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Informacijos reikalu
Kiek lietuvis šiandien gyvas ir kiek dar pajėgia judėti, jo dė

mesys tegali būti nukreiptas į tą vieną, pirmąjį ir pagrindinį, 
. laisvės reikalą. Krašfo išvadavimo reikalas nūdien stovi virš visų 

ir saisto visą lietuviškąją veiklą. Apie tai mes kalbame, apie tai 
laikraščiuose rašome, apie tai susirinkimuose bei suvažiavimuose 
kalbame. Reikalas tikrai nepamirštas. Tačiau ar toji visa ener
gija tiksliai naudojama, ar šauksmas tiksliai leidžiamas? Dėl to 
vertėtų pagalvoti, daug ką pasvarstyti ir daug ką savo veikloje 
keisti.

Savuosius skaudulius bei lietuvių tautai padarytąsias netei
sybes mes patys labai gerai žinome. O visdėlto apie tai daugiau
sia kalbame savo tarpe. Savo tarpe skundžiamės, savo tarpe se
nuosius džiaugsmus prisimename, savo tarpe visokius projektus 
bei planus kuriame, o svetimiesiems retai kada ką pasakome — 
net tai, kas labai daug nuo tų svetimųjų priklausys. Svetimųjų 
informacija Lietuvos reikalais jau keli metai, švelniai tariant, 
šlubuoja, o atvirai kalbant, jos veik visiškai nebėra. Kadaise iš
leido keletą leidinių VLIKas, ALT informacijos centras leido 
anglų k. biuletenį, Paryžiuje dr. Bačkis savomis jėgomis išleido 
kelis biuletenius prancūzų kalba, pasireikšdavo ir privačios ini
ciatyvos (pav; inž. Vizgirdos leidiniai), o šiandien veik nieko 
Iš diplomatinių atstovybių šiuo atžvilgiu pozityviai tepasireiškė 
Rio de Janeiro su gana puikiu albumu, o Urugvajaus Montevideo 
protarpiais pasirodo atstovybės spaudos attache Verax leidiniai. 
Kitos atstovybės informacijos reikalui per visus 15 Lietuvos pa
vergimo metų nedavė absoliučiai nieko. Nebent priskaitytume 
Vašingtoniškės senai leidžiamą “Current News.. .” kuris betgi 
tėra archyvinio pobūdžio — dar vos prieš trejetą savaičių iš
siuntinėtame numery tebespausdinamos 1954 m. vasario 16 d. 
kongrese pasakytos kalbos... Ar nereikėtų mūsų atstovybėm 
savo darbo kryptį keisti, nuo asmeniškos reprezentacijos pasukti 
tautos reikalų reprezentacijos kryptimi. Atstobybės turėtų virsti 
informacijos bei Lietuvą liečiančių studijų paruošimo centrais, 
o kaikurios galėtų pasidaryti ir leidėjais. Juk tiek problemų rei
kia pasauliui nušviesti! O kas gi tai padarys? Daugybės jų be 
atstovybėse esančios medžiagos net neįmanoma nušviesti. O šian
dien mes lyg bijome net prisiminti mūsąsias atstovybes — nebent 
sveikinimus siųsdami tedrįstame kreiptis — jei kas primena, jog 
atstovybių darbų nesimato, šokama aiškinti, jog tai ir esąs toks 
darbas, kurio negalima esą matyti ir t.t. ir t.t. Negi vaikai esame, 
kad pasitenkintume mamyčių paaiškinimais apie mūsų galvoms 
nepasiekiamus didelių dėdžių darbus. Mes šiandien visi žinome, 
ko Lietuvai reikia ir kas privalu kiekvienam, o juo labiau vals
tybės pareigūnams. Tik ne biurokratinės rutinos. Reikia tikro, 

Tfihito darbo', “kufs*naudą Lietuvai’ gal duot”, pasak Vaičaičio. " ’
Jau ne kartą teko girdėti, kad įvairūs mūsų veiksniai taręsi 

dėl informacijos darbo koordinavimo bei pasidalinimo. Betgi nei 
kartą neteko girdėti, kad būtų bandyta įtraukti į tą darbą ir 
atstovybes bei konsulatus. Gaunasi keistas vaizdas. Visko netekę 
ir jokių darbo sąlygų neturį asmenys iš kailio neriasi,, kaip ką 
paruošti, svetimšaliams informuoti, kur tam kokios literatūros 
surasti, o Lietuvos valstybinėse įstaigose už ąžuolinių durų ant 
knygų lentynų ir dokumentų spintų dulkės klojasi...

Opozicija kritikuoja imigracinę politiką
Kanados parlamente konser-ljis negalįs niekam pasakyti, net 

vatorių partijos atstovai pasiūlė 
skirti specialią komisiją peržiū
rėti imigracijos departamento 
darbui, nes esą pagrįstų nusi
skundimų. Ypač buvo prikišama 
imigracijos ministeriui, kad pra
šymai įsileisti imigrantus svars
tomi departamento valdininkų 
ir neįsileidimo atveju norinčio 
imigruoti kvietėjams — gimi
nėms nenurodoma priežastis. Be 
to, nesą panašiais atvejais ape
liacijos. Konservatorių nuomo
ne, turėtų būti duodama teisė 
imigrantui kreiptis į Kanados 
teismą. Atstovas Diefenbaker 
pastebėjo, kad imigracijos mi
nisteris stovįs augščiau teismo, 
nes galįs įsileisti Kanadon žmo
nes ar juos deportuoti savo nuo
žiūra. O jeigu deportacijos atve
ju imigrantas ir kreipiasi į teis
mą, ministeris galįs jo sprendi
mą apeiti arba atidėti jo vykdy
mą. Esą nenormalu, kad kas nors 
atvykęs Kanadon su laikine viza 
turi išvykti į kitą kraštą, jeigu 
nori atvykti kaip imigrantas.

Imigracijos min. Pickersgill, 
atsakydamas į priekaištus, pa
aiškino, kad kiekvieno imigran
to atveju departamentas turįs 
surinkti asmenines žinias, kurių

; artimiausiems giminėms. Žinias 
apie asmens patikimumą saugu
mo atžvilgiu departamentas gau
nąs per atitinkamų kraštų vy
riausybes, ir jų todėl negalįs at
skleisti. “Būtų visai neįmanomas 
imigracijos įstatymo vykdymas 
...... jei kiekvienas atvejis, lie
čiąs kurio nors Kanados gyven
tojo giminaitį, tektų pavesti teis
mams arba kokiam nors tribuno
lui” — kalbėjo ministeris. Pa
sak jo, norįs imigruoti nėra kal
tinamasis. ir todėl jo reikalas ne
galįs būti atiduotas teismui. Par
lamentas esą nutarė, kad imigra
cijos prašymai būtų svarstomi 
administraciniu būdu, t.y. ati
tinkamo vyriausybės departa
mento, kurio šefas yra atsakin
gas parlamentui. Ministeris sa
kėsi nesididžiuojąs Kanados imi
gracijos įstatymo paragrafu, 
leidžiančiu deportuoti ateivį, jei
gu jis po vienų metų tampa vi
suomenės našta bei turi būti jos 
išlaikomas, _ tačiau manąs, kad 
paragrafas nėra keistinas.

Po diskusijų konservatorių pa
siūlymas, reiškiąs nepasitikėji
mą vyriausybei, buvo balsuoja
mas ir 111 prieš 62 buvo atmes
tas.

1jįi;

Vaizdai iš Lietuvos Nepriklausomybės minėjimo Toronte: 1. kalba prof. K. Pakštas; 2. Įteikiama 
davana Toronto burmistrui N. Phillips; 3. mokyklos ir skautų rengto Nepriklausomybės minėjimo 
simbolinis vaizdelis iš partizanų gyvenimo; 4. jaunesn. skautė pasižada tarnauti Dievui ir Tėvynei.

Pirmosios dvi nuotroukos Gumbelevičious, likusios—-Eug. Abromaičio.

Partizanai užėmė atstovybę
VAL. PASIDAVĖ ŠVEICARIJOS POLICIJAI

Dvylika atominių jėgainių
D. Britanija paskelbė milžiniš

ką planą pastatydinti 12 elektri
nių jėgainių, kuriose bus naudo
jama atominė energija. Jėgainės 
būsiančios pastatytos iki 1965 m. 
ir duosiančios 2000 megowatu 
elektros. Tuo būdu būsią sutau
pyta 5-6 milijonai tonų anglių 
kasmet. Iki 1975 m. ketvirtadalis 
Britanijos elektrinių jėgainių 
būsiąs varomas atomine ener
gija ir kasmet būsią sutaupoma 
40-50 mil. tonų anglių. Dvylika 
atominių jėgainių atsieis 300 
mil. sv. sterlingų. Pirmoji jėgai
nė pradėsianti veikti už 5 metų.

Britanijos vyriausybė nutarė 
gaminti hidrogenines bombas. 
Paruošiamieji darbai atlikti ir 
bus einama prie gamybos. Tai 
daryti paskatino JAV H bombos 
išsprogdinimas 1952 m. Enewe- 
toke, kurio rezultatai buvę pra
nešti tiktai praėjusiais metais. 
JAV gaminančios H bombų pil
nu tempu, Sov. Rusija einanti 
tuo pačiu keliu, todėl ir D. Brit., 
pasak vyriausybės, negalinti at
silikti. Kol nesą susitarta su S. 
Rusija dėl nesuginklavimo, H 
bomba esanti pagrindinė prie
monė taikai išlaikyti.

IŠLAIKĘ 42
Šeši Rumunijos partizanai ne

žinia kuriąis keliais atsirado 
Šveicarijos sostinėj Berne ir pra
ėjusios savaitės pirmadienio 
naktį įsiveržė į Rumunijos at
stovybės namus. Užkluptas 
charge d’affaires Eric Stoffel su 
šeima ir tarnautojais tuojau išsi
nešdino ir apsistojo kaimyni
niuose namuose. Įvyko susirėmi
mas tiktai su atstovybės šoferiu 
Aurel Sėdu, kuris priešinosi gin
damas žmoną, nes partizanai bu
vo ją besurišą. Šveicarų polici
jos žiniomis, partizanai paleidę 
keturius šūvius ir sunkiai sužei- 
dę šoferį, kuris vėliau buvęs nu
gabentas ligoninėn.

Išvytas charge d’affaires už- 
aliarmavo šveicarų policiją ir 
vyriausybę, kuri susirinko ne
paprasto posėdžio 7.30 vai. ryto. 
Atvykusi policija apsupo atsto
vybės namus, sustabdė elektros 
ir vandens tiekimą ir pradėjo de
rybas su įsiveržėliais. Pastarųjų 
vadas pareiškė, kad jie laikysis 
užsibarikadavę atstovybės na
muose tol, kol bus paleisti re-i duoti geruoju šiom sąlygom: . .. .. ... . ■ • * . . • .< • • » • .. ..

partizanai esą apsiginklavę au
tomatiniais pistoletais, granato
mis, turį priešdujines kaukes ir 
fanatiškai pasiryžę laikytis. Ap
link atstovybės namus, 150 jaf- 
dų atstu, stovėjo 1500 žmonių 
minia, Buvo manoma, kad poli
cija sprogdins namus arba jėga 
užims juos, juoba, kad buvo at
siųsta 100 šalmuotų policininkų, 
bet jų vadas pareiškė, neauko
siąs nė vieno policininko, o ban
dysiąs paimti partizanus geruo
ju. Vienas jų bandė pabėgti su 
atstovybės dokumentais, bet bu
vo policijos sučiuptas. Vedamas 
į policijos automobilį pasistatė 
apsiausto apikaklę ir kepure už
dengė veidą, kad nebūtų nufo
tografuotas.

J užimtus atstovybės namus 
partizanai įsileido tik policijos 
pareigūną ir du gydytoju, kurie 
buvę pakviesti prie vieno su
žeisto grupės vyro. Policija labai 
kantriai laikė apsupusi namus 
ir eilę kartų derėjosi su partiza
nais. Jiems buvo pasiūlyta pasi-

testuodama ir reikalaudama tuo
jau suimti ir išduoti “rumunų 
fašistus”. Taip šis reikalas grėsė 
diplomatinių santykių pairimu. 
Šveicarijos vyriausybė nutarė 
užimti namus jėga. Be policijos 
buvo dar atsiustas kariuomenės 
dalinys su tankais. Pagaliau bu
vo pakviestas katalikų kunigas 
Pierre Stalder. Pasikalbėję su 
juo, partizanai sutiko pasiduoti 
ir savo ginklus atidavė policijai. 
Pasirodė betgi, kad jų būta tik
tai trijų — ketvirtasis liko su
imtas anksčiau, o dar du, sako
ma. pasprukę su dokumentais. 
Taip baigėsi partizanų okupaci
ja, trukusi 42 vai. Išvargę, barz
domis apžėlę tie 27-35 m. am
žiaus vyrai pasiekė kalėjimą, 
kur laukia teismo. Kom. Rumu
nija pakartotinai reikalavo iš
duoti juos, bet Šveicarijos vy
riausybė atsakė neturinti su Ru
munija tokios sutarties ir jų by
la priklausanti Šveicarijos teis
mui.

DABAR GERIAUSIAS LAIKAS PRATĘSTI 
“TtV. ŽIBURIŲ” PRENUMERATĄ 1955 m.

Švcicarijos teismui būsianti ati
duota jų byla už šoferib sužeidi
mą; didžiausia bausmė galinti 
būti — kalėjimas iki gyvos gal
vos, nes Šveicarijoj nesą mirties 
bausmės; jie nebūsią išduoti ko
munistinei Rumunijos vyriausy? 
bei.

Rumunijos vyriausybė ėmė 
daryti spaudimą į Šveicarijos 
vyriausybę, kaltindama ją už ta- 

“rėmimą”. Be

zistencijos vadai, kalinami ko
munistinės Rumunijos vyriausy
bės: generolas Adia Aldeą, vys
kupas Sudeju, Il lie Lazard, An
ton Mursanu ir D. B. Bracianu. 
Grupė esanti pasiryžusi gintis 
iki paskutiniųjų: “Mes negalime 
nieko kito prarasti kaip gyvy
bę”. Pagrasino šaudysią, jei kas 
drįs artintis prie atstovybės na
mų. Po derybų, trukusių 2l/z vai., 
policijos pareigūnas Robert Bau-1 riamą partizanų 
der pareiškė žurnalistams, kad to. ji atsiuntė oficialią notą, pro-

Savaitės įvykiai
Visi stebi pinnuosius N. Bulganino ėjimus, nes tik iš jų paaiškės 

Kremliaus laikysena po poskųtinių pasikeitimų. Ir spauda, ir poli
tikai įvairiai aiškino pasikeitimų priežastis ir spėliojo apie būsimus 
sovietų planus. Niekas betgi nebuvo tikras dėl savo pranašavimų. 
Laukta J. F. Dulles pasisakymo. Pakviestas užsienio politikos 
draugijos Niujorke į banketą, jis pasakė kalbą, kurioje išdėstė 
savo nuomonę apie įvykius Maskvoje. Pasak jo, ten vykstanti ko
va dėl valdžios tarp dviejų grupių — rusų patrijotų ir internacio
nalistų, jei laimės pirmieji, rusų 
tautos gerovė būsianti paisoma 
pirmoj vietoj, jei antrieji, — ru
sai turėsią lenktis tarptautiniam 
komunizmui. Su pirmaisiais JA 
Valstybės mielai tartųsi dėl tai
kingo sugyvenimo, su antraisiais 
gi esą neįmanoma. Iš visko ma
tyti, kad N. Chruščiovas vado
vauja internacionalistams, ir 
jeigu jis įsitvirtins, be abejonės 
grįš stalininė linija.

Pirmieji sovietų ėjimai pra
ėjusią savaitę dar nebuvo pa
kankamai ryškūs. Iš vidinio try
nimos! Kremliuje nebuvo žinių, 
tik spėliojimai, ypač dėl Malen- 
kovo ateities. Vieni, prisiminda
mi Molotovo pavyzdį, reiškė 
nuomonę, kad ir Malenkovas ga
lįs vėl atgauti prarastą įtaką, ki
ti gi manė, kad jo laukiąs Troc
kio likimas; būdinga esą, kad ir 
Trockis, praradęs Stalino malo
nę, buvęs pradžioje paskirtas 
elektrinių jėgainių komisaru ...

Užsienio politikoj pirmieji N. 
Bulganino ėjimai skambėjo la
bai taikingai: pasiūlė Vakarams 
nusiginklavimą. Esą reikia su-J 
naikinti visas atomines bombų 
atsargas, sustabdyti jų gamini
mą. nuo 1955 m. sausio Į d. nedi
dinti karo biudžetą bei armiją. 
Kremlius esą netgi su;
tarptautine* kontrole. D* Brita
nija į tai atsiliepdama pareiškė, 
kad pasiūlymas nebenaujas. Jei
gu jis būtų priimtas, Sov. Rusi
ja, Kom. Kinija ir jų satelitai tu
rėtų persvarą sausumos kariuo
menėj. JAV vietoj atsakymo 
pradėjo naują eilę bandomųjų 
atominių sprogimų Nevados dy
kumose.

Kinijos klausimu N. Bulgani
nas savitarpės pagalbos penkme- : 
čio proga pareiškė, kad' Sov. Ru
sija esanti pasirengusi ateiti Ki
nijai į pagalbą kada tik jai rei
kės.

Karas Kinijos pakrantėse
Pasitraukus nacionalistų ka

riuomenei ir civil, gyventojams 
iš Taichen salų karo veiksmai 
nesustojo. Komunistai, paskel
bę, kad “išlaisvino” Tachen sa
las, ėmė siųsti naujus dalinius 
kaikurių salų įguloms stiprinti. 
Nacionalistų aviacija ir laivynas 
kiek galėdami skandina kom. 
laivus. Praėjusią savaitę, kaip 
jie skelbiasi, paskandinę 21 lai
vą su 1600 kom. kariu. Tai buvu
si ikišiol didžiausia jų pergalė. 
Ties Quemoy ir Matsu salomis, 
kurias tebevaldo nacionalistai, 
vyksta artilerijos dvikova, nes 
tos salos yra gana arti žemyno. 
Komunistai labai norėtų jas tu
rėti, nes tai svarbūs taškai pake
liui į Formozą. Nacionalistai yra 
užsispyrę jas ginti. JAV nors ir 
nėra įsipareigojusios jų atžvil-

giu, visdėlto, pasak J. F. Dulles, 
budi ir yra pasiruošusios atrem
ti naujus komunistų ėjimus.

Paliaubų klausimas tebėra pa
kibęs ore. Dalyvauti konferenci
joj. kur nedalyvautų nacion. Ki
nijos atstovas, atsisakė ir D. Bri
tanija, ir JAV. Naujų pasiūlymų 
ikišiol nebuvo girdėti. Jungt. 
Tautų Saugumo Taryba šiuo 
klau klausimu irgi kol kas neži
no, kas daryti.

Čiangkaišekas tuo tarpu stip
rina savo karines pajėgas ir ren
giasi naujai mobilizuoti 75.000 
vyrų. Dabartinė jų kariuomenė, 
drauge su aviacija ir laivynu, tu
ri anie 600.000 korių.

Sovietų - japonų derybos
Sovietinė ranka Tol. Rvtuose 

yra gana aktyvi. Ji ten skynė 
gana stambius laimėjimus be di
delių sunkumų. Stambia kliūti
mi jos ekspansijoje yra? ne tik 
JAV, bet ir Japonija, esanti 
Kom. Kinijos pašonėje. Negalė
dami kol kas palenkti japonų sa
vo pusėn, sovietai nori turėti 

i bent galimai atviresnius kelius 
savo idėjoms ir prekėms jų salo
se. Turėdami savo ambasadorių 
Japonijos sostinėj galės stiprė
liau veikti krašto politiką. Pir
mieji kontaktai sutvark^tį^dip- 
Idmatirilūš’ santykius' per preky
binę sovietų misiją Tokijo ir Ja
ponijos atstovą-stebėtoją Jungt. 
Tautose Renzo Sawada. Maskva 
sutiko, kad japonai patys pasi
rinktų derybų vietą — Maskvą 
arba Tokijo, tačiau, amerikie
čiams patariant, greičiausia ta 
garbė teks Niujorkui. Japoniją 
ypač vilioja sovietų pažadas 
remti jos priėmimą į JT. Mano- 

i ma, kad derybos prasidės netru
kus. ■

Prancūzija be vyriausybės
Guodžiasi prancūzai, kad vy- 

riasybės krizės įvyksta ne tiktai 
Paryžiuj, bet ir Maskvoj. Paguo
da betgi nedidelė, nes Maskvoj 
vyriausybės krizė išsprendžia
ma per kelias valandas, o Pary
žiuje ši operacija užtrunka sa
vaitėmis. Socialistas Christian 
Pineau'jau buvo sulipdęs kabi
netą, bet parlamentas nepatvir
tino jo ministeriu pirmininku — 
po 10 vai. debatų viskas reikėjo 
pradėti iš naujo, nes trūko 40 
balsų iki reikalingos daugumos. 
Resp. prezidentas R. Coty su
kvietė visų partijų vadų pasita
rimą bandydamas rasti asmenį, 
kuris pajėgtų surinkti reikalingą 
balsų daugumą. Šį kartą pasirin
ko jis radikalą Edgar Faųre, 
bu v. Mendes-France kabinete fi
nansų ir trumpą laiką užsienio r. 
ministeriu. 1952 m. porą mėn. 
buvo jis min. pirmininku. Tai 
jau getvirtas iš eilės bandąs su
daryti vyriausybę.

Penki metai Varšuvos kalėjime
Amerikietis Hermann Field 

1949 m. buvo suimtas Varšuvoj, 
kur buvo nuvykęs vaduoti anks
čiau komunistų suimto brolio. 
Kalėjime išbuvo 5 metus. Dabar 
ilsisi Šveicarijoj su savo šeima. 
Susirinkusiems žurnalistams pa
reiškė ir dabar nežinąs už ką bu
vęs suimtas — galbūt ryšium su 
veikla Krokuvoj, kur padėjęs če
kų pabėgėliams nuo Hitlerio 
persekiojimo. Matyt, komunis
tai palaikę jį šnipu. Kai paaiškė-

ję, kad tai netiesa, buvęs paleis
tas ir už iškalėtą laiką Varšuvos 
vyriausybė išmokėjusi $50.000 
kompensaciją su priedu poilsiu 

Klausiamas apie kalėjimo są
lygas Field pasakojo, kad visą 
laiką nešiojęs tą pačią eilutę; 
keisti galėjęs tik skalbinius. Są
lygos pagerėjusios po bado strei
ko, trukusio 27 d. Vienutėje bu
vęs su vienu lenku, išskyrus 11 
mėn. Per tą laiką parašęs knygą.

Baltieji griauna juodųjų namus
Pictų Afrikoj. Johannesburgo 

mieste, vyriausybės įsakymu bu
vo iškrausyti negrai į jiems skir
tą kaimą už keliolikos mylių. Ra- 
sistiškai nusiteikusios vyriausy
bės ministeris Verwoerd pareiš
kė. kad tokia esanti valdžios po
litika — europiečių gyvenvietė1- 
se neturi maišytis juodieji. Jo 
įsakymas palietė 60.000 gyv. Pir
masis transportas — 150 šeimų 
gavo tokį raštą 6 vai. vakaro:

“Sveiki! Malonėkite susipokuoti 
savo daiktus iki 6 vai. ryto”. Tai
gi per 12 valandų jie turėjo pa
siruošti patruliuojant tūkstan
čiams policininkų ir laukiant 300 
sunkvežimių. Perkraustymo me
tu buvo uždrausti visi vieši susi
rinkimai net ir tikybiniai, nes 
bijota neramumų. Juodieji ban
dė priešintis, bet prieš ginkluo
tus policinikus ir armijos sunk
vežimius nieko negalėjo padary

ti. 700 juodųjų buvo prievarta 
išvežti, o jų senieji namai iš
griauti. To paties laukia tūkstan
čiai Johannesburgo negrų. Jie 
turi palikti savo bažnyčias; krau
tuves, mokyklas, nes vad. apart
heid (rasinio atskirumo) būrų - 
nacionalistų vyriausybė nepa
kenčia juodukų, nors visame 
krašte jų yra dauguma. Johan
nesburgo vyskupas tuo reikalu 
yra pareiškęs protestą. _
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'PAKARTI ADENAUERI”

GAVĖNIOS RIMČIAI

Pelenai
Niekam nesvetimas yra noras 

įžengti per triumfo vartus — 
žmonėms matant ir liaupsinant. 
To siekia ne tik vąldovai, ne tik 
artistai ir įvairių sričių žvaigž
dės, bet ir paprasti darbininkai. 
Smilkalas visiem yra mielas. Jis 
tarytum kelia kiekvieną į augš.- 
tybes kvapiu savo kilimu. Dau
gelis vaikosi jo aukodami darbo 
prakaitą, kad įsikurtų iliuzinio 
grožio rūmuose, pastatytuose 
ant smilkalo dūmų. Kai išnyks
ta vieni, žiūrėk, ima megztis 
naujų rūmų planai, bet irgi ant 
tų pačių pamatų.

Šimtmečių patirtis betgi yra 
aiški: niekam nestatomi triumfo 
vartai prieš pergalę ir niekam 
neteikiamas smilkalas nevertai. 
Per triumpo vartus gali žengti 
tiktai nugalėtojai ir smilkalą 
priimti verti yra tiktai nusiže
minusieji. Kaip triumfo vartų 
statymas pralaimėjusiems yra 
pasijuokimas, taip smilkalo tei
kimas nevertiesiems yra melas. 
Dar daugiau — tai pavojingas 
žaismas. Smilkomas išdidumas 
auga ir tampa žmonių pabaisa. 
Jis tampa tironu ir kaskart gei
džia vis daugiau smilkymo. Jis 
tampa nesukalbamas darbovie
tėj, nesugvvenamas šeimoj, ne
suvaldomas visuomenėj ir pasi
baisėtinas valdžioj. Ir juo dides
nis jo veikimo plotas, juo pavo
jingesnis jo siautėjimas.

Išdidumo gundymas slypi 
kiekvieno širdyje. Kiekvienas 
yra keliamas ant galimai augš- 
tesnės pakopos, kad nuo jos pa
matytų stipriau viliojančius plo
tus. Lygiai kaip Kristus. Gun
dančioji tyrų dvasia užvedė Jį 
ant augšto kalno, parodė visas 
pasaulio karalystes su visą jų 
garbe ir tarė: “Visa tai Tau ati
duosiu, jei puolęs pagarbinsi ma
ne” (Mat. 4, ). Kristus nenu
silenkė. ' Jis nuvijb gundytoją 
sakydamas: “Viešpatį Dievą te
garbinsi ir jam vienam tetarnau
si” (Mat. 4, ).

Išdidumo gundymas negali
mas tiktai nusilenkimu ir tai 
tikrajam Viešpačiui. Tuo būdu 
žmogus nustumia visas didybės 
iliuzijas, visas smilkalo viliones, 
pamato save tikrajame veidrody 
ir nebeieško neužtarnautų triūrh 
f o vartų. Jis ima vertinti save 
realiai ir tuo nutiesia takus ne 
iliuzijų, o Dievo karalystėn'.

Pelenai yra ženklas, kuriuo 
nugalimas pultumas, j pastojas 
kelią į Dievą. Bažnyčios liturgi
ja, įvesdama tikinčiuosius į ga
vėnios metą, kaip tik juo ir nau
dojasi: “Atmink, žmogau, kad 
dulkė esi ir dulkėn sugrįši”. Tuo

pirmas žingsnis į atnaujintą san
tykį su Dievu yra išdidumo bei 
savęs pervertinimo nugalėjimas. 
Jei kieno galva nepajėgia nu
linkti ties pelenų ženklu, negali 
tikėtis rasti kelią į Dievą. Kol 
išdidumas keroja širdyje, žmo
gus yra gundytojo rankose. To
kioj širdy tėra vietos tik vienam 
savo “aš”. O santykiai su Dievu 
reikia didesnės širdies, tokios, 
kur būtu vietos ir dieviškajam 
“Aš”.

Atgailos pelenai nėra sunaiki
nimo ženklas. Pelenų akivaizdoj 
mato žmogus ir savo vertę ir sa
vo- likimą, kuris nesibaiiga su 
pelenais. Juose slypi viltis. Juk 
tai pirmas žingsnis vedąs į pri
sikėlimą. Atgailos pelenai nėra 
triumfo vartai, bet tai pirmoji 
pakopa jų link. Kai širdis pa
linksta Dievop, ir didžiausias 
nusidėjėlis pajėgia prisikelti.

Pelenus barsto ne tik Bažny
čia. Juos apsčiai barsto ir pats 
gyvenimas. Kas liturgijoj yra 
ti kženklas, gyvenime — ašaros. 
Jos byra ne vieną kartą per me
tus, o kasdien. Jos užtyška ant 
kiekvieno skruosto — kartais la
bai tyliai, kartais šauksmingai. 
Tos ašaros yra taip pat pelenai, 
kurie apkartina širdį, bet kartu 
padaro ją prieinamą atgailai. 
Jos tampa ženklu, kuris deginte 
degina putlumo gundymą. Išde
gintame gi piktžolių plote galės 
augti gerojo sėjėjo grūdas.

K Pr. Gaidamavičius.

Šiuo metu Vakarų Vokietijoje 
svarbiausią problemą sudaro 
klausimas, ar bus ratifikuoti Pa
ryžiaus susitarimai. Vyriausybė 
tikisi, kad, nepaisant paaštrėju- 
sio kurso, Malenkovą nuvertus, 
Sov. Sąjungoje, kur vis ryškiau 
išeina į viešumą kariuomenė, ir 
prancūzų vyriausybės krizės, dėl 
kurios sutarčių tvirtinimas vėl 
nuvilkinamas, vis dėlto Vokieti
jos parlamentas jas ratifikuos. 
Priešingu atveju, nurodoma, V. 
Vokietija liktų visai izoliuota ir, 
įėjusi į “neutraliųjų valstybių” 
bloką, ne tik savo pozicijų nesu
stiprintų, bet jas dar susilpnintų. 
Tačiau priešingos nuomonės lai
kosi

vokiečių opozicija — social
demokratai ir visi kiti kai
rieji radikalai. Nors ir nuro
dydami, kad jie taip pat pa
sisaką prieš komunistinius 
kėslus, betgi faktiškai vykdo 
daugeliu atžvilgiu komunis
tinę programą.

Paskiausiu metu šį lemtingą vo
kiečių tautai klausimą jie tiesiog 
išnešė į gatvę. Ypač radikalūs 
kai kuriais atžvilgiais pasirodė 
prof.'sąjungų veikėjai, Mūnche- 
ne, Hamburge, Frankfurte ir ki
tur pasisakydami ne tik prieš 
Vokietijos apginklavimą, bet ir,
— nors to viešai ir nesakydarų^- Adenauerio įsitikinimu kaip tik
— prieš vyriausybės užsienio po
litiką. Šiuo metu tiek iš opozici
jos, tiek iš pozicijos sustiprinta 
kova per viešus rinkimus, spau
dą, suvažiavimus etc, kad ligi 
nustatytojo termino Vak. Vokie
tijos parlamentas vienu ar kitu 
būdu šį klausimą išspręstų.

Ne vienam pašaliečiui kyla 
klausimas,. kodėl vokiečių so
cialdemokratai, nors ir nešinėda
mi į komunistų kviečiamą šiuo 
reikalu bendra frontą, vis dėlto 
ėmėsi tokios taktikos? Juo la
biau, kad visų kaimyninių kraš
tų ne tik didžioji socialistų vado
vybių dalis, bet ir organizuotos 
jų masės, nerasdamos iš dabarti
nės padėties kitokio išėjimo, pa-

TEISINIAI AIŠKINIMAI JAV-bėse
Amerikiečių teisių žurnalas 

“The American Journal of Inter
national Law” 1954 m. spalio 4 
d. numeryje (Vol. 48) paskelbė 
taip pat porą mums reikšmingų 
dalykų. Pirmuoju nurodyta, kad 
JAV teismo sprendifhu į JAV 
atvykę DP, kaip tat rodo lietu
vio Rumšos atvejis, privalo šau
kiami stoti į kariuomenę. Šis at
vejis žurnalo p. 669 taip smul
kiau pavaizduojamas: Vienas iš 
po karo Amerikon atvykusių, 
lietuvis D. Rumšą atsisakė eiti, . T.TT , . - . -. x.
atlikti karinę prievole, aškinda-| L JAV teismus ji ginti
masis, kad jį, kaip įsviėtintą as
menį, tokiai prievolėi neįparei-

tinis klausimas, dėl to jis politi
nių institucijų ir sprendžiamas. 
Priimtasis karinės prievolės įsta
tymo papildymas, kaip įstaty
mas, nulemia sutarčių priešta
raujančias sąlygas. Antruoju at
veju, kur kalbama apie įMiko 
Šaškaus atsitikimą, pažymima,

Ji labai vaizdingai primena, kadi karinę prievolę atlikti yra poli-

sisako kaip tik už Vokietijos ap
ginklavimą ir vokiečių ginklo 
pajėgų įjungimą Į Vakarų bend
ruomenę, kur vokiečių galimam 
militarizmui būtų vykdoma rei
kalinga kontrolė. Šie socialistų 
veikėjai, kaip belgų Spaak, pran
cūzų Guy Mollet ir kiti, gerai su
pranta, kad x

V ak. Vokietijos apginklavi
mas sudaro menkesnę grės
mę, negu bolševikų 4 mil. 
karių ir paruoštos žygiui į 
Vakarus smogiamosios divi
zijos.

Daugelis laikosi nuomonės, kad 
šio žesto vokiečių socialdemo
kratai ėmėsi grynai partiniais 
sumetimais, norėdami savo pres
tižą pakelti prieš busimuosius 
parlamento rinkimus, stengda
miesi vokiečių visuomenei pa
vaizduoti, kad, esą, jiems Ryti
nės ir Vakarinės Vokietijų su
jungimas daugiau rūpįs, negu 
visoms kitoms partijoms. Jie nu
vokia, kad greičiausiai Pary
žiaus susitarimai bus vistiek pa
tvirtinti, tad iš šio fakto stengia
si bent sau išspausti kuo dau
giausia naudos. Tačiau Vokieti
jos sujungimas iš tikro nema
žiau rūpi taip pat CDU ir kitoms 
į vyriausybę įeinančioms- vokie
čių partijoms. Dar daugiau:

tada, kai vokiečiai bus pajėgesni 
ir tvirčiau susirišę su Vakarais, 
Sovietai, kaip realistai, nors da
bar visokiais būdais ir grąsina, 
parodys didesnių nuolaidų ir lei
sis greičiau sušnekami.

Kadangi dabartinės vokiečių 
profesinės sąjungoš, daugiausia 
dėl kai kurių jų radikaliųjų va
dovų kaltės, vis daugiau pasi
duoda partiniams šūkiams, o kai 
kur net prokomunistinei propa
gandai, užuot besirūpinusios, 
kaip jų įstatai reikalauja, grynai 
profesiniais reikalais, tai tarp 
krikščionių profesinių sąjungų 
veikėjų kilo mintis, sudaryti at
skiras profesines sąjungas ir iš 
daugiausia socialistų vadovybėje 
esančių profesinių sąjungų visai 
išsiskirti. Krikščionių profesinių 
sąjungų- sudarymui jau seniai 
yra pritaręs Kolno kardinolas 
Fringsas. Apskaičiuojama, kad 
krikščionių profesinės sąjungos 
turėtų apie 350.000’ narių, o jei 
jos būtų sudarytos iš neutralių
jų, kurie yra nepatenkinti da
bartine, kai kur komunistiniams 
šūkiams pasidTiodančia, profesi
nių sąjungų veikla, tai tokibs

kad teismo .sprendimu nustatyta. I naujos rūšies neutralios, pjofesi-
jog pagal sudarytąja tarp JAV 
vyriausybės de jure pripažįsta
mos Lietuvos valstybės su JA 
V-ėmis sutartį Lietuvos konsu
lai, atlikdami funkcijas, turi tei-

i savo piliečių teises (p. 670).
Kaip paprastai, bolševikai 

goja” Tarpt? Pabėgėlių Sutarties skelbia, kad Lietuva “savanoriš- 
nustatai. Amerikos teismas, iš- ’ 
svarstęs šį klausimą, išaiškino, j 
kad kiekvienas ateivis, atvykęs i 
į JAV nuolat apsigyventi, priva
lo — pagal 1951 m. birželio 19 d. 
Kongreso priimtą karinės prie
volės įstatymo papildymą — ka
rinę prievolę atlikti. Teismas iš
aiškino, kad kitašalio šaukimas

turi savo 
specialius vaistus 

nuo 

kosulio

i kai įsijungusi į tarybinių tautų 
. šeimą”, jos valstybinės teisės 
’ esančios nepažeistos, ji pati esan
ti lygiateisė respublika su savo 
valstybine kalba etc. Per Lietu- 

j vos konsulatą Čikagoje gautas 
demaskuojantis valstybinės kal
bos melą bylų įgaliojimas, dary
tas pas Šiaulių notarą L. Jurevi
čienę (1949 m. lapkr. 21 d.) iš ku
rio matyti, kad visi dokumentai 
Lietuvoje daromi ne lietuvių, 
bet rusų kalba. Tokius įgalioji
mus bolševikų atstovybė per sa
vo advokatus siunčia į Ameriką, 
kai tik sužino, kad ten mirė koks 
nors lietuvis, palikęs JAV turto. 
Tada tuoj surandami jo giminės 
Lietuvoje ir bandoma jo paliki
mą sau pasiimti.

nės sąjungos turėtų apie 5 mil. 
narių. Politiniame gyvenime tai 
būtų' svarbus įvykis, nes užsie
niui jie tada nesudarytų įspū
džio. kad visi į prof, sąjungas su
siorganizavę žmonės .griežtai pa
sisako prieš Adenauerio užsienio 
politiką ir jo vyriausybės pla
nus. .

Tiek Rytinėje Vokietijoje, tiek 
ypač Sov. Sąjungoje vis smarkė- 
ja akcija, nukreipta prieš vad. 
“atgyjantį militarizmą”. Visiškai 
tylima, kad Rytinėje Vokietijos 
zonoje šiuo metu yra apie 25.000 
pasienio apsaugos ir į karinius 
vienetus suformuotos “kazer- 
nierte Volkspolizei” 110.000. Če
koslovakijoje, Lenkijoje ir toje 
pačioje Ryt. Vokietijoje vyksta 
darbininkų susirinkimai su nu
kreiptais prieš Adenaurį šūkiais, 
o kai kurie Vak. Vokietijoje gy
veną svarbesnieji politikai yra 
tiesiog užversti laiškais su “re
zoliucijomis”, pasisakančiomis 
prieš Vokietijos “grąžinimą į ka
ro nusikaltėlių ir -naujo karo 
kurstytojų bloką”*. Kiti šaukia 
Adenauerį tiesiog pakarti. Kai- 
kas būgštauja, kad nebūtų grieb-

Kanados lietuviu aukos šalpai

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

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

TIK VAIKŲ

Kosulio Sirupas
TURI VITAMINĄ C — TIK 50<« VISUR 

PARDUODAMA VISOSE VAISTINĖSE

Tremtyje tebevargstančių mū
sų tautiečių padėtis vis dar sle
giama tos pačios, niūrios neži
nios dėl giedresnio ir viltinges- 
nio rytojaus. Jiems tad ir pagal
ba tebėra būtina.

O kas gi. juos supras ir užjaus, 
jei ne lietuvis, kuris pagal išga
les savo nuoširdžią pareigą ir at
lieka aukodamas per apylinkių 
valdybas, šalpos k-tus, bei tie
sioginiai Šąlpos Fondo Centrui, 

’kuris gautas aukas pasiunčia kur 
labiausiai reikalinga.

Nuo šių metų pradžios ŠF au
kų gavo:

Iš Londono apyl. vald. $94.50 
šalpai, $61.50 Vasario 16 gimna
zijai; Sudburio apyl. vald. $50.50 
šalpai; Vai D’or apyl. vald. $29 
šalpai; Niagaros liet, choro narių 
$31 šalpai; Mcntrealio Vasario 16 
gimn. rėmėjų būr. $19 Vasario 
16 gimn.; Dr. Yčas, Toronto $15 
šalpai, $10 Vasar. 16 gimnazijai.

Viso: šalpai — $220.00; Vasa
rio 16 gimnazijai $90.50.

Čia suminėtoms apyl. v-boms 
ir per jas aukojusiems lietu
viams, Niagaros liet, choro na
riams, Montrealio V as. 16 gimn. 
rėmėjų būreliui ir dr. Yčui Šal
pos Fondas reiškia nuoširdų 
ačiū, prašydamas ir ateity gali-

ma auka paremti vargstančius 
lietuvius ir jaunimą vargo prie
globsty siekiančius šviesesnio 
rytojaus.

Sudburio lietuvio i, aukoję tremtinių 
šalpai: $40 — L. B-nes valdyba paskyrė 
iŠ sovo kasos; po $5 — S. Rakštienė ir 
P. Mazaitis; po $3 — St. čipkienė, N. 
Kasporiūnienė, P. Lukoševičius, A. Ku- 
sinskis, P. GriŠkonis; $2.50 — A. Sa
vickas; po $2 — A. Katelė, B. Dūda, 
Ch. Balčiūnas, V. Lumbis, J, Bataitrs, 
J. Jasinskas, K. Ramonas, V. Skilandžiū- 
nas, A. Staškevičius, E. Varys, A. Lau
cius, V. Grinius, P. Gustas, O. Sakalaus
kienė, D. Stankevičius ir J. Dženkartis; 
po $1 — P. Gabrėnas, P. Kraujelis, A. 
Lapienis, St. Lioudinskas, J. Paulaitis, J. 
Petrėnas, J. Šimkus, A. Mikštas, A. Stra- 
kauskas, S. Tolvaišo, A. SiemaŠka, M. 
Meškauskas, P. Petrėnas, S. Kriveckc;, 
P. Gurklys, B. Augustinas, J. Amo!, J. 
Žiūkas, A. Valaitis, V. Bružas, J. Čeb 
torius, J. Vabuolas, V. Stepšys, J. Ru
činskas, J. Ribrnskas, K. Poderys, J. 
Stepčinskas, L. Kaspėriūnos, I. GaHvi, 
A. Bruskevičius, D. Mickus, P. MikŠtc- 
A. Milčius ir P. Semėžys; po $0.50 
Valančius ir S. Šlekaitis.

Viso sudbu r iečiai paskutinio vajaus 
metu suaukojo $134.50.

Už šią gausią sudburiečių auką reiš
kiame gilia padėką

KLB šalpos Fondo C. Komitetas.

— Toronte. — Malton aerodro
me suimtas brangenybių pirk
lys Žarnon. kuris įvežęs neap- 
muituotu brangenybių iš JAV 
už $12.000.

J

tąsi smurto. Tačiau garantiją, 
kad smurtas nebus pavartotas 
ir nepasmaugs gražiai susitvar
kiusios demokratijos, duoda vo
kiečių žemėje esančios anglo
saksų divizijos. Vis dėlto tikima 
pozityvių jėgų pergale ir Vakarų 
vieningumu, nes bolševikai, nors 
ir perdavę vyriausiąją krašto 
vadovybę į maršalų rankas, ma
noma, nedrįs rizikuoti — ir pra
dėti naują pasaulinį karą. Vo
kiečių spaudoj yra ^pasirodę aps
čiai žinių, kad tokio karo atveju 
— pagal slaptą Sov. Sąjungos ir 
Kinijos susitarimą — prie Rhei- 
no.ir Vakarų Europoje išdygtų 
mongolų divizijos. Sovietų ruo
šimąsi į karą rodo taip pat jų 
neseniai pravestų didžiausio 
masto karo manevrai Gudijoje 
ir Arktikos srityje, smarkus pa
didinimas tiesioginėmis ir ne
tiesioginėmis pozicijomis karo 
reikalams išlaidų ir sunkiosios 
pramonės kūrimas, atsisakant 
kai kurių net ir pačių būtiniau- 
siųjų reikmenų.

Taip pat sustiprintą agitaciją 
prieš Vak. Vokietijos “revanši- 
nę politiką’7 Jau prieš kiek laiko 
Tassas, reaguodamas prieš prez. 
Heusso ir kanclerio Adenauerio 
pasiųstuosius sileziečius ir prūsų 
pabėgėliams sveikinimus, ėmė 
šaukti, kad Vak. Vokietijos vy
riausybė “kurstanti revanšo po
litiką”, skatinančią vokiečius 
grįžti “į senąsias tėvynes”. Ne
patikusi jiems ir vicekanclerio 
Bluecherio 150.000 vokiečių pa
bėgėlių Hannoveryje pasakyta 
kalba. Kancleris savo telegramo
je pažymėjo, kad jis imsis visų 
reikalingų žygių, jog vokiečių 
žemės Rytuose vėl būtų atgau
tos. Panašių pasisakymų sovieti
nėje' spaudoje prieš vokiečius vis 
gausėja. Tikro nacizmo žymių 
Vak. Vokietijoje veik nėra, arba 
bent jos žymiau nepasireiškia. 
Visiems aišku, kad

vokiečiai su savo 20.000 pa
sienio apsaugos dalinių nie
kados neįstengs ką nors rea
laus padaryti ligi dantų 
ginkluotai raudonajai armi
jai ir jos satelitams.

•Tačiau Vokietija, sustiprindama 
savo ginklo pajėgą, norėtų, kad 
jos pačios vieną dieną nenu
siaubtų raudonasis sriautas, kaip į 
jis yra nusiaubęs Rytų ir Vidu
rio Europos kraštus. O nuo jos 
nusistatymo žymia dalimi pri
klausys ir visas Europos .likimas.
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Nevardauskas Užrūstinti dievai

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

NEI VIENO BE “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ”!

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

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

kurių vertė 2-3 doleriai.
Dovanom skiriamų knygų sąrašą 

skelbiame žemiau.

“TŽ” SKAITYTOJAMS IR PLATINTOJAMS, SURADUSIEMS 
NAUJA PRENUMERATĄ, DOVANOJAMŲ 

KNYGŲ SĄRAŠAS

Jau tik savaitė
BELIKO IKI VAJAUS PABAIGOS !

A. Rūkas Bokštai, meilė ir buitis 
V. Banaitis Liaudies dainos IV sąs.
P. Kozulis Dulkės ežere
A. Puškinas Dubrovskis
J. Kėkštas Diena naktin
A. Vaičiulaitis Kur bakūžė samanota 
J. Gailius Kartuvės
V. Kastytis Kolektyvinė prausykla
A. Giedrius Lekucio atsiminimai
H. Nagys Lapkričio naktys
J. Mantas Lietuva bolš. okupacijoje
J. Skvireckas Naujasis Testamentas
K. Girtautas Portraet dės Heimatl.
M. Juras Pranašystės apie pasaulio p.
J. Prunskis Prie vilties kryžiaus
J. Grušas Pabučiavimas
J. Kėkštas Ramybė man
B. Rutkūnas Sparnus man meta p.
A. Škėma Šventoji Inga
B. Voveraitė Viltrakių vaikai

Š. Ragana Sename dvare 
T. Daveou Šv. Pranicškus Asyžietis 
N. Vian Šv. Antanas Paduvietis 
M. Juras Šventųjų gyvenimai 
P. Orintaitė Šulinys sodyboje 
E. Williams Medinis arklys
A. Baronas Užgesęs sniegas
J. ___ __
J. Dabrila Vai lėkite dainos 
S. Būdavos Varpai skamba 
P. Orintaitė Viligailė 
Aliūnas Valerijono lašai 
P. Tarulis Žirgeliai padebesiais 
V. Jonikas Trys margi laiškeliai
B. Rukša Žemės rankose
B. Gražulis Išdavimas 
—--------Lietuvos konstitucija
P. Enskaitis Svajūnas
L. Dooley Ar tu klausai Marijos? 
S. Zobarskas Gandras ir gandrytė 
J. Švaistas Siela lagamine

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

Paskutinės dienos H. U. RUDEL 
Vertė P. Brakas.

Vengrijoje
Mūsų lėktuvų skaičius taip su

mažėjo, kad vieną dieną aš iš
vykau medžioti tankų tik vienas, 
lydimas, keturių F 190 naikintu
vų. Kada prisiartinau savo me
džioklės vietą,' nelabai norėjau 
tikėti akimis: rusų tankai jau 
judėjo ant kelio į šiaurę nuo 
Kecskemet, o virš jų, saugodami 
šį smaigalį, kaip vynuogių kekė 
kabojo tirštas naikintuvų skėtis.

Mane lydinčių naikintuvų la
kūnų tarpe buvo vienas, kuris 
mokėjo rusiškai. Kadangi rusai 
ir šį kartą kaip ir visuomet nau
dojo maždaug tą patį bangų ilgį, 
tad jis man tuojaus išversdavo, 
ką per radiją išgirsdavo. Šiuo 
tarpu jie taip šaukė vienas ki
tam įvairius įsakymus ir patari
mus ir taip garsiai, kad reikėjo 
stebėtis, kad kas gali ką nors su
prasti. Mano vertėjas pradėjo 
versti:

— Įsakymas visiems raudonie
siems sakalams. Atskrenda pa
vienis Stuka su dviem ilgom laz
dom. Esame tikri, kad tai yra 
tas pats nacių kiaulė, kuris su
šaudo mūsų tankus. Su juo yra 
ir keletas Fockes. Jūs visi turite 
pulti Stuką, ne Fockes. Šis Stuka 
šiandien turi būti numuštas.

Dar nespėjus perduoti įsaky
mą, aš jau smigau. Vienas tan
kas užsiliepsnojo. Du iš FW 190 
dengdami mane skrido tiesiai 
virš manęs, kiti du laikėsi šalia 
ir darė tokius pat judesius kaip 
ir aš. Jie nenorėjo manęs palikti 
vieno. Tai atsitiktų, jei įsiveltų 
su ivanais į kovą.

Tik dabar atkreipė į mus dvi
dešimt ar trisdešimt Lag 5 ir 
Yak 9 tipo sovietiniai naikintu
vai. Matomai žemės punkto 
kontrolės karininkas yra kur 
nors netoli tankų, nes dabar jis 
šaukė kaip primuštas paršas:

— Greičiau, greičiau nušaukit 
tą nacių kiaulę, ar nematot, kad 
vienas tankas jau dega!

Buvo tai tikriausias patvirti
nimas mano pasisekusio šaudy
mo. Kai tik nors kuris iš naikm- 
iuvų bando mane pulti, aš pa
darau staigų Sukinį į šoną tuo 
momentu, kai jis sminga ant 
manęs. Naikintuvo greitis pra
neša jį pro šalį ir jis negali ma
ne pasekti. Tuojaus aš pasuku 
paskui nors jau jis ir tolokai bū
tų. Man gaila leisti niekais savo 
prieštankinius šovinius, tačiau

(Tęsinys iš praeito nr.)

neiškenčiu nepasiuntęs porą 37 
mm 'sviedinių paskui sovietinį 
lėktuvą. Pataikinti nelengva, bet 
draugužis^ kuriam jie buvo skir
ti, negali nepastebėti jų pėdsakų 
ir būna sujaudintas matydamas 
tuos ugnies kamuolius prašvil
piant arti savęs. Pavyzdžiui kad 
ir šis, į kurį dabar šoviau, šaukia 
tartum jis jau būtų numuštas:

— Saugokitės, ar nepastebė
jot? Nacių kiaulė atsišaudo! Sau
gokitės!

Pasigirsta kitoks balsas. Mato
mai tai yra dalinio vadas.
— Jį reikia pulti visiems kartu 

iš įvairių pusių. Susirinkime virš 
ano kaimo ir susigrupuokime.

Tuo tarpu aš puolu kitą tanką. 
Pakol kas jie, tikėdami savo lėk
tuvų apsauga, nesistengė slaps
tytis. Vėl vienas apsipila lieps
nomis. Raudonieji sakalai suka 
apie kaimą ir daro per radiją 
didžiausią triukšmą. Kiekvienas 
nori duoti geriausius patarimus 
kaip mane numušti. Žemės kont
rolės karininkas pyksta, kolioja- 
si, grąsina, sakydamas ar jie ne
matą, kad keturi tankai jau 
liepsnoja. Jie grįžta atgal ištik- 
rųjų iš įvairių pusių. Aš esu.pa
tenkintas, kad penktasis tankas 
išeikvojo mano paskutinį šovinį; 
nes, jei šį žaidimą tęsčiau ilgiau, 
nevisuomet galima galvoti apie 
laimingą pabaigą.

Nors lauke buvo gan šalta vis 
tik prakaitas bėgo nuo kaktos. 
Susijaudinimas daugiau šildė 
kaip kailiniai. Tas pat ir su ma
no palydovais. Jie ne taip jau
dinosi būti patys numušti, kaip 
neišpildyti savo pareigos saugo- 
jant mane. Nes ne vienas iš iva- 
tių, negalėdamas manęs numuš
ti, ’ galėjo susivilioti F 190. Pa
sukam namo. Ivanai ilgai nese
ka. Dar gerą valandą girdime 
koliojantis kontrolės karininką 
ir teisinantis raudonuosius sa
kalus.

Pirmoje sausio mėn. pusėje 
mus pasiekė aliarmuojančios ži
nios, kad sovietai pradėję didelę 
ofenzyvą iŠ Baranov prietilčio ir 
iau padarė gilų įsiveržimą link

tnano tėviškė, aš tuoj pat parei
kalauja perkelti savo dalinį į šį 
frontą.

Po. keletos dienų nusileidžia-

me Silezijoje prie Udetfeld. Iš 
čia esančios oro divizijos labai 
maža ką sužinau apie fronto pa
dėtį. Viskas susimaišę. Susisieki
mas su priekiniais daliniais dau
gumoje nutrauktas. Pasakoja, 
kad rusų tankai randasi apie 
dvidešimt mylių į rytus nuo 
Čenstachavos. Tikrumoje, kaip 
tokiais atvejais yra, niekas nie
ko aiškaus nežino. Ofenzyva yra 
didžiulės apimties. Per vieną 
naktį jie pralaužė šešioliktos ir 
septynioliktos šarvuočių divizi
jos pozicijas. Oro puolimai turi 
būt daromi labai atsargiai, nes 
galimas daiktas, kad sovietų už
frontėje dar gali pasitaikyti at
skirų mūsų dalinių, kurie dar ti
kisi prasimušti. Įsakau savo la
kūnams gerai apsižvalgyti prieš 
darant puolimą.

Lėktuvai yra aprūpinti šaud
menimis dar iš Bulgarijos, nesi
mato tiktais autovežimių su ku
ru. Patikrinę savo turimas atsar
gas lėktuvų tankuose, pamato
me, kad mum dar užtektų trum
pam skridimui. Praėjus dvide
šimčiai minučių po mūsų atvy
kimo pakylame iš šios vietovės 
pirma mskridimui į frontą. Grei
tai pasimato Čenstachava. Dai
rausi į kelius vedančius iš mies
to į rytų pusę. Skrendame že
mai virš miesto. Bet kas gi po 
kelmais darosi čia? Pagrindine 
gatve juda tankas, jį seka kitas 
ir trečias. Atrodo labai panašūs 
i T 34. Bet tai negalimas daiktas. 
Jie turėtų priklausyti 16-tai ar 
17-tai šarvuočių divizijai. Apsu
ku ratą. Nėgali būti klaidos. Jie 
yra T 34 tipo sovietiški tankai. 
Pėstininkai sėdi ant jų. Nebėra 
abejojimo, kad jie priklauso iva- 
hams. Jei jie būtų paimti priešo 
tankai, kuriuos mūsiškiai kartais 
naudoja, jie duotų' tai žinot iš
šaudami raketas, ar turėdami 
vėliavas sū hakenkreuzu. Iš
nyksta paskutinis abejojimas 
oamačius, kad ant jų sėdį karei
viai pradeda i įpus šaudyti. Įsa
kau juos pulti." \

Negalime mieste mist’ bom
bų, nes labai galima, kad "etike
tai užklupti gyventojai dar nėra 
išbėgę. Tramvajų vielos :r na
mai su radijo stiebais daro že
mo skridimo puolimus su pa- 
trankėlėmis labai pavojingus. 
Tankai suka aplink namų blo
kus. Yra labai lengva besmin-

' (Nukelta į 9 psl.)
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KUR TINKAMIAUSIA VIETA VLIKui? I
Pastaruoju metu vėl iškilo VL 

IKo kėlimo kur nors klausimas. 
Nežinomi visi kėlimo motyvai, 
bet kai juos pasvarsto klausimą 
geriau išmanantieji, pasikalbė
jus su jais, susidaro-įspūdis, kad 
motyvų už kėlimą kad ir ton pa- 
čion Amerikon ne tiek daug. Ne
bent to norėtų ALT, Lietuvos 
pasiuntinys Vašingtone atidary
tų pasiuntinybės rūmus ir VLI 
Ką sutiktų išskėstomis ranko
mis, kaip to kadaise pageidavo 
Senas Socialdemokratas, arba 
tie patys “nepamainomieji”, su
darą vad.. “smegenų trestą”, nu
tartų nedalyvauti tuose pačiuo
se posėdžiuose vieną kartą kaip 
grupių centrų “nepakeičiamieji”, 
kitą kartą — kaip kokių nors ki
tų artimų ar tolimesnių organi
zacijų nariai etc. Kiti, nenorėda
mi vykti Europon paimti “rie
bių algų”, atsisakyti savo “lie
sų”, visokių restoranėlių ir kito
kių turimų įmonėlių, net susi
riesdami įrodinėja, kad tik ten 
perkėlus VLIKą būsiančios iš
spręstos visokios problemos ir 
pašalintos visos jo pegerovės. 
Ten. jis nesitrinsiąs nei tarp 
LLK, nei tarp ALT, nei tarp 
grupių centrų ir kitų organiza
cijų, esą visų mielai laukiamas kaikuriuose priemiesčiuose ko- » • • • v 1 * j • 1 • •• t • w • >tiesiog su išskėstomis rankomis, 
ten jis sustiprėsiąs.

Bet kažin ar jau taip iš tikro 
ir yra? Ar tikrai visos VLIKo 
darbingumui pakelti sąlygos 
ėsančios jau tik ten?

O kas liktų Europoje? Jei seniau 
taip visi būtų plėšęsi į Ameriką, 
tai mūsų tautiečiai kokiais 1947 
m. tokį žygį būtų apšaukę bailu
mu ir pabėgimu iš kovos fronto 
ten, kur saugiau ir geriau... Juk 
į Ameriką visados bus galima 
pabėgti. Tik klausimas, ar taip 
daryti yra racionalu ir ką dėl to 
sako patys amerikiečiai, ar jie 
pageidauja, kad taip visi centrai 
tik ten spiestųsi ir taptų tik jų 
vienokiomis ar kitokiomis filia- 
lėmis... Pagaliau jei ir taip bū
tų, tai reiktų dar gerai pagalvoti, 
ar ir tadą ten būtų galima su
rinkti tiek pat Lietuvos laisvi- 

. nimo reikalams lėšų, kiek suren
kama dabar, be to, ar toks per
krautas įvairių laisvinimo veiks
nių į vieną vietą sugrūdimas ne
reikštų jų infliacijos ir tikrai 
būtų sveikintinas, ar tarp jų ne
prasidėtų trintis ir ar tai nebūtų 
tik sudarymas sąlygų, kad ir pa
togių, kai kuriems politikuoto- 
jams tik garsiau ir didesniame 
būry pašūkauti, ar nuo tokio 
perkėlimo padidėtų VLIKo dar
bingumas ir jo įstaigų kūrybi
nis produktyvumas.
Tokio iškėlimo nenori nei Eu
ropoje palikę didžiąja dalimi 
mūsų tautiečiai, nei mažlietu- 
viai, kurių masė su MLT vis 
vistiek lieka kontinente.

Tiesa, “koordinatoriai tik Jaukia, 
kad VLIKas, palikęs kovos lau
ką Europoje, tik kuo greičiau pa
bėgtų į saugią vietą JAV-se, kur 
su laiku jie visi ar bent žymi da
lis neišvengiamai virsmų altinin- 
kais, o jie, pasilikę Europoje, su
organizuotų kitą VLIKą ir, atė
jus laikui, skelbtųsi tik vieni at
laikę patį svarbiausi kovos barą. 
Jie džiaugiasi jau avansu, kad 
VLIKo iškėlimas tai esąs jo nu
vertinimas ir likvidavimas. Net 
keista išgirdus, kad tie žmonės, 
kurie ilgą laiką išdirbo ir išgy
veno tame pačiame Pfullingene 
ar Reutlingene, dabar jau sura
do ir skelbia tokią tiesą, kad ta
rytum be jų nebūtų nė VLIKo: 

Margis Vaistinė 
408 RONCESVALLES AVĖ.

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

Skubiai paimame receptus iš namų ir pristatome vaistus veltuį- 
Skubiam pristatymui i namus 
Telefonas LL. 1944 
' Jonas V. Margis, Phm. B.

žl ■ ...I,.,-.. ..............-..........V ~ ! I I ~ ■ I ..................... ....

Seni klirentei, or noufi — vili potenkinti ta pačia 
žema kaina, tuo pačiu individualiu aptarnavimu Ka
nada* didžiausioje, seniausioje ir plačiausiais žinomo
je siuvimo pogol užsogymg vyru ir moterų rūbų fir
moje. Krautuvės ir agentai kiekviename mieste nuo 
vandenyno iki vandenyno.

KANADOJE 
GERIAUSIOS 
RŪSIES 
RŪBAI

Netoli jųsu turi būti Tip Top krautuvė or ogentos. 
T 34

jis tegalįs veikti tik ten ir tuo at
veju, jei visur jie bus. Galima iš
leisti kad ir tokį “įstatymą” — 
kodėl ne — kad be tokių ir tokių 
žmonių VLIKo nėra .ir negali 
būti ir kad jis turi būti prie jų 
atkeltas, ydant sėkmingiau su
gebėtų atlikti jam pavestuosius 
uždavinius”. Tik ar tokie VLIKo 
su jais sutapdinimo šalininkai 
gerai supranta, kad jie tokiu bū
du ir patys ar tik neprisideda 
prie VLIKo ankstesnio ar vėles
nio sumenkinimo ir nurašymo... 
Kai kurios grupės ir žmonės, ku
riems rūpi VLIKą suniekinti ir 
jį nuvertinti, kaip tik to laukia. 
Tai būtų, jų teigimu, puiki pro
ga nušauti du kiškius: VLIKo 
nuvertinimą apšaukti jo sustip
rinimu, o antra — patiems su še
fu suorganizuoti “savąjį Vliką”, 
pirma jam parinkus skambius 
šūkius ir smarkiausia artilerija 
prieš tai sumaišius su purvais 
senuosius VLIKo žmones, jo ins
titucijas etc.

Kur būtų VLIKą galima iš
kelti Europoje, jei jau toks Reut- 
lingenas virsta kai kam pabai
sa? Į Paryžių? Na,, bet ten jau 
buvo projektuota — ir kas iš tų 
planų išėjo? Tokio Paryžiaus

munistų yra daugiau kaip pusė 
gyventojų. Jei jie sugeba pvz. 
tokiame Mūnchene paleisti į aną 
pasaulį porą nekenčiamų antiko
munistinių veikėjų, tai juo la
biau bus nesunku tikroj raudo
nųjų tvirtovėj kurią nors gražią 
dieną viską taip suorganizuoti, 
jog nė lapė nespėtų suloti, kai 
visa laisvinimo dokumentacija 
išlėktų į padanges... Ir klausi
mas, ar kurią gražią dieną ne
reikėtų vėl skubiai nešdintis kad 
ir iš prancūzų sostinės ... kitur. 
Kur? Į Ispaniją? Bet tarp Vaka
rų demokratijų Madridas nėra 
perdaug populiarus. Juo tektų 
nebent karo atveju atsiremti. 
Na, ir gerai, kad lietuvininkai 
ten uždėjo savo koją, turi savo 
transliacijas ir blogiaiusiu atve
ju (pvz. karo) galėtų padėti įsi
kurti taip pat mūsų laisvinimo 
institucijoms. Į Londoną kelti? 
Kažin ar besidžiaugia tie, kurie 
ten jau yra, ir ar tat būtų tiks
linga politiškai? Visiems urmu 
vykti Į Bonną. O, dėl to nepa
prastai supyktų šefas su savo 
“ambasadorium”, kurie visus 
vlikininkus norėtų laikyti kuo 
toliausiai nuo Bonnos ... Paga
liau, kiek ten pabrangtų visos 
pragyvenimo ir kitokios išlaidos! 
Net pasiturį kitų kraštų pareigū
nai, kuriems nereikia skaitytis 
su centais, kaip kad mūsiškiams, 
sako, kad, palyginti su visa Vo
kietija, Bonnoj yra nepaprastai 
brangu. Kas kita būtų Kanada. 
Na, bet nei ten, nei Amerikon 

.pvz nekelia savo centrinių lais
vinimo veiksnių tokie ukrainie
čiai, kurie tiek viename, tiek ki
tame krašte turi kur kas dau
giau savo tautiečių ir žymiai di
desnį užnugarį. Ne, jie visi su
sispietę tame pačiame Mūnchene 
ir nepalieka Vokietijos, nors čia 
eina šiuo metu pats didžiausias 
“džunglių karas patamsyje”. Jie 
stengiasi būti arčiausia savo tė
vynės ... Tad jei jau taip nori
ma keltis iš Pfullingeno ir Reut- 
lingeno, kalba žmonės, tai jau 
kelkite tokin Munchenan arba 
išsiderėkite iš amerikiečių, kad 
užleistų reikalingų būstų skai
čių kur nors Bonnoje — jų kvar
taluose ... J. K.

PAS 
TIP TOP 
TAILORS 
PIRKSI 
PASITIKĖ
DAMAS.
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“Žibinto” Augšt. Prekybos Mokyklos dešimtmečio minėjimo dalyviai.

žibinto”
1945 m. pradžioje, Vokietijoje, 

Celles mieste, dipl. ekon. J. Va
ranavičiaus rūpesčiu buvo suor
ganizuota ir pradėjo veikti lie
tuvių Augštesn. Prekybos Mo
kykla “Žibintas”. Vėliau Celles 
lietuviai, kaip ir kitos stovyklos, 
kilnojimo epidemijai siaučiant, 
keliami į Wolterdingen, o moki
niai ir mokytojai suradus tinka
mas mokyklai veikti sąlygas ke
liasi į Soest, tačiau ir čia neilgai. 
Vos keletai mėnesių praėjus ir 
galutinai susiorganizavus sto
vykla, o kartu ir ten esanti Pre
kybos mokykla keliama į Gre- 
ven, Westf., kur ir veikė iki emi
gracijos užjūrin.

Prekybos mokykla “Žibintas” 
šalia savo tiesioginio darbo išva
rė plačią kultūros vagą, tuomi 
įamžindama save. Palyginus 
trumpu laiku buvo išleista kele
tas specialių knygų: J. Kukanau- 
za “Anglų kalbos gramatika”, 
dr. J. Grigas “Prekių mokslo va
dovėlis”, dipl. ekon. J. Varana-' 
vičius “Buhalterija”, agr. J. Lu- 
za “Politinė ekonomija” ir kt. Ir 
daugiau knygų buvo paruošta, 
bet dėl emigracijos mokyklai 
pertraukus savo veikimą, jos iki 
šiol tebėra neišleistos. Prekybos 
Mokykla leido neperijodinį jau
nimo žurnalą “Žibintas”,, reda
guojamą kun. J. Kuzmickio, o 
taip pat kasdien buvo leidžiamos 
rotatorium spausdintos “Dienos 
Žinios” redaguojamos pasikei
čiant kun. J. Kuzmickio, agr. J. 
Luzos ir St. Lauciaus. Mokyklo
je veikė mišrus choras, tautinių 
šokių grupė ir teatro mėgėjų bū
relis, kurie atskiromis progomis 
pasirodydavo visuomenei.

Prasidėjus emigracijai preky
bos mokykla savo gražų darbą 
turėjo nutraukti. Didelė daugu
ma mokinių i rmokytojų emi
gruoja į Angliją, keletas į Kana-

MALENKOVUI KRITUS
Malenkova iš diktatoriaus pa

reigų išsijojus, Sovietų Sąjungos 
politika, atrodo, vėl grįžta į sta
lininius laikus. Gal ne bereikalo 
londoniškis “Star” rašęs: “Stali
nas mirė — tegyvuoja Stalinas, 
tik nuo dabar — jo vardas Kruš- 
čev”...

Trečiąjį konkurentą į diktato
riaus soštą — Beriją nugalabi
jus, buvo likę tik du pretenden
tai: Malenkovas ir Kruščevas. 
Veik dvejus metus jie rungėsi. 
Vidaus politikoj Malenkovas bu
vo linkęs daugiau koncentruotis 
į lengvosios pramonės sritį, o 
tuo pačiu, žinoma, ir kolchozi- 
ninkams prie pietų vietoj dvie
jų neluptų bulvių, pridėti dar 

I po trečią, gi Kruščevas — buvo 
i ir tebėra nuomonės, kad kolcho- 
zininkai ir toliau turi liktis bad- 
miriaujančiais žiemkenčiais, o 
visą pramonę — įkinkyti į sun
kųjį vežimą, atseit, patrankoms 
kalti...

Užsienio politikoj — Malenko- 
■ vas buvo paėmęs gana gudrų 
“taikaus sugyvenimo” kursą. 
Tas itin gerai veikė kaikuriuos 
Vakarų politinius snobus ir net 
didžiosios Vakarų politikų gal
vos buvo susižavėjusios Soivetų 

^siūloma “taikos. politika”. Gi 
ypatingai norėjosi “taikiai sugy
venti” su raudonaisiais ir su jais 
derėtis be galo, be krašto britų 
darbiečiams ir Vak. Vokietijos 
socialdemokratams...

Gf Kruščevas užsienio politi
koj, atrodo, yra nusistatęs laiky
tis sugniaužto kumščio taktikos. 
Ir vieno iš jų ir kito doktrinali- 
nis siekimo taškas, savaime aiš- 
ku. — pasaulinė revoliucija, ta
čiau veikimo metodai nevienodi.
Kodėl “premjeru” ne Kruščev, 

bet Bulganin?
Pirmiausia, atrodb, gal todėl,

prekybos mokyklos dešimtmetis
dą ir JAV. Dabar šis santykis 
yra pasikeitęs, kai iš Anglijos 
dalis peremigruoja į Kanadą.

Š. m. sausio 29 d. Toronte, lie
tuvių Šv. Jono Kr. parapijos sa
lėje, buvusių mokinių iniciaty
va buvo suruoštas dešimtmečio 
paminėjimas. Paminėjime daly
vavo buvę tos mokyklos moky
tojai: kun. B. Pacevičius, J. Da
gys, P. Januška, E. Vaičius, J. 
Valiulis, apie 40 buv. mokinių ir 
KLB Švietimo ir Kultūros Fon
do atstovė I. Matusevičiūtė. Pa
minėjimas pradėtas buv. malda 
prieš pamokas. Dešimtmečio pa
minėjime dalyvavę mokytojai 
gražiai susirinkusius pasveikino. 
Iniciatorių vardu kalbėjo Jonas 
Aukštaitis, A. Dilkus, V. Bačė- 
nas, A. Aisbergas ir kt. Iz. Matu
sevičiūtė sveikindama palinkėjo 
visiems išlikti lietuviais ir savo 
šeimas auginti lietuviškoje dva
sioje. Dabar lankąs Toronto M. 
Konservatoriją L. Januška susi
rinkusiems padainavo solo gra
žių dainų.

Kalbose buvo iškelta mintis 
išlaikyti šį gražų vienetą ir to
liau ir dėlto reikėtų susiorgani
zuoti. Sudaryta organizacinis ko
mitetas, kuris peržiūrės galimy
bes ir sudarys projektą būsimam 
prekybinių’ vienetui įsteigti. Į 

i org. komitetą įeina J. Aukštai
tis, A. Aisbergas. V. Bačėnas. J. 
Besasparis. A. Dilkus, J. Pesec- 
kas, J. Kažemėkas. A. Juraitis ir 

i A. Žukauskas. Org. komitetas 
j Įgaliotas sušaukti visuotinį susi
rinkimą. kuris galutinai peržiū
rės pateiktus projektus, geriau
siąjį priimant ir bus įsteigtas 
prekybinis vienetas.

Tenka pažymėti, kad kai ku
rie kiek anksčiau Į Kanadą atvy
kę buvę mokiniai gražiai reiš
kiasi prekyboje. Paminėtina J. 
Aukštaitis, “Mohawk” baldu

kad Kruščevas nori visą reikalą 
diriguoti tarytum iš “už krūmo”, 
atseit, lyg truputi slaptai. Antra, 
Bulganina iškišti į tokį viešą 
postą dargi ir šiaip buvo labai 
paranku. Mat, tas žmogus, atro
do, lėtoko būdo, kuris niekad ir 
niekeno nebuvo minimas kaip 
Stalino įpėdinis.- Be to, jis nie
kad ir nesiryš paveržti ir Kruš
čevo tikrosios diktatoriaus jė
gos, tuo labiau, kad jis, nors va
dinamas maršalu, nėra joks pro
fesionalas karys ir, galimas da
lykas, net nežinąs iš kurio galo 
šautuvas šauna,..
Ar bus teisiamas Malenkovas?
Nor Kanadoje gyvenąs Igoris 

Guzenka Toronte “The Tele
gram” pasiskubino papranašau
ti, kad Malenkovas ne tik būsiąs 
teisiamas, bet sulauksiąs ir Se
rijos likimo — būsiąs nužudytas, 
tačiau neatrodo, kad taip būtų. 
Galimas daiktas, Guzenka pasi
skubino su pranašyste. Malenko
vas, gudriai Kruščevo prispirtas 
prie sienos, patetiškai atsisakė 
“premjerystės”, prisipažino kly
dęs savoj politikoj ir dabar ga
vęs nežymią elektros jėgainių 
miinsteriją, dar plus — “vice
premjero” titulą — bus laikomas 
ir nenužudomas. Tuo labiau, kad 
dabartinėj valdžioj yra visi tie, 
kurie jam padėjo Beriją sudo
roti — Bulganinas, Žukovas ir 
pats Kruščevas...

Tokių smukimų yra pasitaikę 
Soivetuose ir kitiems. Molotovas 
taipogi yra buvęs smukęs iš užs. 
reik, ministerio pareigų. Jis Sta
lino laikais netgi savo žmoną 
buvo palydėjęs į Sibirą, o dabar 
žiūrėkime, pagal Kruščevo kur
są kaip karingai šnekėjo prieš 
vakariečius, ypač amerikonus, 
Malėnkovo atsistatydinimo po
sėdyje ... Jis vėl galingas...

Pr. Alšėnas. 

prekybos dalininkas, savo pa
vyzdžiu žinomas lietuvių ir sve
timtaučių tarpe.

Buv. mokyklos direktoriui J. 
Varanavičiui pasiųsta sveikini
mas gražiai įrištame albume (jis 
šiuo metu gyvena Anglijoje).

Iškelta mintis iš buv. mokyto
jų ir mokinių suorganizuoti Va
sario 16 gimnazijos rėmėjų bū
relį ir remti vieną mokinį, kuris 
bus nusistatęs vėliau eiti augš- 
tuosius prekybos mokslus. Pra
džiai paskubomis surinkta auko
mis $36 ir pasiųsta gimnazijai, 
kurios direktoriumi šiuo metu 
yra dr. VI. Literskis, anksčiau 
buvęs “Žibinto” Augštesn. Pre
kybos Mokyklos mokytoju. P. J.

Mirė prof.
Paryžiuje vasario 2 d.. 83-čius 

metus eidamas, mirė prof. Al
bert de Geouffre de La Pradelle, 
kadaise Lietuvos vyriausybei 
konsultavęs Vilniaus klausimu 
kartu su prof. L. Le Fur ir prof. 
A. Mandelstam. Tai paskutinis 
iš trijų išvardytų konsultantų. 
Pažymėtina, kad prieš kelis me
tus jis palankią nuomonę davė 
latviams pasų reikalu. Karo me
tu yra parašęs “Marxisme Ten- 
taculaire” nukreiptą prieš komu
nistus. Prieš karą Paryžiaus uni
versiteto Teisių fakultete dėstė 
tarptautinę teisę doktorato kur
se, taip pat Tarptautinių Augš- 
tųjų Mokslų Institute. Nuo 1938 
metų bebuvo garbės profesoriu
mi. Ligi pastarųjų savo gyveni
mo dienų dirbo kaip Diplomati
nių Studijų ir Tyrimų Instituto 
direktorius, ryšiuose su UNES 
CO. Prieš karą artimai dirbo su 
Prancūzijos užs. reik, ministeri
ja. Oro ministerija ir Karo Lai
vyno ministerija. Jis buvo dau
gelio svetimų kraštų akademijų 
narys ir Tarptautinės Teisės Ins
tituto pirmininkas. Jo mokslo 
veikalus būtų galima sunku iš-

TĖVIŠKĖS TAUTINIAI ŠOKIAI ’
SERIJOS NR. 4 — LENKIJA.

ĮSPŪDINGAS LENKIJOS ŠOKIS.

Šiemet vasario 27 d. vykstan
tiems rinkimams į LTSR augšč. 
tarybą, kaip ir paprastai, kandi
datai “iškeliami” darbininkų bei 
kolūkių susirinkimuose. Kaip 
taisyklė, susirinkimuose pasiūlo
ma koks nors iš partijos didžiū
nų — Chruščiovas, Malenkovas 
(jis labai daug kur statytas, mat 
dar nežinota, kad “nesugeba”, 
Mikojanas, Suslovas ir kt.), o po 
jų kurio pasiūlomas koks • nors 
iš Lietuvoje veikiančių partie
čių arba lokalinis veikėjas. Ka
dangi iš kiekvienos apygardos 
bus išrinktas tik vienas, tai mes 
čia suminėsime tik lietuviškuo
sius, nes prieš juos pastatomieji 
tūzai tik dėl garbės testatomi. 
Tik keletas iš jų bus balsuojami. 
Pateiksime čia kandidatus — jie 
bus ir išrinkti — tokia tvarka, 
kaip paskelbta “Tiesoje”. Stam
besnieji miestai yra paskirstyti 
į kelias rinkimines apygardas. 
Jų mes čia nežymėsime. Paste
bėsime tik, kad išviso rinkimi
nių apygardų yra 209. Vilniuje 
— 14, Kaune — 14, Šiauliuose — 
5, Klaipėdoje — 5, Panevėžy — 
4 ir t.t. Pagal tai galima apskai
čiuoti ir miestų bei viso krašto 
gyventojų skaičių, nes 1 depu
tatas renkamas nuo 15.000 gy
ventojų.

Kandidatai pagal rinkimines 
apygardas:

Vilniaus —- Malenkovas; “El- 
fos” fabriko šaltkalvis N. V. Ti- 
mofijevas; kp ck sekr. A. Snieč
kus; Czerwony Sztandar” redak
torius Anton Fedorovič; “Leli
jos” fabr. siuvėja Bronė Stanke
vičiūtė; garvežių depo vyr. ma
šinistas Vaclovas Cicėnas; VII 
vid. mokyklos dir. Aldona Bal- 
sevičienė; IV ligoninės vyr. gy
dytojas T. Cholcdilin; miesto 
partijos k. sekr. Marijonas Kene- 
vičius; geogr. m. kandid. Valeri
ja Čepukytė; elektromech. ga
myklos šalkal vis Juozas Muraus
kas; Baltijos geležinkelio Viln.

La Pradelle
skaičiuoti. Kaip katalikas, velio
nis buvo idealistinės tarptauti
nės teisės koncepcijos gynėjas.

Šv. Raštas už gelež. uždangos
Olandijoj susiorganizavo dva

sinės veiklos draugija, kuri pasi
ryžo parūpinti šv. Raštą už ge
ležinės uždangos esančioms tau
toms. Nesant kitų būdų, supla
nuota siųsti biblijas balionais iš 
V. Vokietijos link Čekeslovaki- 
jos, Lenkijos ir Rusijos. Šiuo bū
du dabar siunčiami į tuos kraš
tus laisvės atsišaukimai. Numa
tyta šį pavasarį pasiųsti 10.000 
biblijų. Tai Olandijos protestan
tų iniciatyva. Dar nežinia ar ka
talikai prisidės.

Įsigaliojo pabėgėlius liečianti 
konvencija

Nuo pr. metų spalio 29 d. įgijo 
galios Prancūzijoje Tarpt. Kon
vencija liečianti pabėgėlių sta
tusą, pasirašytą Ženevoje 1951. 
VII. 28. Atrodo, kad socialiniais, 
darbo reikalais mūsų piliečių pa
dėtis kiek pagerės— palengvės, 
nes jų statusas priartės prie 
prancūzų padėties. L. G. K.

Mazur šokis kilęs iš lenkų provincijos Mazovijos, kur 
jį seniau ratu šokdavo šešiolika arba aštuonios poros. 
Per metų metus patyrę šokikai nuolat keisdami jo 
formą paliko daugel šio šokio variacijų — imamai šią 

baliaus šokio formą, kuriuo dabar 
iškilmingai užbaigiami pokyliai. '

Šis šokis kartu su kitais lenkų • 
papročiais ir kultūra gali turėti di
delės reikšmės Kanados kultūri
niame išsivystyme.

Prisiminkite tai, kai galvojate 
apie savo tėvynę.

3 PUSL.

apyg. viršin. Ant. Kožuchovskis; 
univ. rektorius Jonas Bučas; N. 
G. Ciganovas.

Kauno — M. Gedvilą; medici
nos instituto direkt. Zigmas Ja
nuškevičius; Ąžuolyno motorų 
remonto cecho vyr. meistras Jo
nas Biezis; Molotovas; “Triny
čių” fabriko brigadininke Stasė 
Kazlauskienė; politechnikos ins
tituto dir. Kaz. Baršauskas; P. N. 
Laščenko; miesto darbo žmonių 
deputatų tarybos vykd. kom. pa
vaduotoja Janina Narkevičiūtė; 
LTSR miestų ir kaimų statybos 
ministras Josif. Maniušis; “Dro
bės” fabr. dir. Albinas Plioplyš; 
I vidur, mokyklos mokymo da
lies vedėjas Mar. šerkšnienė; 
vykd. kom. pirm. Juozas Piligri
mas; Chruščiovas; “Litekso” 
brigad. Ver. Mačikonytė; darbin. 
Bronė Bojarčikienė.

Šiaulių — miesto partijos sekr. 
Kaz. Pilelis; galvaninio cecho 
šlifųotoja Sofija Bružienė; TSRS 
ck sekr. M. A. Suslovas; miesto 
kom. sekr. Eugen. Kasnauskaitė; 
kolūkio agron. Ona Lazauskai
tė; vykd. kom. pirm. Motviejus 
Vilutis; “Verpsto” trikotažo dar
bininkė Viera Indriulienė.

Garliavos — prof. Pr. Mažylis.
Lekėčių — LTSR Raud. kryž. 

c. kom. pirm. Vikt. Brigmanas.
Klaipėdos — trailerio kapit. 

Vasiliejus Michalskis; •
Smiltynės — TSRS didvyris 

Al. Kuznecovas.
Kazlų Rūdos — ra j. vyr. veter. 

gydytojas Vaclovas Plauska.
Kupiškio — prof. Kostas Kor

sakas.
Pakruojo — agron. Zita Sta- 

siškytė.
Svėdasų — rašytojas Vienuo

lis - Žukauskas.
Kybar|ų — kiaulininke Elena 

Aušuraitė.
Panemunėlio — poetas Eduar

das Mieželaitis.
Jonavos — MTS dir. Kazys 

Vaičiulis.
Kaltinėnų —: rašyt, dramatur

gas Albertas Juozas Juozėnas - 
Baltušis.

Pilviškių •— kolūkietė Ona Di- 
džiūnienė.

Joniškėlio — Lkp ck propag. 
ir agitac. skyriaus ved. Jonas 
Smilgevičius.

Žiežmarių — zootechnikas St. 
Daunoras.

Kruonio — Alfonsas Randa
kevičius.

Dūkšto -— hidroelektr. tarp- 
kolūkinės tarybos pirm. Dimit
ri jus Ivanovas. ■

Rudaminos — MTS mechani
kas Vladimiras Zamaras.

Žem. Naumiesčio — LTSR 
augšč. tarybos pirm, pavad. My
kolas Junča - Kučinskas.

Šėtos brigad. Michalina 
Vyšniauskienė. .

Rietavo — LTSR kp ck pra
monės ir transporto skyr. ved. 
Stasys Kondraška.

Radviliškio — depo mašin. ins
truktorius Meč. Ivatnauskas.

Mažeikių —- rajono kp kom, 
sekr. Kaz. Pivoriūnas.

Varnių —- Pavandenio vidur, 
mok. mokytoja Vincė Keturaus- 
kienė.

Ž. Kalvarijos — kolūkio pirm. 
Leonas Statulevičius.

(Bus daugiau)



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
K

Pavergtoje tėvynėje
“Tarybinė moteris” žurnalas 

esąs taikomas kolūkio moterims.
Švietimo ministro pavad. J. 

Kavaliauskas Tiesos N r. 3 rašo 
apie mokyklų padėtį. Pagiria 
Joniškio rajono Baziūnų pr. mo
kyklas mokyt. Rudytę, Ukmer
gės raj. Veprių septynklasės m. 
mokyt. Jurkūną, Vievio vidur, 
mokyklos mokyt. Bartuškienę, o 
daug kur puola ir bara. Rietavo 
rajūne veik t-3 mokinių esą ne- 
pažangūs, kad Tverų, Gomont- 
iankio, Andricjavo, Medingėnų 
septynmetėse mokyklose žemas 
pažangumas keliąs rimtą susirū
pinimą. Panašiai esą Anykščių. 
Kelmės, Simno raj. kaikuriose 
mokyklose. Tai esą vis dėl mo
kytojų, nesugebėjimo gerai dirb
ti.

Kernavės kraštotyros muzie
juje esą 1800 eksponatų, bet jis 
cs° nesutvarkytas ir dir. Gry
bausko atidaromas, - kada jam 
patinka. Reikią remonto, nes lu- 
h:s ba^ia griūti, nuo sienų-bi- 
rąs tinkas.

naująsias žemes!” šūkis da
bar skamba ir Lietuvoje — kar
tojamos Chruščiovo kalbos iš
traukos, Mask\'os komjaunimo 
deklaracija, rašanti apie atosto
gom atvykusių iš dykrų pasako
jimus apie “pasiaukojantį tary
binių žmonių darbą plėšininėse 
žemėse”. Vaizduoti tą lyg sto
vyklavimo pramogom, matyt, 
jau nebegalima. Jaunimas ver
čiamas “savanoriškai” rašytis ir 
vykti ten. Nuolat “Tiesa” skelbia 
eilę tokių pavardžių.

Vilniaus šiaurinėje dalyje au
gąs pramonės rajonas ir naujos 
gyvenamos gatvės. Ten veikia 
“Puntuko” gamyklą. Į rinkimine 
komisiją laboratorijos vedėjai 
Vi Intienei pasiūlius išrinktas 
elektrikas Petras Baldyšiu.s, į 
.miesto tarybą —- formuotojas 
pirmūnas Georgijus Marcinke
vičius. į apygardos rink. koin. — 
inž. technologas Alb. Minderis.

"Kauno Audinių” fabriko dar
bininkai į rink. kcm. išrinko Al
doną Gudanavičiūtę, “Neries” 
Praną Reresnevičių, “muzikinis 
dramos teatras aktorių V. Rim
kevičių, “Raidės spaustuvės” 
komjaunuoliai į apygardų rink, 
komis, išrinko komjaunuolius: 
Kaži Bazūną, Vosylių Metlovą

Vilniaus radijo pranešimu, 
“šimtai T. Lietuvos jaunuolių 
studijuoja Maskvoje, Leningra
de. Kijeve, Minske. Chorkove, 
Sverdlovske ir kituose miestuo
se. Vien tik šalies sostinėje — 
Maskvoje .besimokančių lie
tuvių studentų skaičius prašoka 
400”. Dešimtys lietuviu studen
tų pernai "buvo įžymaus įvykio 
— Maskvos Lomonosovo vardo 
un-to gyvenimo liudininkai".

Skelbiama, kad "daug lietu
vių mokosi Maskvos Kaganovi- 
čiaus vardo lengvosios pramonės 
ir technologijos institute, Molo
tovo vardo energetikos- institute, 
visasąjunginiame kinematogra
fijos institute, Gorkio vardo li
teratūros institute ir dar dauge
lyje kitų sostinės aukštojo moks
lo ištaigų”.

Į tyrlaukius vis siunčiama. 
Tiesa, perijodiškai skelbia kores
pondencijas. kur kokie jaunuo
liai “partijai pašaukus” pareiškę 
noro vykti i dykras:

Plungės “Linų audinių” šalt
kalvis komjaunuolis VI. Vaitkus, 
kolūkietis komj. Vaclovas Gri
gaitis, baigęs Viekšnių mechani- 
zavimo mokyklą, Pakalniškis ir 
Mistriukovas.

Iš Radviliškio “autotraktorių 
remonto fabr. šaltkalvis komj. 
Vyt. Jankauskas, komj. sekret. 
Petras Alsys, komj. rajono ko
miteto biuro narys Semionovas 
Ferdmanas. Mečvs Ruodžįūnas,

HAMILTON, Ont.
Naujosios apylinkės valdybos 

pirmasis posėdis su organizacijų 
atstovais įvyko vasario 11 d. Ja
me v-bos pirm. Vainauskas pra
nešė apie Nepriklausomybės 
šventės minėjimo iškilmes, ku
rios nukeltos į vasario 27 d. Pa
grindinę kalbą sakys adv. Skipi
tis, atvykstąs iš Čikagos. Meni
nę dalį atliks Rochesterio choras 
ir tautinių šokių grupė, kurie yra 
stiprūs meniniai vienetai. Pir
mininkas labai jautriai ir nuošir
džiai prašė visų lietuvių šioje di
džiausioje mūsų tautinėje šven
tėje dalyvauti: ir pamaldose A. 
Vartų bažnyčioje ir oficialiojoje 
dalyje, kuri įvyks Westdale Col
legiate 5 vai. pp.

Kalbėdamas apie senosios val- 
lybos išleistą albumą, padejavo, 

esą’ dar jo reikią parduoti apie 
150 egz., kad būtų padengtos lei- 
limo. išlaidos. Pažymėjęs, kad tai 
gražus ir vertingas prisiminimas 
kiekvienam hamiltoniečiui lie
tuviui, prašė visus tautiečius jį 
įsigyti, o organizacijoms suges- 
tijonavo nusipirkti jo po 10 egz. 
eventualiai reprezentacijai. ■

Tame pačiame posėdyje nutar
ta pravesti liet, laikraščių plati
nimo vajų. Suorganizuoti platin-
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sekr., S. Rickienė — ižd., J. Am- 
braziejienė — vicepirm. Ligonių 
lankymo reikalais rūpinsis A. 
Mačiulaitienė.

Pirmininkės adresas: 492 Wil
son Se.» tel. LI. 4-2749. sp.

Paskaita moterims. Kovo 13 d., 
sekmadienį, 3 vai. pp., Aušros 
Vartų parapijos salėje dr. Balt
rušaitis. skaitys paskaitą apie 
moterų ligas. Kviečiame mote
ris gausiai dalyvauti.

LKM D-jos valdyba.
Vasario 16 numery Hamiltono 

Spectator įdėjo E. Lengniko 
straipsnį “Lithuanians Know 
Coexistence with Communism 
is fatal”. Straipsnis rimtai, ir ge
rai paruoštas. Vasario 15 d. per 
Hamiltono CHML radio stotį pu
sę valandos buvo transliuojama 
programa “Lithuanian Comme
moration”. Lietuvių cardu ang
liškai kalbėjo Edith Hyder, išgur
dama su entuziazmu lietuvių 
tautą ir Lietuvos žemę. Po kal
bos sekė plokštelių muzika, kuri 
prasidėjo kapota “Vėliavos iškel
tos” ir baigėsi “Adieu mein Lie
ber Guarden Offizier, Adieu” — 
lieuviškai. Tarpe buvo liaudies 
dainos išpildytos atskirai vyrų ir 
moterų dainininkų.

Šitas plokšteliu parinkimas ta
čiau jau buvo žingsnis pirmyn 
nuo pereitų metų Vasario 16 ra
dio programai parinktos muzi
kos, kurion įėjo kariškos rikiuo
tės pavyzdys ir arija iš operos 
“Žydė”. S. P.

St. Catherines, Ont.
Vasario 16-ji paminėta vasa

rio 13 d., sekmadienį, 10 vai. ry
to. Minėjimas buvo pradėtas iš
kilmingomis pamaldomis, kurias 
laikė ir tai dienai pritaikinta pa
mokslą pasakė T. B. Mikalaus
kas, OFM. Bažnytines giesmes 
papildė solistė V. Paulionienė, 
gražiai sugiedodama Avė Maria. 
2 vai. p.p.. klebonui išsirūpinus, 
buvo duotas lietuviškų dainų 
koncertas per radio stotį. •

Slovakų salėje 4 vai. p.p. vyko 
oficialioji minėjimo dalis, kurią 
atidarė L. Bendruomenės pirm. 
S. Šetkus, pakviesdamas- paskai
tai rašytoją J. Jankų, atvykusį 
iš Rochesterio, NY. Sveikinimo 
žodį tarė latvių, estų ir ukrainie
čių atstovai, iš lietuvių skautų 
vardu sveikino P. Balsas, parapi
jos vardu Tėv. B. Mikalauskas, 
choro vardu A. Paulionis.

Meninėje programoje pirmą . ..r_.___ ___
kartą dalyvavo gabi mūsų kolo- ^Martišauskas (m i r ė pernai), odontologijos kursą, išlaikė vi
nį jos pianistė Sigutė Piplionytė. Juozas Menkeliūnas, Vyt. Moi- sus ger^aminus ir imasi savaran- 
Sol. A. Paulionis galingu savo gis, Elena Morkūnas, Antonina j kiškcTdantų gydytojos darbo. Ji 
bosu gražiai padainavo dvi Šim-! Jonas ir Ona Nelsas, Kazys Nau- - . ..
kaus dainas: Dar nepaketinau,. sėdas. Ant . Pavasaris, Kazim, ir 
Tamsiojoj naktelėj, ir Beetho- Jadvyga Petruškevičius, Rein- 

holdaš Rėdneris. Jonas Saikus, 
Jurgis ir Irena Šepučiai, Bronė 
Skudžinskaitė, Leonas, Ona ir 
Antanas Šulcas. Eliza Tamošai
tis. Ant. Trinkūnas, Maria Tu
mas. Olgą Trinkūnas, Vilius Tu
mas.

Lietuviai pasaulyjeTF v-bos nariams, o iš tolimesnių 
vietų rašykite St Bakšiui, 38 
Stanley Ave., Hamilton, Ont, 
kartu prisiųsdami pinigus.

Kam skolintis draugo prenu
meruojamus “TŽ”? Užtenka tik 
paskambinti JA. 9-4662, ir jie 
tuojau pradės jus lėrikyti.

Sk. St.
Jau veikia kooperaty vas Talka

Šio mėn. 13 d. įvyko Hamilto
no kooperatyvo “Talka” steigia
masis susirinkimas, kuiame da
lyvavo nemažas skaičius lietu
vių. Kooperatyvų Kredito Uni
jos atstovas p. Smith atsilankė 
i susirinkimą ir plačiai paaiški
no kooperatyvo veiklą. Be pa
vienių lietuvių, kooperatyvo na
riais gali būti ir organizacijos. 
Plačiai tapo nušviestos prievo
lės busimųjų “Talka” valdomų
jų organų. Įstatai nedraudžia 
būti nariu keliuose panašiuose 
kooperatyvuose. Klausimas iš
kilo, kai kurie lietuviai jau yra 
nariai savo darboviečių kredito 
kooperatyvų ir, aišku, nori pri
klausyti ir savam — Jjetuviškam 
kooperatyvui. Tokiif marių indė
liai atskirai kiekviename koope
ratyve yra apdraudžiami. Į kre- 

i” val- 
i dybą išrinkti ir pareigomis pa-

pirmininkas, Alfonsas Vainaus
kas — vicepirm., Povilas Vaito
nis — sekretorius, Ernestas Len- 
gnikas— iždininkas {treasurer), 
Albertas Repčys — narys. Kre
dito komitetan išrinkti: Jonas 
Mikšys, Kazys Stanaitis ir Anta
nas Šukaitis. Revizijos komisi j z 
sudaro: Albertas Jankūnas, Pet
ras Lukošius ir Povilas Savickas. 
Visi valdomieji organai susideda 
iš patyrusių finansų srityje as
menų ir jau Lietuvoj dirbusių 
kredito kooperatyvuose.

Tuoj pat į kooperatyvą “Tal
ka” įstojo 35 nariai ir beveik vi
si įnešė pirminius pajus- Šerus.

Parapijos klebonas kun. dr. J. 
Tadarauskas nuoširdžiai remia 
šį gražų pirmąjį ekonominį lie
tuvių žygį ir mielai leido be at
lyginimo kooperatyvui naudotis 
esančia prie parapijos salės skai
tyklos patalpa. Todėl, koopera
tyvas jau pradeda darbą ir kiek
vieną sekmadienį tuojau po ant
rųjų pamaldų bibliotekos skai
tyklos kambaryje bus “Talkos” 
žmogus, kuris atlikinės visus rei
kalus. Tuo laiku kiekvienas gali 
įstoti nariu įmokant 25 centus 
įstojamojo mokesčio ir $5 už Še
rą (gali būti sumokamas ir da
limis). Ten pat jau priiminėja
mi ir indėliai. Apie paskolų iš
davimą bus pranešta vėliau, nes 
kulkas turi praeiti (am tikras 
laikas 1 igi galūtinai bus sutvar
kytos knygos ir dokumentai.

Kooperatyvas jau atidarė cin. 
sąskaitą Bank of Commerce. 
Pašto - susirašinėjimo reikalu 
kreiptis šiuo adresu: Mr. Ernes
tas Lėngnikąs, 15 Homewood 
Ave., Hamilton, Ont., telefonas 
JAckson 9-2114.

Kadangi “Talkos” nariais gali 
būti ne tik Hamiltone gyvenan
tieji lietuviai, bet ir už Hamil
tono ribų, tai tikimasi, kad iš 
plačiosios tabako ūkininkų apy
linkės įstos nemažas skaičius 
narių. E. S.

L. Kat Mot. D-jos valdyba pa
siskirstė parigomis: K. Meškaus
kienė — pirm., E. Mikolanienė —

Justas Sara pinas ir kt. Išviso 
esą )2.

Iš Vilniaus silikatinių plytų 
fabriko pareiškę norą važiuoti 
brigadininke T. Markauskaitė, J. 
Šniežko, brigadininkas P. And- 
riukovas, komį. L. Kreivytė ir 
motoriste J. Avėnaitė. Iš “Dro
bės” Kanejevaitė, iš “Pergalės” 
turbinų gamyklos tekintojas An- 
eutas, “Linas” audėja Maska- 
liūnaitč ir kt.

Trakuose yra “Kaitros” ga
mykla, kuri pradėjus gaminti 
emaliuotas ketaus vonias”. Par
tijos biuro sekret. M. Aleksieje- 
vas.

Maskvos nuolatinėje statybi
nėje parodoje iš Lietuvos yra 
eksponatų: Daugelių ir Rokų 
plytinių, Vilniaus "Krosnies” 
koklių bei čerpių gamyklos, Vil
niaus statybos tresto kombinato 
medžio dirbiniai.

Ateistinėmis temomis “moks
linių” paskaitų esą mažai tepri- 
siunčiama, skundžiasi “Kretin
gos kultūros namų lektoriumo 
vadovas” L. Vališauskas. 1954 m. 
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inkaro j Klausimuose ir sumanymuose: siskfrstė: Juozas Giedraitis 
ir tai- buvo kelti liet, šeštadieninės pirmininkas, Alfonsas Vain

-------------------------------- i. - . jucį v void nmiuiuo 21 
tebuvę gautos 2 tokios paskaitos. I timo vac]Ovui A. Mingėlai. 
ir Vytautą Leonavičių. “T~’— ..
kombinato darbininkai __ _
nauto.’ai — siuvėją PraskOyiją i mokyklos sunkumai, bet, posėdy 
Pavozajevą, Bernotą Baurą ir nesant jos vedėjo, šis klausimas 
Antaną Janušauską. atidėtas ateičiai. y

Utenos MTS į Vyžuonų rinki
minės apygardos rink. kom. di
rektoriui Bogomolnikovui pasiū
lius “iškeltas” brigadininkas 
Juozas Zabukas. Susirinkime 
kalbėjo: Gavėnas, Krištaponie- 
nė, Subačius ir kt. Jo brigada 
“Leliūnų” kolūky darbo planą 
Įvykdžiusi 11P L , '

Rajono medic, dabuotojąi iš
rinko ligoninės direktorių VI. 
Karaliūną.

“Tauragnų" kolūkio nariai iš
kėlė” kolūkio pirmininką Atriu- 
kevičiij.

I Vievio apyg. 
kolūkio išrinkta 
Varankevičiūtė. 
rajono kom sekr 
skis, nuo švietimo darbuotojų____________
vidurinės mok. direktorė Elena : metiniame žurnale “The Aylmer 
Lančinskaitė, nuo MTS — bri-! News”, 
gadininkas Julius Urbonas.

Prienuose priešrinkiminėj agi
tacijoj dirba: Luninas, Livcno- 
rovas. Rapkevičienė. komjaun. 
Norkūnienė, Leonavičius, moky
tojai Michevičius. 'Puskunigis, 
Birctaitė. ‘

’Į Nėmcnčmėš agitatorių semi- 
' nare dalyvavo mokytojai ir ska:- 
I tykių vedėjai: V. Padlepskaitė,
(4. Kryk>v:čius, J. Černiauskaitė.

rink, ko m. nuo 
kiaulininke Kr- 
nuo partijos — 
VI. Smogoržev-

Uždarbis. Ariogalos raj. Že
maitės vardo kolūkis didžiuojasi 
galėjęs 1953 n i. sumokėti po 3.5

dieni. Be to# dar davęs daržo-

Sakių kooperatyvo vadovai 
nepasirūpinę parsivežti prekiii. 
"Kolūkiečiai nebegali gauti nu
sipirkti žibalo. druskos, degtukų 
. . . kai reikia šiltų drabužių, bal
tinių, veltinių, mums duoda va
sarinius apsiaustus ir kt. nesezo- 
nines prekes, paklausos neturin
čias prekes”, sako vedėja Zak- 
sienė. Pardavėjai, net koopera
tyvo pirmininkai nuolat keičiasi. 
“Eilėje parduotuvių įsigalėjo šei
myniškumas, bičiuliškumas. Pav 
Kriukų vartot. kooper. parduo
tuvės vedėju dirba Undraitis, o 
pardavėja — jo žmona. Šakių 
vartot. koop. ūkiškų prekių par
duotuvėje taip pat dirba vyras 
ir žmona Valaičiai... maisto 
prod, parduotuvėje Nr. 1 vedė- 
jauja Naujokaitis, o pardavėja 
— Naujokaitiėnę ir t.t.” Tas 
Naujokaitis turįs ypatingų ryšių 
ir iš sandėlio gaunąs kokių norįs 
prekių, o kiti — kas nuo jo lieką.

Nepriklausomybės šventės mi
nėjimas ateinanti sekmadienį, 
vasario 27 d. 5 v.v. Wesdale Col
legiate, Main St. W.

Tvirtai apsispręskime visi ja
me dalyvauti, o savo pažįstamus, 
kurie neskaito liet, spaudos ir 
gal būt, apie minėjimą nieko ne
žino. paprašykime irgi jame da
lyvauti.

Nesakykime patys sau, kad čia 
kiekvinp asmeninis reikalas. Są
moningesni lietuviai tūrėtų kiek
viena pasitaikiusia proga pri
minti beatšąlantiems tautie
čiams, kokį didelį nuostolį jie 
daro mūsų tautai.

Gražų straipsnį "Mano senoji 
tėvyne'’ išspausdino Danutė 
Kazlauskienė jos darbovietės

JA VALSTYBES
JAV filmų bendrovė National 

Broadcasting Co Niujorke ruošia 
pasaulinę filmą apie padėtį ko- 
muniątų užgrobtuose kraštuose 
už geležinės uždangos. Filmas 
vadinsis “The Communist Occu
pation of Countries Behind the 
Iron Courtain”. Kompanijos di
rektorius kreipėsi į ALT Infor
macijos centrą, prašydamas su
teikti jam medžiagos iš Lietuvos. 
ALT inf. centras stengiasi pada
ryti viską, kad mūsų tėvynės 
vargai būtų tinkamai užfiksuoti 
filme. Filmas paskiau bus rodo
mas viso pasaulio kino teatruose.
VOKIETIJA

Amerikos Balsas iš Europos 
lietuviškąsias transliacijas iš 15 
min., seniau laistąs Vid. Europos 
laiku 19.15 - 19.30 valandą, pra
ilgino iki pusvalandžio. Jos da
bar duodamos 19 - 19.30 vai. ir 
Lietuvoje girdimos įprastinėmis 
bangomis nuo 21 vai.

Muziko M. Budriūno vadovau
jamas choras per metus turėjo 
dvylika koncertų, iš jų du vo
kiečių ir vieną, Bonnoje, tarp
tautinei publikai. Choras savo 
sukakties proga gavo daug sveb 
kinimų.
venecuela

Maracay kolonijoje yra 156 
lietuviai — 83 vyrai ir 73 mot. 
1948-54 m. laikotarpy čia gimė 
18 berniukų ir 9 mergaitės, mirė 
3 vyrai, 2 berniukai ir 1 moteris. 
Maracay apylinkei išviso pri
klauso 174 asmenys — 106 pilna
mečiai ir 68 vaikai — nes dar 
yra 12 lietuvių Villa de Cura 
miestely ir 6 La Victoria.

Apyl. valdybą sudaro: pirm. J. 
Bieliūnas, vicep. Gorodcckienė. 
sekr; A. Diržys, ižd. J. Kukanau- 
za, šviet. ir propag. vadovas H. 
Gavorskįš,

Venccuclos pilietybę jau yra 
gavę 43 lietuviai: Vincas Baro
nas, Stasė Abaravičius Bieliū
nas, Antonina ir Balys Gelius, 
Pov. Dambrava, Stp. Kasperavi
čius, Vlad. Gutauskas, Luisa Ga- 
vorskienė, Donatas Jakavičius, 
Petras Jaloveckas, St. Jankaus
kas, St. Jarmalavičius, Ona Ja-

; News”. ' . :
' “Toli toli prie Baltijos krantų 
' yra maža šalis, vardu Lietuva— 
mano Lietuva, toji, kurią aš taip 
labai mylėjau ir kurios netekau 
taip anksti”, pradeda autorė ir 
toliau duoda trumpą istorinę ap
žvalgą ir nupasakoja įvykius, ku
rie naujuosius lietuvius imigran
tus atbloškė į Kanadą.

Rašinėlis iliustruotas 4 liet, 
nuotraukomis: Karo muziejus, 
liet, baletas, kryžius prie sody
bos ir gintaro žvejojimas BaL 
tijoje.

D- 
nors 
darbe 
daug ką iš mūsų paskatinti pana
šiai iniciatyvai.

“Spectator” vasario 26 d. vie
ną puslapį užpildys nuotrauko
mis ir straipsniais iš lietuvių gy
venimo Hamiltone. Tuo reikalu 
iniciatyvos ėmėsi K. Baronas.

Labiausiai perkama liet, kny
ga šiuo metu yra Spalio trilogi
jos “Gatvės berniuko nuotykiai” 
ir “Ant ribos". Mėnesio bėgyje 
abiejų parduota po 10 egz. Toliau 
eina Gavėno “Jaunojo galiūno 
keliu”, kuri yra iliustruota spal
votais paveikslais. 1

Klaida? Sekmadienį, vasario 
13 d., per Brantfordo liet, radijo 
valandą buvo pranešta, kad 
“Čiurlionis” į Hamiltoną atvyks
ta vasario 19 d., gi tikrumoje jo 
koncertas Hamiltone bus kovo 
19 d. 7 vai. vak. Gaila, kad klai
dinama.

“Čiurlionio“ koncertui bilietų 
dar galima gauti po.$1.50. Ha- 
miltoniečiai prašomi skambinti

Kazlauskienės -pavyzdys, 
ji dabar organizaciniame 

ir nedalyvauja, turėtu

ARGENTINA
Argentinos lietuviai į Ameri

ką. Nors Argentinos lietuvių 
ekonominė padėtis yra geresnė 
už Brazilijos arba Urugvajaus 
lietuvių, bet atrodo, kad Argen
tinos lietuviai yra labiau palin
kę emigruoti į šiaurės Amerikos 
valstybes. Paskutinio pusmečio 
bėgyje iš Argentinos į Šiaurės 
Amerikos Valstybes yra išemK 
gravę šie lietuviai: Galinaitis^ 
Aug. Iešmantas, abu sen. emigr.; 
dr. Jonas Narbutas |u žmona; 
tremtiniai, Agota Kudaba, sen; 
emigr., Baroniūnas, tremt. ir jo 
žmona Gurskytė (Argentinoje 
gimusi), Misiūnas, sen. emigr. ir 
jo žmona Simonaitytė (Argentic 
noje gim.). Jau turi vizas išvai 
žiuoti į Š. Ameriką Stasys Ivaį 
nauskas su žmona, sen. emigr.; 
Noreikienė su dukra, tr., Zeno-j 
nas Krasauskas ir jo žmona Sta-j 
sė Lukauskaitė, abu tr., Jakai
tis su žmona, tr. ir kt. Kvotas ir 
“afidevits of support” jau turi 
P. Raudpnikis su žmona, sen’ 
emigr., inž. Benediktas su šeima; 
tr. Įsiregistravusių lietuvių, ne-1 
turinčių kvotos, yra labai daug." 

Į Kanadą iš Argentinos yra 
mažiau išvykusių. Prieš penkius 
metus Argentiną apleido ir nu
vyko 'apsigyventi į Montrealį 
Augustinas Ališauskas. Prieš po
rą metų į Montrealį išvyko G. 
Urbonas ir prof. Domo Gruodžio 
sūnus Vytautas. Beveik tuo pa
čiu metu išvyko į Torontą Ka- 
čiulienė su sūnumi. Dabartinių 
laiku į Kanadą išvyko pas bro
lį Ieva Urbonaitė. Į Kanadą iš 
Argentinos nuvykę visi tremti
niai. Dedančių pastangas važiuo
ti į Kanadą negirdėti; norintieji 
emigruoti, yra susirūpinę va
žiuoti į JAV. V* V.
AUSTRALIJA

Liet. Kultūros Fondo penkta
sis suvažiavimas Melburne, ap
svarstęs visą eilę aktualiausių 
švietimo, kultūros, dailės, knygų 
leidimo bei platinimo ir kt. rei
kalų, išrinko naują vadovybę, 
kurią sudaro: A. Krausas, Si- 
mankevičius, Vaičaitis. Valys ir 
Zenkevičius. Į rev. komisiją iš
rinkti — Janulaitis, Paliulis ir 

kayičienė, Michalina Jaloveckie- Į Skėris.
nė. Romas Joneliūkštis. Kazys 
Kazimierėnas, VI. Kuzavinis. VI. V. Aleksandravičienė Adelai

dės un-te sėkmingai pakartojusi 
vi

sus egzaminus ir imasi savaran-

yra baigusi Palangos gimnaziją 
ir Hamburgo un-to odontologi
jos skyrių.
KOLUMBIJA

Tarpiniomnėsc krepšinio var
žybose lietuviai žaidė už vietos 
“Di.stral” įmonę, kuri yra vado? 
vaūjama inž. V. Didžiulio. Var
žybose laimėjo trečią vietą gau
dami specialius pažymėjimus. 
Stipresni žaidėjai paminėtini: R. 
Miliūnas, Alg. Radžiūnas, S. Vis
mantą, Aig. Grigaliūnas ir H. 
Černiauskas. Vietos spaudoje 
buvo atžymėtas augštas lietuvių 
žaidimo lygis.

Lietuvių choras, vadovauja^ 
mas D. Liaugninienės, repetuoja 
mūsų gražias dainas, o mažieji 
— ruošiasi savų programų pasi? 
rodymuose.

veno In questa tomba. Tautinių 
šokių grupė pašoko “Žiogelius” 
ir “Kalvelį”, akordeonu palydėjo 
J. Lianga. Niagaros pusiasalio 
jungtinis lietuvių choras, vadov. 
A. Paulionio. dar visai neseniai 
susiorganizavęs, puikiai pasirodė 
išpildydamas 5 dainas: Tekėjo 
saulutė ir Oi liūdnas berželis — 
Šimkaus; Eisiu girion ir Leiskit 
į tėvyne -- Banaičio; Subatos 
vakarėlį — liaudies daina. Gra
žius patriotinius įvadus dainoms 
parašė ir padeklamavo A. Skais- 
tienė. Minėjimas baigtas Kana
dos ir Lietuvos himnais.

Hamiltono “Aukuro” artistams 
ir jų vadovei E. Kudabienei - 
Dauguvietytei nuoširdus ačiū už 
taip gražiai suvaidintą R. Spalio 
komediją “Batai”. Publika buvo 
patenkinta, klausdama: kada vėl 
atvažiuos su panašiu vaidinimu!

SUDBURY, Ont.
Vasario 16 minėjimą vasario 

12d., vakare, kroatų salėje, ati
darė apyl. pirm. L. Kaspariūnas. 
Turiningą paskaitą skaitė K. 
Daunys. R. Bagdono vadovauja
ma tautinių šokių grupė grakš
čiai sušoko Lenciūgėlį, Klumpa
kojį ir Noriu miego. Šoko Rimas 
ir Regina Bagdonai, O. Siemaš- 
kįenė, E. Šimkienė ir G. Kaspa- 
riūnaitė. Tautiniams šokiams 
grojo A. Kusinskis. V. Montvilas 
padeklamavo šventei pritaikytą 
eilėraštį. Šeštadieninės ’ mokyk
los mokiniai A. Kusinskis, R. Ja- 
kubonytė, V. Jasiūnaitė, Dan
guolė ir Virginija Kriaučeliūnai- 
tės vykusiai pasakė gražių eilė
raščių. Prie vėliavos budėjo R. 
Kačinskas. V. Jasiūnaitė ir K. 
Jakubonytė.

Latviai atsiuntė - sveikinimo 
telegramą. Po meninės dalies ėjo 
šokiai, kuriems grojo vokiečių 
orkestras, ir veikė lietuviškas 
bufetas. Be apylinkės valdybos 
narių prie parengimo daug pri
sidėjo A. Mazaitienė, S. Seme- 
žienė, J. Bataitis, J. Vaičeli’ūnas. 
J. Pranokus, o ypačiai P. Luko
ševičius.

— Vasario 13 d., sekmadienį, 
vainikais išpuoštoj Kristaus Ka
raliaus parapijos salėje buvo at
laikytos iškilmingos pamaldos 
už Tėvynę.

— R. Bagdono vadovaujama 
tautinių šokių grupė vis didėja 
ir ruošiasi tolimesniems pasiro- i 
dymams. Repeticijos vyksta du 
kartus savaitėje mažojoje Christ 
the King parapijos salėje.

kienė

Dr. Ona Valaitienė
Priima ligonius ir gimdyves

ARTRIČIO
bei

Perkant ar parduodant namusREUMATO
SKAUSMUS kreipkitės i mūsų atstovą

Pavyzdžiai veltui Į

po-

I

L. TESLIA Real Estate
PARDUODAMA VISOSE VAISTINĖSE

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

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

susitarimą.

Suite 410
394 Bay St, Toronto, Ont.

Telef.: EM.4-9912 - 
arba EM. 4-8532.

Zig nia> Didzbali
1294 KING ST. E., HAMILTON 

Telefonas LI. 9-3558

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt.

Buckley’s stainless W hite Rub Anks4'u
. Tai KANADIŠKA priemonė SKUBIAI pašalinti

Nesvarbu kaip stiprūs yra jūsų rankų, 
kojų ar kūno raumenų skausmai, W. 
K. Buckley užtikrina jums skubiausią 
pagalbą, kokią bet kada esate patyrę. 
Taip, Buckley’s White Rub patrynus 
mų skubiai su Buckley’s Stainless 
White Rub. Buckley’s White Rub su
teiks jums greitą palengvinimą, nuo 
artričio, reumatinių ir kitų muskula- 
rinių skausmų ir pavargusių, skau
dančių kojų, nes tai pirmas vaistas, 
sudarytas iš 9 skausmus palengvinan
čių medikamentų, sniego baltumo* 
kremas, kuris patepus PRANYKSTA! 
Visur plačiai žinomas, kaip ir "Solid 
linament”.
Taip, jūs galit ATSIKRATYTI skaus- 
įsigeria giliai į jūsų odą. Jis nepalieka 
nei ženklo paviršiuje — tik skverbia
si giliai į skausmo apimtus raumenis 
ir suteikia šilumą teikiantį palengvė
jimą. Nepaprastai greit dingsta jūsų 
skausmai. Išbandykite. Prašykite už 
50č bonkutės.

Taip pat tinka KRŪTINĖS 
SLOGOS PAŠALINIMUI!

Vėliau

• W. K. Buckley Ltd.
I Department N.P. 308
I 559 College Street, 

Toronto, Ont.
Prašau atsiųsti vienq 

I vyzdinį Buckley's White Rub | 
buteliuką. Kortu pridedu 15 
centų už įpakavimą ir paS- 
to išlaidos.

Vardas pavardė

Adresas

Dr. J. Baltrušaitis
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

šeštadieniais nuo 9.30-12 vai.
Kitu laiku pagal susitorimg.

Telefonas JA. 8-5340.

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis.

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

WHITE RUB

-z--:.

OKULISTĖ 
B. BEJNAR - BUKOWSKA 

dirbo nuo 1944 metų. 
94 LAWS ST., TORONTO 

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

Priėmimo vol.: 10 ryto iki 9 vok., sek- 
mod. ir šventod. nuo 2-4 vol. popiet.
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Krepšinis. Praėjusį šeštadienį 
Clevelando Žaibo krepšininkai 
čia žaidė Mažosios krepšinio ly
gos rungtynes. Žaibiečiai Toron
te pasirodė pirmą kartą, bet pa
liko labai gerą įspūdį. Būdami 
visi augšto ūgio labai lengvai 
pralauždavo Vyties zoninį den
gimą, o torontiečiams jų dengi- 
mas buvo neįkandamas. Rungty
nes labai užtikrintai laimėjo Žai
bas 51:38. Žaidė: — Žaibas: Zors- 
ka 10, Barzdukas 13, Pentauskas 
6, Motejūnas 3, Kujauskas 2, Te- 
lyčėnas 17, Vytis: Žukas 11, Su- 
pronas 14, Laurinavičius D. 7, 
Balsys, Mitalas, Paukštys, Dagi
lis 2, Butkys 4.

Priežaismyje Vyties jauniai 
susitiko su St. Vlads krepšinin
kais. Nors pirmos rungtynės ir 
pralaimėtos, bet sveikintinas 
jaunųjų krepšininkų užsimoji
mas rungtyniauti. Iki šiol jie bu
vo beveik užmiršti. Jie išsirinko- 
Komandos kapitonu Strimaitį ir 
žada turėti daugiau rungtynių 
ir rimtai padirbėti. Pačios rung
tynės rodė, kad vytiečiai dar nė
ra užsigrūdinę rungtynėms — 
trūko dažnai drąsos, tačiau rung
tynių pasekmė rodo, kad priešas 

• nebuvo daug pranašesnis. Rung
tynės baigėsi 44:36 St. Vlads 
naudai. Žaidė Strimaitis 8, Lau
rinavičius J. 6, Grigaitis 6, Venc- 

. kus 6, Barškėtis 6, Dagilis 4.
Sekantį sekmadienį vėl maty

sime svečius krepšininkus iš 
JAV — Detroito Kovą. Po stalo 
teniso ir krepšinio rungtynių 
Hamiltone šeštadienį, detroitie- 
čiai apsilankys Toronte ir čia 
sekmadienį žais stalo teniso ir 
krepšinio pirmenybių rungtynes 
su Vyties sportinikais. Tikslus 
laikas bei vieta bus pranešta per 
radiją šeštadienį.

Stalo tenisas. Šį sekmadienį T. 
įvyko pabaltiečių stalo teniso 
rungtynės. Lietuviams jose ne
labai sekėsi, tačiau reikia pami
nėti, kad buvo ir staigmenų. Vy
ties stalo tenisininkė Kasperavi
čiūtė parodė labai gražią kovą 
nugalėdama Toronto ir Ontario 
meisterę latvę Kapostinia. Bet 
kadangi rungtynės buvo vykdo- 

" mos dviejų minusų sistema, ant
rame susitikime Kasperavičiūtė 
turėjo pasiduoti daugiau rungty
nių turėjusiai ^latvei, likdama 
antroje vietoje. Vyrų vienetą lai
mėjo Gvildys, finale nugalėjęs 
latvį Zulps. Vyrų dvejetą laimė
jo Zulps - Eichvaldš, an'troje vie
toje liko Kuga - Apsitis — visi 
latviai. Dėl laiko stokos Gvildys 
- Nešukaitis, vieninteliai dvejeto 
dalyviai iš lietuvių pusės, nega
lėjo rungtynių tęsti. Motefų dve
jetą laimėjo latvės Adminia - 
Skujinia. Mišrų dvejetą irgi lat
viai Eichvaldš - Kapostinia. Lie
tuvių pora Gvildys - Kasperavi
čiūtė liko trečioje Vietoje. Ko
mandiniuose susitikimuose pir
mas vietas laimėjo latviai. Tech
niškos komandinių žaidynių pa
sekmės: lietuviai - estai 5:0, lat
viai - estai 5:1, lietuviai - latviai 
3:5; moterų: latvės - lietuvės 5:2. 
Lietuvius šioms rungtynėms at
stovavo: Gvildys. Rautinš, Nešu
kaitis, Kasperavičiūtė, Dalindie- 
nė. Česnauskienė.

Slidinėjimas. Ateinantį šešta
dienį sporto apygarda bandys 
pravesti, mažas slidinėjimo rung
tynes. Esant tinkamoms oro są
lygoms rungtynės įvyktų prie 
Berrie esančiame Snow Valley. 
Slidininkai, norintieji išmėginti 
savo gabumus nusileidime nuo 
kalno ir slalome, kviečiami at
vykti į nurodytą vietą šeštadie
nio rytą apie 9 vai. A. S.

■ ■ ■ Į

Šachmatai. Toronto* “Vyties” 
klubo A klasės šachmatininkai 
pereitą šeštadienį negailstingai 
supliekė stiprųjį Toronto Chess 
Club 5'^:^ rezultatu. Tokio pra
laimėjimo Toronto Chess Club, 
daugiametis Toronto miesto 
čempionas, savd istorijoj dar ne
turėjo! “Vyties“ klubui taškus 
laimėjo — Vaitonis 1. Matusevi
čius 1, Stepąitis M, Fabricijus 1. 

t Rimas 1, ir Sirutis 1.
Po šios pergalės vytiečiai atsi

stojo pirmaujančių klubų tarpe

ir yra rimtai pasiryžę atgauti 
anksčiau tūrėtą Toronto miesto 
čempionatą. Teliko nugalėti tik 
du varžovus — estų ir vokiečių 
klubus, kurie tikriausiai nėra 
stipresni už mūsiškius ir, jeigu 
jie nebus laimingesni už mūsiš
kius, tai pergalė bus mūsų pu
sėje. Anksčiau vengrų klubą vy
tiečiai nugalėjo 5%:% rezultatu, 
o su ukrainiečių klubu pradėtos 
rungtynės, atrodo, turės ^baigtis 
vytiečių pergale, nes mūsiškiai 
jau turi 3:1 savo naudai su 2 
nesužaistom partijom. Prieš uk
rainiečių klubą taškus laimėjo: 
Vaitonis 1, Matusevičius ir Ste- 
paitis — nesužaista, Fabricijus 
0, Rimas 1 ir Sirutis 1. Be to Vai
tonis jau yra laimėjęs ir prieš 
estų komandos pirmąjį žaidėją.

— Deja, čia kartu tenka ir nu
siminti, kad “Vyties” klubo jau
nieji B klasės šachmatininkai 
«įmet nebeina savo mokytojų ir 
veteranų pėdomis — jie iki šiol 
tebeskina tik pralaimėjimus. 
Prieš, lenkų klubą pralaimėta 
1:5 rezultatu, o prieš estų — 2:3 
su viena nebaigta partija lygių
jų padėtyje. Iš kitų B klasės žai
dėjų teišsiskiria tik Ramanaus
kas, pirmoje lentoje prieš abu 
klubus padaręs lygiąsias.

Šia proga tenka pastebėti, kad 
jaunieji kovotojai paskutiniu 
metu rodė nemaža pretenzijų iš
mušti senuosius žaidėjus iš pir
mųjų eilių, bet kai jie susitiko 
su svetimaisiais, nors ir silpnes
niais. žaidėjais, pasirodė, kad jų 
patyrimas ir kovingumas yra ne
pakankami pergalei. Dabar jie' 
turi įsitikinti, kad kovojant tarp- 
komandinėse varžybose su sveti
maisiais, reikia kitokio įsitempi
mo, ryžtingumo ir atsargumo' 
negu draugiškuose žaidimuose 
su savais. a. s.
. — Iki šiol Niujorke judėjo tik 
paskiri Lietuvių Sporto klubai, 
bet staiga (geriau pasakius, pa
galiau) pabudo ir mūsų augštie- 
ji autoritetai. Liet. Fizinio Auk
lėjimo ir Sporto Komiteto Rytų 
Apygarda (!) vasario 12 d. Niu
jorke surengė “Rytų apygardai 
priklausančių sporto klubų krep
šinio- turnyrą”. Skelbime buvo 
pasakyta: “Krepšinio vienetai, 
kurie dar jiėra užsiregistravę 
apygardoje, prašomi tai skubiau
siai atlikti”. Neužsiregistravusių 
apygardoje, ar gal greičiau nesu
spėjusių užsiregistruoti, matytu 
buvo daug, nes didžiajam “tur
nyre” dalyvavo tik dvi koman
dos: New York LAK ir kaimyni
nės Newarko “Tauras”.

Kaip ten bebūtų, žaidynės, kad 
ir apsiribojusios tik vienomis 
rungtynėmis, įvyko. Niujorko L. 
Atletų Klubo krepšininkai tapo 
laimėtojais, nugalėdami New
arko “Taurą” pasekme 67:57 
(35:29). Už LAK žaidė ir taškus 
pelnė: Bagdonas 0, Alg. Birutis 
18, J. Birutis 0, Daukša 22, Kaz
lauskas 9, Keskonis 7, Mikulskis 
6, Remėza 1, Šlepetys 4'. Newar
ko “Taurą” atstovavo: Galan 2, 
Kidzius 30, Laukžemis 5, Mėti
nis 0, Miknevičius 0, Navickas 
2, Razminas 18 ir Saveikis 0.

Kovo 5-6 d. Niujorke rengia
mos tos pačios Rytų apyg.> stalo 
teniso žaidynės. Skelbime pasa
kyta: “Jose galės dalyvauti visi 
Rytų apygardai priklausą stalo 
tenisininkai, laiku užsiregistra
vę apygardoje”. Registruotis ga
lima pas apygardos vadovą Al. 
Vakselį. 35-09 88th Str., Wood
haven, N.Y. Tikimės ir linkime, 
kad nesusipratimų bus išvengta, 
ir minėtose žaidynėse prigužės 
stalo tenisininkų iš viso Atlanto 
pakraščio. Kviečiami registruo
tis visi, kas tik gali. Manome, 
kad Rytų apygardos vadovybė 
apsidžiaugs susilaukusi tinkamo 
skaičiaus dalyvių, idant vietoj 
“turnyro” vėl neįvyktų tiktai 
dviejų klubų draugiškos tarpu
savio rungtynės.

Bajoras

— Otava. — Kanados federal, 
sveikatos ministerija ' įskiepijo 
8000 savanorių bandomais skie
pais nuo influenzos.
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x NELIK ŠIAIS METAIS BE
X "LIETUVIŲ PIENŲ"

ŽURNALO!

‘Lietuvių Dienų’ žurnalas neprašo pinigų!
Duok savo adresą, ir žurnalo* prade* tuoj lankyti. Prenumeratą galėsi sumokėti 
po mėnesio, dviejy ar net trijg. Metinė prenumerata 5 dol. Administracijoj adre
sas: Lithuanian Day* magazine, 9204 South Broadway, Los Angeles, Celif, USA.

Kiekviename "Lietuviu Dieng" žurnalo numeryje rosi viri 60 dtdeliif, puoinig ir 
aktualu? nuotraukų ii viso pasaulio lietuvių gyvenimo ir veiklos. Vised įdomi ir 
Žodinė medžiaga!

DIENOS
BRABING1S 

BRADING BREWERIES LIMITED 
Ottawa • Wiadsar • Montreal • Hamlltea

MALONŪS PRISIMINIMAI
' ' TAIKOS RŪMAI HAGOJE

Puiki pietų Olandijos provincijos sostinė HAGA gali pasigirti 
savo išdidžia istorija kaip diplomatinis Europos centras. Ir. vienas 
iš svarbiausių šio buvusio pasaulinio vaidmens paminklų, berods, 
yra bokštuoti TAIKOS RŪMAI . . . 1913 m. paskirti vad. Hagos 
Tribunolo vieta — iki II-jo Pasaulinio karo pradžios buvę nuo
latiniai Tarptautinio Teismo rūmai. Nors dalinai okupacijos metu 
sužalota, Haga rodo Olandijos stiprybę ir veržlumą ... su savo 
pastatais, kurie primena anuos laikus, anuos malonius laikus . . .

JŪSŲ MALONUMUI SPAUSDINA . . .

Jungt. Tautos be savo sekre
toriato turi pagalbinių organiza
cijų, skirtų specialiems tikslams. 
Viena tokių yra UNESCO — 
United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organi
zation — apimanti plačius kultū
rinius barus. Jos sekretoriatas 
yra Paryžiuje ir turi 1000 nuola
tinių tarnautojų. Dabartinis jos 
general, direktorius yra Luther 
Evans. Jisai šiek tiek pertvarkė 
organizacijos personalą, kurin 
buvo patekę ne tiktai antireligi
nės linkmės žmonės, bet ir aiš
kūs marksistai. Tai įvyko esant 
UNESCO gen. direktorium Ju
lian Huxley, kuris' pasižymėjo 
antireligine tendencija. Dar ir 
dabar šios linkmės tarnautojų 
yra užsilikę. Pasak “Ensign”, 
UNESCO atsakingoj vietoj esąs 
kanadietis Ross MacLean, buv. 
Kanados filmų tarybos pirmi
ninkas. Jis iš tos tarnybos tu
rėjęs pasitraukti, nes raitosios 
policijos anketa nebuvusi jam 
palanki. Pasitraukęs nuėjo UN

i?**A. t A. karo lakūnui AIGIUI NAVIKĖNUI žuvus lėktuvo 
nelaimėje beeinant tarnybos pareigas Vokietijoje, jo mamy- 
tę mūsų narę

ELENĄ NAVIKĖNIENĘ, jos šeimą ir gimines

nuoširdžiai užjaučia ,

Karo lakūnui Įeit. ALGIRDUI NAVIKĖNUI, einant tarny
bos pareigas, žuvus,

Ponią E. NAVIKČNIENĘ ir šeimą 
nuoširdžiai užjaučia ’

* Montrealio Šalpos Komitetas.

Vasario 18 d. pasaulio lietuviai 
minės dailiosios raštijos tėvo, 
Kristijono Donelaičio, 175 metų 
mirties sukaktį. Kiekvienam lie
tuviui brangus nemirtingojo epo 
“Metai” autorius, hegzametrinės 
poezijos atgaivintojas bei religi
nio realizmo kūrėjas. Todėl ir 
"bolševikai pasiskubfhO' pasigirti, 
kad “tinkamai atšęs” Tolminkie
mio dainiaus sukaktį. Kokia 
prasme — visi gerai žinome. Jie 
vėl bandys giliai Dievą tikintį 
evangeliką kunigą Kristijoną 
Donelaiti atvaizduoti ateistinio 
komunizmo pirmtaku. Tegu sau. 
Bolševikiška klasta poeto garbės 
nesuteps ir jo kūrybines vertės 
nemažins.

Okupantai įkyriai šūkauja da
vę laidimą Donelaičio ’’Metus“ 
išversti rusų kalbon. Tikrai ver
ta išversti šį didelį kūrinį į sve
timas kalbas, ypač į rusų kalbą. 
Gal rusai, jį perskaitę, įsitikins, 
kad kolchozinė vergovė visiškai 
atitinka 18-jo šimtmečio bau
džiavą ir yra net blogesnė už ją. 
Dėl “Metų” išvertimo į rusų kal
bą plėšauti, lyg tai būtų negir-

UNESCO nėra 
ojas dalyvau- 
adangi tai J.

akeisti kana 
įon, kuris irgi 
, nusistatymo, 
iias pastarojo 

’ buvęs suvar-

diečio John Gri 
buvęs panai 
Saugumo sume 
įvažiavimas į * 
žvtas JAV polic

Katalikų balsai 
stiprus. Kaip stet 
ja Mons. Šensi. 
Tautų organizacija, delegacijas 
sįunčia atskirų kraštų vyriausy
bės, kurios paprastai remiasi sa
vo krašto kultūrinėmis organi
zacijomis bei asmenimis. Visos 
betgi tarptautinės organizacijos 
gali ir tiesiogiai bendradarbiauti 
su UNESCO. Tam reikalui kata
likų organizacijos yra sudariu
sios Paryžiuje centrą, kurio gen. 
sekretoriumi yra prancūzas Jean 
Lamaud. Grįždamas jis iš UNE 
SCO konferencijos Montevideo, 
Uragvajuj, užsuko į Kanadą ir, 
be kitko, pareiškė, kad kanadie
čių nuošimtis UNESCO persona
le esąs pernelyg mažas — vos 3 
asmenys. Kadangi tarnautojai 
esą skiriami pagal kiekvieno 

K. L. K. Moterų D-jos Mpntrealio skyrius.

DONELAITIS IR RUSAI
dėtas įvykis, tikrai juokinga. Juk 
Donelaičio “Metai” jau seniai iš
versti į vokiečių kalbą, ir išleis
tos net trys jų laidos.

Ar Donelaitis ką nors bendro 
turėjo su rusais? Štai ką kalba 
istoriniai šaltiniai, apie jo san
tykius su maskoliais. 1757 m. 
maskolių pulkai, lyg skėriai, pir
mą kartą užpuolė Donelaičio tė
vynę Mažąją Lietuvą. Anuomet, 
kaip ir šiandien, tą kraštą jie lai
kė ne okupuota Lietuvos sriti
mi, bet Maskvos provincija. 
Anuomet, kaip ir dabar, daugelis 
žmonių išvežta, o likusieji įky
riai, rusinami. Juk ir anais lai
kais gyventojai buvo verčiami 
lankstytis maskoliams, o evan
gelikų bažnyčiose įsakyta švęsti 
stačiatikių šventes. Ir Tolmin
kiemio parapijos klebonas Kris
tijonas Donelaitis gavo įsakymą 
pamaldų metu pagerbti rusų ku
nigaikštį Aleksandrą Nevskį, ku
rį dabar taip garbina ir rusai ko
munistai. Kristijonas Donelaitis, 
negalėdamas viešai protestuoti 
dėl tokio maskolių įžūlumo, iš 
sakyklos taip prabilo į smalsiai 

krašto piniginį įnašą, Kanada 
galėtų turėti 30-40 tarnautojų, 
nes jų įnašas siekiąs 3-4% UNE 
SCO biudžeto. Be to, jis pabrėžė 
reikalą sustiprinti katalikų 
bendradarbiavimą su visomis 
Jungt. Tautų organizacijomis, 
bet ypač UNESCO, kur spren
džiami* ateities auklėjimo bei 
kultūros klausimai. Hagoj, Olan
dijoj, yra šaukiama kovo 18-21 
d.d. tarpt, katalikų organizacijų 
konferencija, kuri specialiai 
svarstys katalikų bendradarbia
vimą su Jungt. Tautų organiza
cijomis. Toj konferencijoj nori
ma taip pat svarstyti pagalbos 
teikimą atsilikusiems kraštams 
per tarpt, fondą, kurį remtų at
skirų kraštų vyriausybės.

Prel. Pr.-Juras ir prel. J. Bal- 
kūnas'Vasario 16 proga JAV-bių 
kongrese buvo pakviesti perskai
tyti atitinkamas maldas — invo- 
kacijas posėdžių pradžioje. Kon- 
gresmanai ta proga pasakė Lie
tuvos laisvės kovas drąsinančių 
kalbų.

Vokietininkai priekaištauja
Kai ne vienas net mūsų tau

tiečių kaltina ar skleidžia žinias, 
kad, esą, sukurtoji Lietuvių Vo
kiečių Sekcija pataikausianti vo
kiečiams ir darysianti jiems nuo
laidas klaipėdėčių sąskaita, vi
sai ką kita skelbia vokietininkų 
organas “Memeler Dampfboot”. 
Sausio 5 d. numeryje pasvąiki- 
nęs pastangas lietuvių - vokiečių 
santykius padaryti dar nuošir- 
desnius, betgi prikiša, kad šios 
sekcijos kūrėjai kažkodėl į va
dovybę neradę reikalo “pri
traukti klaipėdiečių” (supranta
ma — Klaipėdos krašto vokie
čių). Girdi, lietuviai, reikšdami 
“savo pretenzijas į Klaipėdos 
kraštą ir į Rytprūsių sritis, tą 
susipratimą tik sabotuoją...”

— Roma. — Pereitą savaitę 
čia paleistas pirmas požeminio 
susisiekimo ■ traukinys.

belaukiančius lietuvininkus:
“Mieli parapijiečiai! Carinė 

valdžia man įsakė šlovinti kaž
kokį Aleksandrą Nevskį. Gali
mas daiktas, kad tas Aleksand
ras buvo geras žmogus. Tačiau 
nei Jūs, nei aš jo nepažįstame, 
todėl nėra čia ko daug apie jį 
kalbėti. Dabar verčiau apmąsty
kime Apaštalo Povilo žodžius, 
skirtus Timotiejui, parašytus 
antrame laiške, ketvirtajame 
skyriuje, keturioliktame skirs
nyje, kurie skamba šitaip: “Kal
vis Aleksandras man yra daug 
blogo padaręs. Tegu Viešpats 
jam už tuos niekingus darbus 
atitinamai atsilygina. Amen!”.

Tokie buvo senelio Kristijono 
Donelaičio santykiai su rusais. 
Jo paties ir jo meto Mažosios 
Lietuvos lietuvių laikymasis 
maskolių atžvilgiu visai atitinka 
šiandieninę pavergto lietuvio 
laikyseną, priešinantis pavergė
jui. Mes siūlome rusiškajam 
“Metų” vertime — vardan isto
rinės tiesos — tinkamai nušvies
ti Kristijono Donelaičio santy
kius su rusais pavergėjais.

ELTA

M

MONTREAL, Oue
Vyr. ateitininkų kuopos mėne

sinis relig. susikaupimas įvyks 
kovo 4 d., penktadienį, 8 v.v., AV 
bažnyčioje. Po pamaldų ten pat 
įvyks susirinkimas - arbatėlė. 
Dienotvarkėje Tėv. Kulbio pa
skaita, naujos valdybos rinki
mai ir kt.

Lietuvių Akademinio Sambū
rio valdybą 1955 m. sudaro: pir- 
min. K. Veselka, V. Vaičiūnaitė, 
V. Valka, J. Pauliūtė ir V. Pau
lius.

PLIAS Montrealio skyriaus in
žinierių ir architektų susirinki
mas šaukiamas vasario 28 d., pir
madienį, 8 vai. vak., Vytauto D. 
klube, 2159 St. Catherine E. Sve
čiai mielai, laukiami.

Vasario 16 d. minėjimas įvyko 
šeštadienį, vasario 12 d. Plateau 
salėje. Min. atidarė organizaci
nio komiteto pirm. dr. A. Vaza- 
linskas. Po J. D. Karalienės ir 
Kanados himnų, pritariant bro
lių Lapinų orkestrui, po atidaro
mojo žodžio, atsistojimu buvo 
pagerbti žuvusieji kovoje už Lie
tuvos laisvę. Trumpą, bet įdomų 
žodį lietuviškai ir prancūziškai 
tarė AV parap. klebonas kun. J. 
Kubilius SJ. Svarbiausiu iškil
mingojo akto punktu buvo iš 
Niujorko atvykusio LLKomiteto 
nario K. Bielinio paskaita. Savo 
40 min. kalboje prelegentas pa
sidžiaugė vieningomis Montrea
lio lietuvių pastangomis, išryš
kino Vasario 16 d. esmę. Vargo 
mokyklos Lietuvoje ir Laisvo
sios Lietuvos mokslo institucijų 
atsiekimus, laisvės nustojimą, 
Molotovo - Ribbentropo pakto 
cinizmą, ir dabartinę padėtį bol
ševikų okupuotoje Lietuvoje. 
Reikia pripažinti, kad šias vi
siems žinomas mintis. K. Bieli
nis sugebėjo pateikti įdomia ir 
patrauklia forma.

Iš svečių žodžiu sveikino Ku
rijos ir Neo-kanadiečių komiteto 
vardu, Lavių, Estų, Ukrainiečių 
ir Lenku atstovai, YMCA Inter- 
national Branch direkt. Taylor 
ir Latvių konsulas Montrealyje 
(raštu).

Protesto rezoliucijas lietuviš
kai ir angliškai skaitė P. Juške
vičienė, o prancūziškai — B. Cip- 
lijauskaitė. Rezoliucijas nutarta 
pasiųsti Kanados min. pirminin
kui, JAV prezidentui, D. Brita
nijos min. pirmininkui, Prancū
zijos prezidentui ir JT genera
liniam sekretoriatui.

Meninėje dalyje skautų vyčių 
būrelio globojama tautin. šokių 
grupė, vadovaujama V. Bruzge- 
levičiaus, gyvai pašoko Jonkelį, 
Šustą ir Malūną; op. sol. A. Kar
delienė gražiai padainavo dienai 
pritaikytas dainas: Tušti palik
tieji namai — J. Starkos, Vėlia
va — A. Žilinsko ir Aš čia gyva
— A. Nasvytytės - Gudauskie
nės. Akomponavo M. Siegrist. 
Dramos aktorius K. Veselka pa
deklamavo ištrauką iš Antano 
Miškinio poemos “Ant Ligajo 
ežero krašto”. Pabaigai AV para
pijos choras, diriguojamas A. 
Piešinos, padainavo Žydi margos 
gėlės — J. Bendoriaus, Palankėj
— J. Pociaus, Už jūrų marių — 
K. V. Banaičio ir Kur giria ža
liuoja — J. Gudavičiaus. Ypač 
nuotaikingai buvo sudainuota 
paskutinioji daina ir susilaukė 
užtarnautų publikos ovacijų.

Minėjimas buvo baigtas pirm, 
dr. A. Vazalinsko padėkos žodžiu 
ir Lietuvos himnu.

Šis Vasario 16 d. minėjimas 
buvo bendro visų organizacijų 
komiteto darbo vaisius. Pernai 
buvo du minėjimai — KLB ir 
Tarybos. Parapijų klebonams 
tarpininkaujant to nesklandumo 
šiemet buvo išvengta. Minėjimas 
praėjo gražiai, jei neimti dėme
sin jo ilgumo ir kai kurių ma
žesnių trūkumų. Trys su puse 
valandos bet kokiam minėjimui
— per ilgas laikas. Vieną kartą 
rengėjai turėtų prieiti prie to
kių programų, kurios . įtilptų į 
poros valandų laiką. Nebuvo 
garsiakalbio, todėl kai kurių kal
bėtojų balsai, o ypač rezoliucijų 
skaitytojų, nesiekė toliau pusės 
salės.

Šaltas oras ir nepatogus šešta
dienio laikas atbaidė nemažą da
lį nepaslankios Montrealio lie
tuvių publikos, todėl minėjime 
dalyvavo tik apie 7-800 asmenų
— mažiau kaip pernai. Buvo ti
kėtasi, kad bendros pastangos 
sutrauks daug didesnį dalyvių 
skaičių.

Vasario 16 d. minėjimas buvo 
užbaigtas iškilmingomis pamal
domis sekmadienį Aušros Vartų 
ir Šv. Kazimiero parapijų bažny
čiose. Akte ir pamaldose daly
vavo Tautinė, Skautų, Ateitinin
kų ir Savanorių Kūrėjų vėliavos.

Pr. R.

I

REZOLIUCIJA
Montrealio ir jo apylinkių lie

tuviai, gausiai susirinkę 1955 m. 
vasario mėn. 12 d. Plateau salėje 
37-jai Lietuvos Nepriklausomy
bės atkūrimo (1918. II. 16) su
kakčiai paminėti, vieningai pri
ima sekančią rezoliuciją:

Susirinkimas konstatuoja, kad:
1. 1940 m. birželio mėn. 15 d. 

Sovietų Sąjunga, sulaužydama 
visus savo iškilmingus pareiški
mus bei pasirašytas su Lietuva 
sutartis, jėga užgrobė Lietuvos 
teritoriją ir, vartodama teroris
tines persekiojimo bei priespau
dos priemones, pradėjo beatodai- 
rinį tautos naikinimą.

2. Nuo antrojo pasaulinio karo 
pabaigos praėjus jau mažne 10 
metų, pasaulyje girdisi ne maža 
balsų apie rytų ir vakarų taikią 
koegzistenciją, o baisus lietuvių 
kartu ir kaimyninių latvių ir es
tų tautų naikinimas žiauraus 
okupanto nekliudomai vykdo- • 
mas toliau.

3. Lietuvių tauta be galo daug 
kentėjusi amžių bėgyje nuo savo 
didžiųjų kaimynų grobuoniškų 
kėslų, išsiilgusi tikros ir pasto
vios pasaulinės taikos.

Visa tai turėdamas galvoje šis 
susirinkimas nutaria:

1. Pareikšti griežčiausią pro
testą prieš suminėtų lietuvių 
tautos naikinimą;

2. Apeliuoti į laisvas ir taiką 
mylinčias Vakarų tautas bei jų 
vadovus, prašant pavartoti visas 
jų dispozicijoje esamas bei gali
mas priemones, kad:

a. lietuvių tautos naikinimas 
būtų tuč tuojau sustabdytas,

b. Lietuva būtų išlaisvinta iš 
sovietinės priespaudos ir

c. būtų sukurtos sąlygos pra- 
. vesti krašte laisvus bei de

mokratinius rinkimus, kurių 
pasėkoje būtų sudaryta Ne
priklausomos Lietuvos vy
riausybė ir Lietuvos valsty
bės suverenumas pilnai at
statytas.

3. Šią rezoliuciją pasiųsti Ka- . 
nados Ministeriui Pirmininkui, 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
Prezidentui, Didžiosios Britani
jos Ministeriui Pirmininkui, 
Prancūzijos Prezidentui ir Jung
tiniu Tautu Generaliniam Sek
retoriui, prašant jų malonaus 
pritarimo bei paramos rezoliuci
jos nutarimų įgyvendinimui.

Burmistro . atsišaukimas Vasa
rio 16. Šią deklaraciją Montrea
lio miesto burmistras Jean Dra
peau paskelbė 1955 m. vasario 16
d. Montrealio anglų ir prancūzų 
spaudoje, per visas radio ir tele
vizijos stotis.

Tai pirmas atsitikmas Kana
dos lietuvių istorijoje, kad ofi
cialus preigūnas paskelbė atsi
šaukimą Lietuvos reikalu.

Atsišaukimas išgautas iš p. J. 
Drapeau KLT Montrealio skyr. 
pirm. A. Navicko rūpesčiu.

Procclamation for the 
37th Anniversary of the Inde

pendence of Lithuania
WHEREAS the independence of 

Lithuania was proclaimed 
of February 16th, 1918; and 

WHEREAS Lithuania, one of 
the three Baltic Countries, 
remained independent' for 
22 years until it was oc
cupied by Russian^ troups in 
June 1940; and

WHEREAS_ this brave country, 
since it fell beneath the 
ruthless yoke of their Soviet 
oppressors, has undergone 
dreadful sufferings; and 

WHEREAS Canadian of Lithua
nian origin and ancestry 
will make this occasion with 
special ceremonies and cele
brations emphasizing their 
faith in the Canadian system 
of government and living 
and demonstrating anew 
their belief i the inalienable 
rights of freedom-loving 
people: and

WHEREAS our Municipality 
joins with the rest of the 
free world in a fervent pray
er that the people of Lithu
ania and other enslaved na
tions will soon again be able 
to hold their heads high as 
free men;

I, Jean Drapeau, Mayor of Mont
real, hereby request my fellow
citizens to observe the day of 
February Sixteenth Nineteen 
Hundred and Fifty-Five, as the 
Thirty-Seventh Anniversary of 
the Independence of Lithuania 
and ask them to join, the their \ 
Lithuanian Citizens and wish 
them success in the struggle to 
retain their national heritage 
and to regain the independence 
of their ative lad.

. Jea Drapeau, •> 
Mayor of Montreal.

DABAR GERIAUSIAS LAIKAS PRATĘSTI 
“TĖV. ŽIBURIŲ” PRENUMERATĄ 1955 m.



ROSE HEATING & TINSMITH 00.
bengia naujas, visų apšildymo rūšių krosnis: vandens, oro ar kombinuotas, kūre
namas anglimis, alyva ar gazu. Daro pogrindinius krosnių išvalymus (vacuum), 
nes nevalytos krosnys sudegina daugiau kuro ir neduoda šilumos. Atnaujina se
nus o;l bumerius, krosnis, tvarko ir praveda naujas apšildymo šakas. Atlieka vi
sus skardos darbus, deda vamzdžius nuo stogų vandeniai nubėgti. Įrengia vėsin
tuvus (fans) restoranams, dirbtuvėms, prausykloms k virtuvėms.

DIDELIS PASIRINKIMAS. IŠSIMOKUIMO SĄLYGOS. DUODA GARANTIJAS.

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

Dvikovos dar neišnyko

VISO TO
, PAGRINDAS 

TIKRUMAS, 
Kurio
VISI
TROKŠTA

Prancūzijos užs. r. ministeris 
Edgar Faure, nėseniai palikęs fi
nansų ministerio vietą, dabar 
bandąs sudaryti vyriausybę, įsi
žeidė dėl straipsnio, tilpusio “L’ 
Express” laikrašty, ir pašaukė jo 
redaktorių* J. J. Servan - Schrei
ber dvikovon. Abu vyrai yra 
min. pirm, šalininkai. Redakto
rius, 31 m. amžiaus, karo metu 
buvo lakūnu, o dabar, kaip laik
raštininkas daug prisidėjo Men
des - France iškėlimui. Užsienio 
reik. min. Faure, 47 m. amžiaus, 
bifvo trumpą laiką min. pirmi
ninku. Studijavo teisę, filosofiją 
ir rytų kalbas. Mėgsta rašyti de-

Nestatys laivų sovietams
riniams tikslams.

Nežiūrint šių uždraudimų, ka
nadiečiams leidžiama lankytis 
Sov. Rusijoje. Neseniai ten iš
skrido iš Montrealio aerodromo 
8 kanadiečiai. Visi jie yra Kana
dos - Sovietų Rusijos Draugijos 
nariai. Rusijoj jie išbus tris sa
vaites, lankydami įvairias vieto
ves. Juos globos, kaip savo sve
čius, Sov. Rusijos draugija kul
tūriniams santykiams su užsie
niu.

tektyvų romanus Edgar Sandy 
slapyvarde. Jiedu pasirinko pa
lydovus, kurie turėjo sutarti 
dvikovos vietą, laiką ir ginklus, 
bet įsikišo min. pirm. M.-France 
ir sutaikė įsižeidusius.

Dvikova Prancūzijoj yra už
drausta, bet policija neturi tei
sės įeiti privatinėn nuosavybėn 
stebėti ar sukliudyti vykstančios 
dvikovos. Paskutinė viešai žino
ma dvikova Prancūzijoj' "įvyko 
1948 m. tarp ministerio Paul 
Bastide ir vieno laikraštininko. 
Kai kulipka sužeidė ministerio 
koją, dvikova buvo baigta, o 
įžeista garbė “atstatyta”. Polici
ja nebuvo įsikišusi.
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EATON‘E jie visi perka metų metus. 
Jie perka su pasitikėjimu, žinodami, 

kad EATON‘o vardas 
garantuoja jų pirkinius. 

Nesvarbu, ką jie perka, mažą 
ar didelį', svarbų ap menką . . .

visą tai garantuoja EATON:

“GEROS PREKĖS
ARBA SUGRĄŽINAMI PINIGAI”

J ifjtjaraiitee 
k Since 1869

EĄTON’S of CANĄDA J

Vancouverio “East-West Trad
ing” b-vė kreipėsi į Kanados fed. 
vyriausybę prašydama leidimo 
statydinti prekinius laivus Sov. 
Rusijai. Prekybos Departamen
tas pranešė, kad toks leidimas 
nebūsiąs duotas, nes tie laivai 
karo atveju galį būti panaudoti 
prieš pačios Kanados interesus. 
Praėjusį rudenį vyriausybė, no
rėdama pagyvinti prekybinius 
santykius su Sov. Rusija, leido 
eksportuoti iš Kanados gami
nius, kurie neturi strateginės 
reikšmės. Pagal nuostatus esą 
leidžiama eksportuoti Rusijon ir 
laivus, bet tiktai tokius, kurie 
tikrai negali būti panaudoti ka-

Atstatys 
Marienburgą

Vokiečių “Deutsche Zeįtung” 
skelbia, kad ruošiamasi atstatyti 
garsiąją Marienburgo riterių pi
lį, kuri buvo iš miesto pusės per 
karą smarkiai apgriauta. Senoji 
pilies bažnyčia, pastatyta viršum 
kryžiuočių ordino didžiųjų meis
terių rūsio, buvo visai sunaikin
ta. Pilį restauruos lenkų archi
tektai. Darbai numatyti baigti 
iki 1960 m. “Važiuokite į Marien
burgą ir aplankykite lenkų įžy
mybes” — skelbia savo plaka
tuose lenkų turizmo biuras “Or- 
bis”. Daug lenkų turistų nukrei
piami taip pat į Marienwerderį, 
kur istorinėse vietovėse šiuo 
metu yra įkurdinti lenkų vie
nuoliai ir vienuolės. Atstačius 
Dirschau tiltą, Elbing vėl pa- 

i verstas tranzitine stovykla Va- 
"karų - Rytų transportui. Patį El
bingo miestelį norima sujungti 
tiesiai su Baltijos jūra, tam tiks
lui pylimais pertvarkant Aist
marių rytinę dalį ir pravedant 
reikalingus kanalus.

Garantuotos anglys yra geriausios *!

iTisų rūšių anglis ir malkas užsa
kykite per mūsų atstovus

VYT. ir SIGITĄ AUŠROTUS

DOMINION 
COAL & WOOD

SKAMBINTI TELEFONU LL. 0527
(Nuo 10 vai. ryto iki 10 vai. vakaro)

1 . ........... *
Dėmesio Ponioms ir Panelėms!

Vandos Žukauskienės
MOTERŲ KIRPYKLOJE

Pusmetiniai
garantuojami

Šukuosenos pritaikomos kiekvienai
individualiai.

ARTISTIC BEAUTY SHOP
Te*. KE. 4731.

219 Roncesvalles Ave,. Toronto

Pontifikalinę misija 
pabėgėliams

Palestinoje tebėra apie 900.000 
pabėgėlių, kurių 360.000 išlaiko
mi pontifikalinės misijos. Ji turi 
25 maisto dalinimo punktus ir 
233 vartotų drabužių sandėlius. 
Ji išlaiko 315 kat. prad. mokyklų 
su 28.340 mokiniu. Mokytojai 
imami daugiausia, iš Šv. Juoza
po universiteto Beirute.

Didelę pagalbą Palestinos pa
bėgėliam teikia Jungt. Tautų or
ganizacija UNRWA, teikdama 
laikinę pastogę ir 1600 kolorijų 
maisto-dienai.

TORONTU^ HAMILTONUI IR APYLINKĖMS.

Kontraktorius K. TRUMPiCKAS 
jrengiomi nauji visų rūšių namų apšildymai anglimis arba alyva. Keičiamos 
senos krosnys į naujas, moderniškas alyva apšildomas ir pilnai automatiškas. 

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

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

žymiai papigintomis kainomis ir išsimokėjimui dviems metams.

Visi patarimai veltui. ,

Užsakymai priimami: 

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

‘—Bonna. — Vak. Vokietijos 
kancl. Adenaueris šiuo metu ra
šo savo atsiminimus. Atsimini
mai lies tiktai jo politinę veiklą 
nuo 1948 m. Jie būsią paskelbti 
1956 m.

— Londonas. — Niro sausio 16 
d. uždraustas tranzitas prekių, 
kurios draudžiamos išvežti Į ko
munistinius kraštus, Anglijoje, 
JAV, Kanadoje ir 12 kitų kraštų. 
Tuo būdu norima sukliudyti ne
legalų eksportą. -

— Maskva. — 1955 m. Sovietų 
biudžetas numato padidinti 
ginklavimosi išlaidas 12%, t.y. 
12 milijardų rublių daugiau nei 
praėjusiais metais. Skaitant rub
lio vertę oficialiu kursu — 25c, 
tai sudaro 3 milijardus dolerių. 
Bendra suma karinėm išlaidom 
siekia 112 milijardų 100 milijonų 
rublių; doleriai^ — 28' milijardai 
25 milijonai rublių. Tai dalis 
bendro metinio biudžeto — 589 
milijardų, 600 milijonų rublių

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

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

COLLIS FURNITURE COMPANY
439 QUEEN ST. W. (prie Spadtaa). Tel. EM. 6 S0M

LIETUVIŠKA

moterų kirpykla
BEAUTY SALON
407 Roncesvalles Ave. 

prie Howard Park Ave. 
Toronto.

Tel. OL. 6415.

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

BROLIŲ DŲNDŽIŲ GARAŽE
(WHITE ROSE GAS STATION)

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

35

REMONTO DARBUOSE LIETUVIAMS 10% NUOLAIDOS. 
Įsitikinkite — neapsivilsite. 

JONAS ir VYTAUTAS DUNDŽIAI.

INCOtPOtATSD IN THE PROVINCE OF ONTARIO

the owner ofTHIS CERTIFIES that

non-cumulative, non-voting,

Skelbiame papiginta
officers and to be sealed with the seal of the Company at

visoms krautuvėje esančioms prekėms nuo 15%

iki 50% nuolaidos

Pasinaudokite proga ir įsigykite reikalingų daik
BALANCE SHEET AS AT 1 NOVEMBER. 1954

tų PAPIGINTA KAINA

Mohawk Furniture Ltd
2448 DANFORTH AVE.

Pirkdami akcijas didžiausios lietuviu prekybos Toronte-pelningiausiai Investuosite savo sutaupąs 10,000.00 101,628.26

34,660.00
10,540.00

of the pa
The said;

of this 
ileges,

3,225.00
94.50

1,740.59

Cost 
2,000.00 

36,000.00 
3)1.00 

3,761.68

7,37,0.47
13,119.18

53.10
67.60

2,101.34
664.52

Certifies* properly 0xh&ed, and shall carry and 
limitation^, restrictions aitcf LuixWtUfiy sef^Forth or

IN WITNESS'WHEREOF the said Company has caused this Certificate to be signed by its duly authorized

tpardavirna

Fixed 
Lend 
Building 
Equipment 
Truck ........
GOOD WILL

Sferes W *6FTfoNfc own W 25,00u
Common Shares without par value; provided that the 
Common Shares shall not be issued for a consideration 
exceeding in amount or value the sum of Twenty Five 

Thousand Dollars.

Redeemable Preference Shares of the capital stock of
MOHAWK FURNITURE LIMITED

CURRENT
Accounts receivoble ....................... 22,269.15
Less reserv for drubtful occcunts J ,005.21
Inventories '................................. ■■■.....'.................
Deoler reserve .............. .............................
Prepoid expenses ...........................,...................
Sundry debtors
ACCUMULATED

CURRENT 
Bonk overdraft ...........................
Accounts poyoble ................. ’.......
Accounts poyoble - finance company 
Tox deductions •.........................
Sundry Creditors .................... .
Accured liobilities ........................
MORGAGES PAYAŠLE ....... ..............
CAPITAL PREFFERED ................... .
CAPITAL COMMON

23,376.21
33,052.05

21,263.94
29,240.78

1,607.61
481.08

2,022.26 54,615.67

_45,200.00
101,628.26

Depreciation Net
2>000.00

32,775.00
216.50

2,021.09 37,012.59

AKCIJOS PLATINAMOS LIETUVIŲ TARPE.

TA PROGA DEDAME AKCIJŲ PAVYZDJ IR BALANSĄ.

Didžiausia lietuviu prekyba Toronte
MOHAWK FURNITURE COMPANY

2448 Danforth Ave. Telef. OX. 4444, OX. 0977

Perorganizuota akciniais pagrindais į

MOHAWK 
FURNITURE LTD.
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Nfele Mrižrilaltė

Taip yra sakoma, jog nereikia 
stebėtis kareivio nuotykiais, ries 
jatri višitaiiiėt atsftirika tokių da
lykų, kokių šiaip žmogui nę kny
gose neprisieina išgirsti Tačiau 
šitam lietuviui, kuris buvo bu
vęs vokiečių ktttėiviu ir a ilgių 
belaisyid — kdip jis pats sdkė, 
— tdpo leista matyti dalykų sta
čiai neįtikėtinų.

Kaipgi jis atsidūrė vbkiečių 
kariuomenėje, jis, kuris žinojo, 

<jog tie nenustojo niekuomet bu
vę mūsų priešai? Taip, jis ne
užmiršo to, tačiau reikia žirioti 
ir tai, kad vieną dieną laisvą 
kraštą pulte užpuolė ir apgaule 
užėmė rusai. Jis buvo studentas 
tuo metu, jaunas, karštas ir drą
sus, nedaug reikėjo, kad už men
ką nepdsiddvimą priespaudai at
sidūrė kalėjime ir grįžo namo 
tiktai tadd, kai staigus karas lai- 
.kinai sulaūžė uždarytųjų duris.

Bet kai jis atidarė namų duris; 
už jų buvo tuštuma ir jam pasa
kė kaimynai, khd jis neberas na
miškių: šiose apylinkėse rusai 
ne taip greit bėgo kaip iš Kauno, 
jie turėjo laiko žudyti, štai kas 
atsitiko jo tėvui ir jb sėšferiai. 
jai baisidų, nes ji buvo ir išnie
kinta. ' .»

Kai jis daug vėliau, anglų be
laisvių stovykloje, pasakojo ši
tą istoriją kapelionui, viską jis 
atsiminė iš naujo ir jis šaukte 
Sušuko:

— Ar buvo baisi nuodėmė pri
siekti kerštą visata rusų kraštui? 
Ar buvo nusikaltimas eiti nors 
ir su vokiečiu, net šdvahbHų ko
voti, kad galėtųiri atsilyginti už 
savo ždfzdaš? Mes nėttirėjbin su 
kuo daugiau besušidėti, nei tei
sybės ieškoti.

Jo kraujas degte degė, tai pri
dėjo grįžti jėgoms į jo kūrią, ap
niokotą kalėjitab ir kankinimų, 
jis nuėjo su pradžioje triip per
galingai žengiančia vokiečių ka- 
riudrriene. Juo stebėjosi tenai, 
kad nė vieno pavojaus nebuvo 
jam nė iki peties, taip jis nieko 
iš tėvynės, rodė, jog ji tebėra 
tokia pat pavergta, ir nebuvo to
kio neišmintingo, kuris tikėtų, 
nebijojo, jis rinko atsižymėji- 
mus; kurių pritš nevertino, ir ku
rių jžįm pavydėjo germanai, kaip 
nevertam. Tačiau labai neilgai 
tetruko kol pamatė, jog tie, su 
-kuriais jis ėiria, nekiek kitokesni 
"Už ariUos, kUriė dabar bėgo — 
tiktai, kad į priešingas puses 
traukė. Žinios, kurios ateidavo 
kad laimėję vokiečiai padarytų 
jo žemei nors tokį atsilygiriimą, 
kad iš jos prisitrauktų. Ir jį pra

apie Kanados pašto tarnybą

Užjūrio pašto tarifas

ir JAValštybes

Canada Post Office

Į kitus 
Afrikos

Europos, Azijos ir 
kraštus ...... ....... ....

5e už pirmą unciją
3č už kiekvieną papildomą unciją

Aerogratnos: 10c už kiekvieną—galima siųsti į betkurią valstybę. 
Oro siuntiniai: Tarifo ir informacijų teiraukitės pašto įstaigoje.

ORO PAŠTAS:
Europon, D. Britanijon
Azijon ir Afrikon .........
JAValstybes ..................

6f už pirmą‘unciją
4č už kiekvieną papildomą unciją

15č už kiekvieną % uncijos
25č už kiekvieną ¥2 uncijos

7ę už pirmą unciją
5ė už kiekvieną papildomą unciją

W. X TURNBUtL
Deputy Postmaster General

Siųsdami į čia heišvardintus kraštus dėl pašto tarifo 
PASITEIRAUKITE PAŠTO ĮSTAIGOJE.

Uoh. Alcide tOTfe, Q.C„ M.P.
Postmaster General

°°€WFRS SINCE 1812

Atrodo, kad nūdien papročiai neatsiejami nuo mandagumo. Nilo per
eito karo pabaigos Kanadon atvyko virš milijono naujųjų ateivių. Jie 
atsivežė savus papročius ir savas mandagumo taisyklės.

Šiems žmotierilš daugelis kanadiškų papročių ir tnriniėrų turėti! ritrb- 
dyti keistais. Natūralu, kad priešingai pusei atrodo pdnrišiai.

Kanada ir jos piliečiai yra britų ir europietiškų tradicijų riiišinys. Čia 
mažai kas naujo įvedama, dauguma tradicijų kilę iš šenbjo pasaulio, tačiau 
jos truputį pakeistos, kad tiktų amerikoniško kontinento gyvėtitojaitiš.

Mešf turime susidomėti šiais papročiais, nes jie btis mūsų naujojo gy
venimo dalis. Britų kilmės žmonės trilpūtį pasisavins europietiškų papročių 
ir mandaguino taisyklių . . . partiažū tai atsispindės jų elgesyje. Europie
čiai susidomės dahgiau nauja aplihka ir priims naujųjų kaimynų Kanadoje 
papročius.

Netrūkūs theš turėsime pasisrivinę po truputį iš viėnris kito . . . pasi
rinkę, kas geriausio, kad Kahada ir jos gyventojai taptiį dar priŽringfešili ir 
solidesni, negu bet kada bUvę.

Vieta SUIth straitfciffoi ritrkbja JOHN LABATT LIMITED

dėjo apimti nevilties nuovargis, 
ir kada jis buvo viename, mūšy- 
jė štihkldi sažėištas, jis t^ldrtiiš 
apsidžiaugė, kad dabar galės pa
sitraukti ir grįžti natnd.

Bet jį niįvežė Vokietijon, jį 
gardi ir grėitai gydė ir kaip ge
rą, džsitarhavūsį karį, perkėlė į 
Afrikos frontą.

Žiūrėkit! — pasakė jis sau, — 
ar jie nėra velniai! Už ką aš 
šaudysiu tuos, kuriais mes dar 
pasitikim? — Tačiau tuojau jis 
ir atsigavo: — Aš gi galiu pa- 
kliūti į anglų belaisvę!

Jis nėpakėlė nė akių į vokie
čius, jam atrodė, jie gali pažinti 
jo ketinimus ir grąžinti iš pat 
vietos. Jis sau laikėsi išdidžiai ir 
paniuręs, bet širdyje dainavo: — 
Tegu tiktai pamatau pirmus 
anglų šautuvų dūmus, budėk, 
angelė sarge!

Tiktai, kad diena iš dienos jis 
aiškiau matė, koks vaikiškas ir 
naivus buvo jo svarstymas — 
tai nėra pasivaikščiojimas oazė
je, kur švilpaudamas nueisi į: 
laužo ugnies kryptį ir būsi pa
sitiktas, kaip koks laukiamas. 
.Anglų kulkos taiį> pat taikė į jį, 
kaip į visūs vokiečius, ir nega
lėjai ramiai pasukti į šoną, at
silikti nei priekin nueiti vienas. 
Savaitės darėsi vis ilgesnės dėl 
tos nekantrybės, ir dėlto, kad 
tiesiog iš speigų krašto atvykus, 
šitos kaitros ir degančios dyku
mos galėjo pribaigti pačios vie
nos, be kitų naikinančių pavojų; 
Jam žinojosi, kad namie, savd 
pūšiaū šiaurinėje šalyje jis buvo 
dūgšto ūgio, nepalaužiamo tvir- 
tuiho — aortai gi j dm rodėsi, kad 
jis traukiasi, kaip medis, kurio 
šaknys seniai nebėpdšiekia vdn- 
dėris. Jis žiauriai juokavo pats 
sau, jog kritęs rytuosė, jis vis 
dėlto būtų pajėgęs nusivilkti na
mo, pasivaidenti, gi čionai, nie
kas netampa net vaiduokliu — 
taip sunaikina saulė.

Ir tada, kai jau jis nebesitikė
jo— tai įvyko. Jis sunkiai be
galėjo susigaudyti, kaip staigiai 
jie buvo užklupti, kaip vokiečių 
tankai vienas po kito sukniubo. 
smėlyje, tarsi negyvi vėžliai, ar
ba rūko, lyg drėgnos velėnos, 
arba pašokę į augštį ir atgal.kri
tę, ’ pabiro, lyg žvėries kaulai. 
Kariai, kurie galėjo — bėgo, ne
spėję susirinkti sužeistų, nei at
siminti mirusių. Ir jis buvo lais
vas — pajuto jis, reikėjo tiktai, 
kad jį pasiimtų laimėjusieji, ku
riuos jis savyje vadino drdugais. 
Reikėjo, kad jie ištemptų jį iš 
įsiraususio smėlio kalvon tanko,

Kanadiečiu
mandagumas

nes jis pats nepajėgė pajudėti 
nuo žaizdų. Jis nepajėgė nė pa
kilti; nė sušukti, nė apsižiūrėti 
kur buvo nutrenktas jo šalmas, 
ir, saulė stovėjo jo galvūgalyje, 
kaip pašaipingas priešas, kuris 
ateina apkartinti paškutihidsios 
valandos ir tyldrriiš tyčiojasi. 
Tokios buvo paskutinės jo min
tys. ....... ..

Kai jis atsigavo — nė galvos 
nejudįndamaą jis pajuto, jog yra 
dar blogiau. Neaišku, kiek buvo 
praėję laiko, jis manęs, kad ne
daug, dės saulė stOvėjO tokioje 
pdt aukštumoje ir jos spinduliai 
pataiko visi, kaip gerai mėtomos 
j ietys. Tačiau, kur jo akys siekė, 
btivo kažikaš pasikeitę: jis ne
matė jokio lavonb, .riėi girdėjo 
dejavimų: turėjo būti jau kita 
diena, per tą laiką kas nors, vo
kiečiai rir anglai, sulasė kritusius 
ir gyvus. Jis buvo vienas, aplin
kui jį riogsojo, kaip kupranuga
rių skeletai, pabūklai ir tankai 
— jis buvo gerai pridengtas, nie
kam neatėjo galvon pavargti jo 
ieškant. Jis buvo laisvas ir galė
jo čia gulėti kiek ridri; Višą am
žinybę — pasakė Sau nykiai.

Nebuvo prasmės būti gyvu, 
tai tiktai reiškė, jog ilgai kentės. 
Jis žinojo, kad ir begyvena tru
putį, ir be vilties, ir jis net ne
žinojo, ar dar nori pratęsti gy
venimą, ar trokšta, kad greičiau 
baigtųsi.

Mirititėtriis jis griudė kaip kva
pą viltį: jbigu ttiėkriš hėšikešina 
į mane, nė klajūnas rajus paukš
tis, nė žvėris — gal anglai — jis 
norėjo tikėti, jog jiė btivo čia — 
gal jie neseniai pasitraukė? Gal 
griš? O gal dykumos plėšrieji 
jau nustojo būti alkani šiais karo 
laikais, o gal šičia rieužklyšta 
het badu Įšstibę; O gal jis klejo
ja ir nebuvę nė Vbkiečių; nė ring
ių, ir išviso nieko nėra, žmonių 
hei gyvių — tiktai šritilė.

Jiš negalėjo sau pasakyti ar 
turi bent kokių jutimų ar skau- 
dėjiihų. jis riiririe, jog turėtų no
rėti gerti, tai bū tilta, tačiau gal 
ir ne. Jo burna buvo prinešta 
smėlio — ne, tai nė vėjas pada- 
rėj kur tu jį gaūsi — tai tiktai 
jo lūpos sukepusios, jos neužsi
daro, kaip pferdžiūvįlšibs durys, 
jos- nesulaikys, kai tenai į vidų 
įžengs mirtis, rirbri. išeis siela. 
Siela? Kur ji eis, siela mrino, kur 
ji eis? Šioje dykumoje ji neturi 
kelio, jeigu riš esu pasmerktas, 
jai nereikės toli ieškoti .pragaro, 
ji yra vietoje. Gailestingas Die
ve, aš • nebuvau gėrriš, kur čia, 
pats geriausias kareivis nebėra 
geras, o aš ne gyniau savo žemės 
sibbiiu —..ris ėjau keršyti. Tačiau, 
vištiėk Tu gali atleišti! Tų gali 
het tai. Atleisti? Nešu vertas, 
bet galėtum Tu skirti mari baųs- 
hię, kad mano siela butų įmesta 
į vandenį, ne į ugnį. Vanduo?

Vanduo? Kas yrą vanduo? Ne, 
neteisybė, kad troškuliu mirš
tantieji kankinasi nesančio van
dens vaizdais ir viliojimu. O gal 
jis netroško? Gal jau negalėjo? 
Jis nemokėjo suprasti nei įsi
vaizduoti, jis negalėjo atsiminti, 
kas yra vanduo.

Ir staiga prie savo lūpų paju
to vandenį. Drėgni, vėsūs pirš
tai, kaip rasotos medžio šakos 
perbraukė per jo burną, labai at
sargiai, tarytum per gyvas žaiz
das. — Aš dar galiu klejoti — 
pagalvojo jis, ir nudžiūgo, kad 
dar yra tiek gyvas. Ir taip pano
ro gyventi, jog suskaudo visas
kūnas. Nebeliko nieko, nežadink fP’ 
savęs, — sako sau. — Tai mirties 
vanduo. O gal tikrai išprašiau 
sau pragarą? — Bet jis galėjo 
pajudinti liežuvį ir lūpos buvo 
drėgnos. Dabar jis atkėlė gal
vą. Ne, ne jis. — Kažkas. Tvirtos 
ir vėsios rankos parėmė jo gal
vą, paglostė veidą, jis juto, kaip 
garuoja plaukai, lyg perpilti 
vandeniu ir nuo akių nukrito 
riubrauktas smėlis. Gera, — ma
no jis, — gera būti taip palaiko
mam, nors nebeturėtum kojų 
nei pajudintum rankų — vistiek 
įstengtum gyventi. Jiš užsimer
kė ir vėl atidarė akis — nuosta
bu, jos taip lengvai varstėsi, 6 
pirma buvo, kaip užraktas, kuris 
girgžda ir neveikia — juk jis ir 
buvo gulėjęs atviras prieš saulę, 
kaip aklas.

Rankos suėmė jį už pažasčių ir 
pasodino, ir prie lūpų vėl paju
to vandeųį — dabar jis abiem 
rankom griebė už jo ir gėrė be
veik nerydamas. Jis lenkė ir len
kė į save indą su vandeniu, kad 
jis bėgtų, kaip upelio srovė nuo 
kalno, stačiai į gerklę. Ir atsigė
ręs jis dar riępalėido indo. Ir nu
leido akis į jį — ii- neišvydo nie
ko. Jis nematė nieko, tačiau savo 
rankose juto — ir jis nežinojo 
tiktai ką — tai galėjo būti indas, 
arba dvi rankos, kurios neišseko, 
kaip šaltinis, kol tik jo trošku
lys užgeso. Tos rankos buvo dai
lios ir baltos — juto jis— labai 
skaisčios, tos rankos tegalėjo bū
ti tiktai mergaitės. Jis kėlė savo 
akis dar augščiau, kad pamaty
tų veidą. Bet nebuvo. Nė vyro, 
nė mergaitės, nė rankų — jis 
žiūrėjo į savo pirštus, ir-galvojo: 
— Štai mano klejojimas. — Ta
čiau jo pirštai buvo drėgni, van
duo drir iiebuvo nuo jų nudžiū
vęs, ir juosė jis juto du delnus, 
tokius skaisčius, kad jie spindėtų 
saulėje, jfeigu tiktai jis galėtų 
regėti juos.

Jis ntistėbb pats, kad yra toks 
stiprus, jog gali atsisukti ir žval
gytis, jis gali ir išlysti iš savo 
spąstų, kiir biivd prispaustas ir 
uždengtas. Ir tai nebuvo klejo
jimas — jiš vaikščiojo, jis gyve
no, jis regėjo, kad jo rąnkos, pe
tys ir koja krūvini, jis jautė žaiz
das tačiau, jis pajėgė jas kęsti. 
Ir staiga garsiai ištarė: — Kodėl, 
Dieve, aš turiu ieškoti Tavo ma
lonės šaknų? Aš noriu tiktai pri
imti.

Jis priėmė viską, kaip žinojo 
darius šventuosius ir paklusnius 
Dievo žmones — tai, kad jis juto 
rankas, kurių nematė, bet kurios 
prilaikė jį ir pasuko eiti, ir vedė 
jį. Jis stengėsi negalvoti apie ko
jos skausmą, jis stengėsi net ma
žiau šlubuoti, jis galvojo apie 
rankas: — Aš negaliu perdaug 
jų apsunkinti, jos gi tokios jau
nos ir švelnios. — Jis buvo lai
mingas dėl nesuprantamos ma
lonės, ir kad yra gyvas — ir tai, 
kad po kiek laiko jis pamatė 
anglų stovyklą.

Sargybiniai pamatė žmogų, 
vokiečių kario uniforma, be 
ginklo ir be šalmo — bet jis ne
žiūrėjo į juos, jis buvo nusisukęs 
į tą pusę, iš kur turėjo būti at
ėjęs, iš dykumų. Ten jis žiūrėjo 
pridengęs kaktą rankomis, lyg 
ką nors atsisveikino — tačiau 
jie nieko neįžvelgė net su žiūro
nais. Jie matė, kad/vyras buvo 
labai sunkiia sužeistas ir nuve
dė jį stačiai į ligoninę.

Kai belaisvis po kurio laiko 
jau galėjo kalbėti ir vaikščioti, 
jis pasipasakojo savo įvykius, 
jis matė, ktid jam netikėjo dėl 
to paskutinio. Jis negalėjo pykti 
už tai, tiktai jata buvo šiek tiek 
liūdna, kaip jis vėliau kalbėjo 
kapelionui, kad žmonės mažiau
sia nori tikėti tam, ką įvykdo 
Dievas. ~

—’Tačiau ir aš pats nesupran
tu, — tarė jis, — kodėl man bu
vo suteikta toks nuostabus da
lykas. Per visą rimžių nesu pa
daręs nieko verta tokio atlygi
nimo. Ir be to, juk išėjau keršy
ti, tai jau savaime sunaikino vis
ką, jeigu ką doresnio buvau 
prieš , tai atlikęs.

— Ar tU tikrai keršyjai? — sa
ko kapelionas, ir belaisvis sako:

— Juk aš turėjau ginklą ir 
šaudžiau. Aš nėgaliu žinoti, kiek 
nusikaltau, net nematydamas.

— Ar tu tikrai keršyjai? — 
kartoja kunigas ir vyras sako:

— Mane išvedė tas noras. Kai 
mes įžengėme su vokiečiais į pir
mą rusų miestą — kareiviams 
buvo leista plėšyti ir rodyti savo 
visą valią. Man nerūpėjo turtas 
r bet aš norėjau surasti civilius
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PAKLYDUSIEMS

Nežinau, ią sakyčiau parėjus 
J senus musu bočių namus, — 
Blaškės žodžiai ir mintys pavėjuj 
Skyniau žiedus vilingus, tuščius.

Nežinau, ar galėčiau gėrėtis 
Sena gryčia ir sodais tenai, 
Tiek miestu mano širdį žavėjo, 
Ir mirgėjo pajūrio vaizdai. 

Nežinau, ką sakyčiau sugrįžus 
1 senus mūšų bočių riamūs — 
Tiek dienų mano bėgo pavėjuj, 
Skraidė metai, užmiršę vargus;. • 

Čdrocos, 1953. 1 1. 10.

VIĖNUMA
Bauginanti viešnia
1 mano kambarį, ateina, 
Ir aš išplėtusi akis, 
Klausaus: —
O gal išgirsiu dar suskambant 
Margę dainą, 
Jaunystės užguitos takuos?

Pabunda paukščiai, 
Žaisti danguje, išdykę, 
Vaikai nerūpestingai 
Krykštauja gatvėj... 
Gyvenimas
Užmiršo mano dali pilką, 
Ir lūkesiui pabodo vienišai kentėt.

Akiplėša viešnia 
J mano sielą veržias, — 
Juntu pasauli traukiantis bailiai. 
Lieku lyg svečias 
Nekviestas, prie kiemo vartų...
Iškloja ūkanomis kelią 
Vienuma sparnais.

Caracas, 1954. 8. 6.

žmones, tylius ir bėgančius, to
kius, kaip mano šeima. Man at
rodė, jeigu aš padarysiu taip, 
kaip mano kraujo žmonėms bu
vo padaryta, aš nurimsta, aš ne- 
kentėsiu daugiau. Taip sakiau 
sau, bet kai reikėjo žvalgytis 
tokių — aš pajutau, kad negaliu: 
žmonių aukos buvo persunktas 
man. Ir taip beslankiodamas iš
girdau klyksmą. Šaukė mažame 
namelyje, ir aš instinktyviai 
puoliausi į šauksmą — ginti. 
Ginti? Ką reikėjo ginti? Čia bu
vo tiktai vokiečių kareivis ir jis, 
pagal savo laimėjimo teisę varu 
mėgino glamonėti rusų mergai
tę. Jauną, visai jauną. Ji buvo 
išbalusi ir labai menka, tikra li
gonė, tačiau ji gynėsi visa jėga, 
ir ji kalbėjo — tai buvo tiktai 
šnibždesys, kai ji maldavo: — 
“Neliesk manęs,.kareivėli, aš ti
kiu į Dievą”. Ji kartojo ir kar
tojo: — “Aš tikiu į Dievą” — 
Bet vokietis tikriausia nesupra
to, o dar tikriau, jis pats netikė
jo — jis juokėsi ir laužė jos ran
kas traukdamas ją prie savęs, jis 
nežinojo, kokie baisūs buvo jos 
žodžiai: — “Niekas be mano mo
tinos nėra manęs prilietęs, nie
kas nepakėlė rankos į mane, pa
sigailėk!”

Aš galvojau apie savo seserį,
ir, kad ji, gal buvo taip kalbė
jusi, ir mano širdis plėšėsi: čia 
bus atkeršyta už ją — priešui 
per priešą. Ir kita pusė širdies 
šalike: — Gal tavo sesers raudą 
kas nors girdėjo, kaip tu dabar, 
ir nepadėjo jai?

— Ir tada? — sako kapelionas, 
kai belaisvis tylėjo.

— Ir tada — trenkiau vokie
čiui taip, kad tas nukrito ilgam 
be kvapo, ir pasakiau mergaitei, 
kuri buvo vos gyva iš siaubo: — 
“Ar turi patikimą vietą, kur gali 
•pasislėpti? AŠ padėsiu tau” — 
Man buvo gera ir lengva, kad 
taačiau jos akis — ji nebijojo 
manęs, ji tikėjo. Jos vedamas iš
lydėjau ją iš miesto, tenai, sakė
ji, pačiame miške gyvena jos te
ta, ten ji drąsiai gali slapstytis. 
Ir aš nespėjau nė suprasti, kaip 
ji buvo suėmusi mano rankas it 
pabučiavo.

— O paskui? — vėl sako kuni
gas, kai vyras vėl tyli.

— O paskui — ar tokios ran
kos, ant kutių nukrito padėka, 
ar jos galėjo ką nors skriausti? 
Aš buvau tiktai kareivis, kuris 
eina per ugnį, neš yra verčiamas.

Kapelionas tylėjo susimąstęs 
ir pasitraukdamas, jis tarė:

-—Ar galima stebėtis, jeigu 
Dievas grąžina žmogui skolą? •

“Darbininko” konkursas
Rugsėjo 19 sueina keturios de

šimtys metų, kaip Bostone išėjo 
pirmasis Darbininko numeris.

Jo leidėjai ir redakcija šią su
kaktį nori paminėti žygiu, kuris 
prisidėtų prie lietuviškos dva
sios ir kūrybos tolimesnio pa
laikymo.

Matydamas, kaip lietuvius su
buria vaidinimas, kaip per vai
dinimą juos prieina lietuviška 
mintis, bet ir kaip lietuviškų 
scenos veikalų trūksta, Darbi
ninkas skelbia dramos veikalo 
konkursą, skirdamas 500 dolerių 
premiją.

KONKURSO SĄLYGOS
1. Veikalas turi būti iš lietu

viško gyvenimo, dabarties ar 
praeities, drama ar komedija; 
prieinamas šių dienų žiūrovų 
daugumia ir, neprasilenkdamas 
su krikščioniška bei tautine dva
sia, veikti žiūrovą pozityviai; 
įmanomas lietuviškai . scenos

Didysis maras Maž. Lietuvoje
Dr. M. Anyso paskaita St. An

drew liuterionių bažnyčios salė
je apie didįjį marą Mažojoje Lie
tuvoje plačiai apibūdino įvykį.

Pagal paskaitą Lietuva su 
Lenkija buvo įvelta į šiaurės ka
rą, kuris kraštą tėriojo 12 mėtų. 
To pasėkoje atsirado nederlius, 
badas ‘ir maras. Mažasis maras 
Prūsų Lietuvoje buvo 1427 m., 
kuris kainavo apie 80.000 gyvy
bių. Didysis maras buvo 1709 - 
1711 m., kuris kainavo 201.000 
gyvybių Prūsų karalijoj, iš jų 
apie 126.000 Prūsų Lietuvoje, 
kuri buvo oficialiai vadinama 
“Litauen”. Tuo būdu Prūsuose 
išmirė trečdalis, o Prūsų Lietu
voje du trečdaliai gyventojų.

Prūsų karalius Friedrichas Di
dysis nesirūpino bado pašalini
mu, o medicinos priemonės bu
vo prietaringos. Atskiromis apy
gardomis mirė: Įsrutės — 60.000, 
Ragainės — 30.000. Tilžės — 24.- 
000. Klaipėdos — 12.000. ,

Daugel kaimų liko be gyven
tojų, kiti liko pustušti. Išmiru
sių vieton buvo atkelti kolonis
tai iš vakarų Vokietijos, Šveica
rijos, Austrijos. Karui sunaiki
nus didelį procentą autochtonų 
(vietos gyventojų) ir jį atpil- 
džius vokiečiais, padidėjo Mažo
sios Lietuvos gyventojų germa-

Ka turite žinoti

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

Kairiame viršutiniame kampe ant laiško ar 
siuntinio užrašykite savo pavardę ir adresą. Pasitikrinkite, 
ar užlipinote pakankamai pašto ženklų. Jei abejojate, laišką ar 
siuntinį duokite pasverti pašto įstaigoje. Prisiminkite, kad ne
užlipinus pakankamai pašto ženklų, jūsų giminės ar draugai 
turės mokėti už tai DVIGUBAI.

PAPRASTAS PAŠTAS:
Prancūzijon, Ispanijon, 
Anglijon, į Britų Common- 
wealtha

1 "USL

technikai; pavaidinamas per 2r3 
valandų spektaklį.

2. Veikalai, siunčiami dramos 
konkursui, pasirašomi slapyvar
džiu; atskirame uždarytamę vo
ke autorius turi pažymėti savo 
tikrąją pavardę, adresą, savo 
veikalo pavadinimą ir slapyvar
dį.

3. Geriausią dramos veikalą 
atrinks Niujorke sudaryta jury 
komisija. Jos sudėtis bus pa
skelbta vėliau.

4. Teisė premijuotą veikalą 
vaidinti ir išleisti tenka Darbi
ninkui.

5. Paskutinė data dramos rank 
raščiui įteikti š.m. gruodžio 1 d.

6. Konkursui veikalai siunčia
mi šiuo adresu: Darbininkas, 
Dramos Konkursui, 680 Bush
wick Ave., Brooklyn 21, N.Y.

Premija bus įteikta gruodžio 
mėn. per iškilmingą Darbininko 
40 metų minėjimo afytą.

pietuose, kur maras buvo dau
giausiai sunaikinęs.

Juokingi, net prietaringi buvo 
Karaliaučiaus maro konciliumo 
parodymai su maru kovoti. Bu
vo rekomenduojama šaudyti pa
trankomis, deginti pikio arba 
dervos bosus gatvėse, smilkyti 
patalpas gintaru, kadugiais, gy
vulių nagais, kurapkų arba kitų 
paukščių plunksnomis. Vaistais 
prįeš marą buvo nurodoma ka
dugio uogos, “smako” kraujas.

Liet. Rašytojų D-jos premijai 
skirti perbalsavimo reikalui bal
savimo lapeliai jau išsiuntinėti. 
Perbalsavimo rezultatai paaiš
kės vasario pabaigoje. Premija 
bus Įteikta kovo 13 d. Čikagos 
lietuvių auditorijoj.

Dr. V. Maciūnas yra apsiėmęs 
parašyti straipsnį “Mickevičius 
lietuvių literatūroje” lenkų or
ganizuojamam prof. W. Lednic- 
ki redaguojamam leidiniui pa
minėti Ad. Mickevičiaus mirties 
100 metu sukakti.

Al. Flateris, buvęs Lietuvos . 
teisės istorijos katedros j. asis
tentas, Čikagos un-te studijavo 
sociologiją ir rašo magistro di
sertaciją “DP įsikūrimas Ame
rikoje”, ’ . ...
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$14.300, Bloor • Indian Grove, 7 
kambarių ant 2 augštų mūrinis atski
ras namas. 2 moderniškos virtuvės, 
naujos vandeniu alyva apšildymas, 2 
garažai. Skambinti B. Sergautts, tel. 
OL. 6381.

$18.200 pilna kaina, Rusholme 
Rd., atskiras,* gerame stovy, turtin- 
tingas vidaus įrengimais, 10 kamb., 
2 modern virtuvės, 2 vonios, apšil
domos vandeniu • alyva, romi ir šva
ri aplinka, namų tuojau galima už
imti, įmokėti $6-7.000. Kreiptis J. 
Kaškelis, OL. 6381.

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

Bloor - Gladstone, 7 kamb., mūri
nis, atskiras, 2 garažai, įmokėti tik 
$4.000. Skambinti į. Marijošius, tel. 
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
ram stovy, alyvos Šildymas, pilna kai
na $17.900. Skambinti R. Žulys, tel. 
OL. 6381.

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

Dundas St. - lietuvių rajone — iš
nuomojama 5 metams kroūtuvė ir 4 
kambarių butas. Krautuvė sėkmingai 
veikianti eilę metų. Užtikrina visai 
šeimai darbą ir duonų. Gera proga įsi
gyti biznį su nedideliu kapitalu. Skam
binti P. Budreiko, OL. 7997.

$2.000 įmpkėti, Queen - Palmer
ston rajone. 9 kambarių namas per du 
ougštus, 2 virtuvės, viso kaina 9.500 
dol. Balansui viena skola dešimčiai 
metu. Skambinti I. Rinkevičius.

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

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

$21.000 visa kaina, High Park - 
Indion 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., atskiros, mū
rinis namas, privatus įvažiavimas, go- 

- -rožosį- olyves šildymas, pilna kaino 
$17.900. Skambinti Maciunskas, tel. 
OL. 7996-7.

High Parke, 10 kamb., atskiros, 
mūrinis namas, trys virtuvės, gerom 
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 pačiom 
gyventi. Tik už $20.000. Skambinti 
Beržanskis, OL. 7996-7.

KASDIEN NAUJŲ NAMŲ, PASKAMBINKITE IR PĄSITIKRINKITE, NES NEVIS ADA 

GERUS NAMUS SPĖJAME PASKELBTI.

Joint Realty Limited

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

W. A. LENCKI, B.A., LJ^B
Teisininkas — 

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

MIELI H AMILTONIEčl Alf
Perka t, parduodat namą? Turit problemų su apdraudimu?

Nepamirškit manęs!
E. KRONAS

4;

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

Telefonas: 9-3558

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
perstata u:

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

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

techniškus patarimus.
. >■ Skambinti telef. KE. 1080 

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

Mann & Martel
REALTORS

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

J. TAMUUONIS 
1245 BLOOR ST W. 

1st. tel. OL 8481. Namų OL 8074. 
$1.500 įmokėti, Dundas - Lisgor, 6 

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

$2.500 įmokėti, Pearson - Roncesval- 
les, 7 kamb., mūrinis, dideli k., 
alyvos šildymas, viena skola ba
lansui, nepraleiskite progos.

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

$4.000 įmokėti, Bloor - Brunswick, 9 
kamb., mūrinis namas, 2 geros 
virtuvės, vieta garažui, viena 
skola balansui. 1

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

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

ANTANAS MICICNAS
2336 BLOOR ST. W.

1st. tel. MU. 8255. Namų LA. 2143. 
$3.000 įmokėti, 8 kambarių mūrinis, 

atskiras namas. Vandeniu alyva 
šildomas. Yra garažas. Randasi 
Jone - St. Clair rajone. Pilno 
kaina apie $14.000. Labai ge
ros pirkinys.

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

$3.900 įmokėti. 8 kambarių mūrinis 
namas. Dideli nepereinami kam
bariai. Alyva apšildomos. Dvi 
modernios virtuvės. Nėra gara
žo.. Randasi Bloor - Bathurst ra
jone.

$3.500 įmokėti, 7 kambarių mūrinis 
namas, nepereinami kambariai, 
alyvos šildymas. Yra 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 Auto Collision
* V

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- Namų tel. CE. 1-3444
TORONTO, ONT.

TEL. Junction 4773

Sav. G. KERAITIS

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

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

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai 
__ _ _ , ~ netinkamai laikomi sugenda. Mū- 

sų sandėliuose jūsų vasariniai rū- 
w nuiCr fcai fcus rūpestingai saugomi. Kai

Specialybė: darysite rudeninį apsitvarkymą,
Cheminis valymas įvairių valyti viską duokite žinomai 

rūšių užuolaidų. firmai:
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
T.l. KE. 3881

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
' Toronto, Ont
Į TeL EM. 4-2715

J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

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

SHAW - HARBORD, 
$3.500 įmokėti, gero mūro, 8 k. 
namas, kietmedžio grindys, dvi 
virtuvės, geras kiemas, įkainuo
tas skubiom pardavimui.

ST. CLARENS - COLLEGE, 
$4.000 įmokėti, gero mūro, 8 
kambarių namas, alyvos šidly- 
mas, kietmedžio grindys, 2 gra
žios virtuvės, gražus kiemas, ga
ražas. Savininkas išvyksta iš To
ronto.

GRENADIER RD. - SUNNYSIDE, 
$4.000 įmokėti, grožių presuo
tų plytų, 8 kambarių namas, 
koridorinė sistema, alyvos šildy
mas, gražios kietmedžio grindys, 
didelė mod. virtuvė, vieta gara
žui, labai švariai užlaikytas na- 

. -mos. * - -
LAWRENCE - BATHURST,

$5.000 įmokėti, šiurkščių ply
tų, tik keletą metų senumo, 5 k. 
vieno augšto namas, moderni 
virtuvė, didelis gražus sklypas, 
privatus įvažiavimas.

ROYAL YORK RD. - BLOOR,
$5.000 įmokėti, gražaus mūro, 
5 kambarių ant vieno augšto, 
bungalow, vandens - alyvos šil
dymas, moderni virtuvė, žaidi
mų kambarys rūsyje, garažas, 
privatus įvažiavimas. Labai že
mo kaina.

SYLVAN AVĖ. - HAVELOCK, 
$9.000 įmokėti, atskiros muri- 

x nis 10 kambarį! namas, kvodra- 
• 'tinis planas, vandeniu šildo

mas, 4 gražios virtuvės, dvi
gubas garažas, tikrai dėmesio 
vertas pirkinys.

P. KERBERIS

įmokėti, mūrinis, otski- 
nepereinamų kambarių 
kietmedžio grindys, 3

PARKDALE,
$3.200 
ras, 10 
namas, 
virtuvės, gerų pajamų namas.

DUFFERIN - COLLEGE,
$3.500 įmokėti, mūrinis, atski
ras, 8 nepereinamų kambarių 
namas, 2 virtuvės, galimybė ga
ražui.

OAKWOOD - ST. CLAIR,—
$6.000 įmokėti, mūrinis, atski
ras, 7 kambarių per du ougštus 
namas, kietmedžio grindys, dide
lė moderni virtuvė, alyvos šildy
mas, galimybė garažui, lengvos 
išsimokėjimo sąlygos.

EVELYN AVE. - BLOOR,
$6.000 įmokėti, atskiras šiurkš
čių plytų, 7 kambarių per du 
ougštus namas, kvadratinis pla
nas, kietmedžio grindys, alyvos 
šildymas, puiki virtuvė, 4-rių da
lių vonia, garažas.

RUNNYMEDE - BLOOR,
$9.000 įmokėti, atskiros presuo
tų plytų, 7 kambarių per du 
ougštus namas, kvadratinis pla
nas, vandeniu - alyva šildomas, 
2 gražios virtuvės, garažas su 
šoniniu įvažiavimu, gražūs dide- 

• Ii kambariai, viena atvira skola 
balansui 10-čiai metų.

HIGH PARK - BLOOR,
$16.000 įmokėti, visiškai nau
jos, 14 kambarių namas • trip- 
leksas, 3 modernios virtuvės, 3-4 
dalių modernios vonios, vandens 
- alyvos šildymas, privatus įva
žiavimas, geriausiai atrodantis 
pastotos High Park rajone.

P. GRYBAS

PERKANT-PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ 
KREIPKITĖS Į LIETUVIŠKĄ BIURĄ

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

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

$5.000 įmokėti, 6 nepereinamų kam
barių, mūrinis, atskiras, vand. - 
alyva šildomas, moderni virtu
vė, geros mokėjimo sąlygos. 
Rusholme Rd. - College. Pilno 
kaina $17.000.

$3.500 įmokėti, 6 k. atskiros, 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, viena skola balan
sui, 9 erdvūs kambariai, 2 vir
tuvės, alyva šildymas, privažiavi
mas ir garažas. Namas tikrai ge
rame stovyje. Pilna kaina $18.- 
700. Beatrice - College.

$5.000 įmokėti, 8 nepereinamų k., 
mūrinis nomas, 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. Prašomo kaina $43.- 
000.

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

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

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

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

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

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

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

Turime perdavimui 18 tabako ūkių. 

Įmokėsimai nuo $5.000 pradedant.

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

$4.000 įmokėti. 8 k. mūrinis na
mas, olyvo šildomas, turi privažia- 
vimę. Nesunkūs mokėjimai. Namas 
yra ant High Prk. Avė. Pilna kaina 
$16.000.

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

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

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

$2.000 įmokėti. 7 erdvūs neperei
nami kambariai, naujai dekoruotas, 
užėmimas tuoj pat. Pilna kąina $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 - Lisgor.

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

Turime dougeij kitų lobai gerų Ir {vairiomis kainomis bei {mokėjimais namų, kurių dėl vietos stokos neįmanomo paskelbti.

V. JUČAS
OL. 2324

V. PALIULIS

J. BUCANTAS
OL. 8443

D. KAROSAS
OL 2323 OL 8444

A. W. JFAKLINGER
REAL ESTATE

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

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

KELETAS PAVYZDŽIŲ:
$4.000 įmokėti, Roncesvalles • Grenadier, 7 kamb. per 2 augštus, mūrinis, 2 vir

tuves, alyvos šildymas, 2 garažai.
$3.500, prie Runnymede, mūrinis, 6 kamb., šildomos saulės komb., garažas.
$5.000 įmokėti, Bloor - Bo u stead, mūrinis, 8 kamb., 3 virtuves, vandens- aly

vos šildymas, garažas.
$4.000 įmokėti, Bloor - Christie, mūrinis, 7 kamb., 2 virtuves, gero £lono, van 

dens - alyvos Šildymas, garažas, balanse viena skola 10-čiai metų.
$3.500 įmokėti, prie naujai statomos lietuvių bažnyčios, mūrinis, atskiras, 8 k., 

w alyvos šildymas, 2 virtuvės, garažas.
$5.000 įmokėti, Parkdale rajone, mūrinis, 10 kamb., atskiros, vandens - alyvos 

šildymas, 2 vonios, privatus įvažiavimas, arti susisiekimo.

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

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

ADAMONIS & BUDRIONAS
“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.

TODĖL:
1. 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.

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

nį, malonėkite paskambinti.

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

SABA, 
KOERTING, 

BLAUPUNKT 
GRUNDIG.

Garantuojamas 
viso pasaulio 

trumpųjų bangų 
priėmimas.

Specialiai paga
minti Kanadai

Atvykite, pademonstruosime veltui. Garantuoti pataisymai, 
atliekami specialistu radijo mechaniku.

ATLANTIC EXPORT - IMPORT CO.
926 Dundas SKW.y 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 Vokietijos, Šveicarijos, Švedijos, 
Japonijos ir kitų kraštų.

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
Parduodu ir įstatau naujas krosnis ir oilburnerius. 

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

, Pranešu savo naująjį adresą:

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

Lietuvio elektros ir apšildymo kompanija
DEDA NAUJAS APŠILDYMO KROSNIS:

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

tionning”, '
* Perstato apšildymą iš anglių 

Į alyvą.
* Taip pat atlieka įvairiausius 

elektros instaliacijos darbus.
Į

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 
PARDAVIMAS/ »

• CHRYSLER — PLYMOUTH — FARGO

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

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

Lietuvių kalboje visas informacijas suteiks kvalifikuotas auto 
mechanikas BRONIUS ZOLPYS.' .

ūk
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V. VAŠI S-Vasiliauskas
REAL ESTATE and BUSINESS BROKER

872 Bloor Street West d>He Ovington Ave.) Telef. ME. 4605 - 4606

1. BROCK - DUNDAS, $1.400 jmo- 
kėli, 6 dideli kambariai ir garažas

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

3. BLOOR - MANNING, $2.900 jmo- 
' keti, 6 dideli kambariai, gero mū- #

ro, moderni virtuvė/ olyvo šildo
mos/ švarus namas.

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

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

6. BLOOR - RUSHOLME RD., 11 la
bai didelių kambarių, gero mūro, 
atskiras, vandeniu - alyva apšil
domos, 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 SL, Toronto 

Telef. EM.6 5255
Prašoma kreiptis į

N. ČEPULKAUSKIENĘ

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

Advokatai — Notarai
38 King St. W. - Toronto 

Suite 46.
Telef. ištaigos: 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 Iaikr6džius~lr ža
dintuvus. Už darbą duodu metams 
garantiją. Darbą atlieku pigiai ir są
žiningai.

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

VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ 

Siuvėjas 
A. BERESNEVIČIUS

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

Tel. LL. 3222.

INTER - CITY
i

Heating 
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.
Darbos garantuotas.

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

SIUVĖJAS
Vyrų kostiumų ir kelnių siuvimo spe- 
ciolistas. Mes turime įvairiausių im
portuotų medžiagų, kostiumams tin
kamo pločio . . . už kainos.

Kalbame lietuviškai.
S. BLATT CLOTHING SHOP

1326 DUNDAS ST. W.
Tel. LA. 2978

Toronto.

BALČIAUSIAI ir ŠVARIAUSIAI 
baltiniai ižskalbiamL Metropolitan 

Toronto rajone

Canada Laundry 
KE.1146

Mes pa imame H namų ir pristatome 
’ BE ATSKIRO MOKESČIO.

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

Kalbame ukrainietiškoi, lenkiškai, vo
kiškai ir lietuviškai.

PARDUODAMA: 
ros pirkinys, dėl skubaus pardavi
mo.

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

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

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

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

WINNIPEG Man.
Jau ilgesnis laikas kaip yra su

sirgęs širdies liga Povilas Jau
niškis. Tai senesnės emigracijos 
lietuvis pasižymįs gera širdimi 
įvairiems geriems darbams. Jis 
prenumeruoja daug lietuviškų 
laikraščių ir yra nuolatinis “Dai
nos” -D-jos Toronte rėmėjas. Jo 
sūnus, medicinos mokslą baigęs 
Anglijoje, dabar turi savo kabi
netą River klinikoje ir prižiūri 
savo tėvelio sveikatą. Linkime 
p. Jauniškiui greit atsikelti iš 
lovos ir būti dar ilgai sveikam.

Rengiamasi bažnyčios statybai. 
Paskutiniu laiku klebonas kun. 
J. Bertašius prapijiečiams pra
nešė, kad dėka parapijiečių dos
numo skolos už rūsio išmūrijimą 
ir įrengimą salės žymiai mažta, 
taip, kad galima tikėtis jau ki
tais metais pradėti bažnyčios 
baigimo darbus.

— Eug. Kalasauskas vakarais 
lanko braižytojų kursus ir juos 
baigęs mano pereiti dirbti į brai
žyklą.

— Wpg. arkivyskupo praves
tas švietimui paremti (katalikiš
kų mokyklų statybai) vajus da
vęs arti 1.000.000 dol. pinigais ir 
pasižadėjimais. Artimoje-'atėity- 
je numatoma pastatyti berniu
kams koledžą prie Manitobos 
universiteto.

— P.p. Stonkų sūnus lanko 
Technikos mokyklą, kur studi
juoja braižybą. Jis yra Lietuvių 
choro aktyvus dalyvis.

— V. Januška išvyko laikinai 
komandiruotei i Saskatooną. 
Ten jis turės pabūti 4-5 mėn. V. 
Januška dirba Simmens firmoje 
prie telefonų centrinių įrengimo.

Choro balius. Vasario 12 d. L. 
Šv. Kazimiero salėje įvyko Win- 
nipego lietuvių parapijos šaunus 
choro balius - koncertas. I daly
je J. Sodaičio vadovaujamas 
mišrus choras po himno išpildė 
Važiavau dieną, Ar aš tau sese 
nesakiau ir Aš pasėjau linelius. 
II dalyje moterų choras sudai
navo Kas bernelio sumanyta ir 
Vakaro ilgesys. III d. vyrų cho- 
ras išpildė Lietuva brangi, ir Ge-

SLOGOS
VARGINIMĄ IŠGYDYS1TE NE DIE

NŲ, BET VALANDŲ LAIKE!
Buckley's specialistai bendros slogos 
gydyme jums gali palengvinti skaus
mus ir viso kūno blogą savijautą ke
bų minučių laikotarpyje — o galuti
nai išgydyti keletas valandų bėgyje. 
Paimkite BUCKLEY'S Cinnamated 
CAPSULES — pilnas slogos išgydy
mas, kuris palengvins jūsų kančias, 
pakels nuotaiką ir sugrąžins gero sa
vijautą SKUBIAI.

12 kapsulių — 35c.
Šeimos dydžio — 79c.

BUCKLEY'S Spsuus

Kapsulės pagydys Jus greitai arba 
atgausite pinigus dvigubai.

--- ■ -

J. J. R U K Š A
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

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

$5.000 ifiiokėti, Runnymede - Bloor, 
mūrinis, šiurkščių plytų, 7 k., at
skiros namas, karšto vandens •- 
alyvos šildymas, garažas, vie
na skola balansui.

$4.000, Indian Rd., 9 komb., mūri
nis, atskiros namas, karšto van
dens - alyvos Šildymas, vieta ga
ražui.

$4.000 įmokėti, 8 komb. namas, Ha
velock Ave., nepereinami kam
bariai, alyvos šildymas, vieta ga
ražui.

Rūta Kuprevičienė
Namų telef. ME. 3929

A. Lapaitis
Namų telef. JU. 0917

mūro, opynoujis, vandeniu alyva 
i šildom., gražus kiemas ir garažas.

11. BLOOR - HIGH PARK, $3.900 
įmokėti, 9 nepereinami kamba
riai/ gero mūro, atskiras, alyva 
šildomos, lobai didelis kiemas, ge
ros pirkinys.

12. BLOOR - BEATRIČĖ, 20 kamba
rių, 4 atskirų butų, lobai gero 
mūro, opynoujis, modernios virtu
vės ir po 4 gabalus vonios, vande
niu alyva šildomas, geros paja
mos/ įmokėti $8.000, geros pir
kinys. '

13. DOVERCOURT RD., 30 įdėlių 
kambarių, 6 atskirų butų, labai

• gero mūro, vandeniu olyvo šildo-. 
mos, opie $8.500 pajamų į mfe- 
tus, vieno skola balansui, geros 
pirkinys.

ležinio vilko maršą; IV d. miš
rus choras padainavo: Tylus va
karas, Šėriau žirgelį ir Užtrauk
sim naują giesmę.

Baigiant parapijos klebonas, 
kun. J. Bertašius padėkojo para
pijos vardu chorvedžiui ir cho
rui, o Ramunė Šopytė J. Sodai- 
čiui įteikė gėlių puokštę. Choro 
vardu chorvedžiui padėkojo J. 
Činga ir V. Demereckaitė su V. 
Radzevičium įteikė tautinę, O. 
Grabienės išaustą juostą.

Po to V. Simanavičius, akom- 
ponuojant J. Sodaičiui, solo v pa
dainavo Kur tas šaltinėlis ir Sė
džiu prie lahgėlio. Pabaigai su
vaidinta linksma komedija “Pas 
daktarą”. Vaidino: J. Sodaitis ir 
J. Vidžiūnas. Programai vado
vavo J. Činga.

Po meninės dalies, kuri visus 
atgaivino dvasia ir pakėlė jaus
mus, smagiai pasišokta

Winnipegietes moterys vasario 
6 d., sekmadienį, pagerbė Janiną 
Kuncaitienę, Antano žmoną, 
dukrelės Rūtos Marijos gimimo 
proga. Pagerbimą suruošė G. 
Galminienė.

Vasario 13 d., sekantį sekma
dienį, pagerbta Aldona Balčiū
nienė, Alfos žmona, taip pat 
dukrelės Vidos Aldonos Aureli
jos gimimo proga. Pagerbimo 
balių organizavo: V. Šmaižienė, 
M. Januškienė ir D. Vidžiūnienė.

Pakrikštyta sausio 23 d. Regi
na Rūta Kazlauskaitė.

Pataisa: sausio 13 d. “TŽ”, ži
nutėje “Parapijos bazaras” per 
klaidą išleista B. Serapinienės 
pavardė, kuri irgi šeimininkavo 
bazaro pirmą dieną.

PASKUTINĖS DIENOS
(Atkelta iš 2 psi.) 

gant juos prarasti. Pačiam mies
to centre pašaunu tris tankus. 
Šie tankai turėjo priklausyti di
desniam daliniui. Negalėjo jie 
tik vieni į miestą atvažiuoti.

Skrendame rytų link pagal 
kelią ir geležinkelio liniją. Ke
lios mylios už miesto pasitinka
me kitą tankų partiją judančia 
priekyje kolonos sunkvežimių su 
pėstininkais ir priešlėktuvine. 
Čia atviram ore mes jaučiamės 
pilnai savo vietoje ir suteikia
me jiems nelauktą pasitikimą. 
Diena pradeda tamsėti ir mes 
grįžtame į saVo bazę. Ant kelio 
degė aštuoni tankai. Išbaigėme 
visus savo šaudmenis.

Niekados mes nelaikėme savo 
pareigų lengvomis, tačiaus vis- 
dėlto į tankų medžioklę mes šiek 
tiek žiūrėjome lyg ir į saVo rū
šies sportą. Šiuo metu tai nebe
buvo jau daugiau sportas. Pa
mačius dar vieną tanką, tada kai 
jau nebeturiu šovinių mane imą

$5.000 įmokėti, orti naujai statomos 
. bažnyčios, 9 komb., gražus mū

rinis namas,' kvadratinis planas, 
alyvos šildymas, garažas, šoni
nis įvažiavimas.

$4.000 įmokėti, Sunnyside rajone, 9 
komb. per 2 ougštus, naujos no
mas, karštu vandeniu • olyvo 
šildomas, garažas.

$7.000 įmokėti, Runnymede rajone, 
puikus 7 komb. atskiros namas, 
alyvos šildymas, garažas, šoni
nis įvažiavimas.

P. Dambrauskas
Namų telef. JU 6198

V. Kuzma
Namų telef. OL. 7838
-- -• -------------------------------------- .

Trys norai
Mergaitė pagelbėjo nepažįsta

mai senutei pereiti per gatvę. 
Ta ir sako:
. — Esu burtininkė. Už tavo ge
rą širdį patenkinsiu tavo tris no
rus. Sakyk, ko nori? f

Mergaitė užsigeidė krūvos pi
nigų, puikaus jaunikaičio ir gra
žių vaikučių. Burtininkės dėko 
ji to netrukus sulaukė. Bet pui
kusis jaunuolis po keleto savai
čių pabėgo su jos pinigais, o ji 
vėliau sulaukė dvinukų.

Dabartinėje Lietuvoje buvo 
kitokia istorija.

Jaunuolis Vilniuje pagelbėjo 
luošai senutei įsėsti į traukinį. 
Ta ir sako.

— Esu burtininkė. Išpildysiu 
tris tavo norus. Sakyk, ko nori?

Jaunuolis paprašė pinigų, gra
žios mergaitės ir ilgos kelionės. 
Burtinihkė visa tai jam suteikė.

Pirmiausia jis gavo pinigų 
krūvą, o netrukus susidraugavo 
su gražia mergaite. Bet jos būta 
komjaunuolės. Pastebėjusi, kad 
draugas turi perdaug pinigų, ji 
pabijojo, kad jis galįs būti koks 
šnipas ir pranešė MGB. Toji iš
gabeno jaunuolį į Sibirą.

Bdrtininkių pagalba nūdien 
jau pavojinga...

Skrybėlė
— Šios skrybėlės aš jau vis- 

tiek hėbenešiosiu. Gali ją tu ne
šioti — ponia sako tarnaitei.

— O ačiū, ponia. Mano Jonas 
sako, kad aš labai gražiai su ja 
atrodau...

WINDSOR, Ont.
Vasario šešioliktąją iškilmin

gai pradėjome sekmadienį, vasa
rio 13 d. Iš vakaro, šeštadienį per 
CBE radijo stotį, buvo gražus 
pusvalandis — duota lietuviškos 
muzikos ir angliškai priminta 
apie Lietuvą, jos praeitį, kovas 
ir lietuvius; vakare buvo viešas 
vakaras su gražia menine prog
rama, kurią atliko Detroito lietu-' 
vių tautinių šokių grupė ir skau
tai. Sekmadieni 12 vai. iškilmin
gas pamaldas atlaikė ir jausmin
gą patrijotišką pamokslą pasa
kė kleb. kun. V. Rudzinskas. 
Tuoj po to, ukrainiečių salėje, 
papuoštoje lietuvių ir Kanados 
vėliavomis, "įvyko iškilmingas 
minėjimo aktas. Apylinkės pirm. 
Vyt. Kačinskas taręs įžanginį 
žodį pasiūlė prisiminti visus kri
tusius už Lietuvos laisvę ir pa
gerbti juos tylos minute. Po to 
vietos choras sugiedojo Kanados 
himną. Į garbės prezidiumą pa
kvietė: Windsoro miesto bur
mistrą M. Patrick, ALT pirmi
ninką ir “Draugo” redaktorių L. 
Šimutį, Maž. Liet. Bič. D-jos 
atstovą kun. V. Rudzinską, Lie- 

pasiutęs noras sudaužyti ji krin
tant tiesiog su savo Jėktuvu. Ne
besuvaldomas pyktis užlieja tik 
pagalvojus, kad šios stepių ordos 
veržiasi į pačią Europos širdį. 
Ar sugebės kada kas nors jas 
išvaryti atgal? Šiandien jie turi 
galingus sąjungininkus remian
čius juos medžiagomis ir suda
riusius net antrąjį frontą. Ar 
poetiškas teisingumas nesuteiks 
kada baisaus atpildo?

Mes skraidome nuo aušros iki 
tamsos, nebodami nuostolių, nei 
priešo persvaros ore, nei blogo 
oro. Mes jaučiamės esą kryžiaus 
kare. Esame gan tylūs laikotar
piais tarp skriditnų ir vakarais. 
Kiekvienas atlieka savo pareigas 
tyliai, kietai sučiauptomis lūpo
mis, bet pasiruošęs reikalui 
esant, atiduoti ir savo gyvybę. 
Padėties rimtis surišo karinin
kus ir kareivius draugiškais ry
šiais be laipsnio ar klasės skir
tumo. Nors pas mus tai buvo ir 
visą laiką anksčiau.

(Bus daugiau)

$4.500 įmokėti. High Pork - Bloor 
rajone, 8 komb. mūrinis namas, 
alyvos šildymas, garažas.

$7.000 {mokėti, Rusholme Rd., 9 k. 
per 2 augštus, grožus narnos, 
vandens - alyvos šildymas, gara
žas, viena skola balansui.

$4.500 (mokėti, St. Clair - Oakwood 
rajone, 6 komb. gražus 10 metų 
senumo namas, vandens - aly
vos šildymas, garažas.

VL Ivanauskas
Namų telef. LO. 9023

Vincas Pūga
Namų telef. ME. 8760

Lenktynės
— Kodėl ten tie žmonės bėga 

paskum vienas kitą?
— Tai lenktynės, sūneli. Vie

nas laimės ir gaus dovaną.
— Šitaip! Bet ko bėga tie kiti?

Dar geriau už žuvis
Vytukas grįžo su tėveliais iš 

atostogų pajūry. Senelis ji kal
bina:

. — Tu dabar, beabejo, ir plauk
ti išmokai gerai. Gal jau plauki 
kaip žuvis.

— Dar geriau — sako Vytukas.
— Kaip tai dar geriau?
— Nagi aš moku plaukti ar 

augštelninkas, o žuvytės taip ne
moka ... ’ . •

Kai nesusikalba Ispanijoje
Vienas turistas kartu su žmo

na atvyko | Madridą. Nė vienas 
iš jų nemokėjo ispaniškai. Už
ėję į valgyklą, norėjo užsisakyti 
jautienos ir, nerasdami kitų prie
monių, nupiešė ant popieriaus 
jautį ir parašė “2”. Padavėjas 
nusišypsojo, gražiai nusilenkė ir 
atrodė tikrai supratęs. Už kelių 
minučių jis grįžo ir padavė du... 
bilietus į bulių rungtynes.

Kasdien auga
Nesenai pradėjusį praktikuoti 

gydytoją senesnis kolega klau
sia:

— Na, kaip su pacientais?
— Ačiū, mano pacientai kas^ 

dien žymiai paauga.
— Ištikrųjų jūs turite daug 

pacientų?
— Ne, bet aš esu vailęų gydy

tojas ...

1

tuvių Fronto bičiulių atstovą V. 
Barisą, latvių, estų ir ukrainie
čių atstovus.

Pirmas iš prezidiumo žodį tarė 
Windsoro burmistras. Pasveiki
no lietuvius, pasidžiaugė jų vė- 
čRtma Lietuvos laisvinimo -kova 
ir palinkėjo sėkmės. Dėl laiko 
stokos negalėjo išbūti ilgiau. 
Jam apleidžiant salę buvo paly
dėtas plojimu.

Pagrindinis kalbėtojas L. Ši
mutis ilgesnėje kalboje priminė 
visus sunkumus sutiktus ALT 
Lietuvos laisvinimo byloje, kad 
mūsų visų šventa pareiga vėl at
kovoti Lietuvai nepriklausomy
bę. Peržvelgė ALT kūrimosi 
sunkumus. Nors praeitis yra 
sunki ir skaudi, bet pažvelgę 
jon galime vilčių neprarasti. Kol 
jaunimas tebėra ištikimas lietu
vybei, tiki jos laisve ir kol lietu
vių tauta nebijo trėmimų ir ka
lėjimų, mūsų pareiga jiems pa
dėti. Xietuviu tauta nori nepri
klausomai gyventi ir nieks ne
gali tai uždrausti. Jei mes išduo
sime Lietuvą, tik mes būsime už 
tai kalti. Tik vieningai dirbdami 
prikelsime Lietuvą nepriklauso
mam gyvenimui.

Po to dar kalbėjo MLB D-jos 
atstovas kun. V. Rudzinskas, Lie
tuvių Fronto ir at-kų atstovas 
Vyt. Barisas, latvių atstovas Mr. 
Šalis — Lietuva turi būti laisva, 
nes Lietuvos žemė priklauso 
lietuviams.

Valdyba įgaliota pasiųsti svei
kinimus ALT, VLIKui, Kanados 
ministeriui pirmininkui ir užsie
nio reikalų ministeriui.

Po oficialiosios dalies buvo 
meninė dalis, kurią išpildė Jina 
Variakojytė akompon. Mikolai- 
čiui ir vietos choras vedamas J. 
Sinkaus.

Minėjimo metu buvo renka
mos aukos T. Fondui. “Windsor 
Star” buvo įdėjęs nuotrauką ir 
aprašymą sąryšyje su minėjimu.

Už tokį gražų ii- pirmą kartą 
taip iškilmingai atšvęstą Vasario 
16 minėjimo pasisekimą ir pra- 
vedimą padėka priklauso nau
jajai ir energingajai apylinkės 
valdybai: Vyt. Kačinkųi, J. Ur
bonui, I. Statkevičiui. Nuoširdus 
ačiū. Linkime ir toliau geros sėk
mės vadovaujant mūsų kolonijai.

Delegacija, Vyt. Kačinskas ir 
J. Urbonas, kviesdami miesto 
burmistrą į minėjimą, įteikė jam 
Windsoro Lietuvių, Bendruome
nės vardu knygą — “Tėvynė 
Lietuva”.

Automobilio nelaimėje susi- Į 
žeidė lietuvis Vincas Ignatavi-i 
Čius. Guli Hotel Dieu ligoninėje, 
sulaužytas raktikaulis? Atrodo, 
teks dar kurį laiką pagulėti. Tau
tiečiai turėtų jį dažniau aplan
kyti. « Šluota.

P. Skeiverienė sunkiai serga 
akimis ir veik nieko nemato. Tu
rėjo akių operaciją. Ne ką daug 
padėjo. Nelė Petrauskaitė yra 
namuose su sugipsuota kbja.

Petras Dargužis, 54 m., guli E. į 
Windsor ligoninėj. Jo dešinysis 
šonas suparaližuotas.

Darbai. Windsore lietuviai be
veik visi dirba. Darbai kiek pa-

lietuviai iš Australijos p. Jucevi- 
čili. Daro visa, bet kol kas darbo 
negavo. Z. T.

Dr. M. Arštikaityte
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTS 

Pritaiko akinius
167 College (kampas McCaul) 

Kabineto Nr. 9 
Toronto

Priima iš anksto susitarus
Telef.: offiso WA. 1-3584 

namų WA. 3-5555

—,,,B ■.......... .1
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. Bacevičius
- Gydytojas ir Chirurgas

NAUJAS KABINETAS

280 Roneesvolles Avė.

Telefonas OL 4778.

Priėmimo valandos: 1 1 -1 vol. p.p.; 
vakarais nuo 6-8 vol. vok.; 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 Rusholrne Rd.)

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

Telefonas LO. 1794 
Toronto

Dr. V.P. Baltrušaitis
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Bendroji praktika, moterų ligos su 
gimdymo pagalba specialiau 

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

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

susitarimą.

Dr. J. J. VINGILIS
VIDAUS LIGOS 

PERSIKĖLĖ 1
1 BEAVERBROOK - KIPLING AVE. 

KAMPAS. 
ISLINGTON, TORONTO, ONT. 

Telefonas BE. 1-1310.

D r. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

Baigęs universitetą Vokietijoje 
ir Kanadoje

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

TORONTO

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

2-9 vai. vak. (pagal susitarimą).

Raštinė: OLrver 4451

Dr. P. MORKIS
. DANTŲ GYDYTOMS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą

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

Dr. Alexander SZATMARI 
NERVŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

susitarimą.
Telef. įstaigos WA. 1-0556 

namu LL. 5228.'

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

perkėlė 
savo biurą į

21 DUNDAS SQUARE
Suite 501 — Herman Building 

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

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

Bernhard & Scott 
' Advokatai, Notarai 
Bendroje įstaigoje dirba 
Ant Liudžius 

buv. advokatas Vilniuje, 
Tremtinių Reikalams Teisių 

patarėjas.
73 Adelaide St. W., Toronto 

Suite 436
Lietuviškoi kclbončius prašomo kreip
tis: pirm, ir trei. 6-8 v.v.; ontr., ketv. 

ir šeštod. 10-1 vo. p.p.
Office EM. 6-5679. Ret. ME. 0636.

STANLEY SHOE STORE
AugJfiousios rūšies moterų, vaikų ir 
vyrų botai, normalaus dydžio ir plotus 

EE—£EE
1438 Dundas St W. Toronto

Dr. WILLIAM J. ZINCIIESIN
8.A., M.D., LM.C.C. 

GYDYTOJAS ir 
« CHIRURGAS

FriMao »oL: 2*4.30 ir 7*9 vol. pp. 
386 Bathurst St. Toronto

Telet EM. 8*1344 . !
============

Dr. L. SIMON
Odos ir veneros ligų specioltstos. * 

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

Dorbo volondos: 10-12 ir 3>7 pp. arba 
pagal susitarimo.

Tel. WA. 1-6614 arba WA. 2-801S

Dr. A. Ra t i now .
L.M.C.C. |

Dirbęs Europos ir Kanados ligoninėse.*
Vidaus ligų specialislos: Širdies ast

mos, reumatizmo, skilvio ir kt.- *
479Vz Euclid Ave;, Toronto

Tel. WA. 1-0708 ?

Dr. K. Žymantienę
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ
KAMPAS BLO0R IR BROCK AVE, 

TORONTO <
(lėiimos iš 613 Brock Ave.l ;

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

Telefonas OL. 6851 <

Dr. J. ŠEGAMOGAS 
Specialistas chirurgas 

■ ■ į 

4906 Wellington. Verdun,
• Montreal 19.

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

Tel: YO. 3611 —officę ‘
PO. 6-9964.

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

X RAY (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W.z Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Dr. MICHAEL BALKANY 
MOTERŲ LIGŲ SPECIALISTAS 

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

(prie Avepue Rd.)
Priėmimai pagal telefoninį susitarimą

WA. 1-9632 ir HU. 8-7841

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

' ir 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir
7-9 po pietų

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

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

kampos Euclid Ave.
Priima vakarais oagal susitarimą. .

Telef. EM. 8-9822

Akių specialistas
M. STEFANUK

(optometrist)

Patikrino akis ir pritaiko akinius, 
jei reikoliągp * y

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

(at Dundas)

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

Priėmimo vol. 10-12, 2-6. Pirmodie-' 
niois, ketvirtadieniais priima tarp 7-9.

386 Bathurst St Toronto 
TeL EM. 4-6515

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY. R.O. ■,
-i

Pritaiko akinius visiems akių defek
tam. Ištirta akių nervus, kurie daž 
na i sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kolba -slavų kolbomis
470 College St. W. Toronto w 

Telef. WA. 1-3924

Biles & Wratten
ADVOKATAI, NOTARAI 

fe tt ‘ A
John F. Biles, 

Leonard E. Wratten.
Telefonai:

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

Toronto.
•M OT
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i ORONTO, ©nt. MONTREAL. Cue
Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Gavėnios metu kiekvieną 

penktadienį 130 vai vak. einami 
Kryžiaus Keliai

maldų metu parapijos bažnyčio
je solo giedos sol. Juzė Krišto- 
iaitytė.

— Bažnyčios remonto naudai 
ateinantį sekmadienį daroma 
speciali rinkliava-

— Parapijos kunigai šią sa
vaitę vizituoja šias gatves: Bloor, 
Lauder, Winona, Linhurst, Earl 
Lauder, Linhurst, Burnside Wi
nona ir Earsldale. •' .

— Dėkojama sol. J. Krištolai
ty tei ir Toronto lietuvių chorui 
“Varpui” už įspūdingą religinės 
meninės^ dalies išpildymą iškil
mingųjų: pamaldų metu Nepri
klausomybės šventėje.

— Šį penktadienį, vasario 25 
' d. 8.30 vai. ryto, gedulingos pa

maldos už prieš mėnesį palaido
tą a.a. Praną Lastauską.

— Parapijos bažnyčioje su
tuokta: Vincas Rutkauskas ir 
Loreta Tubelytė, Petras Morkū
nas ir Sofija. Dabkutė.,

— Pakrikštyta: Birutė Felici
ja Elena Valytė ir Algis Paulius 
Valiulis.

Graudūs verksmai
“Pagal bažnytinę Lietuvos tra

diciją, gavėnios metu sekmadie
niais 7 vai. vakare Šv. Jono Kr. 
lietuvių, parap. bažnyčioje bus 
giedami Graudūs verksmai: gies
mės, primenančios Kristaus at 
pirkimo kančią. Pamaldų metu 
— gavėnios nuotaikai taikoma 
konferencija; baigiama palaimi- 
nipiu.

Prisikėlimo parapijos žinios
Vasario 11 d. klebonijos patal

pose įvyko steigiamasis Prisikė
limo parapijos sporto klubo su
sirinkimas, dalyvaujant par. kle
bonui T. Bernardinui ir organiz. 
komitetui. Klubo tikslas — su
burti lietuvišką jaunimą, neda
lyvaujantį jau esamuose lietu
vių sporto klubuose, ar dalyvau
jantį kanadiečių klubuose į spor
tinį vienetą ir lietuviškoje dva
sioje kultyvuoti visas sporto ša
kas. Klubui duotas vardas “Auš
ra", I sporto klubą “Aušra” pri
imami visi lietuviai sportinin
kai vyrai ir moterys jau sportuo
jantieji ir norintieji pradėt spor
tuoti. /

Organiz. klubo komitetą suda
ro: K. Šapočkinas, J. Gūdas, J. 
Genys. L. Leveckas, J. Gaigalas 
ir S. Barškėtis. Norintieji stoti į 
šį sporto klubą, prašomi kreiptis

■ i kleboniją tel. KE. 0621 ir pas 
reikalų vedėią'J. Gūdą LA. 7391.

— Steigiamas parap. pučiamų
jų instrumentų orkestras, kuris 
susidės iš 40 instrumentų. Or 
kestran priimami berniukai ir 
mergaitės nuo 11 iki 20 metų. 
Jame gali dalyvauti ir nemoką 
muzikos, nes tuo tikslu bus duo
damos muzikos painokos. Orkes
tras turės auklėjimo tikslą ir 
tarnaus bažnyčiai ir parapijos 
reprezentacijai. Registruotis kle
bonijoje tel. KE. 0621. Kovo 1 d., 
antradienį, 6 vai. v. klebonijos 
patalpose įvyks pirmoji muzikos 
pamoka.

— Šia savaitę, išvykus sol. V. 
Verikaičiui koncertuoti, nebus 
choro repeticijų. Sekanti bendra 
choro repeticija įvyks kovo 2 d.; 
trečiadienį.

— Ateinančią savaitę lankysi
me parapijiečius sekančiose gat
vėse: Indian Gr., Parkside Dr., 
Edna Ave., Prince Ruppert Ave., 
Wanda Rd., Glenlake Ave., Mil- 
l’cent Avę., Lappin Ave., Antler 
St., Campbell Ave., Wiltshire, 
Perth Ave., Symington Ave.

— Pakrikštyta: Eugenija Oti- 
lija Kartavičiūtė.

Kultūros Draugija 
kviečia narius dalyvauti visuoti
niame Draugijos susirinkime, 
kuris įvyks vasario 26 d., 4 vai. 
p.p. “Tėviškės Žiburių” redak
cijos patalpose, 941 Dundas Str. 
W., sekančia dienotvarke:

1. Susirinkimo atidarymas,
2. Prezidiumo sudarymas,
3. Valdybos pranešimai,
4. Revizijos kom. pranešimas,
5. Valdybos ir revizijos komi

sijos rinkimas,
.6. Klausimai ir sumanymai,
7. Susirinkimo uždarymas.
Nustatytu laiku kvorumui ne- 

jusirinkus, po valandos šaukia
mas kitas, susirinkimas, kuris 
buš teisėtas neatsižvelgiant į da
lyvaujančių narių skaičių.

KLKK D-jos Valdyba.
Ateitininkų susirinkimas

Ateinantį sekmadienį, vasario 
27 d.; 5 vai. v. TT Pranciškonų 
patalpose, 32 Rushohne Pk. Crs., 
Šaukiamas vyr. ateitininkų susi
rinkimas. Paskaitą skaitys dr. 
A. Šapoka. Valdyba.

“Daina” grupės 
narių susirinkimas įvyks vasa
rio 27 d., sekmadienį, 3.30 vai. 
120 B. Carlton St. pas M. Pocie
nę, tel. WA. 3-6328.

Nares ir prijaučiančias kvie
čiame dalyvauti. Valdyba.

Toronto Lietuvių Namų 
visuotinis narių (šėrininkų) su
sirinkimas šaukiamas vaasrio 27 
d. sekmadienį 3 vai. p.p. Lietu
vių Namų ddižiojoje salėje 235 
Ossington. Darbotvarkė:

1. Susirinkimo atidarymas,
2. Protokolo skaitymas,
3. Valdybos ir Revizijos komi

sijos pranešimai,
4. 1954 m. apysk. tvirtinimas,
5. Valdybos ir Revizijos komi

sijos rinkimai,
1955 m. sąmatos priėmimas, 
Klubo steigimo klausimas, 
Ūkio įsigijimo klausimas, 
Einamieji reikalai.

TLN Valdyba/
Baltų Federacijos susirinkimas

Kovo ji d. 8 v.v. St. Andrew 
bažnyčios salėje, Carlton ir Jar
vis gatvių sankryžoj, įvyks Bal
tų Federacijos metinis susirinki- 
mas.Dienotvarkė: metinio veiki
mo apžvalga, kasininko ir revi
zijos komisijos pranešimas, įsta
tų keitimas, naujo prezidiumo 
rinkimas. -

PLB Kanados Kr. Valdyba 
šiuo prašoma pasiųsti į susirin
kimą reikalingą skaičių- įgalioti
nių.

Einant rotacine tvarka pirmi
ninkavimas 1955 -56 m. tenka 
mūsų kaimynams estams. A.

Toronto skautų-čių sueiga
Kovo 6 d. 4 vai. p.p. šaukiama 

Toronto skautų-čių tuntų suei
ga, paminėti Lietuvos skautų 
globėja Šv. Kazimierą. Sueiga 
įvyks Liet. Namuose. Maloniai 
kviečiami tėvai ir bičiuliai.

Tautininkai.
Krikšč. Demokratų Klubas

Toronte įsisteigė Krikšč. Dem. 
klubas, kurio valdybą sudaro: J. 
Matulionis, V. Užupis, A. Pabe
dinskas, Stp. Pusvaškis. Praėjusį 
šeštadienį jų klubo iniciatyva 
įvyko kat. visuomenės ir organi
zacijų atstovų susirinkimas iš
klausyti prof. K. Pakšto praneši
mo. Profesorius papasakojo apie 
Krikšč. Demokratų Internacio
nalo veiklą JAV.

Latviai
Toronte pradėjo leisti antrą laik
raštį “Jaunais Apskats”. Leidėju 
pasirašo spaustuvė “D a i n a 
Press”, kuri spausdina ir “Lat- 
viją”, einantį 2 kartus į savaitę.

6.
7.
8.
9.

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

B. Sakalauskas
Telefonai: K E. 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 Ossington)

I. BRKOVICH REALTOR
Priimu vicnq vaiką viri metu amiiavt 
prižiūrėti diena* metu. Ten pat išnuo
mojama* f rentini* kambary*. 181 Man-

Programos vedėjas
J. R. SIMANAVIČIUS

77 Salem Avė., Toronte Telefonas OL. 1274.

LIETUVIŠKA RADIO PROGRAMA
^Tėvynės Prisiminimai”

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

BANGA 1050.

SV. JONO KRIKŠTYTOJO

4 fi

KOVO 13 D. 4 V AL P.P., ŠV. PRANCIŠKAUS . , , ______ _______
PARAPIJOS CHORAS RENGIA GARSIĄJĄ TfiL DUBOIS ORATORIJĄ

“SEPTYNI KRISTAUS ŽODŽIAI ANJfcSRYŽIAUS”.
T « J

Solo partijas išpildo: operos solistė PR. RADZEVIČIŪTĖ, baritonas sol. BR. MARIJO- 
SIUS, tenorai *— LIUDAS JANUŠKA ir AL. KUOLAS:'Choralą išpildo šv. Jono Krikš
tytojo parapijos choras, vadovaujamas kun. B. PACEYJČIAUS. Solistams ir chorui akom- 
ponuoją muz. ST, GAILEVIČIUS.

Paminklas žuvusiems
Lietuvių karių iniciatyva, Lie

tuvos didvyriams pagerbti, Šv. 
Jono Kr. lietuvių bažnyčioje bus 
’rengta paminklinė lenta. Pro
jektą pagamino inž. dr. A. Kul- 
oavičius. Jis jau priimtas ir šią 
savaitę perduodamas skulpto
riui. Paminklinė lenta norima 
bažnyčioje įmontuoti birželio 13 
dienos išvakarėse, ir iškilmingai 
pašventinti tragiškųjų lietuvių 
deportacijų paminėjime. Išlai
doms padengti pirmoji pradžia 
padaryta Šv. Jono Kr. bažnyčio
je Nepriklausomybės šventėje, 
kariams - savanoriams pravedus 
bažnyčioje rinkliavą; surinkta 
$120.

* Šaulių klubas 
praėjusį pehktadienį suruošė Už
gavėnių blynų vakarą. Progra
moje labai puikiai pasirodė Kak
nevičiaus vadovaujami linksmie- 
ii broliai: Vasaris, Šulcas ir Br. 
Mackevičius. Svečių tarpe ma
tėsi daug mažlietuvių ir vilnie-

Ligoniai: Queen Elisabeth li
goninėje sunkiai serga L. Beres- 
nevičienė.' Ligonė aprūpinta pas
kutiniais Sakramentais; ŠV. Juo
zapo ligoninėje padaryta opera
cija J. Kaknevičienei, o Lake-- 
wood klinikoje — N. Kleizienei.
. Muzikinis filmas

Šį sekmadienį, vasario 27 d., 
4 ir 8 valandomis Šv. Jono Kr. 
parap. salėje rodoma klasinės 
muzikos vertingas filmas ’’Car
negie Hali” su Lili Pons, Enzių. 
Pinza, Rubinstein ir kt. klasinės 
muzikos žvaigždėmis.

Nuoširdžiai sveikiname

p-lę LORETĄ TUBELYTĘ ir p. VINCĄ RUTKAUSKĄ

sukūrusius lietuviška šeimos židinį

LE atstovas
ir spaudos platintojas Augusti
nas Kuolas persikėlė į 49 Oak- 
mount Rd., Toronto, Ont., telef. 
JU. 6884.
Legijonieriai prašo liet, spaudos

Saigone. Indokinijoje, ligoni
nėje gulįs Caporal chef Macians- 
kas prašo liet, knygų, taip pat 
“Tėviškės Žiburių”. Tame mies
te yra ir daugiau lietuvių karių. 
Ar negalėtų kas nors jam užpre
numeruoti “TŽ” arba pasiųsti 
keletą lietuviškų knygų. Jo ad
resas: Caporal chef Macianskas, 
St. M-le 53635, S.P, 81. 091, M. 2. 
A., T.O.E., France.

mielai kviečiame
atvykti ir susipažinti xsu naujomis 

1955 metu modelio

FORD ir MONARCH 
automašinomis.

Visas informacijas suteiks ir mielai 
patarnaus „

V. PESECKAS
Tel. OL. 2371, namų RE. 0067.

1638 BLOOR ST. W., TORČNTO

CHURCH MOTORS
MOTERŲ DĖMESIUI!

Atidaromi Toronte moterų grožio kursai. 
Juose dėstomos pamokos kaip užlaikyti 
jauną ir gražų veidą. Kiekviena iš mūsų 
mažiau ar daugiau pasidažo, ir netinka
mo kosmetika gali tik savo veidą suga
dinti. Atsilonkydamos į kursus sužinosit 
viską, ką kiekviena moteris turi žinoti, 
kokį kremą vartoti, kaip jį ant veido už
dėti (tikslus kremo uždėjimas padaro mo
terį 10 metų jaunesnę), kaip pudruątis, 
bei kaip veidą užlaikyti. Pati kursų dės
tytoja yra baigusi specialią tom mokyklą 
ir perduos jums visas žinias. Viso bus 4 
pamokos ir telefonu galima susitarti 
kiekvienai patogesniu 
LY. 6348, kviesti poni

laiku. Telefonas

ŠAUTUVAI r
ŠAUTUVAI •

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
MltSTt.

NAUJI — 222 cal. šautuvas — Saco 
Action, Marlin Micro Grove Bar-

• rd. Taip pat BSA, Remington 
Savage.

NAUJAS — 99F Savage, plunksnos 
svorio 300 cal. šautuvas.

PAŽIŪRĖKITE — Sauer Drillings — 
Double Barrds — Brno. Visi 
amerikonų darbo.

PLIUS —r įvairus stovyklų ir žvejybos 
reikmenys.

HALLAM
Sporting Goods Ltd
621 YONGE ST., TORONTO, ONT.

VASARIO 16 TORONTE
Nors centrinis minėjimas įvy

ko vasario 20 d., tačiau praėju
sią savaitę Nepriklausomybės 
šventė buvo paminėta šv„Jono 
Kr. par. bažnyčioje, kur kun. dr. 
J. Gutauskas pasakė gilų pa
mokslą. Ją taip pat paminėjo abi 
radijo valandos. “Songs of my 
people“ skyrius ir stotis CFRB 
davė tai progai specialią progra
mą, kur angliškai buvo paaiškin
ta apie Lietuvą; sol. V. Verikaitis 
padainavo, “Varpo” choras davė 
lietuviškų dąinų. “Tėvynes pri
siminimų radiją valandoj kalbė
jo iš Vašingtono atvykęs prof. K. 
Pakštas ir Kanados Liet. Bend
ruomenės pirm. J. Matulionis.

Sekmadienį Vasario 16 iškil
mės buvo pradėtos pamaldomis 
abiejose parapijose. Prisikėlimo 
par. pamokslą sakė T. dr. V. Gi
džiūnas OFM, Šv. Jono Kr. — 
kun. P. Ažubalis. Savo galinga 
giesme “Varpo” choras ir sol. J. 
Krištolaitytė kėlė žmonių širdis 
Šv. Jono Kr. bažnyčioje, o V. 
Verikaičio choras — Prisikėlimo 
parapijoj.

Centrinis aktas įvyko College 
kino teatro salėje. Susirinkus 
pilnutėlei salei tautiečių — apie 
1500 — atvyko Toronto m. bur
mistras Nathan Phillips su žmo
na. Atidaręs minėjimą apylinkės 
pirm. J. R. Simanavičius, pakvie
tė Kanados Liet. Bendr. Tarybos 
narį T. d r. V. Gidžiūną perskai
tyti maldą - invokaciją. Advok. 
Yare'mko, Ontario prov. parla
mento narys, pristatė susirinku
siems miesto burmistrą N. Phil-

J. ir M. Mockevičiai.

Šv. Kazimiero minėjimas
Moksl. ateitininkai ir vyčiai 

rengia Lietuvos Globėjo minėji
mą kovo 6 d. 4 vai. p.p. Šv. An
tano parap. salėje Bloor - Rush- 
olme Rd. sankryžoj. Smulkesnė 
programa sek. nr. Rengėjai.

The Telegram savo nuolatinė
se šeštadienių skiltyse “About 
new Canadians” pereitą šešta
dienį plačiau parašė apie sol. V. 
Verikaitį bei ponią jų pilietybės 
dokumentų gavimo proga. Leon 
Kossar, skyriaus vedėjas, ukrai
niečių kilmės žurnalistas, ta pro
ga papasakoja pasikalbėjimą su 
p. V., išryškindamas, kad. sol. V. 
priklauso prie nedaugelio kon
servatorijos studentų, kurie stu
dijuoja ir pajėgia iš muzikos gy
venti. Nupasakojant muzikinę 
solisto veiklą nepamirštas pri
minti ir ponios vaidmuo, kuri tik 
ir paskatinusi jį vėl tęsti studi
jas, kadaise pradėtas Vilniaus 
konservatorijoje.

Tuoj aus po to “The Telegram” 
išspausdino žinutę apie Vasario 
16 minėjimą Toronte, pažymė- 
damasž kad dalyvaus ir miesto 
burmistras.

• r
. — Toronto. — Transkanada 
kelias per Ontario provinciją 
nuo Quebeco iki Windsoro kai- 
nuo 700 milijonų dol. -.Ontario 
vyriausybė nustatė, kad norma
lių pajamų iš benzino ir automo
bilių mokesčių toms išlaidoms 
padengti neužteks.

Toronto universitetas paskel
bė 6 paskaitų viešą- kursą apie 
Šekspyrą, jo epochą ir specialiai 
apie jo kūrinius — Venecijos 
pirklys ir Julius Cezaris. Tai bus 
lyg ir įvadas į 1955 m. Šekspyro 
festivalį Stratforde. Skaitys pa
skaitas 5 lektoriai nuo-vasario 24 
d. iki kovo 31 d. ketvirtadienių 
vakarais. Už visas 6 paskaitas 
mokestis $9. - 

lips, iškeldamas jo darbus To
ronto miestui. Gausiais plojimais 
buvo sutikta paties burmistro 
kalba, kurioje jis pareiškė žinąs 
apie lietuvių istoriją, jų kovas 
bei kentėjimus. Sakėsi su lietu
viais esąs artimai susijęs, nes jo 
seneliai kilę iš Lietuvos' — sene
lis iš Suvalkų, senelė iš S. Kal
varijos. Jie atvykę į Kanadą 
prieš 90 - 100 m., bėgdami nuo 
persekiojimo. Kanadoje esą pa
kankamai laisvės visiems be jo
kių tikybinių, rasinių, politinių 
skirtumų. Baigdamas kalbą, bur
mistras tarė: “Tikiu ir meldžiuo
si, kad Lietuvai grįžtų laisvė ar
timoj ateity. God bless you all”. 
Dvi lietuvaitės, apsirengusios 
taut, drabužiais, įteikė burmist
rui dovaną — V. Vizgirdos kny
gą apie Lietuvą, kurią burmist
ras sakėsi laikysiąs garbingoj 
vietoj. Gražų žodį tarė didelė lie
tuvių bičiulė Edith Hyder, radi
jo kalbėtoja iš Hamiltono. Savo 
kalbą baigė linkėjimu: “God 
bring back freedom to Lithua
nia”. Sveikino — Estijos gen. 
konsulas Marcus, Latvijos bend
ruomenės pirmininkas ir Lietu
vos gen. kons. V. Gylys.

Pagrindinis iškilmių kalbėto
jas prof. K. Pakštas paskaitoj iš
dėstė originalias savo mintis 
Lietuvos laisvinimo bei jos atei
ties klausimais. Pindamas savo 
mintis su humoru darė paskaitą 
lengvai sekamą. Visi įsidėmėjo 
jo žodžius apie mūsų polit. vei
kėjus, kad jie užuot atsukę ra
gus prieš svetimuosius, badosi 
tarp savęs. Europa buvusi krikš
čionybės sukurta ir tik ant krikš
čioniško humanizmo pagrindų 
yra įmanoma vienybė. Ateities 
Lietuva galėsianti būti laisva ir 
saugi tiktai dideliam junginy — 
Vid.'Europos Federacijoj. Dabar 
esąs laikas turėti laisvos Lietu
vos vyriausybę ir per ją spręsti 
busimųjų sienų problemas su ar
timaisiais kaimynais, ypač Len
kija ir Vokietija. Esą, reikia di
namiškos politikos. Klausytojai 
atsidėkojo profesoriui ilgais plo
jimais.

Meninėj daly pasirodė solistės 
Aid. Steinpužienė ir Juzė Kriš
tolaitytė iš Clevelando. Jos pa
dainavo lietuviškų dainų — St. 
Šimkaus, K. V. Banaičio, V. Ja- 
kubėno, J. Tallat - Kelpšos, A. 
Kačanausko, St. Gailevičiaus. J. 
StrolioS; Akomponavo Si. Gaile- 
vičius. Bern. Brazdžionio eilėraš
tį “Ateina žinios” gražiai padek
lamavo mokinė Živilė Stančikai- 
tė. Meninę programą vainikavo 
“Varpo” choras dainomis: “Vėt
roj gimę” —- St. Gailevičiaus, 
“Aš nueisiu” — K. V. Banaičio, 
“Valiok dalgeli” — J. Strolios ir 
L. Šimučio “Už jūrių marių”. 
Dirigavo St. Gailevičius. Minė
jimas baigtas T. Himnu. Aukų 
laisvinimo reikalams surinkta 
$900.

vasario men. gautos knygos
T. Heyerdahl Kon-Tiki ..............*3.75
I. Končius Medžio drožiniai $5.00 
B. Sruoga Milžino paunksmė, 2.50 
Dievo paukštelis humoro žurnalas 0.50

Išnuomojamas didelis gražus kambary;. 
I augšte su galimybe virtis, yra garažas. 
317 Indian Rd., visai prie Bloor Street, 
telef. LL. 1584.

Išnuomojami 2 dideli kambariai ir vir
tuvė I augšte, atskiras įėjimas, vonia ir 
kt. patogumai. 80 Beaconsfield Avė., 
tel. OL. 7610, po 6 val.v.

Išnuomojamas kambarys vyrui, yra ga
ražas, 214 Dovcrcourt Rr, tel. LO. 7415.

A

Hnuomoįomas kambarys III augite vy
rui ar moteriai, 693 Dovcrcourt Rd., 
prie Bloor.

Išnuomojamas butas — 3 kambariai ir 
virtuvė. 349 Gladstone Avc., prie Col
lege, telef. ME. 7011.

Išnuomojamas frontinis didelis kambarys 
I augšte,' su baldais, vienam ar dviem 
asmenims. Tel. Lo. 7358.

DtMESIO NAMŲ SAVININKAMS! 
Darome pagrindinį krosnių išvalymą (va
cuum), atnaujiname ir taisome įvairių 
rūšių apšildymo krosnis. Tvarkingos kros
nys sunaudoja mažiau kuro ir duoda dau
giau šilumos.

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

Lietuvis montrealietis lakūnas 
Algirdas NAVIKĖN AS žuvo 
lėktuvo nelaimėje Vokietijoje 
vasario 19 d. Gilios užuojautos 
liūdintiems Tėvams ir giminėms.

AV bažnyčioje per pamaldas 
buvo pareikšta gili užuojauta ve
lionio tėvams ir giminėms. 11 v. 
šv. Mišios atlaikytos už jo vėlę, 
atgiedota Requiem ir Viešpaties 
Angelas.

AV kertinio akmens šventini
mas. Jo Em. Kardinolas sutiko 
pašventinti bažnyčios kertinį ak
menį balandžio 3 d. Tai turėjo 
įvykti jau seniai, bet, dėl susida
riusių aplinkybių reikėjo atidėti 
iki tos dienos. Šventinime daly
vaus miesto bumistras ir daug 
kitų'svečių. 5 vai. p.p. bus bend
ra vakarienė, 7 vai. rožinis per 
radiją; kurį kalbės Jo Eminen
cija iš mūsų bažnyčios; vėliau — 
akmens šventinimas, įdėjimas, 
bažnyčios ir parapijos .storijos 
surašymas, parašai ir t.t.

Visi lietuviai kviečiami rezer
vuoti šį popietį mūsų bažnyčios 
kertinio akmens šventinimui.

AV bažnyčios statyba. Šią sa
vaitę yra beveik baigtas tinkas. 
Belikę yra tik laiptai ištinkuoti. 
Terazo darbai, baigti antradienį. 
Salėje yra atliekami baigiamieji 
darbai. Į bažnyčią tikimasi įeiti 
Velykoms.

Metinės rekolekcijos prasidės 
kovo 6 d. Jas ves žinomas pa
mokslininkas ir rašytojas Tėv. 
Gutauskas SJ.

Išvažiuoja klebonas vesti mi
sijų šią savaitę. Vienas misijas 
pradės š. mėn. 27 d. Čikagoje, o

Vasario 16 
minėjimą Toronte dienraštis 
“The Globe and Mail” vasario 21 
d. nr. atžymėjo įdėdamas grupės 
lietuvaičių “Varpo” chorisčių 
nuotrauką. Platesni aprašymą 
įsidėjo “The Telegram” vas. 21 
d.: “Lithuanian accuse Reds of 
Genocide”. “The Daily Star” įsi
dėjo burmistro N. Phillips nuo
trauką pažymėdamas, kad jis 
esąs lietuvių kilmės, ir grupės 
lietuvaičių nuotrauką.

Padėka
Toronto "Caritas" dėkoja visiems, 

prisidėjusiems prie praėjusį šeštadienį 
liet, šalpai rengto parengimo. Ypatinga 
padėka tenka salėje talkininkavusiems: 
p.p. E. Čepienei, Z. Širkienei, E. Sėlmie- 
nei, H. Stepaičiui, P. Ščepavičiui ir V. 
Stanislovoičiui.

Padėka
Reiškiame - nuoširdGg padėkę dr. J. 

Yčui ir dr. R. J. Gai’oway už rūpestinga 
medicinišką globą sunkioje ligoje ir u( 
padaryta tulžies ir apendicito operaciją.

Taip pat dėkojame mane lankiusiems 
ligoninėje, ypatingai kun. dr. M. Kavo
liai už nuolatinį stiprinimą maldomis, 
kun. klcb. P Ažubaliui ir p.p. A. A. 
Tarailoms, J. V. Miliauskams; P. J. Sa- 
vūlioniams, S. Valatkienei, O. L Naujo
kams, mž. G. B. ■'Buntinams, dr. L. N. 
Novošickoms, S. E. Miliauskams, E. Jan
kutei, M. J. Mockevičiams, V. Germana
vičiui, N. šidlguskienei, K. Šidlauskaitei, 
E. Šęrnicnc?, J. Jankauskienei, E. Kau 
nieriėi, A. Ruzgienei, G, Usvaltiėnei, G. 
DiČpetrienėi, A. Langienei, E. Girdvai- 
nienei, Pogožclskienei, M. Dambaricnei, 
K. Liubartui, V. VirginaviČiui, M. H. 
Hopkinson, T. Bardouskięnei, E. Kon
čienei, J.' Usvaltiėnei.

Visiems nuoširdus ačiū už gėles, do 
vanos, bei pareikštą stiprinantį nuošir
dumo. Uršulė Bleizgienė su šeima.

• Padėka
Mirus mūsų ’ brangiam vyrui ir tėve

liui a.a. Lastauskui Pranui nuoširdžią pa? 
doką reiškiame šv. Jono Kr. par. kle
bonui ir kunigams, giminėms ir pažįsta
miems, liūdesio valandoje pareiškusiems 
užuojautas, prišidėjusiems. prie laidotu
vių gėlėmis, šv. Mišių aukomis ir pagel- 
bėjusiems laidotuvių metu.

Nuliūdus: šeima, sesuo ir brolis.

VL ANDRIJAUSKAS (W. Andrews) 
Active Mortgages Sales Brokeris

1117 DUNDAS ST. W. TEL. LL. 1346 
TORONTO, ONT.

MORGIČIAI PERKAMI. PARDUODAMI, 
ATNAUJINAMI.

TAIP PAT MORGIČIAI STATYBININKAMS 6%.

A. Garbenis
REKOMENDUOJA

Bloor - Alhambra, įmokėti $4.000, atskiros, mūrinis nomas, 6 komb.t ap
šildytas žaidimu kambarys ryšy, vandens šildymas. Reikalingos dekoravimo. Vie
ta garažui. Kaino $12.500

Bloor - High Pork, $11.900, dupleksas, 7 komb., atskiros vonios ir vir
tuves, pusiau atskiros plytų namas, įmokėti apie $2.500

Westminster - Ronccsvolles, $13.900, 7 kamb. namas per 2 ougŠtus, 
moderni virtuvė, naujos garažas, įmokėti opie $2.000.

.Dufferin - Bloor, $11.000, pusiau atskiras, 6 kamb. namas, .moderni vir
tuvė, alyvos šildymas, nėra garažo. $2.000 įmokėti.

Indian Rd. - Bloor, $17.000, 9 kamb. atskiras namas, 3 virtuvės, įvažia
vimas ir garažas, įmokėti opie $7.000. z

Alhambra - Bloor, $20.500, 10 komb. atskiros plytų narnos, alyvos šil
dymas, didelis doržos, garažas, įmokėti $7.000. Vienos atviras 10 m. morgiėius.

AL GARDENS,
REAL ESTATE 

1611 BLOOR STREET WEST. TORONTO, ONTARIO 
TetofoMi: LO. 2738, LA. 8772. Vnkarste HU. 9.1143.
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REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.
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kitas kovo 13 Detroite. Klebonui 
nesant namie,. visais parapijos 
reikalais kreiptis į T. Aranaus- 
ką. Jis eina klebono pareigas.

Svarbus posėdis. Vasario 27 d. 
tuojau po pamaldų AV parapi
jos salėje kviečiamas visų Mont- 
realio liet, organizacijų pirmi
ninkų arba jų atstovų posėdis. 
Dienotvarkė: 1. Paskutinio posė
džio protokolo skaitymas ir jo ‘ 
patvirtinimas; 2. Steigiamojo 
Seimo 35 metų sukakčiai pami
nėti komisijos sudarymas; 3. K. 
Balučio 75 metų amžiaus sukak
ties minėjimas; 4. Parinkimas 
kandidatų Montr. apyl. Rinkimi
nei komisijai papildyti; 5. Rin
kimų į Montrealio seimelį datos 
nustatymas; 6. Galutinis rinki
mų plano sudarymas..

Dienotvarkė yra labai svarbi, 
todėl visų \>rganizacijų atstovų 
dalyvavimas būtinas.

KLB Montr. apyl. v-ba.
“Litas” bankelio įnašai priima

mi ir paskolos išduodamos kiek
vieną sekmadienį tuojau po pa
maldų Šv. Kazimiero parap. sa- • 
Įėję (A. Norkeliūnas) ir Aušros 
Vartų parap. salėje (D. Jurkus 
spaudos kioske). Ten pat galima 
.įstoti nariąis.

Rytinėje miesto dalyje gyve
nančių lietuvių patogumui va
sario 27 d., sekmadienį, tuojau 
po pamaldų Šv. Kazimiero par. 
salėje įvyks bankelio “Litas” in
formacinis pranešimas ir naujų 
narių priėmimas. Visi “Litu” be
sidomintieji kviečiami skaitlin
gai dalyvauti. Pr. R.

Eleonora Andrejauskaitė guli 
ligoninėje ir bus operuojama šį 
antradienį.

Šalpos Komiteto vajaus rezultatai
Ville Emarde per rinkėją Kostą Toliu- 

šį aukojo: $10 — AV parapijos kunigai, 
Kęsgailų ir Juodviršių šeimos (jos jau yra 
aukoję tremtinių šalpai pirmiau $15). 
Po $2 — Aleksejūnaitė, Rimkevičiui, O. 
Stankūnaitė ir Tauteriai. Po $1 — Do
mas Jurkus, Lino Lukošiūtė, B. Bagdžiū- 
nas, A. Barkertas, Vincas Piečaitis, J. 
Vasiliauskas )aukoja ne pirmą kortą šio 
vajaus metu), Leizcris Lapinas (žydų tau- ‘ 
tybės).

Parthcnais rajone per P. Šukį aukojo: 
Po $1 — Jonas Gricius, P. Šukys. Po 50c 
— Volockeviči.us, A. Vopsnienė, A. Sa- 
ladžius, Vi Vapsva (8 metų amžiaus), 
Neišskaitomas, R. Pališoitis, A. Jurgu
tis, J. Cibas ir K. Merkevičius. 25c — 
J. Jonušas.

Visiems aukpjušiefns'. tremtinių ię 
Montrealio šalpos komiteto vardu nCKT 
širdžiai dėkojame.

Montrealio Šalpos Komitetas.
Pakartotinai prašau grąžinti aukų la

pus Tnon. Pr. Šimelaitis. **

VIENYBĖJE GALYBĖ
Taupyk Lietuviškame Kre
dito Kooperatyve
PARAMA”.
Indėliai apdrausti. Augštos palūka
nos. Būstinė Lietuvių Namuose, 
235 Ossington Avė., Toronto. TėL 
KE. 3027. Darbo valandos penkta
dieniais 7-9 vai. vak.
Šeštadieniais nuo 1 iki 3 vai. p.p.

BALTIC MOVERS & CARTAGE
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. ŠALDYTUVŲ pervežimo 
specialistai. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę į Mont
real!, Londoną, Windsorą, Hamiltoną, 
North Bay, Sudbury ir kitur.

30 DEWSON ST. TEL. OL. 1403 
TORONTO


