROTUS COAL & WOOD

skambinti Telefonu ll. ūsz?
(Nuo 10 vai. ryto iki 10 vai. vakaro)

DOMINION
Priima ligonius ir gimdyves

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

sūsitarima.

57 Burris St.. Hamilton. Ont. 
Tėlef. JA. 8-8275.

Vasario 16-ios mrriėjfrhaš Lon
done įvyks vasario 26 d., šešta
dieni City Library rūsio salėj, 
305 Queen’s Ave. (tarp Welling
ton ir Waterloo g-vių). Pradžia 
7.30 vai. v. šiais metais atsisakyt 
ta ilgos paskaitos, o jos vieton 
išplėsta meninė programa, kurią 
atliks: pianistė p. Bernotienė, 
solistas p. Rimkūs ir muziko J.

I 
i (solo — Danutė ŠvilpaitėY. Beto 
i nesirodys ir mūsų 1 mažieji — 
l Seštąd. mokvklos rūbkihiai. vil
kiukai it paukštytės, vado vau j a- 

n^imi d. Česienės. Bendruomenės 4662, ir ue tuojau pradės Jus • ld , , - v. . T _ . - ’ - - - V - • , .. poyl. valdyba kviečia visus Lon
dono, i r anvlinkių tautiečius sa
vo atsilankymu pagerbti bran
giąja musu tautos švente, v 

' - D. E. F.
Mimfus vaicfinimaš. Kovo 5 d., 

..waau.Munmv į šeštadieni Londone. Citv Libra- 
Tonkevičiui tėĮ. JA^9-1783. Ten į rv rūsio -šalef. 305’■ Qaen’s' Avė., 

Detroito vaidintoių grupė, vado- 
yauiam’a d. Mikšiėri’ėš, siivaidiriš 

^Sofijos . Čiurlį ėniėh ės - Kvman- 
■tait.es patriotĮnę drama ’’Aušros 
sūnū§”. Pradžiai 7.30; vai. Ši tru
pė yrą anfarikiūsi beveik visas 
didesnes lietuviu kolonijas JAV 
šiaurinei daly ir sulaukusi pui
kių atsiliepimų. Ne vienam, ma
nau, apie ją teko Skaityti ir

lankvti. Prenūfneratos ' mokestį 
sumokėsite, ka^? ir vieno ar dvie
jų mėnesių, bėglyje. Sk. Si.

Reta proga pigiai Įsiėvfi gerą 
foto apafafą su vSais filmų aiš
kinimo priedais. , Skambinkit

....... .... .. _ 
pat labai pigiai parduodama 'so
fa ir vyr. dreseris.

Dr. J. BaHriišaifiš
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

9Š DELAWARE AVE., HAMILTON 

Bendroji praktiko, ligos jąu
gimdymo pogc$>a i>ėcidliqL 

Priėmimo vol. kasdien nuo 2-š VdT. pp.
Šeštadieniais nuo 9.30; TŽ Vai/ 

Kitu laiku pog^gusįtarima.
Telefonas JA. Ž-5340.

WELLAND, Ortt.
Dėmesio Welferfidd Iretuyiams! 

“Čiurlionio” končertui; kuris 
i vyks kovo 19 d. Hamiltone’, bi
lietu galima bus gauti pas J. 
Giedraiti po NeprikI; šventės 
rhihėjimd' ten pat Salėje. Kaip 
žin’oriTe, Vasario 15 minėjimas 
Wellande ĮVyks vašarib 20 d.; 
kurio metu pulk. J. Giedraitis 
skaitys paskaitą. Sk. St.

VIENYSTE GALYBĖ
Taftpyk Liefūviškame' Kre
dito Kooperatyve 

’’PARAMA”.
Indėliai apdrausti.’ AugJtos palūka
nos, Būstinė Lietuviu. Namuose, 
235 Ossington .Avė., Toronto. Te!.» 
KE. 3027. Darbo valandos penkta
dieniais 7-9 vai. vak.
Šeštadieniais nuo T iki 3 vdt. p.p.

<10 nsu'Hrdos. kas atsineš šį skelbimą it pirks nemažiau kaip už $50

Perkant ar parduodant riamūs

Zigmą. Didzbali
1294 KING ST. E., rfAMlLtCN 

Telefonas Lt 9-3558

kfeipkites į rrffisų atstovą

OTTAWA, Ont.
Vakario 16 <*. minėjimas rųo- 

'.cekrnadidrU. vakario 90 d. 
,7 v y; Sutars of Service pataloo- 

<są 478 Albert Str. Programoje: 
iškilmingei’ dalis ir ,no to. arba
tėlė. Pamaldas šios šventės in- 
tėnriiĄ laikys kun. dr V. Skiląn- 
^iūnak 11 vai. ryto- Šy. Teresės 
^žnvc’Oie 95 Somerset West. I 
’šk’Tmir"a nosėdi pakviesta yra 
cveč’”. Apvlinkės v-ba nrašo vi
en rtalvyaufi; vardinių kvietimų 
siuntinėjama nebus. toHėl Drąso
ms vienu kitiems priminti.

Eilinės Kettrvrškos bamaHos ši 
mėnėsi iwks kaip paprastai pas- 
l'utir>iii mėnesio sekmadieni, St. 
Patrmk’s Home koplvčioje Įpras
tu laiku, t.y. 11.30 vai.

Kviestas anvKnlcės fh'Atin7s vr- 
suėt'ėfs sipdrinkinifaš šių metu 
orądyfofe dėl labai mažo dalvviu 
skaifčiaūš neivvko; taip susirin
kę nutarė. Kitas susirinkimas 
tuo, tarnu dar nekviečiamas.

Statistinės žin»os anie šia apy
linkė: vi«n sąrašuose 80; šeimų 
vienėta 32; tūrinčiu namus 11: 
automašinas 15'; išsimokslinimas 
— šų aukštuoju mokslu 10*%; vi- 

specialiu ar pra- 
džįns 60%: vaiku iki 7 mt. 12, 
8-15 mt. amžiaus 11. P.

f

C. TESLIA Real Estate

ČEOftČE BEN. B A.
tendninkrfs —• 

advokatą* ir notaras.
Kalba slavų kaTbomiš.

1147 Dunda* St. W.. TotoYfto
fek/.: dL &Š1 U ČL. 849Ž

, įijįtiui jw&jiuiu ■ J'ęii

Tik pažvelkit Į šį modernų miegamąjįl
12 cifbalū moderniško sffTiaūb miegamasis, į kurio komplektą įeina: 
lova, komoda su talpiais stalčiais, spinta, spyruoklinis matracas. 
2 pūk. pagalvės. 2 kamb tempos su gaubtuvais ir Chenille lovos 
užtiešalžfs, Speciali žema kaina $125. Taip pat tdrimė, ĮVairii^ k&if- 

k ______ ___ t ' .1 * ** « • « • a _

Duodamos

COLLIS FUftNittffcĖ COMPANY
4 - -k. >

f

SAVI SAVUS ! i
Sąžiningas fr greitas patarnavimas: taisome auto mašinas, k^- 
čiamė alyvą, aprūpiname degalais ir kt auto reikmenimis, taip 
pat piauriamė ir dedame riiaSnoiris stiklus. Datbas garantuotas.

ėftOLlŲ DUNDŽ1(Į ėARAŽE
(WHITt ROSĖ GAŠ STATlCiNX^ t'

SČAttLm RU. ttL Siu;
(Dutttas Si W - .St. Clail Avė. #. surikritimė)’

rėmontg Darbuose lietuviams m% nuolaidos.
^sftiifniite — riea^šiviišftė.

JČ^AS ir VYTAUTAS DUNDŽIAI.

SLOGOS
ATSIKRATYSI ntf Mr bet per

KODĖL kankintis slogos. varginimais 
£eįr d>ėnas< jei BUCKLEY'S Cinna- 
mafėd kapsulės gdi tai sulaikyti per 
kėlios mTniAesf Nė Viėtias, bet KETU
RIŲ rūšių mišinys — specialiai pada
rytos sumažinti jūsų temperaturq ir

BUCKLEY'S

Amerikos.lietuvių spaudoj.
Pats veikalas buvo mielai žiū

rimas ir Kaune, kurio Visuomenė 
turėjo progos teatrą aplankyti 
net kelis kartūs į savaitę, tuo 
Įdomiau' jį bus matyti čia, kur 
mes ja'ū’čiąfti'ė’ šaVbtišfeą' lietūviš- 
ko meno alkį. Taigi visi, o ypač 
iaūnima'š ir “Aušros sūrių” nė- 
rnačiu'siėji, turėtų nepfalęfsti
šios retos progos. Pfog*a tikrai “iuose namuose. Kad “Mūsų Pas- 
reta: dramų čiarvaidinarna pir
ma Sykį ir nėsĮtikima vėl sulauk
ti aftirnoį ateity. Šis vaidinimaš 
mums labai brangus ir savo tu
riniu, nes jis-liečia spaudos drau
dimo laikotarpį, mūsų kukliųjų 
didvyriu knvgnešių kovą dėl lie
tuviško žodžio. Praeitais metais 
kaip tik sukako 50 mėtų nuo 
šnaudos atgavimo. Maž. Lietuvos 
'Bičiuliu D-ja. Londono skyrius, 
ršio . spektaklio organižatoriūs, 
norėdamas pagerbti mūsų pilką-, 
it karžvvį knygnešį, kaip tik ir 
kvietėsi brolius detroitiečfus pa
vaizduoti žūt-būtin ės kovos vie
na epizodą. Parengimo data pa
linkta atsižvelgiant į mūsų tau
tiečius ūkininkus, ypač tabako 
augintojus, kurie kitu metų lai
kų paprastai būna labai užimti. 
Reikia manyti, kad ši karta jie 
rengėjų tikrai neapvils. D. E. F.

WINNIPEG, Man.
Vasario 16 d; minėjimas- įvyks 

vasario 20 d., sekmadieni, 4 Vai. 
Lietuvių b'ažrivčioš salėje. Visi 
tautiečiai prašomi • atsilankyti. 
Prie įėjimo bus renkamos aukos 
Tautos Fondui.

Naujai išriūkta a'pyl. vaidyba 
pareigoYniš pasiskirstė šitaip: 
pirm. dr. Č. Kuraūskas, sekrėt. 
S. Bujokaš, kasiri. J. Dėmerec- 
kaš, kultūrinių reik. vad. E. Fe- 
deravičius ir Tautos Fondo atst. 
J. Vaitiekūnas.

North bay, ont.
Pavykusį tarrfrn. šokių švenitė. 

Vasario 9 d. Sccllard berniukų 
gimnazijos modernioj salėj Įvy
ko didelė tautinių šokių šventė. 
Nekarta Sudbury j gražiai pasi
rodžiusi R. Bagdono vadovauja
ma lietuvių tautinių šokių grupė 
taip pat buvo pakviesta ir drau
ge su ukrainiečiais nuskynė tos 
šventės laurus. Lietuviai grakš
čiai sušoko, “Lenciūgėlį”:, Regina 
ir Rimas Bagdonai, B. Dženkai- 
tienė, E. Šimkienė, G. Kaspariū- 
naatė. Akordeonu grojo A. Ku- 
sinskis.

Be lietuvių taut, šokiais pasi
rėdė ukrainiečiais, lenkai, italai, 
prancūzai,' olandai, škotai ir už
baigai kanadiečiai Su kvadriliu- 
fni. . ; »

“The Daily Nugget”, North 
Šįry dienraštis, vasario 10 d. nr. 
įbafalpinn stfafpsnį antraštė: 
“Tautrrihr šokių šventė jaudino

džiaugdamasis taut. Šūkių švėn- 
fėš pasisekimu, ypač iškėlė Sud- 
būrio 'lietuvių it ukfafniėčių 
grūpes, kurios , toj šėėntėj gra
žiausiai pasirodė.

: SUDBURY, Ont.
Lietuviai televizijoj. lt feag- 

dčno vadovauj##& ftėtūvfį tatft. 
šokių grupė vasario 10 d., grįžu
si su laurais iš North Bay, gra
žiai pasirodė per Sudburio te
leviziją sušokdama “Lėnčfūgė- 
fį. Po šokio rengėjai per grupės 
vtfdov^ R. Bagdoną įteikė lietu-

Iviąfnš dd'VStiii.

SeymdUr Herman! 
advokatas, notaras 

ir ii.

Suite 410
394 Bay St, Toronto, Ont

Telef.: EM.4-9912

SINGER
PILNA KAINA $19.50.

išsimokėjimas dalimis.
Imperial Sewing firmos pri
tyrusių specialistų perdirbta 

Išpardavimas
• Nauja mašina

TIK DABAR! apvali špulė su 
apdangalu $29.50.
5 metams garantijai

★ Rtfiio Mm * iVoufm

ruositaė J£SU ftanfttase veltui.
WA. 1-5161

Nemokamai skylių dirbėjas 
pirm

%25e2%2596%25a0tait.es


Ten pusrtyncri su' baitais

Ir žiema sau žiemiškai

Kristijonas

gą fitėriaf- 
ii skaitan

čiam'skaitytojui.. Štai, neseniai
■* A M A

Savo būdui) IfctūV 
turą pristatyti angį 

t 
pasirodė Vinco Ramono “Kry< 
žiai” (CrbSsės; Bvėrfe sritotoKal
bori Miltori stark, išleido Lietu
vių Dienos, Los Angeles)1, o tik 
prieš kelias savaites ir Stasiais 
Būdavo “Uždraustas stebuklas” 
Užleistas amerikiečių leidyklos). 
Tai pirriri, pavieniai žirigsniai. 
Drąsūs žingsniai, riės vargu ąr 
pelno iš tokio užsimojimo gali
ma tikėtis. *_

Gaila, kad lietuvių grožinė li
teratūra anglų kalbon neverčia
ma planingai, platesniu teastii, 
supažindinant angliškai skaitan
čiuosius su triūsų klasikais ir 
knygomis, vėrtotais platešriės 
aūditorijos.

Neturimą irištitūęijų, įkurtų 
tokiems reikalams. Tiesa, turime 
susibūrimus aistringai besi- 
kumščiūdjaričiūs dėl įvairiiaūsių 
(kartais niekingų — sakysim, 
tituliriių) fiktyvių ir rietaip jau 
gyvybingų problemų, bet kūry
binės rėprezėhtacijos sritis visai 
pamiršta — o tokia puiki dirva 
tikrai ir riėprakalbinėi “ambaša- 
dorystei”!

Yra daug šalių šia’ridiėri1, ku
rias taip gerai pažįstame tiktai 
todėl, kad kadaise į rankas pa
kliuvo mutes gero jų rašytojo 
romanas, novelė, eilėraštis.

Kalbant apie reprė’žėrifačiją,* 
pravartu prisiminti rr kriygij 
iliustravimą. Dėl angliškųjų 
“Kryžių” metrinio apipavidalini
mo galima būtų pasiginčyti. 
Iliustracijos silpnos ir labai jau 
primena. V. K. Jonyno grafinį 
braižą. Tiktai pastarojo turima 
daugiau skonio ir elegancijos, 
todėl, atrodo, S. Makarėvičiuš 
gana nesėkmingai pabandė imi
tuoti savo mokytoją.

. Bendrai, mūsuose apie knygų 
iliustravimą turima keistų nuo- 
mbriių.- Vienam kitam dierifaš- 
tyjė vis ir vis pasirodo ŠfraKpšnė- 
liai, kaltiną, mūstf dailininkus, 
kam jiė tarp “nesuprantamai” 
piesią. Girdi, neaišku kas ten nu
piešta. Girdi, reikėtų taip ir 
taip .. . Keista, kaip drąsiai, šiuo 

. atveju, pašakniai. tariasi . galį 
vertinti ir toisfi dailę. Tie patys 
žinoriės labai pasipiktintų, jei 
tękiu pat Įžūlumu ir pasipūtiriiu 
dailininkai imtų nurodinėti jų 
prof&irifų darbų (agronomijos, 
ūdvbkatufoš, inžinerijos ėtc.) 
tariamus netobūiuriius. Tada mi
nėti kritikai dailininkams tikrai 
pasiūlytų riėsikįšti į dalykus, 
aą>ie kuriuos riėišrnanoma.

Keisčiausia, kad ir leidėjų tar
pe esama tokių, kurių nūsirrią- 
Ūymas apie- dailę nėrifršyja ėili- 
jrio miesčionio skonio. Gal gi to- 
ičiir ‘atvėjū* reikėtų išdrįšti pa
sikviesti dailės klausimams dai-. 
Iminką - patarėją, paliekant jam 
išspręsti meninio apipavidalini
mo problemas?

Vienas kitas pačių dailininkų 
prie tokio skonio žlugdymo gy
vai prisideda. Kaip- Imksmaš 
kurjozas čia paminėtinas, spau
doje kartojamas Skelbimas apie 
parašytą knygą: “Meno raida ir 
j. Pąutienius”. Pirmą- kartą ra
dęs šį skelbimą maniau, kad pra- 
nėširrie įsibrovusi korektūros 
klaida. Tariau, gal turėjo būti 
Leonardo da Vinci arba Michėl- 
ą’ngelo, rir Čiurlįdnįs ... Pasiro
do, korektūros klaidos nebūta. O 
visdėlto, kažkur kažkokia’ (ir la
bai stambi) klaida turi būti!

LKITOŠKI MMįSTfflM

mes jo parašyta ir išleista “Vil- 
nms Lietuvos gyvenime”! Ktay- 
gefes rėSde skatfo’Oė: “Skirta

4. ilaug kas ft&iO, kad švarbtf 
kuo greičiausiai suorganizuoti 
Pasaulio Lietuvių Bendruo'm'ėriį, 
Kuri tirtės ir auklėjamosios reikš 
ritės, ptemOkytų demokratinio 
f _ j.. * • _ • • • •

vaizdžiai rčcTytti, kad tai nuo 
amžių mūsų miestas,* jog tai lie
tuviška žėmė, jog lietuviū tSū- 

'toš dalis sū sostinė 19 mėtų ne
šė klastįngo kaimyrio , jūrigą... 
Ir šiandien Vilniaus klausimas 
tebėra galutinai neišspręstas... 
Jo sprendimas, be abejo; nuo 
daug ko priklausys, bet. gal dau- 
giaųšia nuo to-, kokią nuomonę 
tūb klausfmu bus susidarę pa- > 

■ szfuiid galiūnai”. Dr. A. Šapoka 
konstatuoja, jog “neatsirado, kas 

,jį išspausdintų, angliškai”. Nesu
vokiame šitokio reiškinio. Tiek 
Veiksnių, tiek vilriiėčių, Jų tarpe 
gabių žurnalistų, o nėra kam šią . 
knygelę angliškai išleisti. Iki 
veiksniai pėrgyvėris dabartines 
krizes; sugestijonuotume priva- į 

’ čią lietuvišką taiką! Sakysite — 
Vilniečių Sąjunga per spaudą ■ 
šūkteli pasaulio lietuvių bend
ruomenę sumesti $1060’ - $26(M) 
šiai būtinai ir greitai akcijai pra
vesti! Visi aukojantyš gautų 
“Vilnius Lietuvos gyvėnimė” iš
verstą brošiūrą, numeruotą jo 
prenumeratos numeriu ir su ati- ; 
tinkamais, originaliais Vilniečių 
Sąjungos, o gal ir. autoriaus įra
šais,. Būtų kuom. pasididžiuoti 
1956 metais! Jei Vilniečiai būtų 
ųžitatį kuom kitu, (jie irgi nori 
būt? veiksniu VLIKe!), gal ini- 
cfatyvoš imtųsi Studentai, o gal 

, žurnalistai, gal KLB, o gal ir 
gal? Kiėkviėrias fs teūsų juk ga- 

’ lim ĖalritK nuversti, jei tikrai 
i tikrinė- Lietuvą prreffelsfanf! 
’ Kerrteho* kofrirtėtO’ pro’gūdiškos 
propagandos plėtifriaš feikalaūja 
triūsų greitos reakcijos!

2. Atterikoš Laisvės . Šfąt’uloš 
papėdėje kuriarriaš Am'ėrikfėčių 
Ateivių Mūziėjuš. Sausio 28 d. 
Niujorko valstijos veiksniai pri
ėmė muziejaus statutą,. Mūzie- . 
jaus tikslu yra “Amerikos vie
nybės šŪstiprinirrias primenant,

: kiek pfiė Am'ėrikoš gyVeninio : 
būdo, prisidėjo ateiviai, nežiūrint 
jų kilmės, kultūros ar tautybės, 
nėš jie padarė. Ameriką galingą ■ 
ir turtinga”. Muziejaus steigėjų 
tarpe neminimi Amerikos lietu- 

’ rifai. Iš tikri d gąila^kad Amerikos 
: Lietuvių .Bėntoūorirėrię sabbftio- 
jąnt, ALT -tėširūpįna “Lietuvos 
Sfeisviriimų”, kuris,* aišku sa
vaime, teįteanofnas tik tarptau
tinio konflikto atveju. . '■■ ■

3. Yra manančių, jog VĖIKan 
svarbu įbesti iridirifdualioš atsa
komybės pradą. Tautihirikų pra
dėtą T.* Fondo ^aldyirio rrimtis 
galėtų dari bčirti komproriiisiškai 
sutarta. Pay. atskiros: grupės iš
laiko- savo ačtštovūs VLIKe, o 
tam tikrą šūrri'ą nuo kiekvieno 

įsšfyo- atštovb. skiria Lietuvos iš- 
laisviriimo darbui. Kažin kiek 

i t^da VLIKė beliktų “Partijų”?

klausimas

Balys Sruoga, MILŽINO PAUNKŠMė, 
trilogiška istorijos kronika, trys veiks
niai, devyni paveikslai; viršelio ap- 

, lanką piešė Albinas Bielskis, II leidi
mas, ii ražas 500 ėgz., išleido "Terra" 
1954, 174 psl.
Didysis ir tragiškasis mūsų is

torijos per i j odas iš lietuvių .au
torių pirmiausia atkreipė akis 
Vinco Krėvės (“Skirgaila”), o 
sekantis buvo taip pat didelis 
kūrėjas B. Sruoga. “Milžino pa- 
unksmėje” jis pateikia keletą la
bai stiprių- scenų iš paskutiniųjų 
Vytauto gyvenimo metų, jo pa
ties bėtgi niekur neišvesdamas į 
sceną. Jogailą Sruoga vaizduoja 
desperacijos visiškon apatijon 
įblokštu senėliū, kuris bodisi, sri- 
vo. sostu, bodisi Lenkija.ir ilgisi 
mielosios .gimtinės LiėtuVos. Jis 
kaikuriose scenose atrodo atbu
kęs kelmas, tačiatr įtaotarpių rep
likomis pasirodo blaiviai verti
nąs padėtį. Vytautas jam viskas, 
vienintelis animate žmogus pa
saulyje. Vytėtob pripirštąja 

___ _ __ ____________ , žmona Sofija Alšėrių kutagaikš- 
kafna’ $6.56. Knygoje savo poėži- tyte Jo^ąfla taip' pat bqdisi, įet 
jos duoda 37 poetai-ės, prozos — dęl jote Vyturife' aidrifSū blogo, žb-

Ilgai lauktas pagaliau pasirodė 
Literatūros Metraštis GABIJA. 
Išleistas “Spaudos atgavimo 
penkiasdešimtmečiui ir. tremties 
dešriritmėčiųi paminėti” Gabijos 
leidyklos Brooklyne. Didžiulė 
knyga, didelio, formėto-, 545.ps!. 
Skolingai dšiil. Pri. Lapės iliu'st- 
rūota. Metraščio redaktori’iai: jo
nas Aistis ir Stepas Zobarskas;

24 autoriai, atspririšfa’ 5*-ių dra
maturgų kūrinių ištraukos ir 
penki ilgesni straipsniai. Apie 
spausdinamą kūrybą čia pasisa
kyti būš sttolčū dėt vietos ribo- 
trirno — pfiė* riterio kito dalyko 
tačiau šioje vietoje vėliau su
grįšime. y

šiandien viena’ mtortiš kilta 
priprašyti. Antano Vaičiulaičio,* 
kad, papildęs jau nepriklauso
moj Lietuvoj išleistuosius ©ska
rd V. Milašiaus ęflėraščig verti
ngus naujais, išleistų O. V. Mila
šiaus rinktinių eilių kriygą. Vai
čiulaičio vertimai tikrai puikūs 
iri būtų gražūs ir didelis turtas 
tūrėtf tokfą pbėzijos- kriygą. Žmo
gaus, rašiusio prancūzų kalba, 
bėt visą gyvenimą šu riJeilė .if 
pietizmu laikiusio save tikru* liė^ 
tuviu.

Puota tietuvlus koiii. rašytojus
, Viliuje lejdžiąmo tTSR bol
ševikinių rašytojų sąjungos sa- 
vaifraSsčio “Literatūra ir menas” 
š, m., pirmajame numeryje įdėta 
A, .Venclovos kalba,. kurią jisĄu .Venclovos kalba, 
kiek galėdamas išgirta bolševi
kinių f ašy toto Lietuvoje pasiek
tuosius režulfafus. Venclova, be 
kifa Yti, pašidžiaųgia Ą. Viėriūd- 
lid it - Ptoiite, pė!-
žymėdėmas, kad jie*, ėsą-, “šudė- 
tingu gyvėnimo ir savo kūfybos 
pefvėrtmhno kelto atėjo į tiff-

ANTANAS šAtčiŪN^Š

P’AŽfJŽAlirD VĖtfi r = • . 
Naktis, it tįyli.’ Tik iš pilko arinio’, 
Kur-riuo1 Vakari teėdinis kryželis patitao 

beržo šakelės, krauju aptaškytas 
ti rūtos žalia šakele padabintas,* 

. Pakilo .vėlė. , •
' Još krtfVrriOS lūp'OV, ji žemę bučiuoja,

galinkite prie kriyžiaus tvirtai affširtoja, 
Lengvais, kaip plaštakės, sparnais suplasn’Ojė

* Ir prie vartų dangaus ji nedrąsiai sustojo, 
Balta kaip gėlė.
— Kas beldžiasi ten, ko negali riurjmti. 
Ir drįsta sudrumsti šią dangišką rimtį? 
Ar nuodėhiėS sarVO’ ėsi jatr nuplovus,*

- Kad drįsti prie dangiškų vartų ąustojus 
Prašyti dangaus? * (
-sri Tai aš čia, aš vėlė" LietūriŪš ptorizarita.
Atskubėjau iš ten, kur motiria taarriO 
Tėvynė nualpus Jf f 
Ten Dievo smūtkel 
1/ vėidas žmogaus.
-ri Lietuvos?... Aš, girdėjau. Ten daug garsių žygių 
Ir daugel dangun Jau įleidau KaVžygiŪ- 
Iri tari štai atversiu vartus aš teisybės, r

* fed #<ri žėririskO’ varg<?ir katfčlų gaŪsVbėS 
Pailsėtum ramus.
— 6 sargė šventasis... Ne mte- čia nurimti. 
Negalėsiu pajusti aš tą dangišką rimtį 
Rot riterio tėVyriė b'e laisvės dejuoja, 
Kol brėžai ir Sesės trėtatinteis klajoja 
Palikę namus.
Pažvelk tarikrirėn girių, tert artojai suėję. 
Ū2 laisvė kovoja,* bet jų eilės retėja..., 
Įr tiek kraujo pralieję, už laisvę tėvynės 
Pražus jie,- laisvės vaisiaus saldaus nenūskynę, 
Nės priešas gausus.
Tafd leisk mari Sugrįžti,; ginklo broltems. padėti, 
Bent mažu paukšteliu jų likimą čiulbėti.
Leisk laišVėš varpū rtfąri ferial suskambėti

prisunmtr, kad eflė nėt,VMKo 
ritstovų riėria^'t^ Ūettbkratinių 
rinkimų ir rinkikų savo gyverif- 
riiė*. aldO iri teafA tai teiėš

taėriė būtų įtraukta į bendrą 
veiklą. (ai.)

rytas,

Didvyrius visus.
— Jei į dangišką rimtį įeiti nendrr, 
Jei šaukia* tave ten dvasia savanorių
Kas r&rsVę tėvyne# taip šventai pamylėjo, 
Daugiau kaip’ šriėe,' už jri kraują’ praliejo ■

“tirto je, pasiek
si Venclova, be

1^5

Ten kraują nekaltą už laisvę pralietą / 
Nuplaus tirais džiaugsmas tautos riūiftylėtos. 
Ir žemės .artojai kovoje išvarigę ;■

ų Pajus nebe smurtą, bet amžiną garbę, q , 
lf bus ji šventa’. A! •5nc‘1

MHžmkaprų dvasioms varpais ^ūskari^įjį.j J'jVM 
Prikelki didvyrius, sušauki ąrtojus

Laisvos Lietuvos. p

NAUJOS KNYGOS

džfo nepaleidžia. Autorini# Siri
ją atvaizduoja jriu perdaug, pa
laidą fri visata vėiksfriūi leidžia 
riedėti tik įJėf nešvarių J6te ap
linkos intrigų akmenėliu#. Be- 
abejo, tari bandymas istorines 
mįsles išspręsti žmoniško gyve
nimo analizė-, parodyti, kad ir ta
da riie idėjos, bet gyvi žmonės 
gyveno pasaulyje. Tik kažkaip 
gaila, kad taip stipriai išreikšto 
bandymo visdėlto tenka vengti 
duoti jaunimui. Sofija visdėlto 
yri Jiętuvaįtė,, Vytauto skirta 
tote* tffcrrfi rifisijaŲ Krokuvoje, 
tad jos buduarinis purvynas ne
dali tėlgiataiži paveikti jaunuo
lio. Kėd riėštikėlris kofizijvį jau
nimui knyga hetėflttiha, nors 
W trii štipririš vėfkalas, kuris 
ypač galėtų paveikti jaunuolį 
savo baigiamąja* įspūdinga Vy
tauto laidotuvių scena Trakų

Autorius savo kūrinį pavądi- 
ria “istorijos kronika”. Griaučiai 

: čia yra tikrai istoriški, bet dau
gely vietų autorius neabejotinai 
sąmoningai nutolsta riūo istdri- 
riių šaltinių pasakojimo. Nutols
ta, nes to reikalauja veikalo 
konstrukcija ar kūrė j iškas užsi- 
rhojimas keliais bruožais išryš
kinti veikėjų charakterį ar pa
teikti istorinės mįslės sprendi- 
riią. . -

ČKico#& lietuviu' metraštis I, Nemu
nas, f955, redagavo A. Vilainis - 
Šidlauskas, 244 psl.
Čikagos gyvenimą čia užsimo

ta pavaizduoti ir žodžiu ir nuo
trauka’. Visa tai gražu, tik gaila, 
kad spausdinta ofsetu, tad nuo
traukos blankokos. Matyt, .varžė 
lėšos. Čia po truputis Čikagos 
ištorijėlės, pereinama prie lietu
viškųjų įstaigų ir organizacijų, 

iypa'Č plačiau apirrirint bižrifėriš- 
kąšfasr, jiafriiriihf taip pat k#ikū- 
rias ryškesnes asmenybes.

Antratare tome žadama paryš- 
kiriti daugiau otgrifrižačijų ir žy- 
riiėsRitį ašfnėfiri.

R- KryfioiA fief. plra?W 50 metu 

ifiSfiilal brista, i#Š4 nt
Jau nebe pirmą JAV lietrivių 

i parapija atšventė savo auksinį 
i jubiliėją ir, tam priminėti išleido 
specialų lėldfriį. Krito. A. Įitokąūs 

i vadovriujataoji Čikagos Šri, Kry
žiaus parapija lietuviškajai vį- 
suomenei taip gerai žinoma ir

tatrzfko dėmesio.

bažnyčia, naujai išpuošta1 Įiėto- 
vių mėnininkų. Čikagos lietuviu 
Žvenirrie jos vaidmuo didėlis it 

r .ilgai toks liks.
Šiuo liūksūsiniū, didelio fori-

Odiniame

K kalbą 
Tekstas 
rtraipsnė' 
Jojama

1904 m. 
vaizdais, 
trtfftpais

* ** • ♦pavaiz-i
Prabėga!

binės lite?afūros eilės ir savo di
džiulį talentą atiduoda liau
džiai”. Venclova ypač džiaugia
si Vienuolio “pažangumu”. Ta
čiau, kaip iŠ folimesriio jo pra- 
riešimo pasirodo, bolšebikinių 
Lietuvoš raSytojų “pažarigumu” 
tiek nesidžiaugia sovietinė “Li- 

; tėratųrnają*. Gazięta”. Venclova 
nusiskundžia, kad ji išspausdirio 
“eilę žemo lygio recenzijų apie 

i lietuviu rašytojų CvirkOš ir kitų 
kūfihtes, ta?ip pat nėfeigihgai 
įyertfho K. Korsako darbą apie 
A. Vieriūolio romaną, prajuoki
no visą respubliką, rašydama 
apie A. Gudaitį - Gūzeyičių, kad 

; jis, esą, §,ėdėjęš hftleriniatae ka
lėjime ir fėri parašęs savo roma
ną “kalvio Ignoto teisybė”. Gir
di, tokiu lietuvių literatūros nu
švietimu “LG” maža tepadedan- 
ti vystytis lietuvių literatūrai. 
Venclova pataria jai įsitaisyti T. 
Lietuvoje savo korespondentą ir 
iš savo pusės užtikrino-, kad lie
tuviai komunistai rašytojai ir 

. “toliau kovos už savo kūfirfių 
idėjiškumą bei meistriškumą”. 
I antrąjį visasąjunginį TSRS ra- 

. i šytojų suvažiavimą šį kartą bu
vo pakviesti ir Lietuvos komu
nistiniai rašytojai, kurie tuo pa
kvietimu laba didžiuojasi ir 
skelbia gavę “tinkamą savo kū
rybos įvertinimą”... Norėdamas 
p’er minimąjį suvažiavimą pade
monstruoti, kad, esą; ir bolševi
kiniai rašytojai galį laisvai tarti 
kritišką žodį, “laureatas” Uja 
Erenburgas smarkiai puolęs par
tiją už jos kišimąsi į rašytojų 
kūrybinius reikalus. Tačiau už
sienio spauda pažymi, kad tokia 
misija pagal bolševikinę režisū
rą Iljai Erenburgui buvusi iš 
anksto pavesta.

pro akis anie laikai, kai Čikagos 
lietuviai dar arkliais į užmiesčio 
gegužines. vykdavo, kaip statė 
bažnyčią, kokie buvo kunigai,* 
kokios organizacijos veikė-, kėkie 
žymūs asmenys parapiją lankė, 
kokios kada iškilihės buvo, kaip 
buvo puošiama bažnyčia bei ko
kie paveikslai Jos Sienose nu
piešti.

Leidinį tikrai miela paimti į 
rankas. Tokių liuksusinių leidi
nių dabar ne dažnai tesulaukia
me.

Ukrainiečių savaitraštis “Ųk- 
raih'skij Robitnik” Nr. 4 įsidėjo 
dail. Telesforo' Valiaus “Pajūrio 
tragedija*’ su trumpu autoriaus 
primfri'ėjimri.

Iš kultūros ir knygy pasaulio
Simariaš Daukantas. Būdas se

novės lietuvių kalnėnų įr žemai
čių. 393 psl. Kaina $4. Viršelį 
piešė Viktoras Petravičius, Išlei
do Vytautas Saulius. Tiražas 700 

*egz., kurių du šimtai numeruo
tų. Atspausta foto ofsetu, pakar
tojant trečiąją (Sakalas, 1933 m.) 
laidą. Spaudė M.Morkūno spaus- 
turiė Čikagoje, 1954 m. Visi nu
meruoti egzemplioriai skiriami 
šios knygos prenumeratoriams. 
Leidėjo adresas: 812 W. 33rd St., 
Chicago 8, Ill.

Batys Sruoga, Kas bus, kas ne
bus, bet žemaitis nepražus, arba 
Kaip Jonis Mažrimukas 1812 m. 
iš Viekšnių/Kaunan nusikraustė 
ir Napoleoną-regėjo ir kas iš to 
išėjo. Apysaka jaunimui, lygiai 
įdomi visokio amžiaus skaityto
jui. Iliustracijų piešiniai paimti 
iš prcf. Vaclovo Biržiškos, prof. 
R. Schmittlėino, majoro A. Ru- 
žancovo, Vytauto Didž. un-to ir 
kariuomenės bibliotekų rinki
nių. Knyga autoriaus dedikuota 
“Jauniems ir Linksmiems, skir
ta Napoleono .žygio į Rusiją su
kakčiai paminėti. Išleido knygų 
leidykla Terra, 748 W. 33rd Str., 
Chicago 16, Ill., spaudė M. Mor
kūno spaustuvė. Knygos daili
ninkas A. Kurauskas. 207 psl. 
kartu su iliustracijomis — 232 
psl., kaina $2.50, • gaunama lei
dykloje ir pas visus lietuviško
sios knygos platintojus.

Ukrainiečių katalikų dienraš
tis “Amerika”, išeinąs Filadelfi
joje, sausio 26 d. numery pami
nėjo prof. M. Biržišką kaip di
delį lietuvių mokslininką ir lais
vės kovotoją, įsidėdamas ir at
vaizdą, deja," labai seną, darytą 
gal prieš kokius 25 ar 30 metų.

Lenkų kunigų seminarija >Or-

Kultūrinės įstaigos tarnauja partijai
Sausio 12 d. “Tiesa“ savo ve

damajame apkaltino visą eilę 
kultūros švietmo įstaigų, kad jų 

■“darbas rinkiminėj kampanijoje 
dar yra nepakankamo užmojo”. 
Todėl “Tiesa” šaukia, kad “žy
miai pagerinti savo darbą rinki- 
tainiu laikotarpiu turi klubai, 
bibliotekos ir visos kitos kultū
rinės įstaigos”. Ta proga dieną 
anksčiau Lietuvos Mokslo Aka
demijos istorijos ir teisės insti
tuto yyr. mokslinis bendradar
bis Alf. Žurlys išdergė N. Lietū- 
irios laikų seimus. Esą, “Lietuvos 
darbo žmonės, kp vadovaujami, 
1918-Į9 m. nuvertė įspaudo to jų 

.valdžią ir did. Lietuvos dalyje 

. sukūrė tarybinę santvarką, bet 
jungtiriėmis Vakarų imperialis
tų ir vietinės buržuazijos jėgo- 
; rilis tarybų valdžia Lietuvoje 
1919 m. buvo pasmaugta. Užsie- 

‘ riio kapitalo pagalba valdžią už
grobė Lietuvos buržuazija... 
Tuo mėtų “siatrtusidš buržuazi
jos pasamdytų būdelių Plecha- 

" riičia’ūs, gėri. Grigaliūno - Glo
vackio ir kitų gaujos”.. . Esą. 
steigiamasis seimas “būrio pri
verstas paskelbti žemės refor
mą tik darbo valstiečių revoliu
cinio judėjimo spaudžiant”. Esą* 
po perversmo “liaudininkų, so-

cialdemokratų vyriausybė ragi
nusi nesipriešinti fašistams ii 
padėjusi jiems įteisinti fašistinės 
diktatūros įvedimą”:.. Tik “1940 
te. Lietuvos darbo žmonės, di
džiosios tarybinės liaudies pade
dami — nuvertė buržuazijos val
džią su visais liaudžiai priešin
gais jos seimais. Demokratiniais 
pagrindais išrinktasis liaudies 
Seimas atkūrė Lietuvoje tarybų 
valdžią, pačių darbo žmonių val
džią”...

chard Lake, Mich., JAV sudarė 
komitetą Ad. Mickevičiaus 100 
m. mirties sukakčiai paminėti. 
Jam vadovauja rektorius mons. 
Szumal, į komitetą įeina ir len
kų kultūrininkų nekunfgų. Jie 
planuoja surengti Dėtrtrifo sri
tyje eilę paskaitų, koncertų, ra 
dijo programų bei išleisti atitin
kamų leidinių.

Tarptautinis katalikų teatro 
kongresas

įvyks gegužės 18-24 Saragosoj, 
Ispanijoj. Programoj numatyta: 
diskusijos kultūrinėriris temo
mis, teatriniai pastatymai, Kny
gų ir kostiumų paroda. Atidaro
mąją kalbą pasakys ispanų poe
tas Jose - Maria Peman. Paul 
Claudel rašo specialią pjesę, be 
to, skaitys vieną paskaitą. Kon
greso metu bus statomi teatri
niai įvairių kraštų veikalai.

Bolševikiniai mokslininkai
Vilniaus radijo pranešimu, per 

pokarinį laikotarpį 27 TL Moks
lo Akademijos aspirantai apgy
nė disertacijas moksliniam laips
niui gauti, o netrukus numatyta, 
kad jas dar gins 15 kandidatų. 
Šiemet apsirantūroje prie Moks
lų Akademijos pagal bolševiki
nėse direktyvas “mokysis dau
giau kaip 170 busimųjų moksli
ninkų”. O “dešimtys vyrų ir 
merginų įstojo į aspirantūrą 
Maskvos, Leningrado ir respub
likos aukšt. mokyklų bei moks
lo įstaigų”. Prof. J. Kairiūkštis 
savo pranešime, ką veikia sovie
tinėje santvarkoje medikai, at
spaustame “Literatūros ir Me
no” Nr.17 1955, pažymi, kad doc. 
Čepulis parodė kai kurių pikty
binių navikų augimo ryšį su 
maisto rūšim; doc. Januškevi
čius nustatė kai kuriuos dėsnin
gumus hipertonijos išsivystyme, 
prcf. Kupčinskas pasiūlė meto
dą paslėptiems ligos židiniams 
organizme atidengti, doc. Skliu- 
tauskas pritaikė vad. koloidinę 
reakciją įvairių ligų diagnozei, 
doc. Laucevičiui pasisekė sėk
mingiau taikyti chrotetilą reu
matizmui gydyti ir t.t. Jo paties 
pasiūlytas preperatas neobenzi- 
nolis buvęs patvirtintas TSRS 
sveikatos apsaugos ministerijos 
ir “plačiai paplito už mūsų res
publikos ribų”. Didėjant parei
kalavimui, esą, jo pagamintų 
ampulių skaičius artėjąs prie 
pusės milijono.

jrjtO.

Redakcijai prisiųsta
Lietuviai Hamiltone 1948-1954 

iri., spaudai paruošė Kazys Baro
nas ir Stasys J. Dalius, Penkias-nao aa kjiaovo u. .L/anuo, x ^aaxxacio- % 

dešimtieji spaudos atgavimo % 
metai, viršelis ir vinjetės dail. W 
V. Bričkaus, KLB Hamiltono 
apyl. valdybos leidinys, tiražas ■ 
400 egz., spaudė Foto-Lith, tTo- h” 
ronto, Ont. 1954, 202 psl. *356 i 
nuotraukos. W

Technikos* Žodis, technikos į 
darbuotojų žurnaals, 1954, Nr. 5, i ^7 
28 psl. e į

Laiškai lietuViattiš, 1955 m. 
šaūsis, Vol.'VI, No 1, 32 psl.

Teisininkų Žinios, 1954, Nr. 10 
Į2 .psl.

TAUPYK
savo ateiviai!

NBAM6 DRAUDIMAS 
v ra 

SOCIALiNĖ TARNYBA
ii sūs/dEDa iš Dviejų fuNKčijų: — 

padeda bedarbiams surasti darbo,* 
padeda finansiškai riėdarbo' mėtų.

37 PASKUTINIŲ TRYLIKOŠ MĖTŲ PttfltfDte 
UNEMPLOYMENT INSURANCE COMMISSION 

BEDARBIAMS IŠMOKĖJO $754.066.0*60.

Tai tarnyba, karia jūs rttetdojaiės veltui.

Unemployment Insurance Commission

J. G. BISSON 
Chief Commissioner.

CAL MURCHISON R.. J. TALLON
Commissioner. Commissioner.

Mažai kas gali taip padėti jums įsikurti 
naujajame krašte, kaip pinigai. Ir jeigu turi
te tam tikrą sumą susitaupę, jūs galite išnau
doti daugybę galimybių.

Vienas kelias yra visiškai tikras susidaryti 
pinigų atsargą netikėtumams — atidarymas 
taupomosios sąskaitos The Canadian Bank 
c f Commerce. Jūsų pinigai bus saugiai pa- 
dėti; prie jūsų balanso prisidės palūkanos; ir 

. -
jūs įgysite paprotį taupyti. Atvyk į artimiau
sią mūsų skyrių dar šiandiėh ir atidaryk tau
pomąją sąskaitą.

The Canadian 
Bank cf Commerce

VIRŠ 640 SKYRIŲ VISOJE KANADOJE

5
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NORĖDAMI PIRKTI AR PARDUOTI NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ KREIPKITĖS J 
DIDŽIAUSIĄ LIETUVIŠKĄ FIRMĄ

JOINT REALTY LTD.
899 BLOOR ST. W., TEL. OL. 6381 arba 1699 DUNDAS ST. W., TEL. OL. 7996, OL. 7997.

$14.300, Bloor - Indian Grove, 7 
kambarių ant 2 augštų mūrinis atski
ras namas. 2 moderniškos virtuvės, 
naujas vandeniu alyva apšildymas, 2 
garažai. Skambinti B. Sergautis, tel. 
OL. 6381.

$18.200 pilna kaina, Rusholme 
Rd., atskiras, gerame stovy, turtin- 
tingas vidaus įrengimais, 10 kamb., 
2 modern virtuvės, 2 vonios, apšil
domas vandeniu - alyva, rami ir šva
ri aplinka, namą tuojau galima 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 kamb., mūri
nis, atskiros, 2 garažai, įmokėti tik 
$4.000. Skambinti B. Marijošius, tek 
OL. 6381.

Bloor - Pauline, 8 kamb., mūrinis, 
geram stovy, 2 garažai, pilna kaina 
$14.000. Skambinti Krilavičius, tel. 
OL. 6381.

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

$7.000 įmokėti, College - Concord 
rajone, labai gero mūro, 11 kamb. ir 
dviejų sonrūmių, atskiras namas, van
deniu -. alyva šildomas, du garažai. 
Nuomos 325 dol. mėnesiui. Labai ge
ros pinigų investavimas. Tinko dakta
rui, įstaigoms ir bizniui. Skambinti 
V. Plioplys, OL. 7997.

Dundos St. - lietuvių, rajone — iš
nuomojamo 5 metams krautuvė ir 4 
kambarių būtos. Krautuvė sėkmingai 
veikianti eilę metų. Užtikrino visai 
Šeimai darbų ir duonų. Gera proga įsi
gyti biznį su nedideliu kapitalu. Skam
binti P. Budreika, OL. 7997.

$2.000 įmokėti. Queen - Palmer
ston rajone. 9 kambarių namas per du 
augštus, 2 virtuvės, visa kaina 9.500 
dok Balansui viena skola dešimčiai 
metu. Skambinti I. Rinkevičius.

$3.500 įmokėti, Dundas - Brock ra
jone, atskiros, 8 k., mūro namas. Dvi 
virvtuės* žaidimų kambarys rūsyje. 
Garažas. .Viena skola balansui. Skam
binti B. Barcevičiui, OL. 7996.

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

$21.000 visa kaina, High Park - 
Indian Road rajone, dviejų originalių 
butų, mūrinis, atskiras, 11 kamba
rių per 2 augštus namas. Dvi šildy
mo krosnys. Garažas su įvažiavimu iš 
gatvės. Didelis kiemas. Skambinti F. 
Senkus, OL. 7996.

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

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

High Parke, 7 kamb., atskiras, mū
rinis namas, privatus įvažiavimas, ga- 
ražasr .alyvos . šildymas, pilna kaina 
$17.900. Skambinti Maciunskas, 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 $20.000. Skambinti 
Beržanskis, OL. 7996-7.

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

Joint Realty Limited

R. TESLIA
' REAL ESTATE ...

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

namus, paskolas, biznius ir tt.
BIURAI:

2390 Bloor Street West, Toronto
863 Bloor Street West, Toronto
575 Queen Street West, Toronto

' 1294 King Street East, Hamilton

MIELI HAMfLTONIEčIAP
Perkat, parduodat namą? Turit problemų su apdraudimu?

Nepamirškit manęs!

E. KRONAS
R. TESLIA

REAL ESTATE AND INSURANCE
1294 KING ST. EAST, HAMILTON, ONTARIO 

Telefonas: 9-3558

W. A. LENCKI, B.A., L.L.B.

Advokatas-—Notaras

100 Adelaide St. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
perstatau:

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

motorus.
Be to, apimu namus^pilnam instalia
vimui ar pakeitimui srovės, duodu 

techniškus ^pa ta rimus.
Skambinti telef. KE. 1080

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

Mann & Martel
REALTORS - 1

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

J. TAMUUON1S
1245 BLOOR ST W.

Jst. tcL OL. 8481. Namų OL 8074.
$1.500 įmokėti, Dundas - Lisgar, 6 

k., pusiau atskiros namas, nau 
jai dekoruotas vidus, moderni 
virtuvė, dideli kamb., garažas.

$2.500 įmokėti, Pearson - Roncesvot- 
lės, 7 kamb., mūrinis, dideli k., 
alyvos šildymas, vieno skola ba
lansui, nepraleiskite progos.

$2.900 įmokėti, Eglinton - Oakwood, 
puikus 6 kamb. mūrinis narnos, 
prie labai gero susisiekimo, gra
žioj vietoj, moderni virtuvė, ga
ražas.

$4.000 įmokėti, Bloor - Brunswick, 9 
kamb., mūrinis narnos, 2 geros 
virtuves, vieta garažui, viena 
skola balansui.

$4.500 įmokėti, College - Rusholme 
Rd., 7 kamb., atskiras mūrinis 
narnos, labai gerom stovy, pui
kūs kambariai, prie pat naujai 
statomos bažnyčios, nepraleiskit 
geros progos.

$2.900 įmokėti, Kingsway rajone, 6 
kamb. puikus namas - bunga
low, moderniai įrengtos, alyvos 
šildymas, prijungtas garažas, 
prie gero susisiekimo, arti krau
tuvių.

ANTANAS MICIŪNAS 
2336 BLOOR ST. W. 

Jst. tel. MU. 8255. Namų LA. 2143. 
$3.000 įmokėti, 8 kambarių mūrinis, 

atskiras namas. Vandeniu alyva 
šildomas. Yra garažas. Randasi 
Jane - St. Clair rajone. Pilno 
kaina apie $14.000. Labai gę- 
ras pirkinys.

$14.500 pilno kaino, mūrinis, atski 
ros 5 kambarių namas — bun
galow. Alyva apšildomos, šoni
nis įvažiavimas, moderni virtu
vė. Randasi Swansea rajone.

t 
$3.900 įmokėti. 8 kambarių mūrinis 

namas. Dideli nepereinami kam
bariai. Alyva apšildomas. Dvi 
modernios virtuvės. Nėra gara
žo.. Randasi Bloor - Bathurst ra
jone.

$3.500 įmokėti, 7 kambarių mūrinis 
namas, nepereinami kambariai, 
alyvos šildymas. Yro garažas. 
Moderni virtuvė. Randasi Man-* 
ning - Bloor rajone.

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

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Aute Collision
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 

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

561 - 567 KEELE ST.
Block South of St. Clair
TORONTO, ONT.

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

Sav. G. KERAITIS

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

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

DTYJS 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:

Specialybė: 
Cheminis valymas įvairių 

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

30 metų valymo patyrimas

?_ 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

PERKANT - PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ 
KREIPKITĖS Į LIETUVIŠKĄ BIURĄ

< J. J. ELLIS
R^AL ESTATE LTD.

1072 Bloor St W. Tel. 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 
namą, biznių, formų, sklypu ir tt. visuose Toronto rajonuose.

BROCK - DUNDAS, -
$1.000 įmokėti, 6 kambarių na
mas, kietmedžio grindys, graži 
virtuvė, naujas šildymas, vieta 
garažui, naujai dekoruotasr 

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

HAVELOCK,
$3.000 įmokėti, 8 kamb. mūri
nis namas, koridorinė sistema, 
kietmedžio grindys, alyvos šil
dymas, ekstra toilėtas rūsyje, 
didelis gražus kiemas, vieta go 
ražui, namas be skolų.

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

WYCHW00D - 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 ougštus, atskiras, mū
rinis namas, kvadratinis plonas, 
kietmedžio grindys.

P. KERBERIS
Namų tel. LL. 1584.

INDIAN RD. CRES. - BLOOR, 
$5.000 įmokėti, 8 kamb. mū
rinis namas, koridorinė sistema, 
alyvos šildymas, 3 virtuvės, ga 
ražas. •

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

GEOFFREY - INDIAN RD., 
$8.000 įmokėti,, 9 nepereinamų 
kamb., atskiros mūrinis norhas, 
vandeniu olyva šildomas, 2 vir
tuvės, didelis gražus kiemas, vie
ta garažui.

RONCESVALLES,
$10,000 įmokėti, krautuvė ir 12 
kamb., gero muro namas, van
deniu šildomas, 3 virtuvės, 2-3 
gabalų ir 1 -2 gabalų vonios, 
dvigufcs garažas, tinka betko- 
kiam bizniui, galima tuojau už
imti.

OAKWOOD - EGLINTON, 
$15.000 įmokėti, 3-jų atskirų 
butu, visiškai naujas namas, 
vandeniu alyva šildomas, 3 mo
demiškos virtuvės, 3-4 gabalų 
modernios vonios, Šoninis įva
žiavimas.

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

P. GRYBAS

REAL ESTATE & BUSINESS BROKER
OL. 8443-OL. 8444

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

Mūsų šios savaitės pasiūlymai
$5.000 įmokėti, 6 nepereinamų kam

barių, mūrinis, atskiras, vond. - 
alyva šildomos, moderni virtu
ve, geros mokėjimo* sęlygos. 
Rusholme Rd. - College. Pilna 
koina $17.000.

$3.500 įmokėti, 6 k. atskiras, mūri
nis namas, mod. virtuvė, alyvos 
šildymas, privažiavimas. Pilna 
kaina $14.500/ Palmerston - 
Bloor. '

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

$5.000 įmokėti, vieno skola balan
sui, 9 erdvūs kambariai, 2 vir
tuvės, alyva šildymas, privažiavi
mas ir garčžas. Namas tikrai ge
rame stovyje. Pilno kaina $18.- 
700. Beatrice - College.

$5.000 įmokėti, 8 nepereinamų k., 
mūrinis namas, mod. virtuvė, 
kietmedžio grindys iki viršaus, 
alyva šildymas, privažiavimas. 
Prašoma kaina $16.000. Grace 
- Dundas.

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

$4.000 įmokėti, 6 kamb. mūrinis, 
dvi modem, virtuvės, naujas alyvos 
šildymas, garažas. Kaina $14.500. 
Show • Harbord.

$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 1g mūrinis, alyva 
šildomas, 2 garažai, lengvos mokė
jimo sęlygos. Prašoma kaina $16.- 
300 Bloor - Keele St. rajone.

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

$6.000 įmokėti, 10 didelių kamba
rių, atskiras, mūrinis namas, apšil
domas vandeniu - olyva, 2 modern, 
vonios, 2 virtuvės, galimybė gara
žams. Namas Rusholme Rd. - College 
rajone. Pilna kaino $18.000.

$1.500 įmokėti. 6 k. naujai atre
montuotas namas, moderni virtuvė, 

^privažiavimas. Pilna kaina tik $10.- 
500. Brock - Dundos rajone.

$8.000 įmokėti. 10 kamb. atskiras, 
mūrinis namas, 2 mod. virtuvės, 2 vo
nios, 2 garažai, su privačiu įvažiavi
mu, olyva - vandeniu apšildomas. 10 
metų atvira skola. Prašoma kaino 
$26.000. Rusholme Rd - Bloor.

Turime perdavimui 18 tabako ūkių. 

Jmokejimai nuo $5.000 pradedant.

$5-6.000 įmokėti. 7 k. puikus, mū
rinis namas, apšildomas vandeniu - 
olyva, moderni virtuvė, garažas. Vie
na 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
mas, 2 mod. virtuvės, didelis skly
pas, privažiavimas. Pilna kaina $15.- 
000. Wright -*Ronces vai lees Ave.

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

$4-5.000 įmokėti. Puikus 10 k. 
mūrinis, atskiras namas, vandeniu - 
olyva šildomas, moderni virtuvė, pato
gus kambarių išdėstymas, 10 metų 
atvira skola. Pilna kaino $19.500. 
Evelyn v 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
no. Dundas - Lisgar.

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

Turime dougelį kitų loboi gerų Ir {vairiomis kainomis bei jmokėjimais namų, kurių dčl vietos stokos neįmanomo paskelbti.

V. JUČAS
OL 2324

V. PALIULIS
OL 232S

J. BUCANTAS
OL 8443

D. KAROSAS

A. W. FAKLINGER
• BEAL ESTATE
587 BLOOR STREET WEST. — TORONTO 

Seniausio pirkimo — pardavimo įstaiga Toronte, 
turi ofisus visose miesto dalyse

Sudarome geriausiomis sąlygomis morgftius per mūsų morgičią departamentą. 
KELETAS PAVYZDŽIŲ:

COLLEGE gatvėje, pne naujai statomos lietuvių bažnyčios, mūrinis 14 kamb. 
pastatus ir krautuvė pardavimui. Vandeniu - olvva šildoma, garažai.

$3.500 įmokėti, College - Rusholme Rd. 8 k. mūrinis, atskilos, alyva šildomas, 
dvi virtuvės, garažas.

$11.500, Bloor - Clinton, 7 k. per du augštus, dvi virtuves, dvi vonios, vande
niu ir alyva šildomas.

$5.000 įmokėti. Parkdole rajone, atskiras, mūrinis, lobai gerame stovy, 10 k., 
dvi virtuves, vandeniu alyva šildomas, nepaprastai didelis kiemas, šoninis 
įvažiavimas

$4.000 įmokėti, Bloor - Christie, rauplėtų plytų, 7 k. per du ougštus, dvi mod. 
virtuves, 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 pardavinRii namą ir kur jie randasi.

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

ADAMONIS & BUDRIŪNAS
“DISTRICT ESTATE BROKERS”'

NAMAI PARDAVIMUI: — įvariose' Montrealio dalyse; 
PASKOLOS: — 5’2% 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.

A. MORRIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

1077 BLOOR ST. W. TEL. OL. 8450. •
Pirmasis ir vienintelis lietuvis Toronte REALTOR, priklausan
tis "Toronto Real Estate Board & National Association of Real 
Estate Boards.

■■V-"', --'’.;'?./ TOD Ė;L‘r'</.;\';.',.;
Didžiausias pasirinkimas namų ir biznių, nes mes gauname 
iš Real Estate Board’o kooperatyviniai listinguotus viso To
ronto namus, biznius, Įvairiais įmokėjimais ir įvairiomis kai
nomis.
Geriausios sąlygos paskoloms gauti ir morgičiams užtraukti. 
ĮSITIKINIMUI. — prieš perkant ar parduodant namą ar biz
nį, malonėkite paskambinti.

1

2,
3.

Pirma kartą Kanadoje S
' Pasaulyje garsūs

^mlni^iijfiįįiiiiiį jjii, į m.- vokiečių “54” mo- 
delio High-Fidel-

.... . .‘ - ■ AM ir FM ra-

■ SABA, 
KOERTING,

KgRfM i ■ ■ •? I r ^ĮgRgjĮlaS blaupunkt •
Garantuojamas 

įsg® viso pasaulio 
__  trumpųjų bangų 

priėmimas.
Specialiai paga-

. ■ . minti Kanadai
Atvykite, pademonstruosime veltui. Garantuoti pataisymai, 

atliekami specialistų radijo mechanikų.
ATLANTIC EXPORT - IMPORT CO.

926 Dundas St. W., Toronto - EM. 4-1633
(priešais šv. Jono Krikštytojo lietuvių bažnyčią)

Taip pat pas mus yra didžiausias pasirinkimas gintaro išdirbinių 
ir kitų dalykų bei dovanų iš Vokietijoj, Šveicarijos, Švedijos, 
Japonijos ir kitų kraštų.

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
Parduodu ir Įstatau naujas krosnis ir bilburnerius.

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

Pranešu šavo naująjį adresą: '

999 College Si., Toronto. Tel. O L. 6123
ANT. JUOZAPAITIŠ.

Lietuvio elektros ir apšildymo kompanija
• DEDA NAUJAS APŠILDYMO KROSNIS:

IwiTiii!7'.W^ * Vandens ir oru apšildymo,
< * Paprastas ar “Air Condi-
j tionning’\

* Perstato apšildymą iš anglių 
i alyvą.

* Taip pat atlieka Įvairiausius
4^* - elektros instaliacijos darbus.

Pigiausios kainos.
Darbas atliekamas gerai ir 

sąžiningai.
Išsimokėjimo sąlygos — 24 mėn.

Techniški patarimai veltui.

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

Naujų mašinų ir sunkvežimių

• CHRYSLER - PLYMOUTH — FARGO

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

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

Lietuvių kalboje visas informacijas suteiks kvalifikuotas auto 
mechanikas BRONIUS ZOLPYS.
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872 Bloor Street West (prie Ossington Ave.) Telef. ME. 4605 - 4606

1. BROCK - DUNDAS, $1.400 įmo
kėti, 6 dideli komborioi ir gorožos

2. DUNDAS - BATHURST, $1.500 
įmokėti, 6 komborioi ir gorožos.

3. BLOOR - MANNING, $2.900 įmo
kėti, 6 dideli komborioi, gero mū

• ro, moderni virtuve^ olyvo .šildo
mos, Švorus narnos.

4. BLOOR - CONCORD, $4.500 įmo
kėti, 8-nių didelių komborių, 3 vir
tuvės, olyvo apšildomos, lobo i di 
delis kiemas, 2 mūriniai garažai.

5. RUSHOLME RD. - COLLEGE ST., 
$4.000 įmokėti, 9-nių didelių kom
borių, gero mūro, lobai geroj vie
toj, kvadratinis plonas, alyva ap
šildomas.

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

Priklauso Toronto, Ontario, Canadian ir International Real Estate Board.
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms. Sudarome paskolas, įkai
nuojame parduodamas nuosavybes. Jūsų patarnavimui. Kreiptis telefonu: ME. 4605.

P. MALIŠAUSKAS V. BUTRIMAS V. VASILIAUSKAS

JEFFERY, JEFFERY
& FROST

Advokatai, Notarai
91 Yonge St, Toronto 

Telet EM.6 5255
Prašoma kreiptis į

N? ČEPULKAUSKIENĘ

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

Advokatai — Notarai
38 King St. W. - Toronto

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

THE PARISIAN LAUNDRY 
Company of Toronto Ltd.

241 Bathurst St EM. 8-3492 
PAIMAME ir PRISTATOME 

Į NAMUS.

LIETUVIS LAIKRODININKAS
TAISAU šveicariškos, vokiškos ir ame
rikoniškos gamybos laikrodžius ir ža
dintuvus. Už darbą duodu metams 
garantiją. Darbą atl icku pigiarir są
žiningai.

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

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 

Tel. LL. 3222.

INTER- CITY 
Heaflng 

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

67 ESSEX ST.
Tel. OL. 8010

A. STANČIKAS
Baigęs National Radio Institute Radio 

ir televizijos skyrių.

TAISAU

RADIO APARATUS
Aparatai paimami ir grąžinami į 

namus veltui. 
Darbas garantuotas.

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

spe- 
im- 
tin-

SIUVĖJAS
Vyrų kostiumų ir kelnių siuvimo 
ciolistos. Mes turime įvairiausių 
portuotų medžiagų, kostiumams 
komo pločio . . . už J4 kainos.

Kalbame lietuviškai.
S. BLATT CLOTHING SHOP

1326 DUNDAS ST. W.
Tel. LA. 2978

Toronto.

BALČIAUSIAI ir ŠVARIAUSIAI 
baltiniai išskalbiami Metropolitan 

Toronto rajone

Canada Laundry 
KE. 1146

Met paimame tš namu ir pristatome 
BE ATSKIRO MOKESČIO.

Jūsų patogumui turime CASH & 
CARRY krautuvę 1125 Dundos St. W.

Kolbome ukroinietiškoi, lenkiškai, vo
kiškai ir lietuviškai.

sssss

ras pirkinys, dėl skubaus pardavi
mo.

7. HIGH PARK-BLOOR, $4.900 įmo
kėti, 9 kambarių, 2-jų augštų at 
skiros mūrinis, 2 virtuvės, vende 
niu - alyva Šildomos, didelis kie
mas ir garažas.

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

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

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

žmonės, kurie pasipiktina
(Atkelta iš 2 psl.) 

nepriklauso kunigo švelnu- 
simpatingumo, išsimokšlini-
gabumų. Religiniai veiks-

mai 
mo, 
mo, 
mai visi yra tos pačios vertės, 
ar juos atlieka geras kunigas ar 
negeras. Iš kiekvieno kunigo 
rankų žmogus gauna tą patį 
krikštą, tą patį išrišimą, tą pa
čią komuniją ir t.t. Kunigas ne 
iš savęs tai duoda, bet iš Kris
taus. Kunigo gerumas ar kultū
ringumas Dievo malonės nepadi
dina. Taip pat ir jo mažesnis ge
rumas ar kultūringumas jos ne
sumažina.
. Šiuos dalykus gali jiems aiš
kinti kiek nori, jie vis tiek prak
tiškai žiūrės į asmenines kunigo 
savybes. Jie žiūrės ne tik kuni
go, bet ir kitų tikinčiųjų. Jei kas 
juos įžeis ar papiktins, tuoj jų 
dvasioje atsiras kartumas pačiai 
religijai ar jos veiksmams. Pro 
žmones, jų netobulumus ir ne- 
tiktiškumus, jie* nebegali atvi
rai prieiti prie Dievo.

Vienas ateivis, kilęs'iš garbin
gos šeimos, nūn apie 35 metų 
amžiaus, kartą užėjo pas vietos 
kleboną. Šio apsilankymo tiks
las buvo prašyti garantijų vie
nam tremtyje pasilikusiam, bi
čiuliui. Klebonas, kitados dfug 
tų garantijų išrašęs, dabar buvo 
kiek nusivylęs naujais ateiviais. 
Be kitko jis ir pasakė:

— Kokia mums nauda iš Jūsų!
Vyras šiuos žodžius Įsidėjo į 

širdį. Įsiskaudino. Buvo ir kitas 
dalykas. Kartą per Mišias jis sto
vėjo ir užsimąstęs, nepastebėjo, 
kad pakylėjimas. Viena moteris, 
matyt, taip pat greita pasipiktin
ti, stuktelėjo jam ir pusgarsiai 
pasakė:

—-Klaupkis!
To jam užteko. Jis rūgo savy-

KANADA RŪPINASI
jūsų ateitimi..

Loimingos šeimos yra Kanados pagrindas ir 
ateitis. Tiesiog nuo gimimo per jūsų brendimą 
ir iki gyvenimo pabaigos Kanados įstaigos ir 
jos draugingi žmones pagelbsti, kur reikalin
ga. Kad padėjus suplanuoti jūsų ateitį, Kana
da siūlo vod. valstybinį senatvės taupymą 
(annuities) ir senatvės pensijas. Kai jums ateis 
laikas nustoti dirbti, jūs galėsite pradėti savo 
užtarnautą poilsį ir stebėti kaip jūsų vaikai
čiai stipriai auga Jūsų Kanadoje.

Konado rūpinosi sovoisiois — stenkis daugiau žinoti apie ją

MELCHERS SPIRITO VARYKLOS
—iiihii 'iii i............... .................................................................

MELCHERS DISTILLERIES LIMITED

REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

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

$4.000 įmokėti, 5 komb., 5 metų se
numo, su garažu ir šoniniu įvo 
žiovimu, bungalow, Queenswoy- 
Royol York rojone, viso koino 
$12.500.

$3.500 įmokėti, 6 komb., pusiau at
skiros, mūrinis, su gorožu no
mas, Roncesvolles - Gorden ro
jone, prašoma $13.500.

$4.000 įmokėti, 8 komb., pusiou at
skiros, mūrinis nomos, vieto go-

Rūta Kuprevičienė
Namų telef. ME. 3929

A. Lapaitis
Namų telef. JU. 0917 

mūro, opynoujis, vandeniu olyvo 
Šildom., gražus kiemas ir gorožos.

H. BLOOR - HIGH PARK, $3.900 
įmokėti, 9 nepereinami kamba
riai, gero mūro, atskiros, olyvo 
šildomos, lobai didelis kiemas, ge
ros pirkinys.

12. BLOOR - BEATRICE, 20 kombo
rių, 4 atskirų butų, lobai gero 
mūro, opynoujis, modernios virtu 
vės ir po 4 gabalus vonios, vande
niu alyva šildomos, geros paja
mos, įmokėti $8.000, geras pir
kinys.

13. DOVERCOURT RD., 30 didelių 
kambarių, 6 atskirų hutų, lobai 
gero’ mūro, vandeniu olyvo siūlo
mas, apie $8.500 pajamų į me
tus, viena skola balansui, geros 
pirkinys.

; je, išgyveno pasipiktinimą ir 
daugiau nebelankė bažnyčios.

Hildegard Haetzer, vokiečių 
psichologė, jautriųjų tipą randą 
jau vaikų amžiuje. Mažiausias 
kitų vaikų statumas juos įskau
dina ir jie stačiai vengia betko- 
kio sąlyčio su kitais vaikais. Jie 
taip jautrūs, kad užtenka į juos 
užfnesti griežtesnį žvilgsnį ir jie 
tuoj virpa ar verkia. Jų ginklas 
— užsidaryti savyje, dainai 
verkšlenti, glaustytis prie vyres- 

'niųjų ir patikimųjų. Tokiems 
vaikams paprastai reikia ypatin
gos globos, sumanaus vadova
vimo,*' ypač pastangų įtraukti 
juos į kitų vaikų bendruomenę, 
pratinti neįskaudint.

Kažko panašaus reiktų ir 
šiems suaugusioms. Nusigręži
mas nuo religijos nėra joks iš
sprendimas jų jautrumui suma
žinti. Dėl to jie tik dar labiau 
kenčia. Išsiskyrę iš bažnyčios, 
jie išsiskiria ir iš didelės dalies 
bendruomenės. Susiradę pana
šių bičiulių, taip pat jautrių ir 
atsiskyrusių, jie dar labiau įsi
jautrina. Tokiu atveju dvasinė 
savijauta pasidaro nebepaken
čiama ir sau pačiam ir ypač ki
tiems šeimos nariams.

Paieškojimai
Paieškomas Juozas SKIPARIS, 

kilęs iš Akmenės, Mažeikių aps
kričio. Ieško sesuo Gina Doknie- 
nė, 927 Burlington St. East, Ha
milton, Ont. Canada.

Lietuvis tremtinys, tik ką iš
ėjęs iš džiovininkų sanatorijos, 
neturįs jokių giminių ar artimų
jų laisvajame pasaulyje, būtų 
laimingas, jei kas iš Kanadoje 
gyvenančių tautiečių ji prisimin
tų: Kostas Latvis, (24b) Neu
stadt / Holstein, Vorderwick 
Schole, 17, Zim. 6. Germany. .

—a.

ražui, High Pork Ave., prošomo 
$16.500, užimti tuojau.

' $6.000 įmokėti, 8 komb., pusiou ot- 
skiros, mūrinis nomos, vieto go- 
rožui, olyvos šildymos, Ronces- 
volles rajone, prošomo koino 
18.000.

$4.000 įmokėti. $16.500 pilno koino. 
Bloor - High Pork rojone, 9 k. 
mūrinis, otskiras nomos, olyvos 
šildymos. Kvodrotinis plonos.

P. Dambrauskas
Namų telef. JU 6198

V. Kuzma
Namų telef. OL. 7838 
i

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

O ką mama liepė?
Divizijos vadui adjutantu bu

vo paskirtas jo paties sūnus, tik 
ką išleistas iš karo mokyklos j. 
leitenantas. Po keleto dienų jau 
teko jam dalyvauti manevruose. 
Teų divizijos vadas pasiunčia jį 
pas vieno pulko vadą perduoti 
įsakymą, kad užimtu augštumą 
236. i.

—.Tėvelis liepė jums su savo 
pulku paslinkti į augštumą 236.
— jaunasis adjutantas pranešė 
pulkininkui.

—-.O ką liepė mama? — dėb
telėjo pulkininkas užgulęs že
mėlapį.

%"

Jis žino
Vilniuje pilietis nori įmesti i 

pašto dėžutę laišką', bet palietus 
dėžutė nukrenta ir dar pataiko 
jam ant pirštų nuospaudos.

— Tai prakeikta tvarka ir ūkis
— nusikolioja pilietis.

— Pilieti, tamsta įžeidei tary
binį ūkį bei tvarką! — prisista
to čia pat buvęs, piliečio nepa
stebėtas,. milicininkas.

Pilietis ginasi:
— Bet, drauge milicininke, aš 

turėjau galvoje hitlerinius oku
pantus, kurie viską sujaukė ir 
net p^što dėžutes sugadino!...

— Pilieti, — rimtai pastebi-mi
licininkas — tamsta neišsisuki
nėk,’kas kokią tvarką įvedė, aš 
gerai žinau...

TLSKV .statuto 2 str.,

Sp. Klubo “Vytis” visuotinis 
susirinkimas. Vasario 27 d. 3 vai. 
Toronto Liet. Namuose šaukia
mas visuotinis narių susirinki
mas. Dienotvarkė:

1. Susirinkimo atidarymas, 2. 
Prezidiumo sudarymas, 3. Pra
ėjusio susirinkimo protokolo 
skaitymas, 4. Klubo pirmininko 

j pranešimas, 5. Klubo kasininko 
i pranešimas, 6. Revizijos komisi
jos pranešimas, 7<naujos valdy
bos rinkimai, & Naujos reviz ko
misijos rinkimai. 9. Parengimų 
komisijos rinkimai. 10. Klausi
mai ir sun^nymai, 11. Susirinki
mo uždaromas.

Nesusirinkus reikalingam kvo
rumui nustatytu laiku, remiantis 
TLSKV . statuto 2 str.. ta pačią 
dieną ir’toje'pačioje vietbjE. po 
valandos — 4 vai. šaukiam as 
antras susirinkimas, kuris -bus 
teisėtas nežiūrint dalyvaujančių 
skaičiaus. — ■ ’ - - -

Sd. Kl. “Vytis” Valdyba.
Skelbimas. Sporto Klubo “Vy

tis” valdyba sausio 28 d. proto
kolu dėl ,labaį mažo parduotų 
loterijos, bilietų skaičiaus .loteri
ją atšaukia/'^as norėtų gauti pi
nigus už InupĮrktus', bilietus pri
valo laikę/vibncfe Savaitės nuo 
šio paskelbimo datos pinigus pa
siimti, gr^Žitfant 'bilieto* origina
lą. Kitu atve’jiTaukbj’a klubui.

Paėmę lotą 
siskaito iki v 
loterijos reikalaisrškambinti tel. 
OL 9630. Pr. Berneckui.

Sp. Klubo “Vytis” V-ba.
IV-jų Š. Am. Liet. Sportinių 

Žaidynių, įvykusių 1954 rrų rug
sėjo 4-5 d.d. Toronte’ piniginė

... $3.388.07 

... 2.326.65

’... $1.061.42

es, at- 
Visais

apyskaita:
Pajamos ..
Išlaidos \..i

Saldo
Iš netto sumos 20% pasiųsta 

Fizinio Auklėjimo Komitetui..
Žaidynių Organiz. K-tas.
SPORTAS TORONTE

Krepšinis. Šį šeštadienį Toron
te matysime Cleveland© Žaibą, 
kuris žais Mažosios krepšinio ly
gos pirmenybių rungtynes prieš 
Toronto Vytį. Rungtynės Įvyks 
3 vai. p.p. 400 Bathurst Str. ir 
žada būti įdomios, nes tai bus 
pirmas klėvelandieęių pasirody
mas Toronte. Prieš šias rungty
nes 2 vai. toj pačioj salėj Vyties 
jauniai žais draugiškas rungty
nes prieš St. Vlads jaunius. Už 
Vyties, jaunius žais: Strimaitis, 
Dagilis, Laurinavičius, Grigaitis,

$5.000 įmokėti. $16.500 pilno koi* 
no, High Pork Ave. Mūrinis 8 
komborių nomos. Alyvos šildy- 
mos, vieto garažui.

Be to, turime daugelį kitu ir (vairio
mis kainomis bei įmokėjimois nomų, 
kuriu dėl vietos stokos nejmonomo pa
skelbti.

VI. Ivanauskas
Namų telef. LO<9023

Vincas Pūga
Namų telef. ME. 8760

Greitumo rekordas
“Kauno audinių” fabrikas su

žinojo, kad atvyks Paleckis. Fab
riko vadovybė ir politiniai vado
vai nusprendė, kad bus įspūdin
giau, jei darbininkai išbėgs iš 
fabriko pasveikinti garbingo 
svečio į kiemą. Buvo pradėta 
bandymai. Fabriko sirenai su
staugus visi meta darbą ir bėga 
į kiemą. Po kelių pakartojimų 
buvo pasiekta, kad visi darbinin*- 
kai kieme atsidūrė per 3 min. 50 
sek. Vadovai ir politrukai nu
sprendė, kad greitis bus pakan
kamas. Bet tą dieną jie dar at
sistojo su chronometru ir darbo 
pabaigoje. Sustaugus sirenai 
darbą baigti, paskutinis darbi
ninkas fabriką apleido per 2 mi
nutes ir 15 sek.

Nuo jo neslėps
— Bet, brangusis, vedusi aš 

prarasiu savo darbą.
— Nebūtinai. Juk mes galime 

savo vedybas palikti paslapty.
— O jei mes susilauksime kū

dikio?
— Na, jam tai pasakysim, ži

noma.
Pas burtininkę

— Tamstos vyras darosi neiš
tikimas. Tamsta jį stebėk, sekiok 
iš paskos, sek kiekvieną jo žings
nį — aiškina čigonė. *

— Bet pš gi negaliu. Mano vy
ras laiškanešys...

Venckus, Barškėtis, Punkris. , 
Stalo tenisas. Praėjusį šešta

dienį Toronto Lietuvių Namuose 
Kanados sporto apygarda prave
dė pirmąsias Kanados lietuvių 
stalo teniso pirmenybes. Nors 
pavadintos Kanados pirmenybė
mis, tačiau pagal dalyvius pava
dinimas netinkamas. Pirmeny
bės nepasižymėjo dalyvių gau
sumu — vos apie 10 dalyvių vy
rų klasėje iš Toronto ir Hamilto
no. Nesimatė dalyvių iš Londo
no. Numatytos varžybos mote
rims ir jauniams liko nepraves- 
tos, nes neatsirado nei vieno da
lyvio. Tenka pastebėti. kad To
ronte yra apsčiai jaunių ir mo
terų žaidžiančių stalo tenisą, ta
čiau atrodo, jog Vyties sp. klu
bas visai užmiršo, kad turi stalo 
teniso sekciją, kad turi kelis sta
lus ir kad turi Kanadoje pasižy
mėjusius stalo tenisininkus.
■Naujieji stalo .teniso meiste
riai? vienetas — 1. Gvildys, - 2. 
Nešukaitis (abu Vytis), 3. Palta
rokas (Ham. Kovas), 4. Rautinš 
(Vytis), 5-6. Grajauskas, Stanai
tis (abu Kovas); dvejetas — 1. 
Gvildys - Nešukaitis, 2. Rautinš 
- Stanaitis, 3. Paltarokas - Gra
jauskas. Komandinėse varžybo
se Vytis netikėtai augštu rezul
tatu supvlė Hamiltono Kovą — 
net 5:0. Vytis: Gvildys 2, Nešu
kaitis 2, Rautinš 1. Kovas: Palta
rokas, Grajauskas, Stanaitis. In
dividualinėse varžybose pirmoji 
vieta, kaip ir buvo tikėtasi, teko 
Gvildžiui. Neseniai Gvildį nuga
lėjęs Paltarokas šį kartą didelio 
pasipriešinimo neparodė ir net 
prarado antrąją vietą Nešukai- 
čiui. Iš jaunesniųjų tenka pami
nėti Stanaitį (H. Kovas), kuris 
įgavęs didesnio prityrimo bei 
kovingumo dėl kiekvieno taško, 
bus ateity rimtas priešas meis
teriams.

Vasario 20 d. 10 vai. Toronto 
Table Tennis Centre patalpose 
898 St. Clair Ave. įvyks Pabal- 
tiečių Sporto Federacijos ruošia
mos stalo teniso rungtynės. Jo
se bus pravestos šios vąršybos: 
vyrų, moterų ir jaunių vienetas, 
vyrų dvejetas ir mišrus dvejetas, 
vyrų ir moterų komandinės var
žybos. Lietuvių vyrų komandą 
sudarys: Gvildys, Nešukaitis, 
Paltarokas. Moterų komandos 
sudėtis dar neaiški. Individuali
nėse varžybose dalyvių skaičius 
neribotas. Tikimasi, kad klubai 
šį kartą pasirūpins atsiųsti bent 
po kelis dalyvius iš jaunių ir mo
terų. Visi dalyviai šioms rungty
nėms privalo prisistatyti bent 15 
min? prieš 10 vai.

Vyties stalo tenisininkas Ne
šukaitis vasario 12 d. Toronte 
vykusiose apylinkės B klasės 
stalo teniso rungtynėse laimėjo 
I vietą. *

Tinklinis. Praėjusią savaitę 
Vyties tinklininkės turėjo dvi 
pirmenybių rungtynes, kurias be 
abejo pralaimėjo. Tačiau pažan
ga padaryta. Pirmose tos savai
tės rungtynėse, žaisdamos prieš 
latves ir be savo geriausios žai
dėjos Pacevičienės, pralaimėjo 
rezultatu 2:0 (15:5; 15:8). Ant
rose rungtynėse prieš YWCA, 
kurią išimtinai sudaro estės, pra- 
lahnėta irgi 2:0 (15:8; 15:9).

A. S.

— Londonas.— Pagaliau pa
skelbta, kiek valstybei kainavo 
karūnacijos iškilmės. Išviso 1.- 
121.808 svarai. Didžioji jų dalis 
išleista papuošimams bei kitiems 
iškilmių įrengimams.

Dr. M. Arštikaitytė
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

Pritaiko akinius
167 College (kampas McCaul) 

Kabineto Nr. 9
. Toronto

Priima H anksto susitarus 
Telef.: oHiso WA. 1-3584- 

namM WA. 3-5555

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W? 

(prie Dufferin)

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

Rentgenas pagal susitarimą.

Telefonas ME. 2933.

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas 

•
NAUJAS KABINETAS

280 Rencesvalles Avė.

Telefonas OL. 4778.

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

Kitu laiku pagal susitarimą.

Dr. Jonas Yčas
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. V.P. Baltrušaitis
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1554A BLOOR ST. W.,VTORONTO 
(kampas Dundas - Bloor) - 

Bendroji praktiko, moterų ligos su 
gimdymo pagalba specialiai.

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

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

susitarimą.

Dr. J. J. VINGILIS
VIDAUS LIGOS

PERSIKĖLĖ 1 ,
1 BEAVERBROOK - KIPLING AVE.’ 

KAMPAS.
ISLINGTON, JORONTO, ONT.

Telefonas BE. 3-3805.

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

Baigęs universitetą Vokietijoje 
ir Monadoje

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

TORONTO

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

2-9 vol. vok. (pagal susitarimą).

Raštinė: OLiver 4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS 

. Vakarais ir šeštadieniais 
% pagal susitarimą

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

Dr. Alexander SZATMARI 
NERVŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

susitorimq.
Telef. įstaigos WA. 1-0556 

namų LL. 5228.

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

PERKĖLĖ 
savo biurą į

21 DUNDAŠ 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
Lietuviškoi kolbončius proSomo kreip
tis: pirm, ir treČ. 6-8 v.v.; ontr., ketv. 

ir šeitod. 10-1 va. p.p.
Office EM. 6-5679. Be*. ME. 0636.

STANLEY SHOE STORE
Augiausios rūšies moterų, vaikų ir 
vyrų batai, normalaus dydžio ir platūs 

EE—EEE
1438 Dundas St W. Toronto 

prie Gladstone '

7 PUSL 
------ r-iifi»

Vt. WILLIAM J. ZINCUESIN
B.A., M.D., LM.C.C. •
GYDYTOJAS ir

CHIRURGAS
PrtMao uoL: 2-4.30 ir 7-9 vol. PP- 

386 Bathurst St. Toronto
Telet EM. 8-1344

Dr. L. SIMON ;
Odos ir veneres ligų specialistas. .

3 Spadina Rd., Toronto
(Bloor ■ Spodino kompast •• i 

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

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

Dr. A. Ratinow
L-M.C.C.

Dirbęs Europos ir Kanados ligoninėse
Vidaus ligų specialistas: širdies ast

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

Tel. WA. 1-6708 >.

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJĄ ir CHIRURGĖ
KAMPAS BLOOR IR BROCK AYE.o 

TORONTO
(lėiimas iŠ 613 Brock Ave.) M

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

Dr. J. ŠEGAMOGAS
Specialistas chirurgas

4906 Wellington, Verdun, 
Montreal 19.

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

Tel.: YO. 2811 — office 
PO. '3-9964.

■■■■■■■■■■■■A' uBUMMBBaauaaaaaBMMMaaaMMUp?

Dr. John REKAI Į
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

X RAY (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W.f Toronto ;

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Dr. MICHAEL BALKANY 
MOTERŲ LIGŲ SPECIALISTAS 

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

(prie Avenue Rd.)
Priėmimai pagal telefoninį susitarimą 

WA. 1-9632 ir HU. 8-7841
*■ 7 ’**•* *■

Dr. F. Tickett
Gydytojas ’

> ir 
chirurgas .j

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų

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

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

kampas Euclid Ave.
Priima vakarais oagol susitarimą. “ 

Telef. EM. 8-9822

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(Optometrist)

Patikrina akis ir pritaiko akinius, r 
jei reikalinga r

BATHURST MEDICAL BUILDING Z
312 Bathurst St. Telef. EM. 3-6373 

(at Dundas) ;
« * ' • A • .A • •’ 4U

DANTISTAS ' 
Dr. ELIAS. WACHNA

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

386 Bathurst St. Toronto , 
TeL EM. 4*6515

AKIU SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.

Pritaiko akinius visiems okių defek- 
Imm. Mtirie akių nervus, kurie doŽ 
na i sugelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbami?.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

Bites & Wratten
ADVOKATAI, NOTARAI 

ir tt
John F. Biles^ 

Leonard E. Wratten.• 
Telefonai:

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

Toronto.
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Si šeštadieni visi i Hamiltona - i Kaukiu Baliu!!!
TCKCNTO, Cnt

Vasario 16 paminėjimas
Toronte šiais metais .buvo pra
dėtas vasario 12 d. specialiu pus-

• nedarbo ar kitų priežasčių
I metu randasi ’ finansiniuose 
kumyose, gali aukoti savo 
žiūra — pagal kišenės išgales.

šiuo 
sun- 
nuo

valandžiu kaiiadiečiams anglų Atminkime, kad Lietuva Vasario 
kalba per CI RB radijo stutį. Ra- ifj švenčia sovietų vergijoje. Prie 
dijo pranešėjas pasikalbėjime su įėjimo surinktieji doleriai bus 
apyl. vald. pinn. J. R. Simanavi- panaudoti jos laisvinimui.
ė.um supažindino kanadiečius su KLB Toronto apylinkės valdy- 
Lietuvos isterija, lietuvių kalba , ba prašo visas mielas tautietes ir 
ii .uabartine sovietų okupacija, Į visus mielus tautiečius gausiai 
palinkėdamas Kanadoje įsikūru- dalyvauti Vasario 16 minėjime: 
siems lietuviams sulaukti savo Atgimkime kūnu ir dvasia, nes 
tėvynės prisikėlimo dienų. Me- mūsų jėgos reikalingos Lietuvai 
mnę progr. dalį išpildė tauti 
niais drabužiais pasipuošęs “Var
po“ choras, vadovaujamas muzi
ko St. Gailevičiaus, ir solistas' 
Vaclovas Verikaitis išpildydamį 
keletą liet kompozitorių dainų. ‘

Šį penktadienį, vasario 18 d. 9 
vai. 30 min. vak. CBC progra- 
moje--“Songs of my people” vąl 
dainuos “Varpo” choras ir sol. 
V. Verikaitis, kuris yra nuolati
nis minėtosios programos daly
vis. Šis radijo pusvalandis bus 
transliuojamas visai Kanadai 
per CBC radijo stočių tinklą.

Vasario 20 d., sekmadienį, To
ronto lietuvių katalikų abiejose 
parapijose 11 vai.- bus iškilmin
gos pamaldos ir Vasario 16 pri
taikyti pamokslai. Lietuviams 
evangelikams pamaldos įvyks 1 
vai. pp. šv. Andriejaus liut. baž
nyčioje — Jarvis ir Carlton g. 
kampe. Čia taip pat bus pasaky
tas Vasario 16 skirtas pamokslas.

Vasario 16 minėjimas lietuvių 
visuomenei bus pravestas tą patį 
sekmadienį, vasario 20 d., 4 vai. 
(HL. College teatro šalčio (kur 
vyksta Prisikėlimo parapijos pa
maldos). KLB Toronto apyl. val
dyba minėjimui -pasilanko šią sa
lę, nes Massey Hall salės nueina 
ĄTa virš 350 dol. Kadangi Vasa-. 
rio 16 minėjimo pelnas skiriamas 
Lietuvos laisvinimo reikalams, 
buvo nutartą pasitenkinti Col
lege kino sale, kuri gaunama vel
tui, sumokėjus tik už švaros na- 
laikymą. Pakentėkime, jeigu 
tektų susispausti.

Minėjimo programoje paskaitą 
skaitys populiarusis prof. Kazys 
Pakštas iš Vašingtono. Menine 
programą išpildys dvi solistės iš 
Cleveland© — Juzė Krištolaity- 
tė. Aldęna Stempužienė ir Tc- 
ronto lietuvių choras “Varpas”, 
vadovaujamas muziko St. Gaile
vičiaus. “Varpas” Vasario 16 yra 
paruošęs visiškai naują dainų re
pertuarą.

Garbės svečiu minėjinie jau 
sutiko dalyvauti pats Toronto 
burmistras Nathan Phillipps. ku
ris pasakys trumpą žodį ir To
ronto miesto vardu perduos lin
kėjimus lietuviams.

Vietoje mokesčio prie įėjimo 
bus renkamos savanoriškos au
kos Lietuvos’ laisvinimo reika
lams. KLB Toronto apylinkės 
valdyba pageidautų, kad kiek
vienas tautietis šiam kilniam 
tikslui paaukotų bent po vieną 
dolerį. Tačiau, jeigu kurie dėl

Kanapinis pasiryžęs nugalėti Lašininį
TRADICINIAME L. KAT. MOTERŲ TORONTO SKYRIAUS

SPURGU. BALIUJE
Šv. Jono Krikštytojo parapijos salėje U Ž G A V Ų DIENĄ, vasario 22 d. 9

Gros puiki italų kapela Pradžia 8 vai. vak.
ĮĖJIMAS $1 — SPURGAI IR ŽAGARELIAI VELTUI!' ‘

MONTREAL, Cue

Atgimkime kūnu ir dvasia, nes

Apylinkės valdyba.
Vasario 16 susikaupimas

Šį trečiadienį vasario 16 d. 8. 
v.v. Lietuvos Neprikl. dienai pri-; 
siminti Šv. Jono Kr. liet, bažny-i 
čioje įvyksta susikaupimo valan-' 
da. Dienai pritaikintą žodį “Tau-' 
ta prie Rūpintojėlio” sako kun. 
dr. J. Gutauskas. Religinę meni
nę programą išpildo sol. A. Šče- 
pavičienė, Br. Marijošius, L. Ja
nuška, vargonuoja muz. St Gai- 
levičius. Susikaupimas baigia
mas bendra malda už Lietuvos 
didvyrius ir Tautos Himnu.

Sekmadienį 11 vai. iškilmin
gųjų pamaldų metu bažnyčioje 
gieda TLCh. “Varpas”. Nepri
klausomybės kovų veteranams - 
savanoriams vietos bažnyčioje 
rezervuotos.

Šv. Jono Kr. parapijos 
kunigai šią savaitę vizituoja šias 
gatves: Davenport, Walmer Rr., 
Kendal. Rosemount, Glenholme, 
Burlington, Hilcrest Dr.. March
mount, Dupont ir Helena.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Šį sekmadieni 11 vai. pa

maldos skiriamos už Tėvynę.
— Parapijos metinės rekolek

cijos - misijos įvyks kovo 6 - 13 
d. Šv. Antano bažnyčioje, Bloc r. 
ir Rusholme Rd. gatvių kampe. 
Rekolekcijas .ves T. Juvenalis, 
QFM. Šv. Kazimiero vienuolyno 
Brooklyn, NY, viršininkas.

— Uždaros rekolekcijos mote
rims ir mergaitėms įvyks birže
lio 12 - 20 d. “Cenacle retreat 
hcuse”, Toronte.

— Ateinančią savaitę lankysi
me parapijiečius sekančose gat
vėse: Indian Rd.. Indian Rd. Cr. 
bei-dar nelankytus-į rytus nuo 
Parlament St.

— Pakrikštyta Ramunė Mar
garita Stravinskaitė.
Šv. Andriejaus liu(. bažnyčioje, 
Carlton ir Jarvis gt. kampe, va
sariu 20 d , 1 vai. p.p. lietuvių 
oamaPlos. Jų pamokslas taiko
mas Vasario 16 d. paminėti.

Kun. <’r. M. Kavolis.
Automobiliams su pernykš

čiais leidiniais bei 1954 m. re
gistracijos ženklais Ontario pro
vincijoje leista važinėti tik iki 
vasario 28 d. Pernai Ontario pro
vincijoje buvo registruota 1.185.- 
650 automobilių ir 267.628 ko
merciniai autovežimiai.

ŠEŠTADIENĮ, VASARIO 19 DIENĄ, VISI Į DIDŽIULĮ

..KAUKiy BALiy..
, UNF AUDITORIJOJE, 297 COLLEGE ST. W.

Šiam Kaukių Baliui yra paaukoti 6 prizai už įdomiausias ir gra
žiausias kaukes, šių Toronto lietuvių prekybininkų:

K. MOTUŠIS, Export - Import Co., 926 Dundas St. W.
“MOHAWK” baldų ' ‘ ‘ - - -
J. BERŽINSKAS, ”1,.
J. MARGIS vaistinė.’.kampas Roncesvalles ir Howard Park/ 
V. JANULEVIČIUS; “Victoria”-cigar store, 827 College S 
WALTERS kirpyklą, 874 College St.

Vises dovanos ypatingai vertingos ir .įdomios.
Šiam puošniam vakarui gros visiems žinomas liet ork. “Trimitas”. 
Loterija, confetti, serpentinaš ir įvairumai. Ypatingai turtingas ir 
pigus bufetas. Pradžia 7.30 vai. vak. Įėjimas $1.25.

LAS Viet. Valdyba.

parduotuvė, 2442 Danforth Ave.
lines” Cigar Store, 1212 Dundas St. W.

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 Avc., Toronto. Telefonas OL. 1274

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

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

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

856 COLLEGE ST. (netoli Ossiųgton)
I. B^KOVICH REALTOR

<4K

1212 DUNDAS SEW. T<L- LA-9547
J. Beržinskas. 

Užsakymai priimami ir paritu.

Lietuviams evangelikams
* KLB valdybos nutarimu, Lie

tuvos Valstybės Nepriklausomy
bės minėjimo šventė Toronte š. 
m. perkelta iš vasario 16 d. į 20 
d. Tos dienos pamaldos lietu
viams evangelikams bus laiko
mos 1 vai. p.p. Šy. Andriejaus 
liuteronių bažnyčioje. Kviečia
me į jas atvykti visus lietuvius 
evangelikus dalyvauti bendrai 
ruošiamame minėjime. Neizo- 
liuokimės nuo bendrai ruošiamų 
minėjimų ir neskaldykimės mi
nėjimais separatistiniu būdu.

Liet A E v. Susivienijimas.
Jaunimo Klubo arbatėlė

Užgavėnių proga šį penktadie
nį 7 vai. v. Šv. Jono Kr. salėje 
įvyksta Jaunimo Klubo arbatė- 
1:. Trumpes kultūrinės progra
mos metu savo prisiminimus iš 
I-jo Pasaulinio Karo papasakos 
inž. J. Dragašius. Po to vyks jau
kus, Užgavėnių nuotaikoje, jau
nimo pobūvis. Klubo globėjai ir 
klubo jaunimas maloniai kvie
čiamas gausiai dalyvauti.

Jaunimas paminėjo Ncprikl. 
šventę

Šeštadieninė Maironio vardo 
mokykla ii’ Toronto skautai per
eitą sekmadienį 3 vai. pp. šv. Jo
no Krikštytojo parapijos salėje 
iškilmingai paminėjo Vasario 16 
šventę.

Kalbą, paįvairintą gražiais is
toriniais įvykiais, pasakė tėvų 
komiteto narys Pusvaškis.

Programa truko pora valandų. 
Trumpų pertraukų metu skau
tiškas daineles dainavo visi da
lyviai.

Programoje buvo deklamaci
jos, pianinu paskambino keletą 
mokinukų. Jūrų skautai atliko 
šventei pritainktą montažą. Mer
gaitės lengvai ir graižai pašoko 
tautinius šokius, kuriems vado
vauja patyrusi mokytoja.

Tėvai ir visuomenė turėtų 
daugiau domėtis šeštadieninės 
mokyklos ir mūsų organizacijų 
veikla, kuri taip gražiai auklėja 
tautinėje dvasioje mūsų jauni
mą, jau gimusį ne Lietuvoje.

Šventėje dalyvavo daug tėvų, 
mokytojų ir kitų svečių.

Vasario 16 proga The Globe 
and Mail šį pirmadienį -išspaus- 

: dino ilgoką min. V. Gylio straips- 
i nį ‘‘Lithuania’s Anniversary”, 
kuriame trumpi apžvelgiama 
visa Lietuvos istorija, paskuti
niųjų laikų nelaimės ir Vasario 
16 iškilmingas šventimas, 'kur 
tik yra laisvėje* gyvenančių lie
tuvių.

Svetimieji apie sol. Verikaitį
The Globe and Mail muzikinis 

kritikas John Kraglund, recen
zuodamas pereitą ketvirtadienį. 
Massey Hall Toronto Philhar- 
monijos pastatytą Handelio ora
toriją gana teigiamai įvertina vi
są pastatymą, o iš 7 solistų išski
ria mūsiškį V. Verikaitį:

“Iš solistų geriausiai pasirodė 
Mr. Verikaitis. Jo stiprus bosas 
lengvai ir gražiai apvaldė muzi
ką. O svarbiausia, jo interpreta
cija buvo įtikinanti, ko trūko 
daugumai kitų solistų. Jei buvo 
kokių silpnumų, tai tik kiek ne
lygioje kalbos tėkmėje — Lietu
voje gimęs daininkas anglų kal
boje vis dar kiek šlubuoja“.

The Telegram tuo pačiu rei
kalu rašo: “Vaclovas Verikaitis 
pasirodė puikus interpretatorius. 
Jo dainavimas pasižymi lengva 
tėkmė bei puikiu ryškumu. Tai 
buvo ypač matyti pereitą va
karą”.

" "■ w"""" ' .......................... ......... \
VASARIO 18 D., PENKTADIENĮ, Lietuvių Namų II a. salėje, 

Toronto Šaulių klubas ruošia

UŽGAVĖNIŲ DLYNU VAKARI)
su lietuviškais krustais, alučiu ir kt. gėrimais.

PROGRAMOJE BUS IR LINKSMIEJI' BROLIAI.
PRADŽIA 8 v. v. Įėjimas tik 50 centų, o visų liet, organizacijų 

■ pirmininkams VELTUI.
ŠOKIAMS GROJA NUOTAIKINGA MUZIKA.

Klubo naiųąi, buy. šauliai su savo artimais prieteliais ir pažįsta
mais kyięčiami k'^ip skaitli'ngiau dalyvauti.

■. ' -;.p; T. Š. klubo valdyba.

Visi mielai kviečiami
atsilankyti vasario 19 d., šeštadienį, į

šalpos Grupes “dainą” rengiamą t '
PRIEŠUŽGĄVĖNINĮ PASILINKSMINIMĄ

Lietusių Namuose, antrame augšte ir priestate.
VEIKS TURTINGAS^BUFETAS. Pradžia 8 vai. V.
Įėjimas.’jjycentai.t v < Rengėjos.

. . • ■.... ' / .....
Nauja valdyba

Vasarie- 13 ^3- uViąjpas“ savo 
repeticijos mėtKišsirinko sekan
tiems metapftsc valdybą: vyr. se
niūnas —..Algis..Medelis; balsų 
seniūnai: Berngiia Kromerytė, 
Vanda Šmitaitė,‘Stepas Pusvaš
kis, Juozas Šarūnas. Revizijos 
k-ja perskaitė aktą, kad radusi, 
visą atskaitomybę be priekaištų.

Visais “Varpo” reikalais orga
nizacijas ir atskirus asmenis pra
šome kreiptis į! naująjį vyr. se
niūną Algį Medelį, teleL ME. 
8760 arba į choro dirigentą muz. 
St. Gailevičių, telef. ME. 4420.

Iš “Dainos” veikimo
Sausio 30 d. įvyko mėn. susi

rinkimas pas narę Morkūnienę. 
Narių buvo gausiai.

Laiškų iš tremties net 1'3 — pa
dėkos ir prašymai. Kadangi ka
sa ištuštėjus, tai prašymu paten
kinimas atidėtas iki po,' vakaro, 
kuris įvyks vasario 19 d. .T- Liet. 
Namų visame antrame augšte ir 
priestate. Tikimasi, kad geroji 
lietuvių visuomenė, mielai atsi
lankys ir pagelbės dainfėtėms 
papildyti trūkumus kaspj. Dai- 
nietės savo keliu, žada labhi gra
žiai svetelius priimti.

Dėkodamos maloniai p. Mor
kūnienei už gražų šio susirinki
mo priėmimą 
me, I 
įvyks vasario 27 d.’3 vaLpp'.. pas 
narę M. Pocienę 120 A Carlton 
Street. :j<,

Šiomis dienomis gautas laiške
lis “Dainos” garbės rėmėjo P. 
.Jauniškio, kurįame kito asmens 
pranešama, kad šis geradaris, 
kilnios širdies lietuvis, sunega- 
lėjo, Jo širdis fiziškai nuvargus, 
bet moraliai ji stipri! Dainietės 
linki Jam greitos sveikatos, hia1 
lonaus ir ilgo gyvenimo! 4r šir
dingas ačiū už kaip ir visuomet 
gausią auką. / |

Mūsų geradaris rašo: f
P. Jokūbynienc,

T. Meno Galerijoje šį penkta
dienį atidaroma olandų 17 amž. 
menininkų paroda. Ją atidarys 
Olandijos ambasadorius. Kana- 
diškoji spauda nepamiršta pažy
mėti, kad paveikslų vertė sie
kianti 20 milijonų dol.
PARDUODAMA 3 skylių gozinc krosnis, 
kaina $10. Tdcf. LY. 6348.
Išnuomojamos kambarys su baldais, vi
rimo galimybės, vietc£ garažui; High 
Park raj., 65 Gothic Ave. tel. MU. 4931.
Išnuomojamas kambarys III augšte vy
rui ar merginai. 693 Dovcrcourt Rd., 
arti Bloor, telef. LQ. 8951. __ 
Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė II 
augšte, pigiai, yra garažas, Bloor - Man
ning rajone, tel. OL. 3763.

 » • • . ..

Išnuomojamas kambarys su ar be maisto. 
31 Pela va re Ave, tel. KE. 3045k

Išnuomojamo kambarys ir virtuvė ll-me 
augšte, su baldais. 198 Westminster 
Ave., tel. OL. 4583.

Išnuomojamas f rentinis kambarys vyrui 
ar mergaitei, galima naudotis virtuve. 
29 Rusholme Pk. Crs., tcl. KE. 3625.

Išnuomojamas naujai dekoruotas kam
barys ir virtuvė III augšte, su baldais; 
ir kambarys II augšte, tel. KE. 4506. >

Išnuomojamas kambarys III augšte. 2 
Garden Ave., tel. LA. 9235.

Jšnuomojamas saulėtas kambarys su bal
dais, netoli Prisikėlimo parapijos, Col
lege St. Yra galimybė virti. KE. 1029.

kartu ^rfmėna- 
kad sekanti^ susirinkimas

sų drauguos Daina kaso ištuštėjo , 
t.y. visas santaupas išsiuntinėjot pašalpos 
reikalingiems. Nors oš pats j<*Į fftečia 
savaitė guliu lovoje (širdies Pbo), bet 
sužinojęs Jūsų padėtį, tuojau siunčiu 10 
dolerių kaip mono mažų duoklę prisidė
jimui prie Jūsų dirbamo kilnaus darbo.

Prašome pasveikinti visos draugijos 
"Daina" nares W palinkėti kad jos ir 
toliau tęstu sėkmingai tų kilnų darbų.

Daug sėkmės!
Tikiuosi, kad Dievas leis mon dar pa

sveikti ir šita auka nebus paskutinė.. • 
P. Jauniškis.

({nuomojamas front, kambarys II augite 
2 asmenims. Tel. LL. 2975.

Hnuomojami 2 kambariai, virtuvė ir sau
lės'kambarys II augite; 1 kambarys su 
baldais. Pageidaujama suaugę, arba 
kambarys viengungiui ir likę — šeimai. 
Karštas vanduo, 2 vonios, šilti kamba
riai, arti susisiekimo, telef. OL. 3013 
po 4 vai. vok.

DĖMESIO NAMŲ SAVININKAMS!
Darome pogrindinį krosnių išvalymą (va
cuum), atnaujiname ir taisome įvairig 
rūšią apšildymo krosnis. Tvarkingos kros
nys sunaudoja mažiau kuro ir duoda dau
giau šilumos.

ROSE HEATING & TINSMITH CO. * 
TEL. WA. 1-9758.

MOTERŲ DĖMESIUI ’-
Atidaromi Toronte moterų grožio kursai. 
Juose dėstomos pamokos kaip užlaikyti 
jauną ir gražų veidą. Kiekviena iš mūsą 
mažiau ar daugiau pasidažo, ir netinka
ma kosmetika gali tik savo veidą suga
dinti. Atsilankydamas į kursus sužinosit 
viską, ką kiekviena moteris turi žinoti, 
kokį kremą vartoti, kaip jį ant veido už
dėti (tikslus kremo uždėjimas padaro m<»- 
terj 10 metą jaunesnę), kaip pudruoti*, 
bei kaip veidą užlaikyti. Pati kursu dės
tytoja »ra baigusi specialią tam mokykla 
Iv re-’-os visos žinias. Viso bus 4 
pamokos ir telefonu galima susitarti 
kiekvienai patogesniu laiku. Telefonas 
LY. 8348, kviesti ponią JodvĄą.

VASARIO 19 DIENĄ RUOŠIAMAS

Užgavėnių balius
gražioje Carpenter’s salėje, 3560 St. Lawrence Blvd., 

kampas Prince Arthur.
Šokiams gros brolių Lapinų “Lituanicos” orkestras. 

Veiks turtinga loterija ir bufetas.
, Pradžia 7 vai. v., įėjimas $1.25, pelnas — AV bažnyčios statybai

VISUS MALONIAI KVIEČIA ATSILANKYTI
LKM D-jos Montrealio skyrius.

KLB apyl. Rinkiminė K-ja bu- Sekmadienį, vasario 20 d., Montr. 
vo patvirtinta sausio 29 d. liet, skautės ir skautai ruošia 
organizacijų atstovų posėdyje 
šioje sudėtyje:

šokių ir žaidimų vakarą, 
paįvairintą tradiciniais užgavė- 

Pirm. L. ^Girinis,* nariai: A. rių blynais bei aršia Lašininio su 
Kudžma, J. Pūniška, J. Pauliūtė,; Kanapiniu kova. Pradžia 5 v. v.

Vieta: 4225 Berri St., ties Rachel. 
Įėjimas 50 centų.

Franco - Neokanad’.ečių D-ja 
ruošia iškilmingą vakarienę Ce- 
rele universiteto salėje vasario- 
17d. 7 v. v. Laike vakarienės kal
bės Jo Eminencija kardinolas P. 
E. Leger, Montrealio arkiyysku-, 
pas. Vakarienę atidarys JoJEksc? 
Montrealio miesto burmistras. 
Lietuviams rezervuota 25 bil. /

AV bažnyčios statyba. Tinkas 
viduje jau įpusėjęs. Šią savaitę 
bus baigtas. Paliks tik dažymas, 
altorių ir suolų sudėjimas. Atro
do. kad tikrai įeisime į savo baž
nyčią šv. Velykoms.

Galima gauti pakvitavimų dėl 
income tax mokesčių tuoj po pa- 
maldų arba vakarais susitarus su 
klebonija. •

Verduno šeit^d i eilinėj mokyk
loj vasario 12 d. buvo gražiai ir 
iškilmingai paminėta Vasario 
16-oji; Mokyklos vedėja B.fąiko- 

j ševičienė su mokytojų pagalba 
i buvo sudariusi gražią programą, 

' • mokiniai,

E. Lukošienė.
Rink. K-jos nariai: A. Kudž

ma, J. Puriiška ir E. Lukošienė, 
kaip kandidatai į Montr. orga.- 
nizacijų ir visuomenės atstovų 
seimeli, nuc vasario 12 d. iš Rin
kim. K-jcs išstojo ir jų vieton 
įėjo: J. Navikėnas ir J. Lauru- 
šonis. ' Apylinkės v-ba.

Neoficialiomis žiniomis, nauji 
kandidatai į Montre. lietuvių 
seimelį yra šie: A. Matulis, P. 
Juškevičienė, J. Juškevičius, J. 
Parojus, P. Paukštaitis, K. Lei
pus, H. Adomonis, J. Šulmistras, 
J. Šimkus, M. Čapkauskas, G. 
Alinauskas, V. Juzentavičius.

Augšt. lituanistikos kursai at
einantį šeštad. bus 1220 Mount- 
tain St., kampas St. Catherine, 
10 vai. rytą. Paskaitos: lietuvių 
kalba, tikyba, prancūzų kalba.

AV bažnyčios komiteto susi
rinkimas kviečiamas vasario 18, 
naujoje klebonijoje. Visi bažny
čios ■komiteto nariai dalyvauja.

Iškilmingos pamaldos Vasario
16 paminėti. Sekmadienį 10 vai. J kurioje mokinės ir 
mokiniai minėjo per pamaldas j sklandžiai ir su įsi jautimu, pądė-. 
Vasario 16. 11 vai. mišios buvo į klamavo eilių ir padainavo. Šven 
aukojamos už Lietuvą. Vasariotesnuotaikąpakėlėirbūrys sve- 
12 d. Plateau salėje šimtai lietu-' - -
vių buvo susirinkę išreikšti savo 
protestą prieš padarytą ir daro
ma smurtą lietuviu tautai.

L A S atstovų suvažiavimas
Vasario 19 d. 3 vai. Toronto 

Lietuviu Namuose ivyks Lietu
vos Atgimimo Sąiūdžio Kanados 
skyrių atstovų suvažiavimas. Su- 1 
važiavimo metu numatyta iš
rinkti nauji LAS vadovaujantie
ji organai Kanadoje: Vietininki- 
ios valdyba, Revizijos komisija, 
Garbės Teismas. Taip pat suva
žiavimo metu bus apsvarstyta 
LAS veiklos gairės ir planai 
ateičiai.

čių: K. Bielinis, pagrindinis . Va
sario 16 minėjimo prelegentas, 
kun. klebonas Kubilius, SJ, apyl.

i V-bos pirm. Balzaras ir Tauteras 
tėvų komiteto pirm. Dr. Henri
kas Nagys skaitė trumpą paskai-

I tą apie Vasario 16-osips akto 
reikšmę ir įsiparigojimus.

Vėliau p. Tauteras ir dr. Nagys 
lankė mokyklos klases ir Susi
pažino su mokytojomis ir moki
niais. :

Verduno šeštąd’eninė rųokykla 
yra puikiai tvarkoma ir Vasario 
16 70-ties jaunųjų mokinių buvo 
tikrai gražiai, tvarkingai ir nuo
taikingai paminėta. Kr.

■’ , Visiems puikiai žinoma 
AMERIKONIŠKA 

DRAUDIMO BENDROVĖ

MUTUAL OF 
NEW YORK,

kuri specializuojasi neokanadiečių 
tarnyboje, siūlo vieta lietuvių

ATSTOVUI.

Geras pradinis atlyginimas. Privalo 
turėti automobili, amžius -— 30- 
45 m., reikia mokėti anglų kalbą.

KREIPTIS TELEFONU 
EM. 4-8154.

BALTIC MOVERS & CARTAGE
Baldu pervežimas Toronte Jr tolimomis 
distancijomis. ŠALDYTUVŲ pervežimo 
specialistai. Visas vežamas turtas ap
draustos. Važiuojam kas savaitę i Mont
real;, Londoną, Windsorą, Hamiltoną, 
North Bay, Sudbury ir kitur.

30 DEWSON ST. TEL. OL. 1403 
TORONTO ■ . ■

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%

A. Garbenis
REKOMENDUOJA

Bloor - Alhombro, įmokėti $4.000, otskiras, mūrinis nomos, 6 komb., op- 
šildy*as žaidimų kambarys rūsy, vandens šildymas. Reikalingos dekoravimo. Vie-’ 
ta garažui. Kaina $12.500

Willowdole, įmokėti $2.500, 6 komb. per 2 ougštus, plytų narnos, 2 virtu
vės, oir condition šildymas, privatus įvažiavimas, naujos narnos. Kaino $14.000.

$3.500 įmokėti, Indian Rd. - Garden Avc., pusiau atskiros, plytų namas, 
vord. - alyva šildomas, 7 neperein. kambariai per 3 ougštus, nėra garažo, 
atviri 2 morgičioi. Kaina $14.500. -w ?

Garden - Roncčsvollcs, $5.000 įmokėti, atskiros plytų namas, 7 kombor. 
per 2 augštus, vandeniu - alyva šildomos, 2 virtuvės. Balanse 1 atviros rhorgt-' 
čius 10-ėiai metų _ ~

Service Station sklypas, lietuvių gyvenamam rajone, $£.000 įmokėti, geros 
kempinis sklypas, Zone C2V1, galimo statyti kas pageidaujama. Viso prašomo 
$35.000 ' f

AL GARDENS
REAL ESTATE

1611 BLOOR STREET WEST. TORONTO. ONTARIO 
Telefonai: LO. 2738, LA. 8772. Vakarais HU. 9-1543.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI


