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MOKYKLINĖ BENDRUOMENĖ
Vienas iš svarbių žmogaus dvasios bruožų yra jo socialumas 

arba, kaip pasakytume mūsiškai, bendruomeniškumas. Šią tiesą 
pastebėjo jau senieji išminčiai, kurie sukūrė net žinomą posakį: 
“Žmogus yra socialinis gyvulys”. Žmogus neužauga, kaip girios 
medis — vienišas, be šeimos. Kiek toli nužengtų šių dienų žmogus 
su vienu savo protu, jei jis neturėtų progos pasisavinti, tų žinių, 
kurias sukūrė milijonai prieš jį gyvenusių. Kiek daug sukurtų 
žmogus, jei jis nejaustų, kad ta jo kūryba — mokslas ar menas — 
kam nors reikalinga, kad kas nors jo darbu naudosis, grožėsis. 
Bendruomeninis gyvenimas lydi žmogų nuo pat jo užuomazgos 
iki mirties. O ir mirusieji, jei jie buvo didžios dvasios, savo kūry
ba tebedalyvauja žmonijos bendruomenėje kariais net tūkstan
čiais metų.

Pirmasis žmogaus žingsnis, žmonijos bendruomenėje, pirmoji 
tos bendruomenės ląstelė yra šeima. Tai labai svarbi, nors ir 
mažiausioji, bendruomenės forma. Plačiausioji bendruomenė yra 
tautos ir visos žmonijos bendruomenė. Tarp šeimos ir tautos bei 
žmonijos stovi dar viena bendruomenės forma — mokyklinė 
bendruomenėj kuri perkelia žmogų iš šeimos į tautą ir žmoniją. 
Sustokime kiek ties ja.

Mokyklinę bendruomenę sudaro du pagrindiniai elementai — 
mokiniai ir mokytojai. Be to, šios bendruomenės gyvenimą labai 
stipriai veikia keli šalia jos stovį elementai — šeima, gyvenamoji 
aplinka, mokinių organizacijos.

Kai sakome “mokiniai” — sąmoningai'vartojame daugiskai
tą. Vienas mokinys nors ir su keliais mokytojais mokyklinės 
bendruomenės nesudaro. Tą tiesą pagaliau suprato ir turtuoliai, 
palengva atsisakydami seniau taip madingo dalyko — pavienio 
vaiko mokymo.

Vaikas, patekęs į mokyklos vaikų bendruomenę, gerokai pa
sikeičia. Nenorėdamas būti pajuoktas ir atstumtas, jis privalo 
atsisakyti kai kurių savo individinių iš šeimos atsineštų savybių 
ir prisitaikyti prie kolektyvinės dvasios. Toji kolektyvinė dvasia 
greit pasidaro jam didelis autoritetas, neretai didesnis už visus 
kitus autoritetus, net šeimos, net kartais ir Bažnyčios. Nelaimė, 
jei toji kolektyvinė mokyklos bendruomenės dvasia ima kryžiuo
tis su tėvų tradicijomis ir troškimais. Dar didesnė nelaimė, jei 
ji susikryžiuoja ir su bendraisiais krkščioniškojo gyvenimo dės
niais. O tokių pavyzdžių turime gausiai. Kai ką pergyvenome 
patys, kai ką, ačiū Dievui, tuo tarpu paskaitome tik laikraščiuose.

Daugumas tėvų, priklausančių paskutiniajai išeivių bangai, 
tebegyvena laisvosios Lietuvos tradicijomis. Deja, turėti norma
lių mokyklų, kurios būtų visai tokios kaip Lietuvoje, šiame že- 

. ,,i^jnę^ neįmąnonią. J^įtpki mokyklos tikslai, kitolriąy sisj;erną. .Bet 
tai dar ne Aidžiausia bėda/Didžiaūsią bėdą sudaro pasibaisėtinai' 
nemorali aplinka. Nuogybės, aistros, bučkiai, ašaros, šūviai — 
maitina bręstantįjį visur, kur tik jis apsidairo. Šitai nenoromis 
įeina į vaikų pokalbių temas, į jų galvojimą ir sapnus. Tai yra 
vienas iš galingų vaikų bendruomenės dvasios formuotojų.

Kas gi darytina? Atsakymo į šį klausimą tenka ieškoti tik 
siaura prasme, nes plačiai jo spręsti negalime — ne nuo mūsų 
priklauso krašto jaunimo ir vaikų auklėjimo sistemos formavi- 
mas. Vadinasi, kas darytina, kad mokyklinė bendruomenė, kuriai 
priklauso mūsų vaikas, būtų kuo geriausia?

Pirmiausia atkreiptinas visų didelis dėmesys į antrąjį mokyk
linės bendruomenės elementą—mokytoją. Laiminga toji mokyk
la. kur vaikai laiko mokytoją ne žiauriu diktatorium, bet mylimu 

. vyresniuoju ir labai išmintingu draugu. Toks mokytojas nejučio
mis valdo vaikų bendruomenę ir veda ją tinkamu keliu. Padėti 
mokytojui tokiu būti yra visų mūsų pareiga. Tam pirmiausia 
reikia mokytoją gerai pažinti. Pasinaudojant tomis mokytojo 
būdo savybėmis, kurios vaiką imponuoja, nejučiomis šeimose vis 
didinti mokytojo autoritetą. Viskas, ką pasakė mokytojas, turėtų 
būti gera ir teisinga visur ir visada. Tais atvejais, kai turime ga- 

Jimybę mokytojus rinktis, pasirinkti pačus geriausius, o pasirin
kus sudaryti jiems galimai geresnes darbo sąlygas. Šioje vietoje 
šeštadienio mokyklose iškyla ir mokytojų atlyginimo klausimas.

/ Tiesa, patys mokytojai, būdami pasišventėliai, jokio atlyginimo 
nereikalauja. Bet kodėl gi turėtumėm piktnaudoti tą jų dvasios 
taurumą? Jei už savo darbą gauna atlyginimą lietuvis gydytojas, 
advokatas, laikraštininkas, menininkas, kunigas, tai kodėl jo ne
reikia mokytojui, kurio darbas už anųjų nė kiek nemenkesnis?

Mokyklos bendruomenės dvasios formavime toliau didelės 
reikšmės turi mokinių organizacijos. Toji reikšmė dar daugiau 
padidėjo išeivijoje, nes čia jos yra ir svarbūs letuvybės židiniai. 
Kodėl ne visa mūsų moksleivija dalyvauja lietuviškojo jaunimo 
organizaciose? Pirmiausia čia tur būt kaltas tėvų nerangumas. 
Paliekame tai vaikų valiai, o turėtumėm daugiau patys tuo sie
lotis. Antra vertus, organizacijos turėtų susilaukti iš visuomenės 
ir jos įvairių veiksnių daugiau įvertinimo ir paramos. Paskirkime 
Kultūros Fondui bent 10% to. ką per metus prageriame arba iš
metame nuo puotų stalo — ir išdygs jaunimo namai, sustiprės 
jų spauda, sportas, stovyklavimas.

Pagaliau tėvai ir vyresnieji! Turime suprasti, kad jaunimas 
Amerikos žemėje negali išaugti 100% toks, kokiais išaugome mes 
patys prieš keliasdešimt metų Lietuvoje. Tad nebūkime mediniais 
kirviais, tašančiais kur reikia ir kur nereikia. Nekariaukime iš 
principo prieš viską, kas yra naujoviška! Gelbėkime lietuviškąją 
esmę, turinį, bet neužsispirkime dėl formos. Tam pasiekti įsijun
kime patys į jaunimo ir vaikų bendruomenę, kaip nuoširdūs jos 
nariai. Išeikime su jaunųjų būreliu pasivaikščioti, pavažiuokime 
už miesto, pasišnekėkime, padainuokime, prsiminkime Lietuvą. 
Tada mes patys būsime vieni iš mokyklinės bendruomenės dva
sios kūfėjų.

Valdyti mokyklinės bendruomenės dvasią yra sunkus uždavi
nys, bet turime to pasiekti, nes jei nevaldysime mes — valdys 
kiti. O tie kiti gali nuvesti mūsų vaikus ne tik į kitas tautas, bet 
ir į moralinio gyvenimo purvyną. A. Rinkūnas.

BELGIJOS KATALIKAI PRIEŠ VYRIAUSYBĘ
Koalicinė — socialistų ir libe

ra hi — vyriausybė išleido po
tvarkį, kuriuo nevalstybinių mo
kyklų mokytojams sumažinamos 
25% algos, hors katalikai moka 
lygius moksčius kaip ir nekatali- 
kai. Prieš tai protestavo vysku
pai, katalikų atstovai seime, or
ganizacijos, tačiau vyriausybė 
savo nusistatymo nepakeitė. Da
bar katalikų visuomenė perėjo i 
aktyvų pasipriešinimų. Briuselio 
susirinkime, kur dalyvavo apie 
10.000 žmonių, jų tarpe darbda
vių, darbininkų, kultūrinių or- 

■ ganizacijų atstovai, nutarta vi

soj Belgijoj rengti viešus susirin
kimus, protesto manifestacijas. 
Kovo 20 d. — protesto diena vi
same krašte. Savivaldybės kvie
čiamos siųsti savo protestus min. 
pirm, ir pasmerkti prieštikybinę 
politiką. Visi santykiai su oficia
liais vyriausybės asmenimis nu
traukiami. kur dalyvaus vyriau
sybės atstovas, nei katalikų po
litikai. nei organizacijos nesiro
dys. Ministerių pasirodymo pro
ga atskirose vietovėse atitinka
mi komitetai kviečiami organi
zuoti protesto manifestacijas. 
Kovo 25 d. protesto ženklan ka-

Rengiasi teisti Malenkova?
Vakariečių spauda ima vis gar

siau spėlioti Malenkovo likimą. 
Tokiam spėjimui davė pagrindo 
“Pravdos” straipsnis, paskelbtas 
Stalino antrųjų .metinių proga. 
Svarbiausias Kremliaus minties 
reiškėjas tame dviejų puslapių 
straipsnyje netiesiogiai užsipuo
la Malenkovą už kadaise pasaky
tą kalbą, kuri esą buvusi “nau
dinga tiktai karingiems imperia
listams”. “Pareiškimai apie pa
saulio civilizacijos sunaikinimą, 
jeigu imperialistai pradėtų tre
čiąjį pasaulinį karą, teoriškai 
yra klaidingi ir politiškai — ža
lingi” — smerkė “Pravda”. Nors 
Malenkovo pavardė ir nėra mini
ma, tačiau aiškiai matyti, fcad 
tai jam taikomi žodžiai. Malen
kovas prieš metus vienoj savo 
kalboj pareiškė, kad naujas ka
ras su naujaisiais ginklais reikš
tų pasaulio civilizacijos sunaiki
nimą. Ir tik jis vienas išdrįso tai 
tvirtinti — visi kiti sovietų va
dai kalbėjo, kad naujas karas 
reikštų tiktai imperializmo su
naikinimą, t.y. vakariečių.

Komentuodamas aną “Prav
dos” straipsnį AP koresponden
tas Maskvoj Richard Kasischke, 
rašo: “Ar tik nebus Malenkovas 
kaltinamas, kad savo tokiu pa
reiškimu palaikė karingus ato
minius imperialistus?”

Kol kas Malenkovas tebemi- 
nisteriauja, nors jo elektrinių jė
gainių ministerija tos pačios 
“Pravdos” buvo apkaltinta ne- 
efektingumu. Praėjusią savaitę 
įvykusiame komunist. tarptauti
niame moterų kongrese Maskvoj 
pasirodė Kremliaus valdovai su 
marš. N. Bulganinu. Jų tarpe 
buvo ir Malenkovas.

Nauji sovietą maršalai
Ikišiol Sov. Sąjunga turėjo 

apie 12 maršalų. Stalinas jų skai
čiaus labai nedidino, be to, dide
lio pasitikėjimo jiems nerodė. 
Naujuoju dekretu suteiktas 
augščiausias karinis maršalo 
laipsnis 10 sov. generolų: P. F. 
Zigarev, aviacijos viršininkas 
nuo 1950 m.; S. Rudenko, avia
cijos štabo viršininkas; VI. Su- 
dets, buv. aviac. štabo virš.; V.

Taikos balandis Austrijai
Molotovas, pasikvietęs Austri

jos atstovą Maskvoje Bischoff, 
pasiūlė derybas dėl Austrijos 
okupacijos baigimo. Ikišiol so
vietai nesutiko atitraukti savo 
kariuomenės iš Austrijos, kol ne
pasirašyta taikos sutartis su Vo
kietija. Dabar jie darosi lyg ir 
nuolaidesni. Molotovas siūlęs de
rybas su Austrijos vyriausybe 
dviem sąlygom: 1) kad būtų im
tasi atitinkamų priemonių su
kliudyti Austrijos - Vokietijos 
susijungimui, 2) kad Austrija 
pasižadėtų nedalyvauti jokioj 
karinėj sąjungoj. Austrijos at
stovas pareiškė norą, kad dery
bos tarp keturių okupac. valsty
bių ir Austrijos vyriausybės bū
tų pradėtos, nors dėl sąlygų nie
ko nepasakė.

— Vašingtonas. — JAV yra 9 
milijonai sergančių psichinėm 
ligom. Tai sudaro 6% visų gy
ventojų.

— Varšuva. — Evangelikų teo
loginis fakultetas uždarytas. Jo 
vietoj įsteigta “Kristo-teologinė 
akademija”. Tai padaryta komu
nistinės Lenkijos vyriausybės 
potvarkiu.

talikų tėvų vaikai nei į mokyk
la. Centrinė protesto manifesta
cija rengiama Belgijos sostinėj 
Briusely kovo 26 d.

Aacheno vyskupas, Vokietijoj, 
atsiuntė Belgijos kardinolui J.E. 
Van Roey laišką, kuriame pa
reiškia vokiečių katalikų simpa
tiją Belgijos katalikams ir ap
gailestauja, “kad Vakaruose dar 
tebėra valstybinihkų, Jturie po
litinėmis priemonėmis, nori kliu
dyti krikščionims tėvams auklė
ti vaikus pagal savo įsitikini
mus”.

Atsiliepė ir Vengrijoj
Nauji vėjai Kremliuje tuojau 

atsiliepė ir satelitiniuose kraš
tuose. Antai Vengrijoj po Stali
no mirties premjeru tapo Nagy, 
pakeitęs Rakosi ir savo politiką 
tempęs ant malenkovinio kur
palio. Jis paskelbė, kad Vengri
jos gyventojams būsią parūpinta 
daugiau prekių bei reikmenų. 
Sunkioji pramonė buvo nustum
ta lyg ir antron vieton. Praėju
sią savaitę Vengrijos komparti
jos centrinis komitetas puolė 
premjerą Nagy, esą jis palaikęs 
buržuazinį elementą partijoj ir 
už partijos ribų ir tuo nukrypęs 
dešinėn nuo komunistinės lini
jos. Komitetas, vadovaujamas 
gen. sekret. Rakosi, reikalavo 
grįžti prie sunkiosios pramonės 
ir ginklavimosi. Nagy yra paša
linimo išvakarėse, jei dar nepa
šalintas. Oficialiai kol kas tėra 
pranešta, kad Nagy gavęs širdies 
smūgį ir negalįs eiti pareigų. Tai 
rodo, kad kompartijos gen. sekr. 
Rakosi laiko vadžias savo ranko
se ir gali būti, kad vėl grįš į min. 
pirm, vietą. Nagy likimas lygiai 
netikras kaip ir Malenkovo.

Nagy padėtyje yra Lenkijos 
min. pirm. J. Cyriankiewicz ir 
Albanijos — gen. Įeit. Šedu. Juos

Rūsy masės prieš Ameriką
Ištremtas iš Sov. Rusijos T. G. 

Bissonnette, užs. diplomatų ka
pelionas, pareiškė, kad Rusijos 
masės esančios paveiktos prieš- 
amerikietiškosą^ęopagandos. Mo- 
kėdamas rusų kalbą jis galėjęs 
kalbėtis su daugeliu rusų įvai
riose vietovėse. Jam buvę leista

Čuikov, buv. Stalingrado fronto 
vadas; A. Grečko, ukrainietis; I. 
Bagramijan, armėnas, buv. pir
mojo Baltijos fronto vadas; S. 
Biriūzov; A. Jeremcnko, buv. 
vyr. II Baltijos fronto vadas, da
bar vak. Sibire; K. Moskalenko, 
Maskvos komendantas nuo 1953 
m. suvaidinęs svarbų vaidmenį 
Berijos suėmime; S. Varencov ir 
V. Kozakov — artileristai.

Vokiečių tremtinių 
suvažiavimas

Š.m. liepos 30-31 d. Stuttgarte 
įvyks vokiečių tremtinių (Hei- 
matvertriebenen) suvažiavimas 
tremties dešimtmečiui paminėti. 
Reikia manyti, kad ten pasireikš 
ir Mažosios Lietuvos vokiečiai.

A.TA. kun. V. šarka
Visų emigrantų tremtinių pa

žįstamas ir pamiltas, kun. V. Šar
ka, skubėdamas Nepriklausomy
bės šventės pamaldoms į Spa 
kenberg, pakeliui iš Bergdorf 
turėjo skaudžią auto katastrofą 
— susidūrė su sunkvežimiu ir 
buvo sunkiai sužeistas. Pakėlęs 
dvi operacijas, kunigas pasišven
tėlis artimui ir tėvynei, kovo 8 d. 
mirė.

A.A. kun. V. Šarka buvo vil
nietis, gimęs 1922 m. gegužės 2 
d., kunigu įšventintas tik trem
tyje, 1946 m. liepos 21 d. Svajojo 
apie misijonieriaus darbą, bet 
Dievas jį pasišaukė pas save. Te 
bus jhm lengva ir svetimo krašto 
žemelė.

Liet. Kat. moterų
suvažiavimas

. Kanados Liet. Kat. Moterų 
D-jos skyrių atstovių suvažiavi
mas kviečiamas balandžio 30 d. 
ir gegužės 1 d. Montrealyje. J su
važiavimą atvyksta M. Galdikie
nė ir skaitys viešą paskaitą — 
Žvilgsnis į save ir į savo sieki
mus. '

Kviečiame Kanados L K M 
D-jos skyrių atstoves, visas na
res ir viešnias, besidominčiais 
liet. kat. moterų visuomenine 
veikla, kuo skaitlingiau šitoje 
šventėje dalyvauti.

Centro valdyba. 

irgi apkaltino kompartijų centr. 
komitetai nukrypimu į dešinę. 
Laukiama jų pašalinimo.

Molotovas į premjerus?
Kaikurie Kremliaus intrigų ži

novai mano, kad V. Molotovo 
žvaigždė gali vėl pakilti. Jis yra 
vienintelis likęs gyvas iš seno
sios bolševikų gvardijos, turįs 65 
m. Jis matė išnykstant Kamene- 
vą, Zinojevą, Buchariną, Beriją. 
Kaip diplomatas jis yra Sovietų 
Rusijai daug pasitarnavęs. Nuo 
1930-1941 m. jis buvo premjeru 
ir tik penkias savaites prieš karą 
tas pareigas perėmė Stalinas. 
Dabar jis yra pirmasis viceprem
jeras. Kremliaus valdovams be
sikeičiant gali atsitikti, kad Mo
lotovas perims premjero kėdę. 
Ligšioliniai valdovai kaip Malen
kovas, Berija, Chruščiovas, Bul
ganinas turėjo politinį aparatą, 
kuriuo rėmėsi. Molotovas jo ne
turėjo; jis tvarkė tik savo diplo
matus. Besigrumiant Kremliaus 
bolševikams dėl politinės per
svaros, ši aplinkybė esą gali iš
kelti Molotovą kaip gudrų ir 
kietą politiką, besinaudojantį in
trigų susipynimu. Tuo tarpu vis- 
dėlto Chruščiovo persvara žymi, 
nors nėra negalima, kad ir jis 
bus nustumtas.

netvažinėti po Rusiją vienam 
ir tose srityse, kur uždrausta 
lankytis svetimų kraštų kari
niams atstovams. Rusai statę 
jam beveik visur tuos pačius 
klausimus: kiek žmonių' šiemet 
nulinčuota JAV, kiek negrų lai
koma dar vergijoj... Toliau 
sekdavę klausimai apie JAV ka
rinį pasiruošimą, kapitalizmo 
pavojų ir t.t. Rusai esą tikį laik
raščių propaganda, kurią sunku 
nuneigti.

Sov. Rusijos pragyvenimo ly
gis, pasak T. Bissonnette, gero
kai pakilęs per pastaruosius dve
jus metus. 1953 m. užsienietis 
buvęs lengvai atskiriamas gat
vėje iš geresnio apdaro. Dabar 
jau ir rusai gali įsigyti geresnį 
apdarą prieinama kaina, pasiūtą 
pagal anglų arba prancūzų ma
dą. Užkandinėse ir maisto krau
tuvėse esą jau galima pasirinkti 
neblogų ir nebrangių patiekalų 
bei gaminių. Vargas tiktai, kad 
pareikalavimas esąs' toks didelis, 
kad gaminiai greit išperkami...

Sov. Rusija pranešė Vašingto
nu i, kad T. Bissonnette ištrem
tas už tai, kad JAV neleidusios 
rusų ortodoksų metropolitui Bo
ris pasilikti Amerikoje. Vašing
tonas pareiškė, kad ištrėmimo 
priežastis yra nelegali — prie
šinga JAV - Sov. Rusijos 1933 
m. sutarčiai. Boriso klausimas 
negalįs būti su ja siejamas. Be 
to, metr. Borisui buvę leista lan
kytis JAV, nors nenorėta, kad 
jis ten gyventų pastoviai.

..... . .

■ b ’• j ;

Augščiausios Tautybių Tarybos posėdis Maskvoje, Kremliaus rūmuose 1955 m. vasario 4 d. Prie
kyje tarybinės Lietuvos deputatai; iš kairės į dešinę: V. Demise vičius, K. Liaudis, kurio kilmė 
nei tautybė lietuviams nežinoma, M. Gedvilas. Antroj eilėj K. Liaudies užpakaly matyti Kip
ras Petrauskas. , —-■

■: \ '■ '.v..'

Savaitės įvykiai
Vakarų Europos gynybos organizavimas eina priekin. Praėju

sią savaitę Paryžiaus sutartis galutinai ratifikavo Italija. Senato 
debatai, užtrukę dvi savaites, buvo triukšmingi. Komunistai ir 
Neni partijos socialistai labai priešinosi. Pozicijos ir opozicijos 
senatoriai nekartą panaudojo ir kumščius. Pozicijos ir opozicijos 
rūmus saugojo policija, nes komunistų partijos būriai rengė de
monstracijas. Ypač buvo įtempta nuotaika paskutines dvi dienas. 
Tvarkai palaikyti reikėjo 1000 policininkų. Apie 50 demonstrantų 
buvo suimta. Nežiūrint stipraus 
pasipriešini) jo ir net streiko, Pa
ryžiaus sutartys buvo ratifikuo
tos 139 balsais prieš 82. Tuo bū
du Italija pareiškė savo sutiki
mą priklausyti V. Europos Uni
jai, kurioje dalyvautų suvereni
nė V. Vokietija su savo kariuo
mene ir drauge būtų Š. Atlanto 
Sąjungos nariu.

Italija yra 8-ji valstybės iš 15 
ratifikavusi Paryžiaus sutartis. 
Ikišiol jas ratifikavo: Britanija, 
Kanada, Graikija, Islandija, Nor
vegija, Turkija. Dar laukia: Da
nija, Liuksemburgas, Olandija ir 
JAV. Įpusėjo: Prancūzija, Vak. 
Vokietija ir Belgija. Sunkiausiai 
vyksta Prancūzijoj ir V. Vokie
tijoj. Šiuose kraštuose seimai jau 
pasisakė už ratifikavimą, o sena
tai dar svarsto. Senatorių nuotai
kas kiek sudrumstė kanclerio 
Adenauerio pareiškimas Bundes
tage prieš balsavimą, esą jei 
Bonna balsuos už ratifikavi
mą, Britanija ir JAV nepalaiky
siančios prancūzų pretenzijų į 
Saarą. Tai jautriai palietė pran
cūzus, ir jie ėmė reikalauti nau
jo britų - amerikiečių pareiški
mo Saaro reikalu. Senato atitin-

svarstymą. Susijaudinimas nėra 
pasibaigęs, ir senate gali dar įsi
liepsnoti. Britai, ramindami 
prancūzus, iš naujo pareiškė 
remsią ir toliau esamą Prancūzi
jos - Vokietijos susitarimą dėl 
Saaro. JAV nieko nepareiškė.

Padilgino prancūzus ir Chur- 
chillio laiškas, rašytas dar min. 
pirm. Mendes-France. Jame bri
tų premjeras pabrėžia, esą jei 
Prancūzija neratifikuosianti Pa
ryžiaus susitarimų, jos vietą Š. 
Atlanto Sąj. užimsiąs kas kitas 
— suprask Vokietija. Nors tai ir 
nepatiko prancūzams, tačiau 
verčia susimąstyti. Reikia many
ti, kad ir prancūzai, ir vokiečiai 
netrukus ratifikuos visas Pary
žiaus sutartis, ir tuo būdu Vak. 
Europos saugumas bus pagaliau 
užtikrintas.

S -.
JAV pažadai

Kad sustiprintų Prancūzijos ir 
kt. Europos valstybių palanku
mą V. Vokietijos apginklavimui, 
prez. Eisenhoweris paskelbė pa
reiškimą, kad JAV laikysiančios 
savo karines pajėgas Europoje, 
kol to reikalaus jos saugumas. 
Tai skirta ypač prancūzams, kad 
dėl vokiečių baimės ir vėl nenu- 
delstų sutarčių ratifikavimo. 
Mat, populiariai yra nuomonė,

kad apginklavus V. Vokietiją 
nebus reikalo JAV ir britų ka
riuomenei ten pasiliki?^ * 
V. Europoj yra 6 amen 
riuomenės divizijos, 18 aviacijos 

 

vienetų su įvairaus tipo lėktu
vais ir 6-sis laivynas Viduržemio 
jūroj. Tas pažadas praneštas -7 
V. Europos valstybėms.

Suorganizavus Pietryčių Azijos 
gynybą, reikia dar didelės eko
nominės pagalbos atsilikusietas 
Tol. Rytų kraštams. Pvz. Eisen- 
howeris tam yrą sudaręs planą 
ir ketina kreiptis į Kongresą su 
prašymu skirti vieną milijardą 
200.000.000 dol. Kadangi prašo
moji suma yra 200 mil. dol. di
desnė už pernai* skirtąją, mano
ma, kad kongrese bus opozicijos. 
Prezidento ir H. Stassėno svar
biausias argumentas — reikia 
pakelti ekonominę gerovę, kad 
apsaugotume Aziją nuo komu
nizmo.

Popierinis tigras?
Nežiūrint JAV pastangų vi

suose frontuose, komunistinė 
propaganda jas pavadina “popie- 

kai pajunta sovietinę jėgą. Į tai 
atsakydamas Dulles per radiją ir 
televiziją pareiškė, kad JAV tig
ras tebeturi stiprius dantis ir 
žandus. Esą jis turįs naujus pre
cizinius galingus ginklus, kurie 
gali visiškai sunaikinti karinius 
taikinius nepaliesdami civilinių 
gyventojų. Gražūs žodžiai bei 
patriotizmas negalį apsaugoti 
mažų tautų laisvės. Svarbiausia 
— priešą atgrasinanti JAV jėga 
ir pasiryžimas ją panaudoti. Dul
les visdėlto nepasakė ar Quemoy 
ir Matsu salos bus ginamos JAV 
karinių pajėgų. Esą tai priklau
sysią nuo Prezidento sprendimo. 
Čiangkaišekas iš savo pusės pa
reiškė, kad su JAV ar be jų ki
niečiai nacionalistai ginsią jas. 
Jų laivai puola ne tik komunis
tinius, bet ir britų. Sausio 19 d. 
jie paskandino britų “Edendale”, 
o praėj. savaitę apšaudė “West
way”, plaukiantį į kom. uostus. 
Britai pareiškė protestą.

VLIKo RADIJO 
SKYRIAUS VEDĖJU 

vietoje grįžusio į JAV Ged. Gal
vos, sakoma, esąs numatytas “ar 
paskirtas J. Valaitis, seniau dir
bęs BALFe. *

IHK
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tas triukšmas

GAVĖNIOS. RIMČIAI

Apversta tiesaambicijos apversta tiesa yra ginama aistringai, atkakliai ir tai laisvės vardan. Esą tik apversta tiesa teikia laisvę, sprogdina varžtus. Iš to kyla naujos filosofijos, paremtos nebe tiesa, bet aistra. Jos kartais tampa madin- gomis, naujumu dvelkiančiomis, bąt apgaulingomis. Ne vienas gaudo jas kaip “paskutinį išminties žodį”, nes esą juk “reikia eiti su gyvenimu”. Pasak mintytojo J. Maritain, šiandien daugelis neabejodami mieliau priima dešimt klaidų, einančių iš žmogaus nei vieną tiesą, einančią iŠ Dįevo. O šv. Raštas pabrėžia: “Jie žada laisvę, nors patys yra sugedimo vergai, nes kieno žmogus yra nuveiktas, to jis yra ir vergas (2 Petr. 2,19).Tikroji tiesa nėra mados dalykas. Ji yra kasdieninis maistas, be kurio neįmanomas žmogiškas gyvenimas. Su kasdienine duona turi ateiti ir tiesa. Kaip sugedęs maistas nuodija organizmą, taip iškreipta tiesa nuodija -tiktąį pusiausvyros dėka. Ją leng Į dvasią ir išėjusi viešumon užkre-

Tiesius gyvenimo kelius rodo tiesa. Pačia savo prigimtimi ji Jhemėgsta vingių. Žingsnis į šalį reiškia jos pažeidimą, iškreipimą, sužalojimą.— Tiesa yrą kaįp šiaurės polius, į kurį atsisuka višų kompasų romely klės. Ji — patraukli: vilioja ‘^džiausiąs žmonijos protus. Ji — didelė vertybė: tūkstančiai aukojasi jai atrasti bei pasiekti, jį — neišsemiama: giliausi pro-< tai neįstengia aprėpti.Tiesos nušviesti keliai veda žmogų į tiesus autorių — Vieš- ■ patį. Juk tie keliai yra Jq paties, nušviesti ir nutiesti. Niekas lę- "tąs negebėjo jų nutiesti: nei mokslas, nei menąs, nei jėga., yjsi jųųoširdūs bandymai atvedė Ifl fpaties kelius. Kreivi gi už- sM^irhai baigėsi išsiveržimais, kurie tiesos vardan sužalojo gyvenimą, jį aptemdė, nuskurdino. Iškreipta tiesą iškraipė, supainiojo gyvenimo kelius, ir žmogus neišveniąmai paklydo juose.’ " Tiesa ■— kaip viltis. Ji išsilaiko. vai apverčia įsisiūbavę vėjai —- ir .tai aistrų vėjai. Tai jėga, kuri apsvaigina ir šviesiausius protus, jos siūbavimai siekia taip giliai, kad pakeičia žmogų iš vidaus. Ji gali sugriauti ištisą filosofiją. Ji gali visiškai pakeisti žmogaus gyvenimo kryptį. Ji gali susprogdinti augščiausius idealus ir juos paversti pelenais.’■Didžiai ištroškęs pilnutinės tiesos filosofas Max Scheleris tapo kataliku ir parašė labai vertingų veikalų. Jo raštai ne vienam nušvietė kelią tiesos link. Deja, neapvaldyta aistra apvertė visą jo filosofiją. Būdamas vedęs, įsimylėjo vieną savo mokinių- Rengėsi ją. vesti tikėdamasis, kad Bažnyčią panaikins pir- --Trtąją sąntuoką. Kai tokio panaikinimo, negavo, 1921 m. vedė savo, mokinę civiliškai. Po to jo mokslas pasikeitė: ėmė tvirtinti savo raštuose ir paskaitose, kad Bąznyčią. iškreipusį Kristaus mintį apie perskyras. Tvirtino, kad tai įvykę amžių bėgmėje, bet kada — nepasakė. Tai buvo savo žingsnio pateisinimo pradžia, kuri nuvedė labai toli — iki savo filosofijos paneigimo. Dar 1920. m. rašė: “Noriu gyventi ir mirti Bažnyčioje, kurią myliu ir kuria tikiu”. Po 1922 m. jjs nukreipė savo filosofiją prieš Bažnyčią, kuriai nusidėjo..Paprastai aistros ar užgautos

(PRANEŠIMAS Iš EUROPOS) mus taip pat pasmerkė ir lietuvių spauda, išskyrus partinius fanatikus, per savąją spaudą ir toliau dergiančius net daugiau už komunistus VLIKą, jo institucijas ir žmones.Žymioji dalis lietuvių visuomenės taip pat pasisako už dabartinę VLIKo struktūrą, nebent pageidaudami, kad VLIKo institucijos būtų kur galint sustiprintos pajėgesniais žmonėmis. Bet tai — jau pačių grupių centrų reikalas: jei jos nenori ar negali pasiųsti dar pajėgesnių — tai čia nieko nepadarysi, iš VLIKo buvo pašalinti nalistai — visi žino. Kas laisvės kovotojų atskilę tentai” — taip pat jokia paslaptis. Ne vieno nuomone, jei jau rezistentai taip nori įeiti į VL IKą — tai tą procedūrą gali 'atlikti normaliu ir legaliu keliu — būtent, grįždami per atskilusius laisvės kovotojus, kurių vadovybė kažkodėl VLIKe jiems atstovauti pasikvietė ne kad ir toje pačioje Vokietijoje esančius senuosius laisvės kovotojus, bet visai naują, laisvės kovotojuos niekad nebuvusį, “tautininkų skolinį”... Juk pvz. kad ir tie patys krikščionys darbininkai yra suskilę į dvi ar tris grupes, bet
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čia kitus. Užtat šv. Raštas kviečia: “Broliai, būkite blaivūs ir budėkite...” (1 Petr. 5,8). Žmogaus širdyje rusęnea jėga, kuri nevaldoma apverčia ir tiesą, ir gyvenimą ir patį žmogų. Savyje tiesa yra gryna kaip šaltinio vanduo, bet žmogaus rąnkosę ji dažnai netenką savo pirmykščio grynumo. Rankos todėl turi būti grynos kaip ir pati tiesa. Tada jos lengvai kils ligi pačios tiesos versmės— Dievo.
K. Pr. Gaidamavičius.

’ Europos ir kitų kontinentų lie- 
tuvįąi taįp pat svarsto klausimą, 
kur reiktų įkurdinti VLIKą. 
Daugumas laikosi betgi nuomo
nės, kad jam geriausiai palikti 
Europoje. To pageidauja ne tik 
Europoje gyveną mūsų tautie
čiai, bet, kaip girdėti, taip pat 
JAV Valst. Departamentas, ALT ir kt. Amerikoj jau ir taip esą užtenkamai visokių veiksnių bei veiksnelių. Pagaliau ten esąs “smegenų trestas” toli gražu neužsirekomendavo tokiais darbais, kaip kai kas iš jo laukia. Jei nori grupės — tegu pasiunčia Europon savo geriausius atstovus — ir visa problema bus išspręsta. 'Nęgi turi,»kai kieno ambicijas patenkinant, visi sutarti ir nunešę VLIKą pakloti po tų “nepamainomųjų” kojų. Jei jau dabar kai kurie, iš amerikiečių gauną algas asmenys (skirti prisidėti prie Lietuvos bylos gynimo ir vardo išgarsinimo) “Lietuvą laisvina“ visokių naujų fondų steigimu, rašinėjimu į savo partinę spaudą, užuot informavę visus, kaip to reikalauja jų pareigos, ir teikia tik savo partiniams visokias informacijas, matyti, tai laikydami svarbiausiais žygiais Lietuvos laisvinimo baruose, tai savaime aišku, kas pasidarytų, jei VLIKas būtų nu-j niekas nereikaląuja, kad visų jų keltas į tokių politikierių pačią trijų atstovai būtų įsileisti į VL panosę... Intrigos dar padidė- IKą. Taip ir rezistentai gali, jei tų ir visai sutrukdytų dirbamą darbą.-Apskritai, tenka pasakyti, kad visuomenė jau gerai įžiūri tokių skaldytojų žalingus veiksmus ir juos tinkamai įvertina. Rimtieji ir pozityviam darbui nusiteikusieji mūsų veikėjai ir tautiečių masė vieningo darbo ardytojų veiklą smerkia, juo labiau, kad jie, be rėkimo ir kitų plūdimo, ligi šiol nieku pozityviau nepasireiškė. Per aukų rinkimą Vasario mėnesį Lietuvos laisvinimo reikalams kai kurie sąmoninges- nieji tautiečiai tam reikalui net daugiau skyrė negu skirdavo ligi tol. Skaldytojų žalingus veiks-

Ar Indokinija jau nurašyta?Įtakingas vokiečių savaitraštis “Deutsche Zeitung” Nr. 105/ 1954 aprašo, kaip bolševikinis sriautas įsigali visoje Indokinijoje. Jei reikalai eis taip toliau, kaip ligi šiol, tai Vakarai, matyti, jau dabar sutinka su mintimi, kad 1956. m., kada visi Vietnamo gyventojai tiek šiaurėje, tiek pietuose turės pasisakyti dėl būsimos santvarkos, visame krašte įsigalės bolševizmas. Tiesa, šiuo metu amerikiečiai dar mėgina gelbėti, ką galėdami ir suteikdami kraštui ekonominę pagalbą, tačiau, kaip atrodo, kiek kitaip į ateitį žiūri prancūzai, kurie jau dabar pamažu atitraukia iš Indokinijoš savo visą ekspedicinį korpą. Tuo metu, kai
; Dėmesio Torontiečiai!
bJL* . . * - *’ * • *•

Pristatome įvairų maistą, įvairiais kiekiais su 20%-30% nuolaida, 
r* • •

' Dėl tolimesnių informacijų skambinkite

NORTH AMERICAN PACKING COMPANY
LOUIS MACKAY

Telefonai: MO. 7880, MO. 2633- (Kalbame lietuviškai)
ROSE HEATING & TINSMITH CO.

{rengia naujas, visų apšildymo rūšių krosnis: vandens, oro ar kombinuotas, kūre- 
ngjmĮlĮš.opg^imiSĄ alyva ar garu. Daro pagrindinius krosnių išvalymus (vaiugty), 
nes nevalytos krosnys sudeginą daugiau kuro ir neduoda šilumos. Atnaujina se* 

; mis oi! burnerius, krosnis, tvarko ir praveda naujas apšildymo šakas. Atlieka yi- 
sus skardos darbus, deda vamzdžius nuo stogų vandeniui nubėgtu Įrengia vėsinu 

f tavus (fans) restoranams, dirbtuvėms, prausykloms ir virtuvėms.

D£b£US PASIRINKIMAS. IŠSIMOKLIIMO SĄLYGOS. DUODA GARANTIJAS^

S4Į Sherboume SL, Toronto. WA. 1-9758
SAV. E. J. Z A L E C KI A I.

šiaurėje bolševikai smurtu ir geležine drausme vykdo savo kėslus, tai pietuose dar daug kur siaučia chaosas. Neseniai per kilusias tarp dviejų svarbiausių partijų varžybas, po kautynių jų lauke buvo palikta apie 200 negyvų. Todėl visi kovotojai su komunizmu dabar stengiasi pirmoj eilėj konsoliduoti pietuose vidaus režimą. Tačiau bolševikinė infiltracija yra plačiai pažengusi visame krašte. Ten, iš kur pasitraukia raudonieji, paliekamos slaptos bolševikinės celės, pridengtos legalių organizacijų ar komitetų skraiste, kurios, prireikus, turi tuoj pat perimti valdžią. Net ir užsieniečiai korespondentai, pradedant prancūzų Max Clos ir baigiant amerikiečių Alsopu, sakosi esą didžiai paveikti komunistinio drausmingumo ir aktyvumo, kuris vis dėlto savo darąs. Net daugiau: išlaikant Ženevos sutarties visus formalumus, numatytą visą valdžią su laiku perimti nepažeidžiant jokio sutarties paragrafo. Bet ir nenuostabu, kaip pažymi laikraštis, nes kai kas pietuose komunistų daugiau laukia, negu jais yra patenkinti komunistų sulaukę šiaurėje.
Rūpinasi rusais katalikaisPrieš kurį laiką į Torontą atvyko Tėvas Ronco rūpintis relig. rusų katalikų reikalais. Jis yra italų kilmės, baigęs Romoje “Russicum” kolegiją. Montrealy rusų katalikų sielovada pavesta rūpintis T; Ledit, SJ. Jis yra prancūzų kilmės, 1926 m. vieną mėn. buvęs Rusijoj, baigęs taip pat “Russicum” kolegiją ir ten dėstęs 10 metų.

Kodėl nacio- yra ir “rėžis-

MlžINUPrancūzų ir vokiečių.spaudoje gyvą susidomėjimą sukėlė paskiausi žmonijos proistorės tyrinėjimai, kurie patvirtina ir daugeliu atveju papildo biblinius duomenis. Pvz. izraelitų pačių pirmųjų laikų istorijoj 'randama minint milžiniško ūgio tautas Kanane, graikų mitologija pasakoja apie gigantus alodidus ir ciklopus, pagaliau net ir totorių, suomiu, slavu, keltu ir lietuviu pasakojimuose dažnai užtiksime minint milžiniško augumo žmones. šventraštyje pa v. visai preciziškai pastebėta, kad iš milžinų tebuvo likęs tik Basano karalius Og. Jo geležinė lova buvusi 9 mąstų ilgumo ir 4 platumo pagal žmogaus alkūnės ilgį. Prie tų milžinų priskiriamas ir 969 metus išgyvenęs Matūzelis. Tačiau prieš porą mėnesių prancūzų mokslininkas Denis Saurat (lietuviškasis Sauraitis?), nepaisydamas kitų mokslininkų pašiepimo,
pasiryžo moksliniais duome
nimis įrodyti, kad Šventraš
čio žodžiai ir šiuo atveju yra 
teisingi ir kad pav. žinios apie 
Matūzelio senumą;' tikrai yra 
tikros.Žmonijos proistorijoj tikrai yra buvę realių būtybių - milžinų. Tą savo pranešimą 64 m. kosmologas prof.' Saurat pavadino “Atlantis” (milžinų amžius). Tokių išvadų imtis jį paskatino pietų Amerikos Andų kalnyne prie Titicacos ežero 4000 metrų augš- tyje užtikti Tiahuanaco miesto griuvėsiai. Betirdamas jų palikimą, prof. Saurat įsitikino, kad ten esama 250.000 m. senumo kultūros, apie kurią anksčiau niekas nežinojo. Tuometinis jūros ir žemynų paviršius toli gražu nebuvęs tokio pavidalo, kaip dabar. Prof. Saurat, palyginęs įvairias teorijas, galiausiai ėmė įrodinėti, kad 1931 m. mirusio Vienos fiziko H. Hoerbigerio pažiūros toli gražu nėra tokios juokingos, kaip kai kam išsyk atrodė. Hoerbigeris aiškino, kad 
dabartinis žemės satelitas mė
nulis anksčiau buvusi planeta, 
kuri skriejusi aplink saulę, bet 
tik prieš 13.000 metų buvo že
mės pagautas, pritrauktas ir 
paverstas jos satelitų.Beskriedamasy aplink žemę, mėnulis ęina vis siaurėjančia spi-

šviesiaplaukiai indėnai
Timon
Uk t, NEWMARKET, OUT.

Telefonas Bradford — 152 Ring 32.
FARMS FROM $6.000 TO $100.000 

SPECIALIAI KOVO MĖN.

95 akrų farma su 50x70 pėdų bankbam ir 9 kamb. namas, viso 
tik $6.000. Įmokėti tik $3.000, toje, kainoje įskaitoma yra — 300 

j bušelių javų; 25 tonos šieno ir 1 tona trąšų.
• 260 akrų tabako farma; ant šio vertingo sklypo yra 54 akrų au
ginimo teisės tabakui; 7 kamb. med. namas, bankbarn, did. Šilt- 

|nami% 7 kilnos, elektr. ir vanduo visuose pastatuose, taip pat 
įBnt 100 akrų priklauso extra namas, barnė ir Šiltnamis. Vaikai 

gali eiti į katalikų mokyklą, nes randasi netoli. Įmokėti $10.000, 
labai didelės pajamos. '

Prašoma kreiptis ar rašyti tik »
- Mes tarime taip pat įvairių daržovių, pieno, ir kt tanui}.

“Raudonasis” Š. Amerikos in
dėnas turi paprastai juodus plau
kus ir tamsią odos spalvą. Bet 
Chippewas indėnai, kurie gyve
no ant Lake Huron ežero krantų 
19 a. pradžioje, galėjo didžiuotis 
savo « tautelės šviesiaplaukiais 
nariais.

Ėlondinumas pareina iš mažos 
pavogtos mergytės, kuri su savo 
tėvais atvyko po revoliucijos iš 
Amerikos apsigyventi Niagaros 
Pusiasalyje. Tokie vaikų pavogi
mai įvykdavo gan dažnai ir be
laisviai bendrai buvo gerai laiko
mi indėnų. Ši maža mergytė iš 
Niagaros buvo pavadinta “Bima 
-dashka”, kas reiškia ’’Juokian
tis Vanduo” Chippewa kalboje. 
Šis vardas buvo jai duotas dėlto, 
kadangi ji mėgdavo’žiūrėti kaip 
bangos atriedėdavo į krantą iš 
Lake Huron ežero.

Buvo nuspręsta, kai ji dar bu
vo mažytė, kad ji bus tautelės

vado sūnaus sužadėtinė. Jos tėvai po ilgu ieškojimų ją rado ir atvyko į Chippewa stovyklą prašyti, kad ji sugrįžtų pas juos. Mažoji mergaitė atpažino savo tėvus, bet atsisakė apleisti indėnų tautelę, kuri ją labai gerai prižiūrėjo.Kai laikas atėjo ji ištekėjo ir tautelės *‘Totem” buvo pakeistas, kad parodytų gražią baltą moterį, kuri pasidarė tos tautelės narė. Ji pagimdė savo vyrui keletą vaikų, kurie turėjo šviesia odą ir auksinius plaukus. Ji mirė vidutinio amžiaus ir jos vyras liūdėdamas ją palaidojo netoli Huron ežero ir pastatė tvirtą tvorą aplink jos kapą.Tautelės nariai, kurie išaugo iš šios pavogtos mergaitės, vis dar turi šviesius plaukus ir tautelė vis dar prižiūri mažas kapines netoli Sauble Beach, kur ji buvo palaidota. - CSc.

jau taip nori, užuot kaip nauja “partija” ar sąjūdis, skverbęs! į VLIKą, grįžti senu, normaliu, legaliu kelių — per laisvės kovotojus. Užtenka tokių operacijų, kai dėl kurių nors priežasčių iš kurios nors partijos ar sąjūdžio pasišalinęs arba pašalintas asmuo sukuria naują “sąjūdį” jau priimk į VLIKą. Jei į realaus darbo vadovybę įeis pora naujų rėksnių — dėl to darbo našumas juk nieku nepagerės...Mūnchene pradėjęs veikti Am. Balsas sustiprinta programa ir pagerintu personalu mielai sekamas taip pat mūsų tautiečių visame laisvajame pasaulyje. Tik ne vienas pageidauja, kad tiek per jį, tiek ir per jo “brolį” Vašingtone būtų perduodama juo daugiau žinių iš mūsų veiksnių veiklos, lietuvių gyvenimo ir 'apskritai lietuviškosios buities informacijų, nes tokiais dalykais juk gyvai domimasi ir krašte. Madrido radijas vis stiprėja ir programa, ir perdavimu. Jo vadovybė daro matomų pastangų viską tobulinti ir atlikti juo geriau. Tiek ispanai, tiek ir lietuviai Jomis pastangomis, atrodo, patenkinti. Tenka tik laukti, kada transliacijos ir oficialiai bus prailgintos iki 15 minučių ir, kaip tikimasi, pakartotos taip pat kitų ispanų radiofonų. J. K.
AMŽIUSrale ir vieną dieną turės tėkšti Į žemę. Dabartinis mėnulis turėjo tris pirmtakus, iš kurių .pas- kiausiasis smogė į žemę prieš 300.000 metų. Kai jis buvo priartėjęs prie žemės maždaug 100.- 000 km. nuotolio, tai Hoerbigerio teigimu per 24 dienas apskrie- davo aplink žemę 37 kartus. Pa- f^a! tai buvo susikūrusi-ir skirtinga flora su fauna. Mėnuliams priartėjus, dėl padidėjusio spindulių “bombardavimo” susidarė skirtingų mutacijų, per kurias pirmasis mėnulis, pasak Hoerbigerio, “pagaminęs” milžinus augmenis ir milžiniškus vadz- džius. Antrasis mėnulis “pagimdęs” ir sunaikinęs dinozaurus. O .trečiasis maždaug prieš 300.000 metų savo mutacijomis “išsaukė” Adomą ir Ievą. Saurat tvirtina, kad žmogus esąs kilęs dėl kosminių spindulių veikimo į greičiausiai jau išnykusio gyvio paveldimąją bazę (genus), o pirmųjų žmonių pora buvę tikri milžinai — tai prof. Saurat remia medicininiais ir archeologiniais Įrodymais. Jo teigimu, buvus milžinų amžių rodo 5 anksčiau milžinų gyventos salos, kuriose yra palikta aiškių milžinų epochos žymių, nors ligi šiol nėra rasta nei vieno tų milžinų skeleto. Į tai atsikirsdamas, prof. Saurat pastebi, kad svarbiau už tokius skeletus yra tas
radinys, kurį prancūzų kapi
tonas Lafanachėre yra užtikęs 
Agadiro provincijoj Maroke.Dar visai neseniai —- spauda to visai net neminėjo — minimas kapitonas ten surado tikrą 500.- 000 m. senumo, akmens amžiaus Įrankių sandėlį. Įrankiai yra tokie dideli, kad juos tegalėjo pasidaryti ir naudoti tiktai 4 metrų augščio milžinai. Pirmieji pranešimai apie šį sensacingą radinį netrukus pasirodys specialioje archeologų spaudoje. Kad tikrai seniau būta žmonių milžinų, pasak prof. Saurat, tai pašalins ir paskutinę abejonę.

Paskutines dienos *1
H. U. RUDEL —(Tęsinys iš praeito nr.) t Atbųndu. Aplink viskas balta ... rimti veidai... savotiškas kvapas... Aš guliu ant operacinio stalo. Staigi išgąstinga panika apima mane. Kaip yra su mano koja?— Ar jos jau nebėra?Chirurgas linkteli galva.Leistis pakalniui su naujomis pašliūžomis... narstyti... lengvoji atletika... šokimas su kartim .., kiek tie dalykai tereiškia? Kiek daug draugų buvo sunkiau sužeisti! Ar atmeni. tą Dniepropetrovsko ligoninėje, kuriam mina nunešė visą veidą ir abi rankąs? Neturi jokios svar bos netekimas kpjos, rankos ar galvos, jei tik ši auka; galėtų išgelbėti tėvynę iš mirtino pavojaus. Kas man atsitiko ,tai dar ne katastrofa. Katastrofa yra, kad ištisas savaites aš negalėsiu skristi... Ir tai šiuo taip sunkiu mūsų kraštui metu!Tokios mintys per vieną sekundę perbėgo per mano smegenis.— Negalėjom ką nors kita padaryti, — švelniu balsu pratarė chirurgas. — Išskyrus truputį raumenų ir sausgyslių nięko daugiau jungiančio nebebuvo, reikėjo amputuoti.Jei ten nieko nebuvo, galvoju su silpnu jumoru, tai kam dar reikėjo amputuoti? Tiesa, tai priklauso prie jų dienos darbų.— Bet kodėl jūs kįta koja yra gipse? — klausia jis su nuostaba.— Tai dar iš Bulgarijos. Kur aš-esu?— S S ginklo pagrindiniame perrišimo punkte prie Below.— O prie Selow! — tai mažiau kaip penkios mylios nuo fronto.— Jus atgabeno SS ginklo kariai ir, vienas iš mūsų gydytojų padarė operaciją. Jūs turite ir kitą sužeistą asmenį ant sąvd są; žinės, — su šypsena prideda.— Ar galėjo atsitikti, kad aš įkandau chirurgą?— One, taip toli nenuėjot, — sako kratydamas galvą, — ne, jūs neįkando t, bet lakūnas Kpral su Fieseler Storch bandė nusileisti toj vietoj, kur jūs atsidau- žėt, bet, matomai, yra labai sun-' kū, nes jis apsivertė ir dabar turi suvyniotą galvą.Gerasis Koral! Matau, kad turėjau daugiau kaip vieną angelą, sargą, kai sužeistas, aš pusiauvbes be sąmonės skridau.Tuo tarpu reicho maršalas atsiuntė savo asmeninį gydytoją su parėdymų kuo greičiausiai mane pervežti į Berlyną į bombų nepramušamą Zoo bunkerio ligoninę. Tačiaus chirurgas, kuris darė operaciją, nenori nė girdėti, nes esu daug kraujo nustojęs. Pervežimą atidėjo rytojui.Reicho marš, gydytojas papasakojo, kad Goeringaš įvykį tuč- tuojaus pranešė fiureriui. Hitleris, sakė jis, buvo patenkintas, kad aš dar tik tiek tenukentėjau.— Žinoma, jei viščiukai nori būti už vištą protingesni, — sako tarp kitko jis pasakęs,Man buvo lengva, kad nebuvo paminėtas jo draudimas man skraidyti. Tikiu, kad turint dėmesy tą sunkią desperacinę padėtį mano paskutinių savaičių dalyvavimas akcijoje buvo priimtas, kaip dalykas išplaukiąs iš padėties.

Vėl fronteBeveik kiekvieną’’minutę visą dieną amerikiečių ir rusų žemai skraidą lėktuvai ūžia po visą kraštą. Jie prasilenkia pro kits kitą skrisdami iš vienos ir kitos pusės. Nemalonūs lankytojai at-
TORONTUI, HAMILTONUI IR APYLINKĖMS,

Kontraktorius K. TRUMPICKAS
{rengiami nauji visų rūšių namų apšildymai anglimis arba alyva. Keičiamos 
senos krosnys j naujas, modemiškas alyva apšildomas ir pilnai automatiškas, 

įrengiami alyvos apšildymai (Oil Bumeriai) i senas krosnis ir taisomi 
seni apšildymai.

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

žymiai papigintomis kainomis ir išsimokėjimui dviems metams.

Visi patarimai veltui.

Užsakymai priimami:

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

SVE

RUSCI 
TREATMENT 
stomach 
REMEDY

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

NELAUKITE IKI RYTOJAUS
būti per vėlu. ŠIANDIEN, tuojau paimk orbatiaj šaukšteli— net go’i

RUSCI TREATMENT STOMACH REMEDY.
Imti prieš kiekvieno volai. Tūkstončioi kosdien vortojo šiuos vaistus su 

pilnu pasitikėjimu. Nėra kito panašaus vaisto. Rezultatai nuo pirmo buteliuko. 
Kaino tik $6 buteliukas. Gaunama vaistinėse, arba rašant sekančiu adresu:

LUSCOE PRODUCTS LTft, L.W.
S5» BATHURST ST.. TORONTO 4. OHT.

Vertė P. Brokasskrenda iš rytų dar nemalonesni iš vakarų. .Skrendant į frontą mes dažnai randame “Amis” laukiančius vienoj pusėj ir “Ruškis” kitoj. Mūsų seni JU 87 šliaužia kaip vėžlys palyginus su priešo lėktuvais. Kol prisiartinam prie sayo taikinio, nuolatinės oro dvikovos išvargina mus iki nervų pąkyiki- mo. Pradėjus mums pulti, oras tuojaus prisipildo gausingu priešų. Grįžtant namo vėl rėikia pra- siveržti pro lėktuvų žiedą, kad galėtum nusileisti. Priešlėktuvinė paprastai turi išvalyti koridorių nusileidimui.Amerikiečių lėktuvai mūs -ne- puola, jeį mato, kąd beskrišda- mi į.frontą jąū esame užpulti rusų. Pakylame paprastai iš Kummer aerodromo su keturiais ar penkiais prieštankiniais lėktuvais lydimi 12-14 FW190 taip pat šu bombomis. Visada randame priešą jau belaukiantį. Tiktais kartais, jei dar turime pakankamai kuro, galime su visa eskadrile ilgiau veltis į kovą. Priešas ir tada visada būna penius kartūs gausingesnis. Neabejotinai savo kasdieninę duoną uždirbame tiktai su dideliu prakaitu ir ašaromis. -
Bandymas išvežti Hitlerį 

iš BerlynoBalandžio 25 d. mane pasiekė radijograma iš Berlyno. Nors ji buvo labai neįskaitoma, tačiau aš dasiprotėjau, kad esu vėl šaukiamas 4 Berlyną. Paskambinau savo viršininkui ir prašiau'leidimo. skristi. Grupės vadas atsisako mane leisti, nės pagal armijos biuletenį kovos BeHyne dabar tųrė.tų eiti kaip tik apie Tempel- hof aerodromą ir jis nežinąs ar dar yra koks nors laisvas nuo priešo aerodromas. Jis sako:— Jeigu nųsileisit į rusų linijas tai vadovybė nuims man galvą nuo pečių, kad .leidau skristi. Jis bandysiąs per radįją susirišti su grupės vadų von Below, prašydamas smulkmenų ir jeigu taip, tai kur aš privalau nusileisti.Per porą dienų nieko iš jo neišgirstu. Balandžio 27- d. jis man paskambina kad jam pagaliau , pavyko susirišti su Berlynu. Aš ' .turiu išskristi šiąnakt su Heihkėl III ir nusileisti ant plačiojo iš ry- . tų į vakarus kelio, prie Brandeh- ’ būrg vartų netoli' pergalės paminklo. Su manim skris Nier- man.Nakties metu pakilti su Hęin- keL III nėra taip lęngva. Mūsų aerodromas nebeturi jokių šviesų, beto, aplink yra nemaži kalnagūbriai. Norėdami pakilti, mes turime dalinai ištuštinti benzino tanką, sumažinant lėktuvo ^Jorį. Suprantama, tai sumažina ir mūšų buvimo laiką ore. Labai pavojingas dalykas.IŠskrendam' pirmą valandą ryto. Tamsi naktis. Skrendam virš Sudetų kalnų į kovų zoną šiaurės vakarų link. Apačioje mūsų visas kraštas yra gausiai iliuminuotas gaisrų. Vokietija liepsnose, daug kaimų ir miestų dega. Matome savo bejėgiškumą, tačiau nebereikia apie tai galvoti.Virš Berlyno pHemiesčių sovietų priešlėktuvine ir prožektoriai nori surasti mus. Neįmanoma įžiūrėti miesto kontūrų, nės kabo virš jo tirštas dūmų sluogs- nis. Kaikųriose vietose gaisrai yra tokie dideli, kad žiūrint į juos raibsta akys ir nuo to dar labiau negalimą aplinkumas atpažinti. Niekaip negaliu išskirti didžiosios gatvės iš rytų į vakarus. Sprogimas prie sprogimo ir patrankų syysčiojimąi sudaro vaiduoklišką vaizdą.' :Radijo operatorius susirišo su žeme. Gaunam įsakymą laukti. Atsirandam’ nemalonioj padėty, ries kuro labai mažai tetūrim. Maždaug po penkiolikos minučių per grupės vadą von Below ąteįna žinią, kad nusileisti yrą neįmanomą, nes gatvė smarkiai apšaudoma artilerijos, bęto sovietai jau yra užėmę Potsdamo aikštę. Įsakoma skristi į Rečhlin ir iš ten telefonu susirišti su Berlynu laukiant tolimesnių įsakymų. (Bus daugiau)
'l I u—.

IŠTRINK
FULSpOJANTĮ
SKAUSMU
Palengvink spnonų 
skausmus. Jūs padi- 
cRnsite kraujo cirkų-

DYDŽIO

ARTR1Č1O or REU
MATO skaudamos 
kiančio BUCKLEY'S 
susitraukę raumanys 

lubioi nuo jungtinas

Indėlis. StųAjt *3e palto W |įk 
Slaįdoms: Oapčrtman! 3011, 
BOCKLĖY LIMITED, TORONTO,

■WW 'PA^ALAJJUM.

veikėahčio

x'til

Vietas skubiai
WHITE RUB. Kieti, 
pradeda reaguoti 
kelių vaistų esamų 
jos. Nekęsk nei minutės 
čių skausmų — paimk 
WHITE RUB Ir tuojau 
Tik 50c — verto tinčiau, 
pradeda kankinti skausmai.
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LIETUVIŠKOS PROŠVAISTĖS RYŠKĖJA Neduoda autonomijos Velijai E “Tiesos” puslapių

AL GimantasBesisielojant bendrųjų reikalų 
raida ir neretai nei kiek nesivar
žant pasitaikančius negalavimus 
iškelti spaudoje, yra ir nemažes
nė pareiga ir kiekvieną šviesesnį 
reiškinį tuoj priminti viešumai, 
pasidžiaugti juo. Pagaliau, juk 
yra visiška teisybė, kad lietuviš
kieji reikalai nestovi vietoje, gi 
jei atsiranda kurios nors rūšies 
stabdžių, vis jau bandoma tokias 
kliūtis šalinti, reikalus stumti 
priekin.

Ne be to, jog tautiečiai beveik 
visur galimai prasmingiau ir iš
kilmingiau minėję 37-sias Nepri
klausomybės metines, gavo nau
ju jėgų, naujo impulso ir ryžto 
sekančių metų didiesiems užda
viniams. O, užsidegimo bei noro 
juk- mums visiems labai reika
linga L - Kaip į dalyką bežvelgsi, 
net jei kurie pesimistai tik ran
ka į. tai numotų, vis dėlto ganė
tinai svarbu, jog Vasario 16-ąją 
gana simpatingą pareiškinią Pa
baltijo tautoms yra davęs pats 
amerikiečių užsienio politikos 
vairuotojas Dulles. Tiesa, kad ir 
karčios tiesos, o gal kartu ir nuo-s 
širdžios užuojautos bei vilties 
sklidini žodžiai' geležinės uždan
gos nęprakirs, bet yra būdinga 
ir itin svarbu, kad JAV mūsų 
Nepriklausomybės šventės dieną 
ryžosi viešam pareiškimui. Tegu 
tai dar \ nieko konkretaus, bet 
faktas lieka žinomas, jog Dulles 
pareiškimą įsidėjo didžioji spau
da, minėjo radijo žinių perdavė
jai ir televizijos programų ko
mentatoriai. Vis jau neblogas 
Lietuvos ir kitų Pabaltijo tautų 
priminimas^ Savo metu daug vil
čių buvo dedama, jog vieną die
ną ir “Free Europe” radijas pra- 
bils.lietuviškai į pavergtąjį kraš
tą. Tiesa, buvo ta linkme ir pa
stangų dėta, bet reikalo vykdy
tojams buvo pareikšta, jog Pa
baltijo valstybių padėtis yra kiek 
kitokia ir kitaip suprantama už 
visų kitų satelitinių valstybių 
likimą, kuriems daugiausiai toji 
“Free Europe” akcijos dalis, ir 

• skiriama. Bet ir pabaltięčiai, sa
vo ruožtu neliko nuskriausti. 
Lietuviai užtai gavo savųjų pro
gramų per “Amerikos Balsą” 
prailginimą. Gi jei pridėsime dar 
kelias lietuviškas žinių progra
mas iš eilės Europos radijofonų 
bei pažadus gauti dar vieną 
transliaciją Airijoje, radijo in
formacijos padėtis kraštui nebū- 
.tų bloga. Reikėtų tik norėti, kad 
visi ’kiti sektoriai panašiai kles
tėtų.

Pagaliau, dar vienas svarbus 
dalykas, dėl kurio jau ilgesnį 
laiką nemaža “ermyderį” kelia 
visa eilė žurnalistų ir visuome
nės veikėjų. Tai informacija, lie
tuviškoji informacija anglų kal
boje, kuri turėtų dengti tą visą 
sritį, kur mūsoji propaganda, 
lietuviškoji informacija buvo ir 
yra labiausiai reikalinga, bet iki 
šiol tebuvo aiški tuštuma. Jau 
yra kaip ir tikras dalykas, jog 

; esame visiškai išvakarėse tokios 

i Jūsų, geriausias TV pirkinys.

5

• Didžiausias, 
aiškiausias 21” , 
paveikslas

Nauji Westinghouse 21” paveiks
lai yra Kanadoje didžiausi, pla
čiausi ir aiškiausi... aliumini- 
zuoti, kad labiau atrodytų rea
liais.

** Garsaus
ko fls.tr u ktoria u s 
darytas kabinetas

Puikaus stiliaus, papuošia kiek
vieną kambarį. Kontroliniai įtai
sai šone, kad kabinetas atrodytų 
dar moderniau

* Geras 
garsiakalbis

j Didžiulis koncertinis garsiakal
bis, su FM garso sistema perduo- 

... dą.iš.toli.ir aiškiai.

ANčstinghouse
21” TV CONSOLE 2VIK

Štaj aiškiausias “fringe-area” paveikslas Kanados televizijos 
istorijoje. Westinghouse pirmas panaudojo naujo tipo kont- 

kuri pagelbsti nustatyti aiškesnį paveikslą su mažesniu 
kiekiu “sniego”. Jeigu norite geriau pasinąjįdoti televizija, 
štai aparatas jums! Ir nesvarbu, kur gyvenate, visur rasite, 
kad Westinghouse yra vertingas aparatas. \

Jūs nustebsite, kad 
WESTINGHOUSE 

21” TV yra 
LABAI PIGUS.

Apsilankykite pas 
artimiausią pardavėją 

dar šiandien.

*

rūšies leidinio (nuolatiniai ei
nančio) išleidimo. Atrodo, kad 
rasta ir lėšų ir patalpos. Šiuo me
tu intensyviai ieškoma tinkamo 
žinovo, kuris, suprantama, turi 
gerai mokėti ne vien tik lietu
vių, bet jokiu būdu neblogiau ir 
anglų kalbą. Žodžiu, svarbieji 
mūsų klausimai bandomi judinti 
teigiamu išsprendimu. Tenka tik 
džiaugtis.

Panašiai nemažą susirūpinimo 
buvo pareikšta su ilgoku ir daug 
kam iki šiol nesuprantamu del
simu su “Partizanų” išleidimu 
anglų kalba. Būta ir čia kliūčių. 
Yra pagrindo spręsti, jog nema-, 
žu stabdžiu buvo ir tai, kad pa
ruoštasis angliškas vertimas, vis 
dėlto nevisai atitiko anglų kal
bos stiliaus reikalavimus. Be - to, 
būta ir kitos rūšies netikslumų. 
Neveltui-sakoma, jog geriau vė
liau, nei niekad! Tad ir dabar 
gal ir galima kiek atsipūsti, kai 
rašantysis iš pačių pirmųjų šal
tinių yra patyręs, jog tos lietu
vių'tautos kovų už laisvę epopė
ja gal ir visai neužilgo pasirodys 
angliškosios knygos rinkoje. 
Sveikintinas reiškinys!

Paskiausių dienų “debesėliai” 
bendrojoje lietuviškųjų reikalų 
plotmėje, tam tikros rūšies ski
limo reiškiniai, kaip paskutinės 
dvi savaitės parodė, vis dėlto 
neįvarė žymesnio kylio į mūsų 
visuomenės tarpą. Tai rodo ir 
gausokas aukų plaukimas laisvi
nimo akcijos reikalams, kuris 
sekė visas Amerikos lietuvių ko
lonijas, kur tik vyko vieši Nepri
klausomybės minėjimai. Bendrai 
žvelgiant/ pilnutinės surinktos 
sumos labai nedaug skiriasi nuo 
ankstesniais metais buvusių rink 
liavų. Atseit, tautiečiai davė sa
vo visiškai rimtą atsaką į bet 
kuriuos skaldymosi reiškinius. 
Be to, Amerikos lietuvių tarpe 
ne taip jau siaurai kalbama, kad 
senesnės kartos mūsų tautininkų 
veikėjai nėra perdaug užganė
dinti “dypukiškų tautininkų” 
naujosios veiklos įmantriais me
todais. Būk tai buvo net planuo
ta išleisti bendrą pareiškimą vie
šai atsiribojant nuo išsišokėlių 
paimtos linijos. Na, to gal ir ne
teks sulaukti, bet nedaug bus 
nutolta nuo teisybės tikint, jog 
skilimas kai kuriems-mūsų pat
riotams nebuvo nei lauktas nei 
malonus (turima galvoje tauti
nio sparno sferos).

JAV lietuvių sluogsniuose pas
kiausiu metu gyvai sekama ir 
laukiama kas gausis iš tos visos 
eilės mūsų tautiečių paduotų 
prašymų į ŪSIA žinybą. Tai toji 
pati įstaiga .kuriai priklauso ir 
“Amerikos Balsas” ir visa kita 
eilė tam tikros rūšies tarnybų, 
kurios mažiau ar daugiau turi 
bendro su visos ryt. ir vidurio 
Europos laisvinimo pastangomis. 
Beveik tikras dalykas, jog lietu
viškasis “VOA” sektorius šiuo 
metu jokių vakuojančių vietų

2VIK gauna-MODELIS 
mos wolnut, mohogony 
orbo blond wood medžio 
dorbo.

neturi (eina gandai, jog ten net 
gali būti susiaurinti kai kurie 
etatai, nors dėl to jokiu būdu ne
galės nukentėti programų laikas 
ir lygis). Bet, tikima, jog visų 
prašymai svarstomi, grupuoja
mi, dedami į kartotekos eilę ir 
jei jie galės gauti eigą kai tik 
pasaulio ar kiti susidėję įvykiai 
pareikalaus iš amerikiečių bud
resnės akcijos kai kuriuose pro
pagandos ar ir slaptesnių reikalų 
frontuose. Atseit, nebūtinai tuo 
ruošiami kadrai vien tik “Balso” 
mikrofonams.

Ir taip, matome, Amerikos lie
tuvių gyvenimas ir visos pastan
gos aktualėja, jų darbas svarbė- 
ja. Tėra reikalingas dar didesnis 
visų tautiečių, nežiūrint kur gy
venančių, pritarimas ir talka 
JAV lietuvių-visam darbui. Ga
lima būti tikriems, jog netolima 
ateitis pareikalaus tikrai nema
žesnių pastangų ir naujų dar 
stambesnių uždavinių vykdy
mui.. Visi turėtume būti tam pa
siruošę!

Britanijos sritis — Valija jau 
nuo seno reikalauja autonomi
jos. Išaugo gana gyvas tautinis 
sąjūdis, vis stipriau reikalaująs 
autonomijos, panašios į šiauri
nės Airijos. Pietų Valijos atsto
vas britų parlamente S. C. Da
vies, darbietis, pasiūlė įstatymo 
projektą, kuriuo Valijai būtų 
duota teisė turėti savo šeimą iš 
72 atstovų su buveine Kardiffe. 
Seimas turėtų teisę atmesti įsta
tymus Valijai, priimtus britų 
parlamento, bet negalėtų kištis 
į užsienio politiką, gynybą ir 
prekybą. Valijos atstovai britų 
parlamente liktų kaip ligšiol. 
Dabar jų ten yra 36 iš 625. Bal
suojant įstatymo projektas bu
vo atmestas 48 balsais prieš 14. 
Daugumas atstovų buvo išvaži- 
nėję savaitgalio proga, ir todėl 
tik tiek balsavime tedalyvavo.^

Įstatymo projekto autorius 
Davies pabrėžė, kad Valija dėl 
savo autonomijos kovojusi ir ne
nustosianti kovoti, kol tebūsian-
ataMHOTjKiIK*

J.E. vysk. V. Brizgys Valencijoje (Venecueloje) 1954 m. gruo
džio 6 d. pasirašo žuvusioms dėl Lietuvos laisvės paminklui 
statyti aktą.

SPAUDOS APŽVALGA LIETUVAI
Neseniai “Naujienose” buvo 

tarp kita ko priekaištaujama “A. 
Balsui”, kad jis per mažai tei
kiąs lietuviškos spaudos apžval
gų. Įdomu, jog VLIKo Radijo 
Skyriui per praėjusius 1954 m. 
buvo paruošta virš 420 JAV ir 
Kanados lietuviškų laikraščių 
apžvalgų. Daugiausiai buvo ci
tuojamas “Draugas” (131 apž.), 
“Naujienos” (88), “Tėviškės Ži
buriai” (55), “Darbininkas” (50), 
“Dirva” (20), “Tėvynė” ir “Vie
nybė” (po 14), “Nepriklausoma 
Lietuva” (13). Likusios apžval
gos imtos iš “Aidų”, “Lit. Lan
kų”, “Laisvosios Lietuvos”, “Lie
tuviu Dienu”, “Teisininku Ži
nių”,“ “Tech.“ Žin.”, LAIC, “Dar
bo”, “Keleivio”, “Girios Aidų”, 
“Kario”'. Apžvalgose nurodomas 
autorius, laikraštis ir sutraukti

atpasakojamas įdomesnio ar pa
vergtiems lietuviams reikšmin
gesnio rašinio mintys. Radijo 
Skyrius yra VLIKo Informaci
nės Tarnybos prie Vykdomosios 
.Tarybos žinyba. (a.)

— Niujorkas. — Maskva pa
skyrė Arkadijų Sobblevą savo 
nuolatiniu atstovu Jungt. Tau
toms vietoje mirusio Višinskio.

ŪLIOK DŪŠIA, PEKLA SUDEGĖ ”.
Mano gimtajam kaime žmonės 

kartais sakydavo: “Ūliok, dūšia, 
pekla sudegė...” Atseit, bent 
kuriam laikui, pakol toji “pek
la” bus atstatyta, pavojus nebe
gresia ...

Panašiai raminasi šiuo metu 
demokratinio Vakarų pasaulio 
politinės galvos. Iš Churchillio 
kalbos parlamente ir Eisenhow- 
erio pareiškimų spaudai daryti
na išvada, jog šiuo metu ir, Sir 
Winstono žodžiais tariant, dar 
3-4 metus karo nebūsią, nes rau
donieji, bijodami atominių, hid
rogeninių ir raketinių ginklų, 
kuriais ligi šiol JAV dar tebėra 
daug pranašesnės už Sovietų Są
jungą, karo nepradės ir sulaikys 
nuo jo raudonąją Kiniją ...

Taigi, trejis ar ketveris metus 
laisvasis pasaulis dar gali jei ne 
“paūlioti” tai bent ramiai pagy
venti ..... Na, o paskiau kas atsi
tiks? — nors ir tvanas ... x

Churchillis ir į šitokį klausimą 
duoda konkretų atsakymą. Po 
dviejų, trijų — vėliausiai ketve
rtų metų — Rusija būsianti tiek 
galinga atominiais ir hidrogeni
niais ginklais, kad bent kuriuo 
metu būsianti visiškai pajėgi už- 
<pulti Ameriką... Tačiau, gaila, 
senutis D. Britanijos premjeras 
nepasiūlė jokio recepto, kaip tos 
artėjančios tragedijos išvengti, 
kaip nuo jos apsidrausti, kad 
raudonasis tvanas neužlietų pa
saulio po 3-4 metų. Atrodo, kad 
žmonės norėtų pagyventi Jaisvi 
bent kiek ilgiau...

Laike diskusijų krašto apsau
gos klausimu Churchillis pabrė
žė, jog karui išvengti esą tik du 
keliai: nusiginklavimas ir ato
minių ginklų persvara Vakarų 
pusėje. Gaila, nei vienas, nei ki
tas iš šių dviejų kelių nėra tik
ras, nes nusiginklavimas, kaip ir 
pats Churchillis pareiškė, nėra 
galimas dėl Sovietų trukdymo, o 
ginklavimosi lenktynes beve
dant — juk kiekvienam tuojau 
kyla klausimas, kada gi tos ko
medijos bus pabaiga, kur yra toji 
pati augščiausioji ginklavimosi 
viršūnė?...

Gaila, kaip matome, visur tik 
žodžiai, žodžiai ir žodžiai. O žo
džiais — mūro nepabūdavosi... 
Atrodytų, kad šiuo metu reikėtų 
konkretesnių darbų ir žygių, kad 
apsidraudus ir apsigynus nuo 
komunistinio pavojaus ne 3-4 

ti laikoma provincija ar sritimi 
Valija esą sukūrusi savitą kul
tūrą, kalbą, ir todėl turinti teisę 
savarankiškai tvarkyti savo 
krašto reikalus. Kitas Vali jos 
atstovas W. H. Mainwaring buvo 
priešingos nuomonės ir pareiš
kė, kad nesą galima sukurti tau
tos remiantis poetais, pamoksli
ninkais ir muzikais. Dar kiti pri
minė, kad Valijos atskyrimas 
nuo Britanijos 'pakenktų jos 
ūkiui. Taip Valijai teks dar pa
kovoti už savo autonomiją, ku
rios neteko 1232'm., kai anglai 
užkariavo kraštą. Oficialiai Vali
ja tapo Anglijos dalimi 1535 m.

Rytų apeigų katalikai JAV
Pagal statistikos davinius JA 

V-bių rytų apeigų katalikų yra 
apie milijoną. Daugiausia yra 
ukrainiečių — 340.013, kurie turi 
165 parapijas. Ištikrųjų prie jų 
reikėtų skirti ir pakarpačio uk
rainiečius, kurie betgi vadinasi 
rusinais ir turi atskirą egzar- 
chatą. Jų yra 316.435 ir 175 pa
rapijos. Toliau yra 6 parapijos 
armėnų — 2.742 žmonės, 2 para
pijoj chaldėjų — 1000, italo - 
graikų 1 parapija — 10.000, mo- 
nonitų 46 parapijos — 125.000, 
melchitų 22 parapijos — 50.000, 
rumunų 16 parapijų — 7.932, ru
sų 2 par. — 1000, siriečių apie 
5000. Tuo būdu išviso rytų apei
gų katalikų pagal tuos davinius 
859.140. Jų tarpe ukrainiečių 
656.466. m t.ti

ŽIRGO POKŠTAS SOVIETAMS
Perbėgęs i Vakarus rumunų 

jojimo meisteris Aristides Cucu 
papasakojo, kaip rumunai su 20 
geriausių žirgų dalyvavo Hoppe- 
gartene tarptautinėse jojimo 
lenktynėse. Jose dalyvavo visos 
“liaudies demokratijos” ir 22 žir
gus atsiuntė TSRS. Jau iš anks
to Sovietų spauda skelbė, kad 
sovietiniai žirgai esą patys ge
riausi visame pasaulyje, daug 
kartų laimėję visokias lenkty
nes, geresni net už britų arklius 
etc. Kitų kraštų raitininkams 
buvę tiesiogiai ar netiesiogiai 
nurodyta, kad jie “suprastų rei
kalą” ir “nepadarytų svečiams 
sarmatos”. Tačiau Cucu, lyg nie
kur nieko, paspaudė savo žirgą 
ir laimėjo lenktynes. Tai sukėlė 
nemažų keblumų. Pasirodo, mu
zikavai jau buvo į savo pultus 
susidėję Sovietų himno gaidas, 
Rytinės Vokietijos “prezidentas” 
Pieckas turėjo įsikišti atgal į ki
šenę sovietus giriamąją kalbą, o 

metams, bet gelbėti žmoniją nuo 
to baisiojo raudono maro ištisai 
epochai. Negana to, kad šiuo me
tu tarp Vakarų sąjungininkų 
tuščiai daug kalbama, bet dar 
vienų kitiems ir trukdoma. Nū
dien visi matome, jog su raudo
naisiais ryžtingai kovoja tik JA 
V-bės. O kur jų sąjungininkai? 
— Nagi, tarytum jų visiškai ne
būtų ... Negana to, kad jie ne
prisideda prie tos kovos ir neža
da prisidėti, bet dar savo pareiš
kimais tą kovą stabdo, netiesio
giniai pasitarnauja raudonie
siems ir neskiria JAV jokios, 
netgi moralinės, paramos. Juk 
D. Britanijos “advokatavimas” 
kaikurias pakrančių salas For- 
mozos rajone atiduoti raudonie
siems, yra nei daugiau, nei ma
žiau, kaip moralinė parama rau
donajai Kinijai. ..

Ir, visdėlto, žiūrėkime kokių 
tai disonansų prasiskverbia. W. 
Churchillis, atrodo, panorėjo la
bai plačiai išsišnekėti. Jis prisi
pažino, kad buvo labai norėjęs 
susitikti su Malenkovu, tik pa
ralyžiaus smūgis jį nuo to sulai
kęs, kad 3-4 metus pasaulis gali 
būti ramus, tame laikotarpyje 
karo dar nebūsią, na, pagaliau 
jis dar pasiguodė, kad, jeigu, esą, 
D. Britanijos metropolinę salą 
pultų Sovietai atominėmis bom
bomis, tai JAV smogtų sovie
tams negirdėtai smarkiu smūgiu 
ir netgi nieko nelaukdamos, nei 
tardamosios... Vadinasi, jeigu 
Britanijai būtų bloga, Amerika 
“smogtų priešui”, tačiau kada 
JAV Formozos srity kovoja ka
rinę ir diplomatinę kovą nevien 
tik už laisvąjį pasaulį, bet ir už 
britiškąjį Hong Kongą, Malajus 
ir kitas jų kolonijas, tai Britai 
netik nežada aktyvioj kovoj 
Amerikai padėti, bet netgi stab
do tą kovą diplomatiniame fron
te ...

Isteriškas taikos šauksmas
Šiuo metu, deja, niekas tiek 

nekalba ir šaukte nešaukia už 
taiką, kaip komunistai ir... ang
lai, ypač jų darbiečiai. Darnus 
ansamblis?

Nepaliaujamai šaukti: Taikos!, 
taikos!, taikos!... tiesa, yra gra
žu ir kilnu, nes net maldoj sako
ma: “Nuo maro, bado, ugnies ir 
karo, apsaugok mus, Viešpatie!” 
Deja, siekiant taikos, reikia jos 
siekti visiems, visai- žmonijai. 
Pirmiausiai reikia išlaisvinti pa-

“Kiaulidė mums antri namai
Tarybinis rašytojas

Drg. L. Kiauleikis paduoda 
įdomų rašinį — “Konfliktas”, 
kurį jis pats vadina jumoristiniu 
apsakymu. Rašinys tikrai įdo
mus, nes per komunistinę satyrą, 
surištą su skurdžia gyvenimo 
tikrove, jame pasakoma daug 
tiesos.

Rašytojas Jeronimas Piepa, 
sukūręs komunistinę apybraižą 
ir nusulaukęs jos teigiamo įver
tinimo, nutaria pagauti dabartį 
už ragų. Geriausia šiam tikslui 
priemonė, aišku, yra vizitas į 
kolchozus. Kritikai jam buvo 
prikišę konflikto ir gyvenimiš
kos tiesos stoką. Todėl dabar Je
ronimas Piepa pasiryžęs kolcho
zuose surasti konfliktą naujai 
apybraižai. Tarybinis rašytojas 
neblogai gyvena. Drg. L. Kiau- 
leikio tvirtinimu, Jeronimą ke
lionėn ruošė “žmona su namų 
darbininke”, pakuodamos čemo
danus. Šūkis — “visų šalių pro
letarai vienykitės” stebuklo ne
padarė. Vis dar esama tarnaičių 
— tik jos dabar vadinamos “na
mų darbininkėmis”. Dar gražiau, 
Jeronimo žmona savo vyrui į Če
modaną įgrūdo tokius kapitalis
tinius išradimus kaip, pavyz
džiui, pižamą ir termoso bonką...

Apie tuos, kurie neturi 
pižamų
Iš geležinkelio stoties į kolcho- 

muzikantai, gerai nesusigaūdy- 
dami, vietoj naujojo Rumunijos 
himno sugrojo senąjį — kara
liaus himną. Ypač daug rėkti ga
vo rumunų treneris,, kuris savo 
ruožtu užsipuolęs Cucų. Šis vi
są bėdą suvertęs savo žirgui. 
Matyti, tas laiku nebuvo gavęs 
reikalingų politinių instrukcijų, 
o gal iš viso, turėdamas arklio 
galvą, jų kaip reikiant nesupra
to ir išdrįso pralenkti sovietinius 
kolegas. Pats Cucu su savo tau
tiečiu Joan Poll, nutaikęs progą, 
paspruko į Vakarus.

Kiek gyventojų JAV?
JAV dabar yra 163 milijonai 

gyventojų. Per 1954 m. priaugo 
2.800.000. Jei taip visą laiką augs, 
tai 1965 m. bus jau 190 milijonų. 
Bet kaimo' gyventojų- skaičius 
mažėja. 1954 m. kaimuose tegy
veno 22 mil., kai prieš 15 metų 
gyveno dar 29 milijonai.

vergtuosus, kad taikos palaima 
džiaugtųsi nevien tik Britų džen
telmenai, bet ir milijonai vargs
tančių Sibiro vergijoj, nes pakol 
didžiąją pasaulio dalį raudonieji 
laikys vergijoje, tol tiktai naivė
liai gali galvoti, kad bus pasau
lyje tikroji taika...

Raudonieji ruošia “taikos kon
gresus”, renka milijonus parašų 
po peticijomis dėl taikos, tai jie 
turi iš to išskaičiavimus, nes jie 
ir be karo, atseit, taikos priemo
nėmis, po II D. karo pabaigos 
jau pavergė apie 800.000.000 žmo
nių. Todėl jie turi pagrindo ti
kėti, kad ir likusią pasaulio dalį 
galės pavergti be karo — taikos 
keliu. Ar verta prisidėti ir bri
tams prie, tokios “taikos” sieki
mo — tai klausimas, į kurį teat
sako patys anglai....

Pr. Alšėnas.

Dabar galite lengviau, 
negu Jūs manote, 
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zų rajono centrą Jeronimą Pie- 
pą atgabeno autobusas, kuris bu
vo pilnas kailiniuotų būtybių: 
“Daugybė kailiniuotų keleivių, 
nesilaikydami jokios tvarkos, 
grūdosi į mašiną,* užtvenkdami 
įėjimą krepšiais ir visokiais ry
šuliais”. .. Partijos rajono lau
kiamajame “sėdėjo keletas vy
riškių, vilkinčių namų darbo 
drabužiais”... Štai — kaip atro
do tie, kurie neturi termoso bon- 
kų ir pižamų. Pagrindinis jų ap
daras — kailiniai ir namų darbo 
drabužiai. Ką gi veikia tie gar
sieji drabužių audimo fabrikai 
sovietų pavergtoje Lietuvoje? 
Ačiū, drg. Kiauleiki, už atvirą 
žodį!... • •

Tarybinis rašytojas susitinka 
su kolchozininkais
Taip progresyvus rašytojas Je

ronimas Piepa patenka į Kalini
no vardo kolchozą. Šia jis pirmą- 
kartą susitinka su lietuviais kol
chozininkais. Termoso bonka 
veikia triuškinančiai: “Gal būt ' 
draugas agronomas pas mus at
važiavo?. .. Ne agronomas. Jero
nimas Piepa pasigiria, kad ^is 
yra rašytojas. Trumpais kailinu
kais vilkintis senukas atvirai pa
klausia: “O prie kokio darfoo, 
taip sakant, stosite čia?” Matyt, 
kad į kolchozus darbams siun
čiami ne vien tiktai ūkininkai, 
bet ir miestiečiai, papuolę į pa'r* 
tijos nemalonę... ...

Kiaulidė mums kaip 21 
antri namai -~
Kolchozo pirmininkas supa

žindina Jeronimą su garsiąja 
kiaulininke Felicija Bagdonienę, 
kuri “po 22 paršelius iš kiekvie
nos motininės kiaulės išauginu
si”... Svečią Felicija įsivedė į 
budinčiųjų kambarį. Jeronimas 
Piepa: “Jaukiai Įsitaisę . . . Feli
cija: “Visą dieną čia praleidžia
me. Kiaulidė mums dabar kaip 
antri namai”... Štai tau, mielas 
tautieti, lietuvės kolchozininkėš 
laimė — kiaulidė jai kaip antri 
namai... Bolševikinė santvarka, 
atrodo, tikrai žengia šia krypti
mi, jeigu jau ir veislines kiaules 
pradėjo “motininėmis kiaulė
mis” vadinti...

Pasiteiraukite raštinėje
Jeronimas Piepa mėgina ka

mantinėti Feliciją, kodėl ji tokia 
gera kiaulių augintoja. Felicija 
prisipažįsta, kad anksčiau tokia 
nebuvusi. Tik-vėliau ji pakeitusi 
.pažiūrą į darbą. Piepa: “Koks 
konfliktas įvyko pas jus tuomet, 
kai pakeitėte pažiūrą į darbą?” 
Toliau seka didžiausias policinės 
valstybės jumoro šedevras: “Bag 
donienė ėmė nerimauti. — Gal, 
tamsta, raštinėje pasiteiraukit. 
Jie daugiau žino, o aš ką gi 
Prasta, nemokyta moterėlė, gal 
ir nepataikiau”.. . Šitaip išsisu
kinėdama Bagdonienė tikriau
siai galvojo — ar tik nebūsi 
MVD agentas?...

Nesurastas konfliktas
Pagal apsakymo turinį Jeroni

mas Piepa nesurado nei konflik
to nei medžiagos naujai apybrai
žai. Galima būtų padėti drg. L. 
Kiauleikiui. Konfliktą savo ap
sakymo herojui jis lengvai galė
jo rasti. Būtų užtekę Jeronimui 
Piepai palyginti savo, propagan
disto, gyvenimą,* kuriame egzis
tuoja namų darbininkės, piža
mos, termoso bonkos, su gyveni
mu kolchozininko, kuriam kiau- 
lidė yra kaip antri namai. Argi 
ne puikus konfliktas naujai apy
braižai, drg. L. Kiauleiki?... -.

Vyt. Kastytis.!
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Paver g toje tėvynėje
Vaisi. Konservatorijos mark

sizmo-leninizmo pagrindų kated 
ros vedėja yra Girdzijauskienė.

Šeduvos rajono kultūros namų 
meno vadovas yru V. Urbonavi
čius.

m. Subačiaus vaisė., Ničiūnų k., 
1940 m. baigęs gimnaziją Pane
vėžy ir įstojęs į Kauno Valst. 
konservatoriją. Ją baigęs 1948 m. 
su pasižymėjimu.

■ Anykščiuose sausio mėn. pa
leista šiluminė elektros jėgainė 
150 kilovatų pajėgumo, kuri 
tieksianti energiją Kovarsko bei 
Troškūnų centrams, bei savo ra
jono kolūkiams.

’’Lietuvos Pionierius” š.m. N r. 
1 moko savo skaitytojus, “kaip 
įsirengti pionierių kambarį”. Pa
grindą pamokymui davė Anykš
čių J. Biliūno vardo vidur, mo
kyklos pirmo būrio tarybos pir
mininkas Kazys Kitkauskas”, 
kuris taip nusiskundžia: “Turi
me pionierių kambarį, o nieko 
jame neveikiama. Jis net neį
rengtas kaip reikiant, nesutvar
kytas”. ..

Nuo pat sausio vidurio, lygia- 
greta su vykstančiom priešrin
kiminėm komedijom, Lietuvoje 
pradėta rengti mitingus paminė
ti 1905 m. revoliuciniam sąjū
džiui. Visur iškeliama tariamas 
bolševizmo pasireiškimas ir šau
kiama' apie “prisitaikėlišką veik- 
•lą reakcinės dvasininkijos”.

Palemono plytinėje esanti pra
lieta eksploatuoti trečioji plytų 
■degimo krosnis ir jau baigiama 
įrengti didžiulė čerpių džiovyk
la. Pastatytas “galingas tėvyni
nės gamybos plytų formavimo 
jigregatas”, kuris per 8 vai. ga
gėsiąs suformuoti 40.000 plytų.
2 “Atgimęs* miestas” — taip pa
vadintas specialus leidinys Klai
pėdos užėmimo dešimtmečiui 
paminėti. Knyga esanti gausiai 
iliustruota ir išėjo rusiškai ir lie- 
luviškai. Joje esąs pavaizduotas 
miesto atstatymas ir tarybinių 
tautų draugystė.
* Kauno Valstyb. istor. karinia
me muziejuje, kaip rašo jo vyr. 
mokslinė bendradarbė Gabriū-
naitė. atidaromas LTSR 19-20 a. [kreiptas i agitacinį darbą, o ga- 
istorijos skyrius. Ji kviečia rink-i mykla nebesisielojama.
t i eksponatus, y pač apie 1812 m. Vaikams pjesės konkursą lai- 
“Tėvynės karą”, 1831 ir 1863 su- į mėio V. Miliūnas už “Keturi 
kilimus, 1905 m. ir pastarąjį “Di- draugai” — 10.000 rublių. Antra 
dįjį Tėvynės karą”, ypač partiza- premija, 5000 rub., teko Ė. Aukš-

r tikalniui ir S. Kosmanskui už
“Vakaro svečiai” ir III premija, 

titulo direktoriaus pavaduotojas i 3000 rub. — VI. Audronašai - Su- 
K. Ulvydas “Tiesoje” džiaugiasi, ' chockiui už “Garbės žodis”.

Geri ūkininkai: Rietavo rajono 
“Social. Kelio” kolūkiui į Kuko- 
rų gelež. stotį lapkričio 12 d. pri
siųsta du vagonai kalkių purvo, 
gruodžio 2 d, atėjo vagonas tų 
trąšų ir Šilalės rajono Cvirkos 
vardo kolūkiui.. Sausio 26 d. jie 
dar tebebuvo stotyje. Matyt, žie
mą su trąšomis nėra ką daryti.

OAKVILLE, Ont.
Rekolekcijos lietuviams prasi

dės kovo 27 d. 6 v.v. Jas ves T. 
Borevičius, SJ.

nu žygius.
Liet, kalbos ir literatūros ins-

HAMILTON, Ont.
Gavėnios rekolekcijos prasidės į aukomis remti šį 

kovo 20 d. 7 yal. v. ir baigsis Į reikalą, i 
kovo 27 d. Mišiomis. Rekylekci-; K-tas yra numatęs maždaug 
jas ves T. Borevičius, SJ.

Gerieji Hamiltono lietuviai
Po metų mes vėl drįstame 

kreiptis į Jus, malonūs Hamilto- 
niečiai, prašydami padėt užbaig
ti Vasario 16 gimnazijos rūmų 
skolų mokėjimą.

1954 m. šiam tikslui surinkome 
$738.25, kuriuos birželio 23 d. 
persiuntėme Vokietijos Krašto 
V-bai, kuri rūpinasi gimnazijos 
rūmų pirkimo reikalais.

Mūsų antrąjį aukų vajų pra
dėsime kovo 15 d. ir> norime baig
ti iki gegužės 1 d. Rinkėjai ap
lankys Tamstas namuose, todėl 
labai maloniai prašome neat
stumti jų ištiestos rankos ir pa
aukoti šiam dideliam tautiniam 
reikalui.

ą visų

Italijos padangėje auga ir stip
rėja antrasis lietuviškos kultū-

Laikraštis prideda: “Kazys tei- ro3 Vakarų Europoje židinys — 
sus. Jų pionierių kambarys ne Saleziečių lietuviška gimnazija, 
tik kad nesutvarkytas, bet jame kuri turi šiais mokslo metais 50 
Išvis nieko nėra... Pionieriai į mokinių. Čia jaunimas auklėja- 
savo kambarį beveik neužeina.' ................... ‘ *
Kambarys ištisas dienas būna 
užrakintas”.

Plataus, vartojimo prekių min. 
yra S. Filipavičius. Jis beabejo 
nelabai džiaugiasi, kai vėl visas 
partijos aparato dėmesys riu-

kad daug esą kandidatų diserta-j 
cijų iš kalbotyros. Pasirodo, na
grinėtos temos: Gruzdevos — 
apie dalyvių reikšmę ir vartose
ną Cvirkos “Žemės maitintojos” 
ir Venclovos "Draugystės" kal
boje; j. Krupo — apie M. Petke
vičiaus raštų leksiką; J. Palionio 
— apie liet, literat. kalbos nor
malizaciją 19 a. pabaigoje; Bud- 
y.inskio — apie rašinius vidur, 
mokykloje; Kostelnickio — apie 
slavų ir baltų kalbinius santy
kius remiantis leksikos duome
nimis. Dar rašomos d.: Largo- 
naitis — apie vietininkus; Tolu- 
tienės — apie Juškos žodyną; 
Pikšilingio — apie metaforas

■ Cvirkos raštri kalboje; Kindury-! 
tės ir Mikalauskaitės — tarmių 
“aprašai" ir kt. ;
j lietuvių k. esanti išversta' 

Kleino gramatika, kurią redaga- . 
vo J. Balčikonis, o įvadą parašei 
LK ir Lil. Instil, bendradarbis | 
Buchicnė ir Vilniaus un-to liet. į. 
kalbos kafedreš '’cd. Palionis, i

Rojus Mizara. Breoklyno ko- j 
niunistinės ' 'La išveš“ redakto- j 
rių sausio 8 d. “Tiesa" pagerbia 
ilgu straipsniu “Pažangus Ame
rikos lietuvių rašytojas". Išvar
dina jo rastus: “Sliakeris" 1930, 
Povilas Jurka 1935, Mortos Vil
kienės divorsys 1936, Ūkanos 
1938, Bernardo Gavclio klaida. 
Kelias i laimę ir k t. Jo raštai 
Csa naujai spausdinami LTSR.

’ Bosas Jonas Stasiūnas, dabar 
dažnai minimas operų pastaty
muose ir pastatytas kandidatu į 
Augšč. Tarybą, yra gimęs 1919

Atlyginsiu 700 
tam, kuris išrūpins dokumen

tus imigruoti Į Kanadą.

Praneš t i: V Indas Mikšys, Al t a- 
vista, Calle Stadium Nr. 29, 

Caracas. Venezuela.

NUOLAIDA!
Pigiai parduodami vartoti 

baldai: lovos, spintelės, stalai, 
chesterfields ir kt.

Tel. KE. 9930, po 5 vai. vak.
210 Rusholnie Rd., Toronto

ŠIA GER
PILNA KAINA $19.50.

1955 m.
Buick - Pontiac

“Geriausia kaina mieste”.
Augštos rūšies vartoti auto
mobiliai — mūsų specialybė.

Kreiptis i
HERB LINDSAY * 

w. a. McDowell
2500 Bloor St. W. Tel. RO. 2443

išsimokėjimas dalimis.
Imperial Sewing firmos pri
tyrusių specialistų perdirbta

IŠPARDAVIMAS
' Nauja mašina

JEFFERY.JEFFERY
& FROST

Advokatai. Notarai
91 Yonge St., Toronto 

Telef. EM.6 5255
Prašoma kreiptis į

N. ČEPULKAUSK1ENE

TIK DABAR! apvali špulė 
apdangalu $29.50. 

5 metams garantija!
* Naujo žvieso * Naujas <Jo<»o»«s
* Naujos motoras * Nauja kojinė

SU

kontrolė

Paskambinkite, pademonst
ruosime Jūsų namuose veltui.

WA. 1-5161
Nemokamai skylių dirbėjas 

pirmiems 25 pirkėjams.
IMPERIAL

Sewing Machines Co. Ltd. 
289 College St. 

TORONTO, ONT.

GEORGE BEN. B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis.

1147 Dundas SL W.. Toronto 
Telef.: OL. 8431 ir OL. 8432.

mas ištimtinai lietuviškoje dva
sioje. Šios rinkliavos proga rin
kėjai priiminės aukas ir jos iš
laikymui, dėlto prašome geruo
sius tautiečius ir šią gimnaziją 
savo aukomis prisiminti.

Mūsų komisija palieka aukoto
jams visišką laisvę, kiek ir ku
riai gimnazijai paaukotų Mes 
manome, kad kiekvienas tautinis 
darbas yra pilnai remtinas, ne
žiūrint kas jam vadovautų.

Priimant dėmesin, kad Hamil
tone metų laikotarpy vykdomos 
net 4 rinkliavos po namus tau
tiniams reikalams, turime skai
tytis su faktu, kad jos mus ge
rokai vargina. Žiūrėdami į jas 
paviršutiniškai, nesigilindami į 
aukos esmę, mes vargiai tesėtu- 
mėm. Todėl šia proga norime . 
aukos reikšmę nusakyti Antano 
Maceinos mintimis iš jo premi
juoto veikalo “Saulės Giesmė”:

"Šv. Jono Chrizostomo mintis, kad 
jokio dorybe negalinti susilyginti su iš
malda: — Kilni yra mergystė ir kilnus 
pashikas, bei kitos dorybės, bet vis- 
dėlto žemesnė? už išmoldę". (Saulės 
Giesmė, 98 psl.i,

"Tuo tarpu tasai, kuris elgetę at
stumia, ruošia sau mirtį netik amžinojo 
pasmerkimo prasmę, bet jau čia pat 
žemėje, nes išsijungia iš bendrojo bu
vimo, pasidaro jo priešu ir* todėl ankš
čiau ar vėliau yra. sunaikinamas pra
siveržusių socialinių revoliucijų". (Sau
les Giesmė, 160 psl.).

"Išmaldos teologija šiandien yra be
veik visiškai pamiršta. Tuo tarpu ji yra į 
pagrindas visai krikščioniškai mūsų cg- ' 
zistcncijai" (Saulės Giesmė, 165 psl.).
Vasario 16 Gimnazijai Remti 

Komisija Hamiltone
1 Icmcsio “Čiurlionio” koncerto 

svečiams! J mūsų rengiamą ko
vo 19 d. 7 v. v. West dale Colle
giate salėje koncertą susirinks 
apie 1200 asmenų. Svečių pato
gumui labai maloniai prašoma 
visus tautiečius atkreipti dėme
sio į šiuos mūsų pageidavimus:

1. Koncertą pradėsime 7 v.v. 
punktualiai, todėl prašome visus 
pradėti ,į salę rinktis 6 vai.

2. Vienoje klasėje bus rūbinė. 
Joje prašome palikti paltus.

3. Prie Įėjimo bus dalinamos 
i programos. Prašome jas pasiim
ti. Tai gražus šio didelio koncer
to prisiminimas.

4. Salėje užimti tik biliete nu
rodytas vietas. Jas nurodinės 
mūsų gražusis, taut, rūbais pa
sipuošęs jaunimas.

Dėkojame ir linkime nuošir
džios lietuviškos nuotaikos.

Rengėjai.
Bažnytinis komitetas išrinktas 

sausio gale. Pareigomis pasi
skirstė sekančiai: pirm. J. Mar- 
tinkus, vicep. K. Mikšys, sekret. 
A. Mikalauskas, kasin. A. Kauš
pėdu. pareng. atst. E. Kazlaus
kas. bažn. ir salės tvark. atst. 
M. Lazdutis ir J. Eidukaitis.

Naujasis k-tas savo posėdyje 
sudarė šiems metams išlaidų są
matą ir kartu apsvarstė pajamų 
šaltinius. Kadangi bažnyčios pa
skola. kuri su c't siekia $14.000, 
turi būti šiemet išmokėta, k-tas 
yra nusistatęs stengtis visokiais 
būdais šią reikiamą sumą surink
ti. Malonūs hamiltonieciai yra 
prašomi ir toliau pasilikti duos- 
niais ir toliau savo gausiomis

Perkant ar parduodant namus

kreipkitės į mūsų atstovą

Zig nut' Didžbali
1294 KING ST. E., HAMILTON 

Telefonas LI. 9-3558

L. TESLIA Leal Estate

balandžio pabaigoje rengti pa
rapijos balių. Tiksli data ir vie
ta bus paskelbta vėliau. Iš anks
to visi hamiltonieciai prašomi 
skaitlingai dalyvauti. a. m.

Šv. Kazimiero minėjimą — 
akademiją suruošė kovo 6 d. atei
tininkai drauge su vietos skau
tais ir vysk. M. Valančiaus var
do pradž. mokykla. Minėjimą 
atidarė at-kų pirm. J. Pleinys. A. 
Gurevičiui susirgus, jo paruoštą 
paskaitą skaito J. Matulionis.

Klausytojas nuvedamąs-į ne
įžengiamų girių, upių ir upelių 
išvagotą, kalnų, slėnių ir ežerų 
nusėtą senovės Lietuvą? pas 
barzdotą lietuvį, tebegarbinantį 
Perkūną, Patrimpą ir Pikulą, ne
pažįstantį tikrojo Dievo, tačiau 
nuo ankstaus ryto iki 'vėlyvos 
nakties besikalbantį su Juo, ne
žengiantį nė vieno žingsnio be 
Jo. Mato klausytojas ir prisike
liantį lietuvį, iš kurių tarpo 
gimsta šviesi Lietuvos žvaigždė 
— šv. Kazimieras. Prieš akis iš
dygsta ir Antikristaus teriojama, 
kraujuje pasruvusi, bet kovo
janti Lietuva. Meta žvilgsnį ir į 
platųjį šių dienų pasaulį ir randa 
dvasinį kapinyną, materiją prie
vartaujančią žmogaus sielą tiek 
komunistiniame tiek .iy kapita
listiniame pasaulyje. Klausyto
jas tačiau nepraranda vilties, ge
rai įsąmonintas, jog istorija neži
no tautos, kuri būtų žuvusi ko
vodama už idealą. Lietuvių tau
ta kovos generolą turi — šv. .Ka
zimierą, o gal dar daugiau jų pa
gimdo šių dienų kovojanti Lietu
va su Antikristo užmačiomis!

Klausytojas lieka giliai susi
mąstęs ir įtikintas, kad šių dienų 
žmogui tėra du keliai: pasirink
ti šv. Kazimierą gyvenimo va
dovu, ir likti, gyvam siela ir kū
nu arba eiti su Antikristu ir pra
rasti ne tik savo sielą, bet ir vi
są žmoniją nušluoti nuo žemės 
paviršiaus. Laikas yra labai pri
brendęs, kad žmogus kartą su
stotų ir gerai gerai susimąsty
tų, kaip išsigelbėti. ’

Po paskaitos sekė meninė da
lis, kurią išpildė mokyklinis jau
nimas, kuris dar tik ruošiasi atei
čiai. Jaunieji labai gražiai pa
sirodė.

Ypatingai gražų įspūdį darė

vysk. M. Valančiaus vardo pradž. 
mokyklos šokių grupė, vadovau
jama. melwk^J3»jau4caitės. 
Jos šoko “Leiskit į tėvynę , Suk 
tinį” ir “Kalvelį”.

Deklamuotojos varžosi su šo
kėjomis. Maloniai skamba Z. 
Verbickaitės “Kazimiero var
das”, N. Lastauskaitės “Pieme
nėlis pas karalaitį” ir G. Bakai- 
lytės “Šv. Kazimiero malda”, pa
deklamuota su dideliu įsijauti
mu. Programą paįvairinio V. Ba- 
beckas, akordeonu išpildęs lie
tuvišką pynę ir Jūreivių maršą. 
Meninė dalis baigiama Lietuvos 
Himnu. Svečias.

“Aukuro” jubiliejus. Vasario 
pabaigoje sukako 5 m. kai Ha
miltone įsikūrė dramos teatro 
mėgėjų būrelis “Aukuras”. Nup 
pat įsikūrimo “Aukurui” vado
vauja aktorė Elena Dauguviety
tė; ji yra nuolatine režisuore. 
Per 5 metus teatras atliko daug 
(įarjjų — pastatymų ne tik Ha- 
miltone, bet ir gretimose koloni
jose. “Aukuras” balandžio pra
džioje ruošiasi savo 5 metų jubi
liejui, apie kurį painformuosime 
ir “TŽ” skaitytojus. Kl. P.

Hamiltono vyr. ateitininkų 
kuojos . visuotinis susirinkimas 
šaukiamas-kovo 20 d. 5 vai. pa
rapijos salėje. Teisėjas M. Janu- 
lionis skaitys įdomią paskaitą. 
Nariams 
Maloniai 
čiančius.
■ KAUKIŲ 
vasario 19

dalyvavimas būtinas, 
kviečiame ir prijau- 

Kuopos v-ba.
BALIAUS, įvykusio 1955 m. 
d. Royal Connaught Hotel, 
APYSKAITA

PAJAMOS:
Už bilietus 447 a $1-50 .... $670.50 
Bufeto grynas pelnos ........ 149.0.0

Viso $819.50

si 50.00 
105.00 
50.00 
12.00 
20.00 
14.40

Dr. Ona Valaitienė
Priima ligonius ir gimdyves

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

susitarimą.

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

Dr, J. Baltrušaitis
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

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

Telefonas JA. 8-5340.

Lietuviai pasaulyje
JA VALSTYBES

BALFas išleido savo veiklos 
dešimtmetį apžvelgiantį leidinė
lį “Bendrojo Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondo pirmieji 10 metų”, 
1944-54”, 136 psl. Gražiame gero 
popieriaus leidiny, po BALFo 
pirmininko kan. J. Končiaus žo
džio, pirmiausia apžvelgiama 
kaip BALF įsikūrė, kaip jam te
ko grumtis dėl tremtinių apsau
gos, kad nebūtų atiduoti bolše
vikams, kaip pagaliau buvo vyk
domas šalpos darbas ir kokia jo 
organizacija yra šiandien.

Per tą dešimtmetį lietuviško
ji visuomenė šalpai suaukojo 
$541.612.32 pinigais ir 1.463.348 
svarus įvairios aprangos, autuvo, 
maisto ir kt. daiktų. Iš Kanados 
iki 1954. VII. 1. BALFo pinigais 
gauta $8.028.69 ir 16.049 svarai 
daiktų.

Iš svetimų šaltinių per tą de
šimtmetį BALFas yra gavęs pi
nigais $906.175.65 (Iš N. War 
Fund — 804.380.54, iš JAV ka5 
talikų vyskupų $66.450.00, iš A.

į Overseas Aid — $18.891.36 ir iš 
JAV fed. valdžios — $16.453.75); 
gėrybėmis iš svetimų šaltinių 
yra gauta už $615.199.15.

Tiesioginiai tremtiniams su
šelpti BALFas yra persiuntęs pi
nigais ir daiktais $3.450.768.80, o, - _ r . . . ..
administracijai, sandėlių išlaiky- 200 maisto paketėlių. Tai Ameri- 
mui, siuntų pakavimui, imigra- kos valdžios dovana vad. FOA 
cijos ir kit. reikalams per ta 10 vardu. Juos be atlyginimo iš 
metų yra išleidęs $433.498.75, tad Triesto parvežė ir pasiuntė at- 
visa BALFo apyvarta buvo $3.- skiroms lietuvių kolonijoms NC 
884.267.55. BALFas imigraciją ! WC centras Salzburge? Pakėtė- 
daugiausia vykdė per N. Catho- Hus gauna kiekvienas lietuvis ir 
lie Welfare Conference, per ku- už kiekvieną atskirai pasirašo 
rią atvežė 23.150 lietuvių.. Išviso pakvitavimą. Kalėdų metu gau- 
į JAV pagal DP imigracijos įsta
tymą atvyko 27.807 lietuvių.

VOKIETIJA
Stuttgarto apyl. P. Šukio ve

dama vargo mokykla Bachnange 
pr. metų bėgyje iš kelių moki
nių išaugo iki 17 mokinių. Atsi-‘ 
žvelgiant į toliau gyvenančius 
vaikus, nutarta bandyti švietimą 
už akių, karts nuo karto mokyto^ 
jui nuvykstant patikrinti jų mo
kymosi ir užduoti tolimesnes pa
mokas, arba tam tikslui kvie
čiant vaikus atvykti pas moky
toją.

Apylinkės bibliotekėlė turi 
virš 400 knygų, kuriomis naudo
jasi apylinkės lietuviai, o vado
vėliais — vargo mokykla.

Į apyl. valdybą išrinkti: M- 
Jauniškis, L. Prosinskis, J. Tra- 
kis, A. Leščinskas ir M. Mileris. 
Į kontrolės komisiją — L. Lema- 
nas, M. Trakis ir K. Balsys.
AUSTRIJA

Iš AuLB Valdybos pasitraukus 
sekretoriui Edm. Geibavičiui, 
valdyba papildyta pakviečiant 
Tautos Fondo Įgaliotinį kun. K. 
Kuzminską. Tuo būdu dabar Au. 
LB Valdybą sudaro: pirm. mgr. 
Kl. Razminas, ižd: — kun. K. 
Kuzminskas ir sekr. M. Krikšta- 
navičius. Kandidatu į valdybą 
numatyta dr. Ir. Joerg iš Wenns.

Per BALF gauta Austrijoje

už kiekvienų atskirai pasirašo
IŠLAIDOS:
2 Salių nuoma
Orkestras (9 asmčnys) ........
Kaukėms premijos ............
Comp. & Auth. (leid. muz.) 
Skelbimai NL ir TŽ po $10 
Važinėjimo ir. kt. išlaidos

Viso $351.40 
GRYNAS PELNAS ............... $468.10

Šeštadieninės mokyklos ten pat vykdy
ta loterija davė gryno pelno $260.00.

St.BaHys/
/ Sk. Vedėjos;

V. Urboitis, 
Iždininkas.

Padėka
Praėjus Vasario 16 dienos minėjimui 

reiškiame nuoširdžių padėkų: iš Čikagos 
atvykusiam adv. R. Skipičiui už skaity
tų paskaitų minėjime, muz. P. Armonui, 
solistėms ir visam Rochesterio chorui už 
atliktų meninę programų, kun. dr. J. 
Tddoraūskui už atlaikytas iškilmingas 
pamaldas, kalbėtojams: KLB pirm. J. 
Matulioniui ir-Mrs. E. Heyder, ir visiems 
kitiems kuo nors prisidėjusioms šį minė
jimų ruošiant. Taip pat nemaža padėka 
tenka ir visiems gausiai dalyvavusiems 
tautiečiams už aukas.

KLB Hamiltono apyl. valdyba

Padėka
Mūsų rengtas vasario 19 d. Užgavė

nių kaukių balius praėjo su labai dide
liu pasisekimu! Šio proga mes reiškia
me mūsų nuoširdžiausių padėkų visiems 
svečiams, tokiu nuolatiniu pastovumu 
remiantiems mūsų darbus.

Atskirų padėkų prašome priimti E. 
Grovicnę, A. Motuzienę, E. Šimkevičienę, 
L. Palčiauskų, Vyt. Juozokų, J. Bajo- 
riunų, J. Sakalauskų ir V. Domeikų už 
Tamstų sųžiningų talkų šio vakaro metu.

Premijų skyrimo k-jai — p.p. Kronic- 
nci, Laniauskienei, Bulioniui, Krištolai
čiui ir Vcnskcvičiui tariame gražų lie
tuviškų ačių.

Tamstų — visos liet, visuomenės — 
parama-mums y^o tikriausias laidas, kad 
lietuvių tauta suiauks pergalės!

TFA Kanadoje Hamiltono sk. v-ba.
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HAMILTON LIETUVIAI !
VISAIS NEKILNOJAMO TURTO REIKALAIS 

SU PASITIKĖJIMU KREIPKITĖS Į

J. Valevičius
didžiausią nekilnojamo turto įstaigą Hamiltone

C. GORDON

TODD Ltd.
REAL ESTATE

418 Main St. E. Telef. JA. 8-6336

NEMOKAMAS JŪSŲ NAMŲ ĮKAINAVIMAS.

PERKANT:’”’'
Didžiausias namų ’pasi
rinkimas mieste. I ir II 
mortgičių išrūpinifnas, 
bei esamų perfinansavi- 
mas. Paskolų sutelkimas 
jmokėjimui (Down Pay
ment) ir tt.

PARDUODANT:
Geriausios galimybės: 

pirmaujantys mieste 
Real Estate pardavėjai 
šioj įstaigoj, didžiausia 
skelbimų parama ‘‘Ham
ilton Spectator”.

Įsidėmėkite telefonus: J
^Įstaigos JA. 8-6336 - - Namų LI. 5-3847^

ta taip pat nemaža panašių pa
ketėlių per CARE įstaigą Vie- 

Pastebėtina, kad 133 BALFo j n°.ię. ;
skyrių tarpe yra minimas ir To- Linzo kolonijoje, nors ir sun- 
ronto Skyrius, veikes 1944-47 m. ; kiai gaunant darbą, paskutiniu 
ir surinkęs per $2000 bei per 2000 ; metu yra 12 dirbančių vyrų ir 
švaru daiktu. J 4 tarnaujančios moterys. Kitos
, JAV Studentų Sąjunga ruošia j 14 moterų dirba namuose šeimi- 
si naujiems rinkimams. Nariai; ninkaudamos.
buvo registruojami iki kovo 15' šiais metais Įvairius praktiš- 
d., kandidatai siūlomi iki kovo i Rus amatus mokosi M. Glioner- 
20 d. Renkama: 7 narių C. Vai- j laite, A. Leščinskas ir Alg. Mar- 
dyba, 3 nariu revizijos komisija ; čiukaitis. Pradžios mokyklose 
ir 3 narių garbės teismas. Rinki-1 pas austrus mokosi 9 mokiniai, 
mine komisija sudaro: J. Bile-! tačiau dėl per didelių atstumų

Ant. Pupius ir Ve. Stepo-j ir nepatogių susisiekimo, sąlygų 
negalima jų surinkti vienon vie- 

„j- ton ir įkurti bent sekmadieninę 
pa. lietuvių mokyklą.

gerbtas Čikagoje Liet. Auditori-’ ITALIJA 
joje, dalyvaujant 450 žmonių;

nas:
navičius.

Kun. B. Sugintas 60 metų su
kakties proga - iškilmingai

joje, dalyvaujant 450 žmonių. “Lietuvos Draugų Kultūros 
Didysis visuomenininkas pagerb- Centras” įkurtas Romoje. Jo vai
tas tinkamai. įdybon išrinkti: pirmininku min.

Vykdv Tarybos pirm. K. Žal--i ę. di Giura, buv. Italijos pasiun- 
kauskas “Vienybės redakcijai j tinvs Lietuvoj, vicepirmininkais 
prisiuntė protesto raštą dėl “V.” į u. Sala, pirmasis karo ir vėliau 
vasario 18 d. numery paskelbto ; diplomatinis Italijos atstovas 
prasimanymo, buk VLIKo ir VT Kaune, ir min. S. Lozoraitis, sek-; 
pirmininkai pasisavinę T. Šidiš 
kiui adresuota laiška ir dėl to v ■ 'V <-***-< v<
buvę tardomi vokiečių krimina- Vatikano 
linės policijos. Šitokio melo 
skelbimą VI pirmininkas vadi- i minėtųjų 
na nedoru, piktu šmeižtu, kurioj Bcrnąbet radijo skyriaus direk- 
tikslas kelti visuomenėje nepą- Storius Ministerių Tarybos Prezi- ' 
sitikėjimą VLIKu, kas kenkia i diume; monsinjoras A. de Ange- i 
visam lietuviškam reikalui. VT : į,s lin_to pro ' Deo profesorius; I 
pirmininkas pareiškia vilties, Į dr. J.' Gailius, lietuvišku radijo 
jog paskelbta netiesa bus atitai- transliacijų vedėjas; ambasado- 
syta ir kad ateityje tokie reiški-: rius prof. A. Giannini; prof. L. 
niai nepasikartos. Magnino ir prof. kun. Turehi,

Inž. A. Rudis, būdamas Madri-i sengs lietuviu draugas, daug ra
dę, įteikė prašymą Ispanų infor- i §es apje Lietuvą.
macijos ministerijai, kad lietu- i \uSTRALUA 
viškąsias programas per Madri Auslralijos LB išrinko 1955_56 
do radiją prailgintų 5 minute- m. kadencijai Krašto Valdybą: 
mis. Sutikimas jau gautas Dabar -rm di L Jteis L Karvelis, I 
ispanų tautinio radijo lietuvių JicepirmSdipL teis. Vyt. Skrins-

rotoriumi J. Macevičius, buvęs 
Lietuvos Charge d’Affaires prie

i Centro taryba sudaro, be pa- 
, dar šie asmenys: G.

mis. Sutikimas jau gautas. Dabar pirm. dipl. teis. L. Karvelis, I
skyriaus vadovybė rūpinasi, kad 
transliacijas iš Madrido į Lietu ka, II vicepirm. dipl. hum. Vyt. 

Doniela. I sekr. Myk. Petronis. • . | 1 • x • • JL-'v>11 IClciA bvM į AVA v A V.VA UI 1x0^vą taip pat pakartotų kiti !spanų „ sckr Pr Naqvs> iždin. inž. S.
radijofonai. * * '

L. Nepriklausomybės akto sig
natarui prof. M. Biržiškai sušelp
ti komitetas dėkoja visiems au
kų rinkėjams ir aukotojams už 
gausų bei nuoširdų rėmimą rink
liavos triūsu bei aukomis, skirto
mis palengvinti gyvenimui ir su
daryti geresnes darbo sąlygas 
tam mūsų garbingajam tautie
čiui.

Viso surinkta aukų $4.717.63, 
turėta išlaidų $189.67. Vasario 16 
minėjimo iškilmių metu vasario 
13 d. Los Angeles Šv. Kazimiero 
parapijos salėje, Komitetas įtei
kė prof. Mykolui Biržiškai $4.- 
527.96.

Revizijos komisija patikrino 
visą komiteto darbą.

Dabar Komitetas skelbia, kad 
savo darbą yra baigęs, ir kad 
Komiteto pasiųsti asmenims bei 
organizacijoms aukų lapai, kurie 
iki šiol nebuvo grąžinti, yra nu
stoję betkokios galios.. Aukoto
jams yra pasiųsti padėkos laiš
kai. Šie yra kartu ir aukos gavi
mo pakvitavimas, nes nevisi 
laikraščiai galėjo paskelbti au
kojusiųjų pavardes, dėl didelio 
jų skaičiaus, nors Komitetas ir 
norėjo savo pažadą tesėti.

• Komitetas.
Alg. Kasulaitis, buv. mokslei

vių at-kų pirmininkas, kuris da
bar tarnauja klHuomenėje, siun
čiamas i Tol. Rytus.

BALFO centre vasario mėn. iš 
Kanados gauta aukų $25 — iš 
Sudburio apylinkės.

Grina, v-bos narys socialiniams 
reikalams Vyt. Simniškis. Kraš
to valdybos adresas: Box 4558. 
G PO Sidney, NSW, Australia.

LKF Australijos valdyba pa-
— pirmininkas, Pr. Benkevičius 
siskirstė pareigomis: A. Vaičaitis
— vccpirm.. A. Krausas — šviet. 
vadovas, V. Simankevičius — 
iždininkas ir J. Pelenauskas — 
sekretorius.

Adelaidės radijas vasario 18 d., 
Lietuvos ncprikl. šventės proga, 
transliavo orkestro išpildytą A. 
Račiūno “Lithuanian Land
scape”. Tai Račiūno parašyta 
smuikui su fortepionu “Nesileisk 
saulele”, kurią orkestrui pritaikė 
J. Zdanavičius. Tą programą 
pertransliavo dar 5 kitos stotys 
įvairiuose Australijos miestuose
— Sydney. Melbourne, Perth, 
Brisbane,. Hobarth.

mielai kviečiame
♦

atvykti ir susipažinti su naujomis

FORD ir MONARCH
1955 metų modelio 

automažinomis.

V. PESECKAS *
Tol. OL 2371, namų RE. 0067.

CHURCH MOTORS
1638 BLOOR ST. W„ TORONTO
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KLB KULTŪROS FONDO
švietimo Skyriaus ruošiamos Pedagoginės Savaitės 

. 1955. UL 12-20. Toronte
PROGRAMA

ŠEŠTADIENĮ, kovo 19 d. Lietuvių Namuose:
9-10 vai. mokytojų suvažiavimo dalyvių registracija;
10 vai. Suvažiavimo-atidarymas ir prezidiumo sudarymas;
11 vai. Paskaita “Mokomosios medžiagos planavimas ir mokyklų 

sistemos reforma” — pedag. A Rinkūnas.
1-2.30 vai. Pietų pertrauka;
2.30 vaL Kultūros Fondo Centro skyrių pranešimai: 

a. Švietimo, b. Kultūros, c. Finansų;
3 vai. Pranešimai iš vietovių. Diskusijos;
5 vai. “Mokyklų ir jaunimo organizacijų bendradarbiavimas 

lietuvybės išlaikyme” — V. Matulaitis. Diskusijos. Einamieji 
reikalai; , ' ’

8 vai. Suvažiavimo dalyvių ir svečių vakarienė;
Dalyvius ir svečius prašome vakarienei užsirašyti prie regist

racijos (9-10 vai.). Vakarienės išlaidoms padengti kiekvienas da- 
• lyvis sumoka vieną dolerį, išskiriant, dirbančiuosius mokytojus.

SEKMADIENĮ, kovo 20 d.
11 vai. pamaldos už žuvusius ir persekiojamus lietuviškos mo

kyklos narius (mokinius ir mokytojus);
2.30 vai. Šv. Kazimiero salėje (Roncesvales & Garden) pedag. 

A. Nasvytytės - Augustinavičienės paskaita ’’Lietuvio vaiko 
auklėjimas tremtyje”;

. (5 min. petrauka)
Meninę programos dalį išpildys:

Hamiltono vysk. M. Valančiaus vardo šeštad. pr. mokykla,
Toronto Maironio vardo šeštad. pr. mokykla,
Toronto sės. Kotryniečių vaikų darželis,
Toronto jaun. skaučių draugovė,
Toronto moksleiviai ateitininkai ir
Toronto Živilės skaučių draugovė.

Maloniai kviečiame visus kuo skaitlingiau dalyvauti šioje dviejų 
dienų programoje. t

KLB Kultūros Fondo Švietimo Skyrius.

GAL REIKTU PABANDYTI
JAV kai kur prie lietuvių R. 

Kat. parapijų veikiančiose pra
džios mokyklose yra mokoma 

' lietuvių kalbos. Š. m. vasario 26 
d. “Drauge” rašoma, kad diece
zijų superintendentai, tvarką 
mokslo eigą diecezijų mokyklo
se, pritaria ir užgiria lietuvių k. 
mokymą ir leidžia tai daryti nor
maliu programos metu. Net ir 
iš viešųjų (valdžios) mokyklų 
vadovybės taip pat nėra tam 
kljūčių, nes, girdi, JAV-se atsi
randanti tendencija mokyti pra
džios mokyklose vieną kurią 
svetimą kalbą.

Kodėl nepabandyti panašiai 
pasielgti ir mums Kanados lie
tuviams. Toronto, Montrealio ir 
Hamiltono lietuviai turi savo 
bažnyčias ir organizuotas para
pijas. Ar gi nebūtų gera, jei prie 
tų parapijų įsisteigtų pradžios 
mokyklos, sakysim, tolygios prie 
dabar esamų anglų ar prancūzų 
parapijų mokykloms. Jose, žino- 
ma, nustatyta programa' būtų 
einama šio krašto kalba, bet bū
tų mokoma ir lietuvių kalbos, 
kaip atskiro dalyko. Marųiu, kad 
nustebti nereikėtų, kad siūloma 
mums patiems steigti angliškas 
ar prancūziškas mokyklas. Atro
do, kad mums būtų iš to tik nau

dos. Juk dabar mūsų vaikai pen
kias dienas per savaitę lanko 
krašto mokyklas ir tik šeštadie
niais bėga, (deja ne visi) lietu- 
viškon. Per penkias savaitės die
nas mūsų įsteigtoj mokykloj lie
tuvių kalbos (ton sąskaiton ga
lima būtų įterpti ir kitų litua
nistinių dalykų) mūsų vaikai 
žymiai daugiau išmoktų.

Seto, atrodo, būtų ir kitas 
pliusas. Lietuvių kalbą tokiose 
mokyklose juk galėtų mokyti 
mūsų mokytojai. Nežinome, kaip 
šio krašto mokyklose žiūrima į 
dalykinę dėstymo sistemą, tačiau 
reikia manyti, kad ji bendros 
tvarkos ir mokslo eigos nesu
trukdytų. Žodžiu gal būt susida
rytų galimybės kai kuriems mū
sų mokytojams pradėti dirbti 
pagal savo profesiją ir tuo pel
nyti duoną pargyvenimui.

Pagaliau trečias teigiamas da
lykas būtų tai, kad pasidarytų 
privalomas mokyklų lankymas. 
Juk dabar mūsų šeštad. mokyk
los labai kenčia dėl nenormalaus 
lankymo. Todėl kai kuriose mo
kyklose mokytojai deda labai 
daug pastangų,’kad vaikus su-' 
dominti, patraukti, kad jie tėvų 
prašyte prašytų leidžiami į lietu
višką mokyklą. Visos tos privi
liojimo pastangos atima nemaža 
laiko ir tai tenka daryti skirtos 
programos sąskaiton. Galop svar 
biausias dalykas — lietuvių k. 
mokytųsi visi vaikai, ne kaip da
bar — tik savanoriai. Žinoma, 
gal kai kas sakys — atsiras tėvų, 
kurie to nepageidautų, bet reik
tų labai abejoti tokia prielaida.

Gal vienas nepatogumas būtų, 
tai sunkesnis ir tolimesnis ke
lias į tokią parapijos mokyklą. 
Didmiėstyje mūsų tautiečiai yra 
plačiai išsiblaškę po visą miestą. 
Pasiekti mokykit) reiktų daugiau

laiko ir išlaidų. Bet Toronte ir 
Montrealyje juk ne vieną para
piją turime ir todėl šis nepato
gumas sumažėtų.

Šį padrikų minčių straipsfielį 
laikau diskusiniu. Jei jis vertas 
dėmesio, gera būtų, kad kas 
nors kompetentingesnis pasisa
kytų. Pagaliau nežinia, kaip į 
tai pažiūrėtų Kanados kat. mo
kyklų vadovybės. Bet šiuo klau
simu atitinkamas duris, atrodo, 
galėtų paklabenti mūsų Kultū
ros Fondo Švietimo skvrius ar 
kiti kompetentingi organai.

L. Eimantas,
Red. pastaba. Autorius, gaila, 

savo samprotavimuose neprisi
minė Montrealio praktikos, kur 
lietuvių kalbos pamokos buvo 
įvestos, bet nei vienoje mokyk
loje nepasisekė sukaupti pakan
kamo skaičiaus mokinių. Beto, 
reikią nepamiršti,, kad. Kanado
je švietimo reikalai yft' provin- 
cinių organų žinioje, tad visokios 
galimybės kiekvienoje provincii- 
joje skirtingos. Ontario provin
cijos santvarka nuo JAV skiria
si svarbiausia tuo, kad čia para
pijos nėra visiški šeimininkai 
savų mokyklų, nes jas išlaiko 
Švietimo valdyba, ne parapijos, 
kaip JAV, atseit ir mokomieji 
dalykai ne nuo jų priklauso. Įsi
dėmėtina, kad čia jokios ir labai 
gausios tautybės savo kalbos pa
mokų mokyklose neturi.

Klausimą visdėlto gal vertėtų 
smulkiau išisiaiškinti. Išsiaiški
nus juridinę padėtį, gal būtų ga
lima šio to siekti. Kad šiokių to
kių galimybių yra, rodo pavyz
dys Toronto Šv. Pranciškaus 
mokykla, kur lietuviukams tiky
bą lietuviškai dėstyti buvo įsi
leistas lietuvis kunigas iš greti
mos Šv. Jono Kr. lietuvių para
pijos.

Antras Vilnius 
Kanadoje

Prieš trejetą metų “TŽ” buvo 
rašyta apie Vilniaus vietovę, 
daugiausiai gyvenamą lenkų, 
Ontario provincijoje. Pasirodo, 
esama dar vieno Vilniaus Alber
toje. Kaip rašo Kanados lenkų 
spauda, ten buvo lenkų bažny
čia, kuri 1953 m. didįjį penkta
dienį sudegė, bet jau yra atsta
tyta. Įdomu, kad Vilniaus vardo 
vietovėje puoselėjamas ne Auš
ros Vartų, bet Čenstachavos Ma
rijos kultas. Bažnyčioje prieš 
gaisrą buvo Čenstachavos Mari
jos altorius su paveikslu ir viena 
relikvija iš pačios Čenstachavos, 
viskas atvežta iš Olandijos bu
vusio Lenkų armijos vieno ka
peliono, kaip armijos palikimas. 
Gaisro sunaikintas altorius vėl 
atnaujintas, o relikvija buvusi 
išgelbėta iš gaisro. '

Albertos Vilnius yrą St. Paul 
vyskupijoje.

LIETUVIŠKA RADIO PROGRAMA
“Tėvynės Prisiminimai”

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

BANGA 1050.

Programos vedėjas
J. R. SIMANAVIČIUS

77 Salem Ave^ Toronto. Telefonas OL. 1274.

ė
K'

J A V DU FRONTAI Montrealio AV'parap. šeštad. mokyklaj

Keturiose pasaulio šalyse su
sitinka Amerika su Rusija. Šiau
rės ašigalį jau nusėjo radaro ir 
aviacijos bazių tinklai, pietų aši
galy JAV karo laivynas tik ką 
baigė išžvalgyti tolimesniefris 
įsistiprinimo žygiams. Aršiausi 
šiuo metu Vašingtono - Maskvos 
frontai randasi vakaruose — 
Formozoje ir rytuose — Vokie
tijoje. ’’America First” sąjūdžio 
šalininkai norėtų, kad prez. Ei
senhoweris pagaliau spjautų vi
siems sąjungininkams į barzdas, 
atsiraitytų rankoves ir tartų, 
“Let’s go, boys”. Praėjusią sa
vaitę iš Vašingtono sklido gan
ias, jog net pats Dulles šitaip 
galvojęs. Prez. Eisenhoweris gi 
spyrėsi — jei Maskvai darbą at
lieka “išlaisvintieji”, kodėl ir 
jiems nepabandyti tartis su są
jungininkais, laisvais žmonėmis. 
Jiems juk gresia tie patys pavo
jai kaip Amerikai.

Dėl mums gal nežinomų prie
žasčių ’ Eisenhoweris pats vienas 
nedrįso spręsti pasaulio likimo, 
nors iš visų kampų šaukė, kad 
šitaip laukiant gali būti pervėlu. 
Maskvos tironai gi skelbėsi lai- 
mį pasaulyje; Eisenhowerio “tai
kingumą” aiškino.“silpnumu 
ir korupcija”. Talino ir Vilniaus 
radijai savo ruožtu grasino Ame
rikos pabaltiečiams pabėgėliams, 
kad jie vistiek už savo “banditiš
ką veiklą” anksčiau ar vėliau tu
rėsią atsakyti, nes “nėra jėgos, 
kuri sustabdytų Tarybų Sąjun
gos pergalės”.

Azijoj
Eisenhowerio 

politika Azijoj 
gero 1955 pavasariui, komkinie- 
čiai betgi ištikimai vykdė Mask
vos pageidavimus: Ameriką iš
provokuoti ir pririšti, kaip Ko
rėjoje, prie jokių sprendimų ne
duodančio skerdynių lauko Azi
joje. Tokijo buvo baiminamisi, 
kad sovietams tai gali pasisekti, 
nors Vašingtono Įstaigos demen- 
tavo šitokį AP pranešimą iš Ja; 
ponijos.

Jei Kinija norėtų susikibti, tai 
Amerika iššūki priims, tačiau 
nukentės tik artimiausios Kini- 
os bazės ir kareivinės, bet jokiu 
būdu nelauktina plataus išlaisvi
nimo karo. Amerikiečiai įsitiki
nę, kad Maskva tuo atveju ne
skelbtų Amerikai karo. Nežiū-

Niujorko bendradarbio 
ALMAUS

“taikingumo” 
nežadėjo nieko

rint narsių amerikiečių senatorių 
šūkavimų dėl suomių tanklaivio 
praleidimo Kom. Kinijon, Ame
rikos vyriausybė tyliai laikėsi 
vieningos politikos su britais: 
neįsivelti į Kremliaus planuoja
mas Azijos tautų ir vakariečių 
skerdynes, kad trečioji — Mas
kva nepasinaudotų.

Europoj ‘
Jonas Grinius, dramaturgas ir 

meno žinovas, paskutiniame 
frontininkų oficiozo “Į Laisvę” 
numeryje pasirodė gerai besi
orientuojąs tarptautinėje politi
koje. Jis kviečia Ameriką “nors 
50 metų prisiimti taikos žandaro 
Europoje” vaidmenį. Įguloms 
vietą jis siūlo Karaliaučiuje ir 
Besarabijoje. Praėjusią savaitę 
prez. Eisenhoweris įštikro sakė 
paliks Europoje Amerikos įgu
las. Esą “taikos žandaras” pri
žiūrės, kad “Die Streitkraefte” 
generolai perdaug nęįsidrąsintų. 
Vis dar bailiems Prancūzijos po
litikieriams šiuometinis užs. r. 
ministeris Antoine Pinay primi
nė: “Amerikiečiams Europa ma
žiau reikalinga, nei Amerika eu- 
ropfečiams”. •

Maskva kalba apie 
’’išlaisvinimą” ''
Maskva per Peipingo ir kitus 

radijus vis kala žmonėms į gal- 
'vas apie busimąjį “išlaisvinimą”. 
Tuo tarpu vakariečiai, turbūt 
Baltiesiems Rūmams su Chur- 
chilliu sutarus, baidosi šio žo
džio.

Ir praėjusią savaitę anglosak
sai skelbės iniciatyvą palieką 
Maskvai:
/ "Rytuose ar Vakaruose, kur bepasi

suksime, turime būti tvirti ir aiškūs sa
vo koncepcijose bei deklaracijose apie 
tai dėl ko kovosime, kokias salas, 
upes, krantus ginsime iš paskutiniųjų. 
Lygiai turime būti tvirti išreikštuose 
troškimuose ir noru užtikrinti taika. 
Mes negalime plepėti kaip mokiniai 
per pertraukę mokykloje. Ateitis pri
klauso nuo mūsų veiksmų. Nei bai
mė, nei neapykanta neprivalo būti mū
sų vadovais. Turime kuo mažiausiai 
remtis aistromis siekdami užtikrinti 
laisvę ir taikę. Dabartinis metas yra 
žmonijos istorijoj svarbiausias. Žemė 
yra kaip ta sausa skala. Saugokime, 
kad niekas po ja hepokistų ugnies. 
(NYTimes, 3. 13. 55).

Jei Churchill gyrėsi, kad ant

sM
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Anglijos nukritus sovietų bom
bai Amerikos bombonešiai pul
tų Tarybų Sąjungą, tai dėl pa
vergtų aisčių, slavų ir azijatų 
pažadų sulaužymai nuo'Maskvos 
iki Potsdamo nebuvo laikomi 
nusikaltimu. Amerikiečiai nar
siose Pabaltijo tautose matė iš
tikimus ateities sąjungininkus, 
Vertus priklausyti “jų bendruo
menei”, kaip pareiškė Niujorko 
gubernatorius Averell Harri
man, besiruošiąs paskutiniam 
bandymui būti nominuotu de
mokratų kandidatu į prezidentus 
1956 m. rinkimuose. Vertėtų ang
losaksams įsidėmėti jų pačių 
mokslo vyro R. H. Tawney iš
mintį: “Either war is. a crusade, 
or it is crime. There is no half 
way house”. Korėja, Indokinija 
vra kol kas nebylūs liudininkai, 
bet istorija vakariečiams 
gailės kaltinimų.

Vargiai praeis kitas 
tyrinėjimas Kongrese 
Amerikos lietuvių spaudoje 

vėl kviečiama remti lenko. Ju
liaus Epšteino sumanymas, o Niu 
jorko kongresmeno Albert H. 
Bosh (resp.) iš Richmond Hill 
priemiesčio suprojektuotas bi- 
lius surasti kaltininkus privedu- 
sius prie 1945 metų priverstinės 
buvusių “DP” repatrijacijos So- 
vietijon. Niujorke abejojama, 
kad demokratų Kongresas tai 
praleistų, nes tais metais juk jie 
valdė. Iš viso tyrinėjimai tapo 
labai nemėgstami Atstovų Rū
muose. Neseniai pasirodžiusios 
studijos “Grand Inquest: Con
gressional lensvestigations”, au
torius T. Taylor įrodinėja, kad 
Kongresas neturi teisės tyrinėti 
ką užsimanęs! Kongresas yra įs- 
tatymdavystės veiksnys ir netu
ri teisės kištis į sritis, kurios pri
klauso prezidentui arba teis
mams. Taylor klausia kiek iš 
taip vadinamų “Kongresinių ty
rinėjimų komitetų” atsiekė reikš 
mingų sprendimų? Labai mažai. 
Bet, girdi, šiais tyrinėjimais 
“pakenkta labai daug”. NYTimes 
komentuodamas šią knygą, ma
no, kad ją “įvairios spaudimo 
grupės” tuoj pat sudegins. (Pra
ėjusiomis savaitėmis Niujorke 
paštas tebenešiojo Kersteno Ko
miteto brošiūrą apie “Gudijos is
toriją, kuri senovėje vadinosi 
Lietuvos istorija”. Atrodo, jog 
nepasisekė jos išsiuntinėjimo su
stabdyti, kaip kad buvo mums 
pranešta anksčiau).

Pasikeitė svarbūs Ike ■ 
-patarėjai
Niujorke įvairiai svarstoma 

vieno svarbiausių prezidentūros 
— National Security Council” 
sektorių pakeitimas. Robert Cut
ler pasitraukia, Dillon Anderson 
įeina. Šio .patarėjo nuomonė le
mia sprendžiant “karas ar tai
ka”. Jis esąs reikšmingesnis, nei 
kuris Amerikos kabineto narys.

nepą-
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AR GALI JŪSŲ ŠEIMA ATVYKTI 
KANADON GREIČIAU, NEGU 

JŪS TIKITĖS?

Jeigu jums reikia pinigų savo šeimos atveži
mui Kanadon, taupykite nuolatos ir tvirtai regu
liariai, įnešdami santaupas į The Canadian Bank 
of Commerce. Bankas mielai priims betkokio 
dydžio sumą. Užteks tik vieno dolerio, kad ati
darius sąskaitą.

Jūsų pinigai bus padėti daugiau negu sau
gioje vietoje, be to, jūs už tai gausite palūkanas. 
Tik nustatykite, kiek reikia kasdieniam pragy
venimui, padėkite bankan tam tikrą sumą nuo 
kiekvienos algos čekio, ir iš anksto galėsite žino
ti, kada jūsų šeima atvyks pas jus.

Tuo pačiu jau jūs pradėsite skinti sau kelią į 
pasisekimą Kanadoje. Jūs norėsite didinti san
taupas ir po to, kai jūsų šeima atvyks į šį kraštą. 
Kai jūs turėsite tvirtą finansinį pagrindą, galėsi
te įsigyti namą, automobilį ir kitų dalykų

Atvykite į artimiausią skyrių, ir atidarykite 
sąskaitą šiandien.

The Canadian 
Bank of Commerce

ĮSTEIGTAS 1867 METAIS
VIRS 680 SKYRIŲ VISOJE KANADOJE

MAŽLIETUVIAI UŽ VLIKo 
PALIKIMĄ EUROPOJE

Kovo 5 ir 6 d.d. buvo Mažlie- 
tuvių Rezistencijos vyriausio or
gano posėdis Miunchene. Pirmi
ninkavo E. Simonaitis. Be jo, da
lyvavo vicepirmininkai A. Pus- 
kepalaitis ir M. Gelžinis ir na
riai V. Endrikaitis ir Subaitis, o 
kovo 6 d. — ir V. Banaitis. E. 
Simonaičiui referavus apie savo 
darbus VLIKe, Mažlietuvių Re
zistencijos vyr. vadovybė jam: 
1) pareiškė visišką pritarimą ir 
juo pasitikėjimą, 2) padėkojo už 
tvirtą laikymąsi ir ryžtingus 
sprendimus VLIKe, 3) laikantis 
prezidiumo nutiestų svarbiau
siųjų politinių gairių ir 4) kaip 
ir iki šiol, įpareigojo daryti VLI 
Ke drąsius, ryžtingus ir aiškius 
sprendimus.

Antruoju punktu buvo svars
tytas MLT — vyr. mažlietuvių 
rezistencinės organizacijos būs
tinės klausimas. Nutarta: “kol 
sąlygos leidžia — būstinę palikti 
Vokietijoje”. Taip pat pasisakyta 
ir VLIKo būstinės reikalu. Ir čia 
buvo priimta rezoliucija, kurios 
pabaiga taip skamba: “VLIKas 
neturėtų apleisti čia, Europoje, 
o ypač Vokietijoje, gyvenančių 
lietuvių, bet turėtų, dar daugiau 
Europoje stiprinti savo veiklą ir 
joje pasilikti”.

Nutarta Mažlietuvių Rezisten
cijos vyr. vadovybės vardu pa
reikšti padėką Tautos Fondui, 
kuris remia mažlietuvių veiklą.

Mažlietuvių Rezistencijos vyr. 
vadovybė kreipiasi į M, Braką, 
kad jis apsiimtų jai ateityje at
stovauti VLIKą sudarančių po
litinių grupių pasitarimuose, E.

Pirmieji bandymai įkurti šeš
tadieninę mokyklą Montrealy 
buvo pradėti 1949 metų rudenį. 
Mokytojai mielai sutiko talki
ninkauti. Didelis sunkumas susi
darė gauti mokyklai patalpas. 
Galų gale buvo gautos dviems 
mokykloms Ville La Salle ir 
Rosemount. V. La Salle mokyk
loje pradėjo dirbti mokyt. A. 
Ališauskas, o Rosemount — mo
kytojas J. Jankaitis. Pirmą die
ną į mokyt. A. Ališausko mokyk
lą susirinko 12 mokinių. Vėliau 
kas šeštadienį jų daugėjo. Dar
bas, dėka nuoširdžių ir prityru
sių mokytojų, vyko sėkmingai. 
Dėl nežinomų priežasčių po Ve
lykų atostogų mokykloms patal
pos buvo atimtos. Mokyklos, vos 
4 mėnesius egzistavusios, turėjo 
užsidaryti. Visos dėtos pastangos 
■atgauti mokykloms patalpas ne
davė vaisių. •

Sekančiais metais, t.y. 1950, 
įsikūrus “Aušros Vartų” parapi
jai Verdune, mokyklos savo dar
bą galėjo vėl tęsti. AV parapijos 
klebono kun. Kubiliaus, SJ, pa
stangomis iš Katalikų Mokyklos 
komisijos buvo gautos patalpos 
trims mokykloms: Ville LaSalle, 
Rosemount ir Ville Emard. Pir
mojoj darbą vėl pradėjo mokyt. 
A. Ališauskas. Į mokyklą moki
nių susirinko virš 40. Jie buvo 
paskirstyti į tris grupes.. Vienam 
mokytojui dirbti su keliomis 
grupėmis buvo labai sunku. Pro
gramos nei vadovėlių nebuvo. 
Mokytojų daugiau neatsirado. 
Darbas visdėlto vyko sėkmingai 
ir geroj nuotaikoj. Tuojau buvo 
sušauktas tėvų susirinkimas ir 
išrinktas tėvų komitetas.

Tuo pačiu laiku pradėjo veikti 
antra mokykla Ville Emard. Mo
kykloj darbą pradėjo mokyt. B. 
Lukoševičienė. Mokinių susirin
ko virš 30. Tos pačios bėdos: va
dovėlių trūkumas, įvairus vaikų 
amžius, nevienodas išsilavini
mas. -

Rosemount lituanistikos’ mo
kykla darbą pradėjo kiek vėliau.

Tais metais .mokyklos suren
gė du viešus parengimus: Kalė
dų eglutę ir Motinos dienos mi
nėjimą. Programą išpildė mo
kyklų mokiniai, vadovaujant jų 
mokytojams.

Sekančiais mokslo metais — 
1951 m. rudenį — Ville Emard ir 
Ville LaSalle mokyklos buvo 
sujungtos ir įsteigta viena mo
kykla Verdune. Pakviesta trečia 
mokytoja J. Juknevičienė. 1951 
m. rugsėjo 15=3l’TpOSėdyje,- kuria
me dalyvavo mokyklų globėjas 
kun. Kubilius, S J, mokyt. A. 
Ališauskas, J. Juknevičienė ir B. 
Lukoševičienė, buvo nutarta pa
vadinti “Aušros Vartų” parapi
jos mokykla, kuriai sutiko vado
vauti mokyt. A. Ališauskas. Dar
bas mokykloje jau buvo norma
lesnis. Mokiniai pagal amžių ir 
išsilavinimą buvo paskirstyti į 
atitinkamus skyrius. Mokyklos 
kapelionu buvo paskirtas kun. 
K. Pėčkys. Mokinių susirinko 
virš 80. Senųjų ateivių buvo 12. 
Toli gražu, dar ne visi lietuvių 
vaikai lankė lituanistikos mo
kyklą. Mokslo metų pabaigoj bu
vo padaryti egzaminai ir geriau
si mokiniai apdovanoti lietuviš
komis knygomis. Egzaminų ko
misiją sudarė skyriaus mokyto
jas, kun, Kubilius ir tėvų komi
teto pirmininkas p. Vazalinskas.

Ketvirtaisiais mokslo metais 
mokytojams į talką atėjo mokyt. 
M. Pakulienė. Mokinių prisirin
ko jau visa šimtinė. Mokyklai ir 
ir toliau vadovavo mokyt. A. 
Ališauskas. Mokyt. J. Juknevi
čienei pasitraukus iš mokyklos 
j jos vietą pakviesta mokyt. St. 
Vaišvilienė. Mokiniai mokyklą 
lankė uoliai. Susiorganizavus lie
tuvių apylinkės bendruomenei, 
švietimo reikalams buvo paskir
tas St. Kęsgailą. Jis labai nuošir
džiai rūpinosi mokyklų reikalais 
ir kiekvienu atveju talkininka
vo. Jo rūpesčiu Montrealio apyl. 
valdyba mokinių premijoms pa
skyrė $50. Ketvirtieji mokslo 
metai buvo užbaigti iškilmingu 
aktu ir vaišėmis, suruoštomis tė
vų komiteto.

Penktaisiais gyvavimo metais

mokykla nustoja savo vedėjo A. 
Ališausko. Mokykla labai apgai
lestavo, nes jis daug buvo prisi
dėjęs prie jos įsteigimo ir susi
tvarkymo. Įkūrus lituanistinius 
kursus, mokyt. Ališauskas buvo 
pakviestas įiems vadovauti. Mo
kykloje liko tik moterys moky
tojos. Mokyklos vedėja išsirinko 
mokyt. B. Lukoševičienę.

Šiais mokslo metais, mokyt. M. 
Pakulienei pasitraukus iš mo
kyklos, atėjo į ta(ką N.Pr. sese
rys Felicija ir Celina.. Mokyklos 
kapelionu ir šiais metais yra 
kun. J. Aranauskas. Tėvų komi
tetui pirmininkauja I. Tauteras. 
Darbas normaliai, eina pirmyn. 
Mokykla kasdieną darosi moki
niams artimesnė ir suprantames
nė. Mokiniai 'pamokų nepralei
di nėja ir užduotus namų darbus 
stropiai atlieka. Šiais metais mo
kykloj veikia 6 skyriai ir paren
giamoji grupė, šešto skyriaus 
mokiniai uoliai ruošiasi išleidžia
miesiems egzaminams. Iš viso 
mokinių yra 80, iš kurių 
senųjų ateivių. Pastarieji gražiai 
kalba lietuviškai ir gerai moko
si. Laukiame tik daugiau, jų atsi
lankant.

Kiekvienais metais mokyklos 
surengia du viešus parengimus: 
Kalėdų eglutę ir Motinos dienos 
minėjimą. Parengimų programo
se mokiniai dalyvauja labai ak
tyviai ir su dideliu noru. Visuo
menė parengimus gausiai lanko.

Didžiausias, mokyklos ramstis 
yra “Aušros Vartų” parapijos 
klebonas kun. J. Kubilius, kuris 
rūpinasi visais mokyklos reika
lais. Montrealio b-nės apyl. val
dyba pereitais metais mūsų mo
kyklos mokinių premijoms pa
skyrė $80 ir kiekvienu atveju ją 
nuoširdžiai remia. ,

Visų mokyklos rėmėjų ir mo
kytojų didžiausias rūpestis yra, 
kaip sutraukti visus iki vieno 
lietuvius vaikus į lituanistikos 
mokyklą. Geriausi pagalbininkai 
būtų patys tėvai, kurie priverstų 
savo vaikus lankyti mokyklą. 
Laukiame jų pagalbos. B. L.

Augštesnieji Lituanistikos 
Kursai

Augšten. Lit. Kursai (pradžio
je vadinti Lituanistikos Institu
tu) pradėjo savo darbą 1953 m. 
vadovaujami p. Ališausko, įdė- 
jusio daug darbo ir energijos į 
tokios tremties gimnazijos pir
muosius žingsnius.

Nuo 1954 m. ALK vadovauti 
buvo, pakylegtąs dr. H. Nagys^ 
Dėstytojai?Tev. J'/'Kubiliūs, sJ 7
— tikyba ir prancūzų kalba; inž. 
I. Mališka — Liet, istorija (taip 
pat eina administratoriaus parei
gas) ; J. Kardelis — Liet, geogra
fija; dr. H. Nagys — liet, litera
tūra; teatras, vaidyba, dail. skai
tymas: aktoriai K. Veselka, L. 
Barauskas ir J. Akstinas; taut. / 
šokiai — V. Bruzgelevičius; mu
zika ir dainavimas — Z. Lapi
nas; kūno kultūra ir sportas- — 
V. Blauzdžiūnas.

Šiais metais į kursus yra užsi
registravę virš 30-ties klausyto
jų. Iki Kalėdų klausytojai lankė 
kursus labai gausiai. Po švenčių 
lankymasis nėra perdaug geras.

Kursų vadovybė daro viską, 
kad paskaitos būtų įdomios ir 
kad būtų suteikta kiek galima 
daugiau žinių. Aišku, kad pri
klausys nuo pačių lankytojų (be 
abejo, ir nuo jų tėvų supratimo, 
koks svarbus yra tokių kursų 
įnašas) kiek sėkmingai šie kūr- 
sai toliau veiks ir. ką pasieks.
- Šia proga norėtųsi atkreipti 
dėmesį į du svarbiu faktu: a) 
jaunieji, nesilankydami šiuose 
kursuose patys sau pasirašo liūd
ną sprendimą, nes vėliau tikrai 
nebebus nei progų, nei galimy
bės sužinoti daugelį dalykų apie 
savo šalį, išmokti taisyklingai 
savos kalbos; b) tėvai tegul 
įsidėmi paprastą faktą: nebus 
vaikai niekados artimesni nei dė- 
kingesni savo tėvams, jeigu, 
jiems bus leista lengvapėdiškai 
pasitraukti šeštadieniais iš lietu
viškos mokyklos. Niekad dar nė
ra buvę taip, kad žmogus pali
kęs savo papročius ir žemę, leng
va valia ir ranka, būtų ko nors 
pasiekęs gyvenime.
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Imigrantai parlamentų atstovai
(ČSc.) Kad Kanada yra imi

gracijos kraštas,'tarp kitko rodo 
Kanados parlamentų sudėtis. Iš 
262 Parlamento narių»14 yra gi
mę D.' Britanijoje, 12 JAV, 2 
piet Airijoj, ir po 1 Lenkijoj, 
Rusijoj ir Pietų- Ameril&ų.

Panagrinėjus įvairių provin
cijų parlamentus, turbūt atras
tume dar didesnius skaičius na
rių imigrantų, ypač vakarinėse 
provincijose.

• LABAI GRAŽIŲ NAMAMS NUMERIŲ,
• VAIKŲ ŠVENTĖMS BEALKOHOLINIO VYNO ir
• ĮVAIRIŲ DOVANOMS REIKMENŲ

» JŪS GAUSITE

“VICTORIA” Cigar-Gift Store
827 College St, Toronto, Ont.

(prie Ossington Ave.)
Sav. E. V. JANULEVIČIAI?

f Diplomuotos teisininkos •

V. SLEŽEVIČIUS
VERTIMAI IR TARPININKAVIMAS. VIZOŠ, PIRKIMO - 

PARDAVIMO SUTARTYS, MORGICIAI IR KT.
Kreiptis šeštadieniais: *

414 BAY ST, kambarys 107 (prie City Hall), tel. EM. 4-0425 
arba vakarais: tel. KE. 4938.



Taupyk Lietuviškame Kre-

"PARAMA

Kf. 3027. Dorbo valandos penkta-

šeftedjniai* nuo l iki’3 vol. p.p.

LIETUVIŠKA

moterį; kirpykla
JANETS 

BEAUTY SALON
497 Roncesvalles Ave. 

prie Howard Park Ave. 
Toronto.

. Tel OL. C115.

* Dėmesio Ponioms ir Panelėms!

Vandos Žukauskienės 
MOTERŲ KIRPYKLOJE

Pusmetiniai 
garantuojami

Šukuosenos pritaikomos kiekvienai 
individualiai.

ARTISTIC BEAUTY SHOP 
Tel. KE. 4731.

219 Roncesvalfes Ave,. Toronto

VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ

Siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS 

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

Tel. VL. 3222.

INTER - CITY
Heating 

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

JONAS PUTERIS
67 ESSEX ST. Tel. OL. 8010.

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

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

=

WINNIPEG Man.
Šv. Kazimiero minėjimas įvy

ko kovo 6 d., sekmadienį. Minė
jimą pradėjo L. Dargužaitė per- 
skaitydama atsišaukimą į šv. Ka
zimierą. Po to sekė turiningą St. 
Bujoko paskaita. Užbaigai minė
jimu buvo parodyti bažnyčios 
statymo metu padaryti paveiks
lai.

A.A. Karolina Maršalienė mi
rė kovo 5 d. rytą, sulaukusi 83 
m., aprūpinta šv. sakramentais. 
Ji buvo iš pirmųjų lietuvių emi
grantų Winnipege. Jcs kelias ne
buvo lengvas, savo darbu ir iš
tverme sukūrė sau ir savo vaiku
čiams pastovų gyvenimą. Išaugi
no 4 sūrius ir 2 dukteris. Anksti 
miršta jos vyras. Sūnūs apsiveda 
ir dukterys išteka, susilaukia 
gausų būrį anūkų, ‘bet* štai vėl 
sunkus mėginimas, miršta abi. 
jos dukterys, viena palieka net 7 
vaikučius, bet ji nepalūžta ir to-

je nelaimėje, energingai tvarko 
sdvo gyvenimą, įsigyja keletą 
namų, kuriuos išdalina savo vai
kams. Ir pagaliau pati sulaukusi 
gražaus amželio, iškeliavo į aną 
pasaulį. Laidotuvės įvyko kovo

Rekolekcijas šiais metais ves 
kun. dr. Pr. Gaidamavičius - Gai
da. Jos vyks kovo 24, 25, 26 ir 27.

Pagerbė lietuvius. Kovo 7 d. 
Eaton pardavimo direktorių klu-< 
bo bankieto jnetu, pagerbti nau
jieji imigrantai, kuriuos atsto
vavo lietuviai, agronomo J. Ma
linausko šeima. Salė buvo pa
puošta angliška ir juodu kaspi
nu perrišta lietuviška vėliava.

Direktorius savo kalboje išgy
rė lietuvius ir nurodė pavyzdžiu 
kitoms tautoms, ragino savo tar
nautojus mandagiai apsieiti su 
naujai atvykusiais ir jiems kiek 
galint padėti. >

ST. CATHARINES, Ont
Lietuvių šventė. Kovo 6 d., vie

nuolyno patalpose, įvyko Niaga
ra pusiasalio, St. Catharines, 
Welland, Port Colborne ir Nia
gara Falls, parapijų komitetų su
sirinkimas, * kurį atidarė klebo
nas T. B. Mikalauskas, OFM, 
trumpai nupasakodamas susirin
kimo tikslą.

Susirinkimui pirmininkauti 
buvo išrinktas P. Tiamulėnas, 
sekretoriauti S. Janušonis. Po il
gesnių diskusijų ir pasisakymų 
nutarta šiais metais ruošti Nia
garos pusiasalio lietuvių šventę 
liepos 2 ir 3 d. Šeštadienio vaka
re šventės atidarymas šv. Stepo
no parke, Port Robinson Rd., 
Welland. Programoje atidarymo 
žodis, meninė dalis ir pasilinks
minimas. Sekmadienį Bieliūno 
ūkyje iškilmingos pamaldos, kal
bos, sportas, meninė dalis ir lie-

ir
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j tuvių susiartinimo valandėlė

linksmąi praleidžiant vakarą.
Smulkesnės žinios apie šią 

šventę bus praneštos spaudoje.
Šventės rengimo komitetą su

daro: J. Dainora, A. Čepukas, S. 
Janušonis, P. Naiduškevičius._ A. 
Panumis, A. Satkevičius, “ 
Skeivalas, A. Stankevičius, 
Stankevičius, P. Tamulėnas 
A. Žinaitis.

Metinės rekolekcijos St. Catha
rine je bus kovo 25, 26 ir 27 d.; 
Wellande balandžio 1, 2 ir 3 d.; 
Niagara Falls balandžio 2 ir 3 d. 
Rekolekcijų vedėjas T. Rafaelis 
Šakalys, OFM.

Naujos organizacijos. Dvi nau
jai pradėjusios veikti organiza
cijos: jūros skautai ir Niagaros 
sportininkai, lyg davė mintį ir 
kitoms organizacijoms steigtis, 
būtent: moterų d-jai, kultūrinin
kams, kariams, tautininkams ir 
ateitininkams.

Margis Vaistinė
408 RONCESVALLES AVE.

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

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

Jonas V. Margis, Phm. B. ' i

Partiniuose skersvėjuose „
Paskaičius pastarojo meto vie

nos politinės partijos ir jos sa
telitinę spaudą, kurioje kaip be
įmanant dergiamas VLIKas ir 
jo žmonės, kai kam, kas geriau 
nepažįsta tikrovės, galėtų susi
daryti įspūdis, lyg į tą patį augš- 
čiausią Lietuvos laisvinimo 
veiksnį būtų susibūrę tik vieni 
sukčiai, vagys, žulikai etc., ku
riems padorus lietuvis negalėtų 
nė rankos ištiesti. Gi tuo pačiu 
laiku augštinami tie ar ar ypač 
tas, kurį VLIKas, surinkęs rei
kalingus duomenis, pripažino 
negalimu laikyti turint reikalin
gas VLIKo nariui Kvalifikacijas. 
Tarytum visos blogybės būtų 
prasidėjusios tik tada, kai buvo 
nutarta prieš tą žmogų imtis li
gi tol VLIKo praktikoje neįpras
tų priemonių (iš viso jos VLIKo 
gyvenime pasitaikė .tik pirmą 
kartą, todėl netenka abejoti, kad 
tautininkų atstovas “įeis tiesiog 
į istoriją”, kaip sakoma...). Šiam 
alasui vadovauja “Dirva”, na, 
žinoma, ir “Laisvoje—Lietuva” 
su “Santarvę“.

Ne skaldytis, bet jungtis rei
kia — metė visai teisingą mintį 
per pasikalbėjimą “Liet. Dienų” 
skiltyse valstiečių liaudininkų 
s-gos pirm. J. Audėnas. Deja, 
kaip atrodo, ne taip galvoja* tos 
pačios sąjungos centro valdybos 
nario redaguojamas vienas sa
vaitraštis, jau kuris laikas ėmę
sis miąįjos “objektyviai nušvies
ti”, kad už daug ką esąs kaltas^.
ne kas kitas, ne tikrieji skaldy
tojai ir vieningo darbo ardytojai, 
bet... VLIKo pirmininkas M. 
Krupavičius, kuris taikąs princi
pą “divide et anpeh”.,. ir jei 
ką gero padarąs, tai nebent tik 
VT pirm. K. Žalkausko spaudžia
mas... Nekalbant apie toki& 
“spaudimo” nesąmonę, tepasi
klausia kad ir tas “hjl” (Laisvoji 
Lietuva, Nr. 5, rašo, jog tai Hen
rikas Jakužaitis), jcas iš tikro 
laikosi principo divide et impe- 
ra” — ir ar tik jis pats nepri
sideda prie to paties kitų nieki
nimo, prikergiant nemėgsta
miems žmonėms tai, ko jie nėra 
padarę ir nedaro. Ir kas iš tikro 
VLIKe ar VT rūpinasi vieniji
mu ir kas skaldymu. Kad tik ne
apsiriktų, kaip jau ne kartą ne 
kas kitas, o jo žmonės apsiriko, 
pav. kad ir prof. J. Brazaitį iš- 
keisdami į T. Šidiškį, pastarąjį 
pripažindami esant Lietuvos 
laisvinimui vertingesnių.

O kai pasiskaitai “Dirvą”, gau
ni įspūdį, lyg nebebūtų ką kita

I Montrealiečig seimelis ir KLB
Kompromisas visada yra dvie

jų ar daugiau skirtingų pažiūrų 
derinimo rezultatas ir kaip toks, 
pilnai nepatenkina nei vienų, nei* 
kitų griežto nusistatymo šalinin
kų. Tačiau kompromisas yra vi
sada geresnis, kaip visiškas išsi
skyrimas, nesuradus bendros 
kalbos.

Šitie sveiki samprotavimai pri
vedė prie Montrealio KLB apy
linkės valdybos, organizacijų ir 
visuomenės atstovų nutarimo su- ■ 
daryti organą, kuris vadintųsi 
Montrealio organizacijų ir vi
suomenės rinktų atstovų seime
liu. Jį sudarys organizacijų at
stovai po vieną nuo kiekvienos 
ir 30 išrinktų visuomenės atsto
vų, slaptu balsavimu, vadovau
jantis KLB statutu. Tų 30 atsto
vų rinkimai įvyks šį sekmadienį, 
•kovo 20 dį

“TŽ” Nr. 9 straipsnio “Mont
realio lietuvių vargai” autorius 
L. J. B. dėl šito organizacijų nu
tarimo kelia didelių abejojimų, 
bijo, kad tuo būdu nuklystame 
nuo KLĘ ir stebisi, kad daugu
ma Montrealį atstovaujančių KL 
B-nės Krašto Tarybos narių pa
sisakė ųž seimelio pasiūlymą.

Visai teisinga, kad būsimas M. 
seimelis neatitinka KLB Krašto 
Tarybos priimtojo didžiųjų kolo
nijų KLB apylinkių sudarymo 
taisyklių raidei, tačiau, atitinka 
j u dvasiai ir turiniui. Nereikia 
užmiršti, kad kaip Krašto’Tary
bos statutas, taip ir Montrealio 
orgariizacijų seimelio nutarimas, 
numato vyriausią apylinkės or
ganą sudaryti iš rinktų visuome
nės atstovų ir iš organizacijų at
stovų. Jų rinktas prezidiumas 
yra faktinoji KLB apylinkės val
dyba. Tatai yra KLB Krašto Ta-

rybos priimtojo didžiųjų koloni
jų statuto esmė. Skiriasi tik var
das: statute tas organas vadina*

dirbti, tik dergti VLIKą ir nepa
tikimus žmones visokiais “situa
cijų nušvietiihais”, faktų iškrai
pymais ir kartais tikrų nesąmo
nių į orą, lyg muilo burbulų, 
leidimais...

Iš “Dirvos” atrodo, kad tik ta
da‘viskas gerai ėjo, kai ir kur 
buvo Šidiškis, o su jo išėjimu T. 
Fondas virto “partine VLIKo 
kasa”... Nuo visų blogybių se
niau jį atgynęs tik jų vienas at
stovas, kuris vienas visus sunku
mus išnešęs ant savo pečių... O 
kadangi jis vienas ar su pora bi
čiulių teišlaikę visą VLIKo oru- 
gią, tai “valdanti dauguma” 
(aišku, visados neteisinga...) 
nusprendusi “sulaužyti kaulus 
opozicijai” ir už dideles dorybes, 
kurios rėžusios ausį, nutarusi 
šviečiančių dcrybių pavyzdį vi
siškai iškrapštyti iš VLIKo . 
Kaip sau norite, tokioms pasakė
lėms tikėti būtų per daug naivu. 
Priešingai, jei tokia “tobulybė”, 
kaip tautininkų atstovas, būtų 
kurios nors kitos grupės žmogus, 
o ypač iš tos niekam * nevertos 
“valdančios daugumos”, tai toji 
spauda apie tokią reputaciją, ku
rią susidarė savo darbais jų at
stovas, būtų tiesiog staugte stau
gusi ir juos žymėtų piršto dy
džio raidėmis... Gi ir reikia drą
sos taip niekinti ne tik spec, ko
misiją. tyrusią visą ta reikalą, 
bet net ir VLIKo su VT pirmi
ninkus apkaltinti... vagyšte.

Niekus riušnekėjęs “Neprikl. 
Lietuvoj” hlj, kad, girdi, VLIKo 
pirmininkas “ieško nė taikos, ne 
suderinimo, ne bendradarbiavi
mo,- bet, atvirkščiai, nesantaiką 
sėja, kelia neapykantą tarp sro
vių”, teisingai pastebi, jog “ne 
vienas Simonaitis žino, dėl ku
rių priežasčių Šidiškis negali bū
ti V. Taryboje, žino tai ir Tau
tininkų Centras, ir labai keista, 
kad tas žinojimas jo neveikia ... 
Tai -sudaro vieną iš paniavų, dėl 
kurių veiksnių konsolidacija ne
gali būti efektyviai pastūmėta 
pirmyn”... Jei E. Simonaitis 
balsuotų taip, kaip tie partiniai 
fanatikai, tai jis būtų skelbiamas 
sugebančiu .“pasilikti anapus 
partinės aritmetikos”, bet jeigu 
tik jis išdrįsta pakelti ranką ne
atsiklausęs tautininkų partijos 
atstovo, bet taip, kaip jam sąži
nė sako ir reikalauja mažlietu- 
vių reikalai, tai fanatikų jis ap
šaukiamas, lyg Goethės “Faus
te”; “pardavusiu savo sielą.. .už 
mamoną“. .. Štai ligi ko nuėjo 
partinis dergimas: įsitraukę į 
“kombinacijas”, dabar fanatikai 
ima kaltinti tuo kitus, jei tik tie 
išdrįsta turėti kiek skirtingą 
nuomonę...

Pasistengę suniekinti kai ku
riuos mažlietųvni veikėjus, to
liau taip pat leidžia dūmus, kad, 
girdi, ir VLIKo statutas buvęs 
pakeistas tik tam, kad nereiktų 
M. Krupavičiui “atsisveikinti su 
ta visagale pirmininko vieta, o 
K. Žalkauskui būtų tekę grįžti 
į JAV ir -vėl susirūpinti kokia 
ners dženitoriaus vieta. Dabar 
gi všrdan tbs Lietuvos vėl bus 
galima, nieko nedirbti, intriguo
ti, algą gauti ir patogų vargelį 
vargti”... Ir taip rašo ne kokia 
nors bolševikų spauda, bet tieji, 
kurie save laiko tautiškiausiais 
iš tąutiškiausių. “D” būtu tei
singiau parašiusi, kad ne pirmi-

dintas organizacijų ir visuome
nės rinktų atstovų seimeliu. Sei
melio veiklos išdirbtąjį statutą 
tvirtina KLB Centras, taipgi nė
ra ko būkštauti, kad seimelis iš
siskirs iš bendruomenės.

Pagaliau, paskutiniame KLB . 
Krašto Tarybos suvažiavime 
specialus didžiųjų kolonijų sta
tutas ir buvo priimtas daugiau
siai turint galvoje Montrealį, nes 
nė viena kita kolonija jo nesiūlė 
ir nežadėjo juo pasinaudoti. Ten
ka, žinoma, apgailestauti, kad 
kaikurioms organizacijoms atro
dė nepriimtinas tame statute “K * 
LB apylinkės tarybos” pavadirii- 
mas ir labiau patiko gana gra
mozdiškas ’’Montrealio organiza
cijų ir visuomenės atstotų sei
melio” vardas. Bet ar dėlto ver
tėjo atsisakyti nuo dar vieno 
bandymo susitarti ir rasti vieny
bės kelią? Juk statutus ruošia 
žmonės ir atėjus laikui ar pats 
seimelis ar susirinkusi Krašto 
Taryba ras būdų jnems sude
rintu

. Visokiu atveju, dabar tik ten
ka linkėti, kad visi montrealie- 
Čiai kuo skaitlingiausiai rinki
muose dalyvautų, o bendras dar
bas tą organą savaime padarys 
pavyzdingu Kanados lietuvių 
bendruomenės veiksniu ir iš
blaškys visus abejojimus. Ben
druomeninė dvasia mūsų tarpe 
jau tiek stipri, kad nėra ritmos 
baimės, jog tame darbe gali pa
imti viršų priešiški bendruome
nės organizacijai žmonės ir nu
vesti montrealiečius į klystke
lius. Pr. Rudinskas.
Red. pastaba: Dėl L.J.B. straips 

nio mums prisiuntė ilgą repliką 
ir P.S. Deja, jis per ilgas ir vėlai 
gautas, tad spausdinti nebega
lėsim.

ninkai nori žūt būt išsilaikyti 
savo kėdėse, nes ^numatytąja 
tvarka jie galimi visados pakeis
ti, bet ji pati stengiasi per jėgą 
Šidiškį išlaikyti tautininkų at
stovo pareigose ir kad tai, ką 
skelbia kitų adresu, pirmoj eilėj 
prithikytų savo buv. “informa
cijos ministeriui”, kuris, matyti,į 
tikrai rūpinasi gauti iš tam tikrų, 
“fondų” algą, jei tokias “infor-; 
macijas” fabrikuoja ir teršia ki
tus, kad paskum rėksnių kom
panija galėtų šaukti: matote, kas 
darosi..... .

Deja, tenka tai dar kartą pa
žymėti, taip apie VLIKą ir jo 
žmones rašo ne koks “Liaudies 
Balsas” ar “Tiesa”, bet... ne
partine partija besivadinančios 
partijos organai su savo sateli
tais. Prieš ką nors sugriaunant 
pirma paprastai stengiamasi vie
šai suniekinti pati institucija ir 
jos vadovai su pareigūnais. Lie
tuviškoj i visuomenė turėtų įsi
dėmėti, kieno tai daroma ir kam. 
Lietuviškajam reikalui iš to tik
rai nėra ir nebus jokios naudos 
— tuo pasidžiaugs tik Maskva.

J. M.

" Apgyvendina Sudetus
“Pressedienst der Heimatver- 

triebenen” skelbia, kad kom. če- 
koslovakų vyriausybė yra suda
riusi 3 metų planą, kaip įkurdin
ti naujakurius Sudetų krašte. 
Tam tikslui į Sudetus numatyta 
pasiųsti iš viso 320.000 naujų 
darbo jėgų.

VICTOR 
ELECTRIC 

CO.
’ LIETUVIŠKA ELEKTROS CO.
Visi elektros darbai atliekami greitai 

ir prieinamomis kainomis.
SKAMBINTI 

telefonu LL. 7714 
V. JUŠKEVIČIUS.

251 LAUDER AVE., TORONTO.

BERNIUKŲ BALTINIAI

MUITO MOKESTI PRIIMAME VIETOJE.

INFORMACIJŲ KREIPTIS:

Janique 7 rading Co
J. KAMIENSKI

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

MORGIČIAI PERKAMI, PARDUODAMI, 
ATNAUJINAMI.

TAIP PAT MORGIČIAI STATYBININKAMS 6%.

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS
TABAKO BEI MIŠRIŲ ŪKIŲ 

įvairiomis kainomis bei įmokėjimais, Delhi ir Tillsonburgo 
apylinkėse

—

ir kitokie

i

IŠEIGINĖS ir SPORTO 
KOJINĖS

AP AT. BALTINIAI

VISUOMET
PIRK

& •:

Jus gausite

T-BALTINIAI
VYRŲ ir BERNIUKŲ

ATLETINIAI JERSEYS 
ir BRIEFS

VYRŲ BALTINIAI

GERESNES VERTES!
MOTERŲ BALTINIAI

MERGAIČIŲ 
BALTINIAI

MAŽŲ VAIKŲ 
APATINIAI 
BALTINIAI

vertingas, plius
geros rūšies, jei

nešiosite Penmans.
Penmans nerti produktai

daromi iš geresnių medžiagų,
— kad jūs galėtumėte nešioti 

ilgiau, patogiau ir geriau pritaikintus.
Štai ko?ėl Penmans jau nuo 1868 metų

labiausiai paplitę.

KOJINĖS.
T-PALAIDINĖS

gaminiai, kaip pirštinės, Merino "71” ar “95” vyrų apat baltiniai, r _

DARBO 
KOJINĖS

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

MŪSŲ ATSTOVAS

ANTANAS ARIMAS
R.R. 1 VIENNA, ONT. Telef. Port Burwell 5 R. 12
Mielai Jums padės ir suteiks visas informacijas.

CLARENCE RONSON
Real Estate Broker, Tillsonburg, Ont 

44 Broadway, Phone 540.

DOVANŲ SIUNTINIAI
į Lenkiją ir į visus SSSR kraštus!

835 Queen St. W. Toronto. Tel. EM.4-4025
arba į mūsų naują skyrių

677 Main St, Winnipeg, Man. Tel. 92-7695
(Prie CPR stoties)
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Vasario 24 d. Montrealio Mc 
Gili universiteto patalpose, Moy- 
se salėje, įvyko modernaus šokio 
vakaras, surengtas studentų at
stovybės Scope komiteto inicia
tyva, vakaro svečiu pasikvie
čiant nąująją Montrealio Moder
naus Šokio Grupę (The Montreal 
Modern Dance Company) — ryš
kiausią šitos meno šakos repre- 
zentantę Montrealyje. ši jauna 
šokio studija per palyginamai 
trumpą laiką sugebėjo ne tik 
tinkamai užsirekomenduoti ,M. 
televizijoje ir šokio mylėtojų ra
te, bet ir visai užpelnytai išsiko
vojo vieną ‘pirmaujančių vietų 
kitų modernaus šokio grupių tar
pe, atstovaudama Quebeco pro
vinciją pereitų metų šokio festi
valyje Toronte.

Mums ypatingai malonu sekti 
šios grupės pažangą, džiaugtis 
jos laimėjimais ir ją sveikinti 
paskutiniojo koncerto proga, nes 
tai yra dar viena lietuviška pa
stanga, bandanti savaimingai 
prabilti šitame kontinente. Gru
pei vadovauja šokėja Jonė Kvie- 
tytė, darbo našta dalindamas! su 
užmanymo ir choreografijos 
“pusininke” Birute Vaitkūnaite.

Nesistengsime skaitančiajam vi
suomenei priminti modernaus 
šokio pagrindinių siekimų, ne
kartosime kadaise maištingai 
nuskambėjusių šūkių apie klasi
nio baleto tradicijos reformą — 
nekalbėsime apie šios šokio sro
vės pirmtakus, apie jų sukurtas 
sistemas ir mokyklas. Modernu
sis šokis šiandieną "'yra pripažin
tas ir kultyvuojamas visame 
kultūringame pasaulyje — jo ap- 

- raiškos jau niekam nebeskamba 
ekscentriškumo gaida. Jo formų 
šviežumas, jo ieškojimai išraiš- 

> kos srityje — jo įnašas moder
niajam menui, puoselėjant pir
mapradžius kūrybos šaltinius ir 
impulsus, yra ypatingai brangi
namas.

Modernaus šokio vakaras Montrealyje

Vakaro programa buvo įdomi 
ir skoningai parinkta. Prieš 
kiekvieną šokį specialus prane
šėjas žiūrovus supažindindavo 
su panaudotu muzikos gabalu, 
su kompozitoriaus patiekta me
džiaga ir jos traktavimo šokio 
momente. Šis įvedamasis' akcen
tas suteikė koncertui išimtinai 
rimtą, akademinį atspalvį. Pažy
mėtina, kad net trims šokiams 
buvo panaudota jaunų Kanados 
kompozitorių muzika (Matton, 
Levitan, McLean).

Koncertas prasidėjo “Saraban- 
jde and Toccata” (Debussy). Pri
simenant net ir ankstyvesnius 
šios grupės pasirodymus Mont
realyje, šį šokį tenka laikyti pa
čiu stilingiausiu repertuaro ga
balų — elegantišku, atbaigtai 
taškuotu, preciziškai niuansuotu 
— ataidančiu tobulos harmoni
jos dėsnius savo nuolatiniame 
tekėjime ir kintančių proporcijų 
rate. Galima būtų tik paabejoti, 
ar naujai sukurtoji Toccata pasi
tarnavo pernykštei Sarabandai. 
Šokis tapo dvigubai ilgesnis ir 
meninė Įtampa antrojoje pusėje' 

’'ima slūgti, priversdama žiūrovą 
pasiduoti skaidriems Debussy 
sąskambiams daugiau, negu cho-

reografės to norėtų (choreogra
fija — B. Vaitkūnaitės ir J. 
Kvietytės).
* Toliau sekė “Visions de 1’ 
Amen” (Messiaen) — sutvėrimo, 
pasidavimo ir geismo vizijos. 
Simboliška spalva, atitinkanti 
kondensuotą vizijų muziką, buvp 
išlaikyta per visą trijų dalių šo
kį — per žmogišką susimąstymą 
ties savo paskirtim, neišvengia
ma rezignacija ir dvigubu savo 
geismu. Ypatingai maloniai nu
stebino nauji choreografiniai ieš
kojimai (B. Vaitkūnaitės ir J. 
Kvietytės).

“The Return” (Skriabine) ad
resu tenka pakartoti pernykštes 
pastabas. Istorija apie mirusią 
žmoną, besivaidenančią vyrui ir 
jį atgrąsinančią nuo naujos meb 
lės, pernelyg jau banali ir ‘dargi 
su geroka sentimentalumo doze. 
Tačiau jei šį šokį tektų repertua
re nuolatinai pasilaikyti — tu
rint galvoje jo pasisekimą ang
liškos publikos tarpe — siūlytu
me bent nukirpti vaiduokliui 
antrąjį išėjimą ir būgno refreną. 
Panašios vietos dažniausiai pa
siekia efekto tik pirmąjį kartą. 
Visose meno šakose pasikartoji
mo motyvas naudotinas labai at
sargiai — jam visuomet gręsia 
pavojus nuskambėti monotonu. 
Nebent sąmoningai laipsniuo- 
jant^uginamą įtampą arba sten
giantis išgauti nuolatinės tėkmės 
ritmą (choreografija — J. Kvie
tytės ir B. Vaitkūnaitės).

Pirmąją programos dali užbai
gė “Brazilian Dance” (Matton). 
Be abejonės, brazilietiško ele
mento šiame šokyje buvo ne
daug — tačiau bendras “lotyniš
kas ” ritmas ir gyvas šokio cha
rakteris jam iš karto laimėjo 
publikos simpatijas. Žinoma, pa
našaus pobūdžio šokiui pasise
kimą galima beveik visuomet iš 
anksto pranašauti. Ir kaip tik dėl 
tų priežasčių šį šokį grupei būtų 
naudinga savo repertuare pasi
laikyti. Rengiant pilną vakaro - 
koncerto programą, jis visuomet 
nuskambės laukiamu kontrastu 
(choreografija J. Kvietytės).

•-Kiek ilgiau tenka sustoti ties 
antrosios dalies pradiniu šokiu 
— “... and time is the master” 
(Levitan). Vienodame laiko tak
te praeina tie. kurie myli žemę, 
tas, kuris svajoja, du. kurie susi
tinka meilėje ir griaunančioji, 
naikinančioji jėga. Jie visi nuo
lankiai paklusta viešpačiui Lai
kui — jų aistros ir svajonės dis
tancijoje susilydo i amžina ir 
pilnutinę visumą. Gausi audito
rija šį šokį priėmė ypatingai šil
tai ir spontaniškai. Aplodismen
tai buvo visai užpelnyti: charak
teriai įdomiai išryškinti, choreo
grafinėmis priemonėmis išgauta 
minties esencija pasiekė žiūrovą 
ir privertė jį susimąstyti. Neju
čiomis. Ir tokia publikos ir in
terpretatoriaus komunikacijos 
minutė yra vienintelis scenos 
menininko atpildas ir — vienin
telis jo tikslas (choreografija B. 
Vaitkūnaitės).

Sekantis šokis — “Shell of 
Dreams” — (McLean) deja, pa
našaus rezultato nepasiekė. Ne
žiūrint įdomaus įrėminimo, sim-

patingai įpinto kontralto (Mau
reen Wark) ir-techniškai neblo
gai atliktų šokių — pati sapnuo-r 
tojo, karaliaus - sapno ir kara
lienės - tikrovės istorija blanki 
ir miglota. Jų susikirtimai ir lū
žiai choreografiniais sprendi
mais nepagrįsti ir neišteisinti 
(choreografija — nepažymėta).

Koncerto — ir šio rašinio pa
baigoje — prisimenant “Maniėre 
de Commencement” (Satie) — 
prisimehant nesibaigiantį gyvy
bės ir mirties konfliktą (ch. — 
J. Kvietytės ir B. Vaitkūnaitės), 
nenoromis peršasi mintis apie 
daugelį nęišdainuotų gyvenimų.. 
Dėmesio verti ne tik karaliai - 
sapnai, ne tik mirusiųjų šmėk
los ir egzistencialinės mirtys — 
daug subtilesnė, daug sudėtin
gesnė medžiaga laukią kiekvie
no Kūrėjo meilės. Čia pat, pasie
kiamas ranka, laukia žmogus — 
brolis. Abstrakčios sąvokos ne
būtinai jau yra vertingos pačios 
savyje — dažnai jose būna ma
žiau prasmės ir problemų negu 
kiekvienoj žmogiškoj baimėj, 
vienkartiniame džiaugsme ar 
vilties pragiedrulyje. Jos tikrai 
nėra brangesnės už paprastą, pil
ką dieną ir nepaprastą pilko gy
venimo heroizmą.

Šia užuomina nėra bandoma 
abiems menininkams nurodinėti 
kūrybinės linkmės gairių. Pa
reikšta sugestija tepalieka linkė
jimo plane. Nes tik šitaip menas 
pavirsta neatskiriama mūsų gy
venimo dalimi. Ir šis prierašas 
būtų beprasmiškas, jei vasario 
24-tos dienos proga vakaras ne
būtų akivaizdžiai kalbėjęs apie 
abiejų šokėjų visapusišką su
brendimą, kūrybinės potencijos 
nelėkę ir ašmeninį veržlumą. Jog 
kiekvieno menininko kelias nuo 
grynai estetinių tikslų veda į są
moningą, žmogišką išsisakymą 
rodo pirmosios šios rūšies gaidos, 
nuskambėjusios paskutiniame 
koncerte (“.. . and time is the 
master”).

Jomis telieka pasidžiaugti ir 
priminti, jog kūrybiniam tobulė
jimui ribų nėra. N. K.

Jums yra

DIENORAŠTISi

Kanadoje
Konodo yra galimybių kraštas, vienas tos rū
šies iŠ kelių belikusių pasaulyje. Tai jaunos 
kraštas, kurio neapskaičiuojamos vertės žemės 
turtai laukia, kad butų atrasti. Derlingi lau
kai, be galo ir krašto, guli nearti ir neapsėti. 
Kasmet Kanados pramonė pradeda gaminti 
naujus produktus, kurie reikalauja naujų jė
gų, naujos technikos ir naujų specialistų. Ka
nadoje yra vietos daugybei žmonių. Yra čia 
vietos ir JUMS.

Šiais metais visose Kanados liet. šešt. 
mokyklose mokiniai rašo dienoraščius, 
kurie bus vertinami KLB Kultūros Fondo 
Švietimo skyriaus ir už geriausius dieno
raščius bus skiriamos premijos. Čia talpi
nome atskiros ištraukos H> dienoraščių, 
kurios gal bus įdomios 
šontiems dienoraščius.

ir kitiems bėra-

Hamiltonas, 
rugsėjo 15 d.

Dienoraščio vedimas man jau 
ne naujas dalykas. Su juo susie
jus nuo pirmųjų pradėtų mokyk
lą lankyti dienų. Bet tas mano 
vestas dienoraštis toks trumpas, 
kad netiktų vadinti dienoraščiu. 
Jame tik surašyta mano gyveni
mo svarbesni įvykiai. Neseniai 
paskaičiau spaudoje pranešimą 
lietuvių šeštadieninės mokyklos 
mokiniams vesti dienoraščius, 
kurie vėliau Švietimo Komisijos 
bus premijuojami.

Tokio paskatinimo suviliota ir 
aš tveriuesi to darbo.. Pirma — 
noriu dalyvauti konkurse, antra 
— ir premiją laimėti būtų ne- 
prošalį. Kaip šis darbas man pa
siseks įvertins Švietimo Komisi
ja, jeigu pateksiu konkurso da
lyve.

Šį savo dienoraštį pradėsiu 
tuo, koks įspūdis gavosi prade
dant mokslo metus Hamiltono 
vysk. M. Valančiaus lietuvių 
šeštadieninėj mokykloj.

Susirinkome rugsėjo mėn. vie-

1954 m.

nuoliktą dieną pradėti mokslo 
metus apie šimtas mokinių. Dau
gelis dar pirmą metą atėjo į mo
kyklą mokintis. Kiti visi man 
pažįstami buvo iš praeitų metų, 
bet kaikurių ir savp pažįstamų 
pasigedau — nebuver atėję ir ma
tyt, kad šiais metais nelankys 
lietuvių mokyklos.

Mokyklos vedėjas, kuris ir 
dėsto mūsų skyriuje, pasakė 
trumpą kalbą ir palinkėjo vi
siems sėkmės gerai mokintis. 
Parapijos klebonas kun. dr. Ta- 
darauskas pasveikino mokyto
jus ir mokinius ir padėkojo už 
išlaikymą lietuviškos dvasios 
svetimame krašte. Visi pradėjo
me darbą pakelta nuotaika ir pa
siryžimu nenuilstamai mokytis 
iki kitų metų pabaigos.

Sekančią dieną, sekmadienį,
susirinko visi mokiniai į iškil
mingas pamaldas mokslo metų 
pradžiai. Šventas mišias laikė ir 
pritaikytą tai dienai pamokslą 
pasakė kun. dr. Tadarauskas. 
Mes susikaupę per šv. mišias 
meldėme Augščiausiąjį prašyda
mi Jo pagalbos mums pradedant 
mokslą ir išlaikyti sveikus iki 
metų galo.

Panašiu būdu pradėjome 
mokslo metus anglų Šv. Juoza
po pradžios mokykloje.

L. Mačiulaitytė.

Iš kultūros ir knygų pasaulio
Vasario 16 gimnazija praneša, 

kad balandžio 1 d. pradeda nau
jus mokslo metus ir priima į vi
sas klases naujų mokinių. Moks
las- ir išlaikymas nepasiturin
tiems veltui.

Hanau vargo mokyklai Kalė
dų proga Kanados Šalpos Fondas 
nupirko ir atsiuntė 7 egz. knygos 
“Kregždutė” II d.

“Baltische Briefe” džiaugiasi 
dail. Vyt. Kasiulio paroda vaka
riniame Berlyne, kurioj išstatyti 
jo sukurti filmai “Antrasis gy
venimas” paveikslai. Minimosios 
filmcs svarbiausiąjį 'personažą 
kaip tik ir sudaro dailininkas.

NAUJOS KNYGOS
Gabija, literatūros metraštis spaudos! nui Daugirdui vienas Jonis —- 
otgovimo penkiasdešimtmečiui ir trem- j dvyliktus metus einas berniukas. 
t:es desitmeciui pcmineti, rea. Jones : " . . „
Aistis ir St. Zobarskas, dail. Pr. Lapėj Knygos turinį sudaro pasako- 
išleido Gabijos leidykla JAV, spaudė j j imas, kaip Jonis persikėlė per

KLB KULTŪROS FONDO
FINANSŲ SKYRIAUS ATSIŠAUKIMAS

pasakyti: padarėme ką galėjo
me, kad lietuviškoji kultūra ne- 
merdėtų, bet žydėtų, kad kanki
namųjų brolių ir sesių troškimai. 
bent čia gyventų, augtų ir lais% 
vės'rytui išaušus — būtų per
kelti Tėvynėn Lietuvon.

Vos Kultūros Fondą • Kanado-* , 
j e įkūrus, pirmomis kregždėmis.

Kad Kanadoje Kultūros Fon
das įsteigtas laike KLB Tary
bos suvažiavimo Hamiltone pra
ėjusių metų lapkričio 27-28 d. ir 
kad jis išsišakojo į įvairius sky
rius — tą Įietuviškąją spaudą 
skaitančioji visuomenė jau žino. 
Tik kyla klausimas, ar daug kas, 
iš apsčios lietuvių visuomenės, 
įsigilina į to Fondo reikšmę ir: su lauka buvo: inž. P. Lelis — ____ n t *• i,__ • i _ i i ....

Kanada rūpinasi savaisiais — stenkis daugiau žinoti apie ją.

MELCHERS SPIRITO VARYKLOS

MELCHERS DISTILLERIES LIMITED

T. Prcnciškonu spaustuvė Brooklyn, 
N.Y., 1954, 552 psl., įrišta kietu ko- 
lenkoro viršeliu, kaina $6.50.
Didelio spaudos atgavimo pen

kiasdešimtmečio ir tremties de
šimtmečio paminėjimo ’ darbo 
ėmėsi knygų leidykla Gabija. 
Atrodo, kad užsimota išspaus
dinti bent po gabalėlį iš kūrybos 
visų pastarojo penkiasdešimtme
čio rašytojų, jei jie pastarajam 
dešimtmety atsidūrė už Lietuvos 
sienų. Tuo būdu čia yra ir jau 
mirusių, minimų sukakčių nesu
laukusių autorių kūrybos — J. 
Baltrušaičio, V. Milašiaus (Vai
čiulaičio vertimas), Krėvės, Sa
vickio. Binkio. Krūmino, Bet yra 
ir žymių autorių, kurių neiš
spausdinta nieko. Kaip reikia su
prasti iŠ epocha charakterizuo- 
ian&o J. Aisčio straipsnio, tie|'“Z 
bus atsisakę su slegiančia rezig- ! - - ■ ■ <- -
nacija arba redaktoriai neturėję 
ju adreąu ir negalėję paprašyti. 
Nėra pav. Fausto Kiršos, Kati
liškio, P. Andriušio, V. Ramono, 
Alės Rūtos, J. Gliaudos ir kt.

O visdėlto metrašty randame 
net 71 autorių kūrybos —- 37 au
torių poezijos, 24 prozos, 5 dra
mos gabalėlių ir 5 straipsnius. 
Aiškus dalykas, kad ne visų au
torių vienodas pajėgumas ir ne 
visų vienodos vertės kūrybos 
fragmentai išspausdinti. Gaila 
tik, kad leidiny nepateikiama jo- 
kų metrikų, net nei autorių gi
mimo datų, nei kur jie dabar gy
vena, taip kad net kanadiečių 
visai tiksliai sunku suskaityti. 
Beabejo tokie yra: Aukštaitė, 
Rukša ir Nagys, davę poezijos, 
ir Kralikauskas su V. Tamulai- 
čiu. davę beletristikos.

Gal dėl to nepilnumo redakto
riai bus atsisakę metrikinių pa
stabų, kurios metraštį būtų pa
vertę mūsų dienų formaliniu li
teratūriniu dokumentu. Ištikrų- 
jų jis toks vistiek yra ir Gabija 
savo vardą bus jau įamžinusi, 
nors pavyzdžiai čia ir ne visi la
bai būdingi dalyvaujantiems au
toriams. , •

Balys Simną, KAS BUS. KAS NEBUS, 
BET ŽEMAITIS NEPRAŽUS, II leidi
mas. viršelis ir aplankas Algirdo Ku- 
rowsko. tiražas 1000 egz., išleido 
"Terra", soaudė M. Morkūno spaus
tuvė, Chicago, 208 psl.
Lankšti B. Sruogos plunksna 

čia pasiėmė pavaizduoti naujos 
laidos “*nivu Vincę” — ši karta 
oavadirtą Joniu Mažrimuku. Taf 
«maei ir oana intriguojanti isto- 
nia iš 1812 metų, kaip Jonis iš 
Viekšnių Ivdėjo i Kauną savo tė
vą, vežantį naujam dvaro savi
ninkui svarbų laišką — nuosa
vybės dekumentus, kaip pake
liui jo tėvas buvo nusivarytas 
nuo ateinančių Napoleono armi
jos bebėgančiu kazokų ir svar
bųjį laišką baigė nugabenti pą-

Neri, kai tiltas buvo sudegintas, 
kaip surado pono Daugirdo na
mus, bęt jo paties nerado namie, 
kaip kitą dieną su D. giminaičiu 
ir jo sūnumi važiavo jo paties 
ieškoti. Kadangi tai. būta tos pat 
dienos, kai Napoleonas kėlėsi 
per Nemuną, tai Joniui ir jo 
bendrakeleiviams nuotykingai 
teko pamatyti net patį imperato
rių. Kai laiškas pagaliau buvo 
įteiktas ponui Daugirdui, susi
rado ir Jonio tėvelis, c ponas, iš 
daug ko patyręs jo ir Jonio pa
dorumą ir sąžiningumą, jį pasky
rė savo naujo dvaro ūkvedžiu, 
pasiųsdamas ten kartu ir savo 
sūnų, kad augtų kartu su Joniu 
ir pažintų bei pamiltų kaimo gy
venimą bei gamtą. Toliau Jonis 
kartu su Daugirduku buvęs lei-

Knygų leidimas 1954 m. Liet. 
Bibliograf. Tarnyba surašė 178 
knygas ir brošiūras, iš jų 118 iš
leista JAV-se, po 10 Vokietijoje 
ir Kanadoje, 9 Australijoje, po 
7 Anglijoje ir Argentinoje ir 1.1. 
Daugiausia išleista literatūros 
veikalų — 43, visuom. mokslų 
reikalams skirtos 39 knygos ir 
knygelės, bendrybėms 28, reli
ginių knygų 27, meno 16, kitų 
skyrių mažiau. Paskutinių 5 me
tu laikotarpvje išleista: 1950 — 
141; 1951 — 164; 1952 — 190; 
1953 — 187; 1954 — 178 neperiod. 
leidiniai. Laikraščių 1954 m. bu
vo leidžiama: JAV 55, Vokieti
joje 9. Kanadoje 5, Anglijoje 4. 
Australijoje 5. Kolumbijoje 3, 
Argent., Ital., Prancūz., Brazilu 
Verecueloje po 2. Urugv., Aust
rijoje, N. Zeland. ir Indijoje po
I, iš viso pasaulyje 95.

Socialistų Unija ruošia anglų 
k. leidinį apie visus Sovietų pa
vergtuosius kraštus. Lietuvis inž.
J. Vilčinskas paprašytas paruoš- ’ 
ti apžvalgą apie šio. meto politi
nę padėtį Lietuvoje.
Katalikų teologija budistų un-te

Nuo praėjusių metų budistų 
universitetas Bangkoke, Tailan- 
dijoj, pakvietė salezietį misijo- 
nierių Giovani Ullica dėstyti ka
talikų teologijos. Un-to rektorius 
pareiškė: “Aš noriu, kad bonzos, 
kurie eina augštąjį mokslą ir ku
rie su laiku lems budizųao gyva
vimą mūsų krašte, pagrindinai 
susipažintų • Su svarbiausiomis 
pasaulio religijomis, kurių tarpe 
katalikybė užima pirmą vietą. 
... Tuo būdu mes galėsime pa
žinti katalikybę iš pirmų šalti
nių. ... Nesikreipėm į protestan
tus, nes jų sektos yra pergausios, 
o jų tikimos tiesos perdaug skir
tingos”.

reikalingumą? Į šį klausimą, kol 
kas tenka atsakyti tik. abejo
nėmis ...

Kultūros Fondo Finansų sky
rius formaliai veikia nuo šių me
tų sausio 6 d. Jo tikslas sukelti 
finansus, kad Kultūros Fondo 
užsibrėžtieji darbai galėtų būti 
realizuojami. Tiesa, kad tai yra 
naujas lietuviškosios visuome
nės įpareigojimas, vienok būti
nas, ir ar neteks gailėtis, jeigu 
pavėluosime įsipareigoti? Lai
kas jau labai pribrendęs gelbėti 
mūsų jaunąją kartą nuo ištautė- 
jimo, ruošti, tvarkyti ją tautinio 
atsparumo dvasioje. Tam reika
lingos pastovios kultūrinės insti
tucijos, kad ir ne rūmų pavidale, 
o tik veikiančiojo aparato pavi
dale, bet ir tam reikalinga finan
sinės paramos iš visuomenės.

•Reikia džiaugtis, kad yra /švie
sių žmonių, kurie pasiryžę da
lintis savo žiniomis su augan- 
čiuoju ir studijuojančiu jauni
mu. Tad nemažinkime jų pasi
ryžimo šaltu pasyvumu, bet 
remkime jų pastangas kiek kuris 
išgalimi Nebus auka permaža nei 
perdidelė, jeigu duosime ją pa
gal savo išgales, bet duokim.

Nesavame krašte gyvename, 
kur vienų mokesčių visam užte
ko. Čia mokame valstybei, kurios 
šalyje radom prieglaudą, o antrą 
turime mokėti lietuvybei — jei 
lietuviais norime ’ likti. Tokiais 
lietuviais, kurie neužmirštu pa
skirti dalelę vergaujančiai Tėvy
nei gelbėtLdalelę Sibire žūstan- 
čiųių vardan' ir dalelę laisvaja
me pasaulyje lietuvybės išlaiky
mui. Tik tada galėsime patys sau

$20, mokyt. V. Matulaitis — $10 
ir sesuo Gabrielė - Kotrynietė — 
$10. Laiškelyje gerb. sesuo Gab
rielė sveikina Kultūros Fondo 
įsteigimą ir ypatingai pritaria 
studijuojančio jauniipo rėmimui.

J praeitą mėnesį išsiuntinėtus 
atsišaukimus susilaukta atsilie
pimo iš šių pavienių lietuvių, 
draugijų., bei lietuviškų įstaigų: 
po $10 — Tėvai Pranciškonai To
ronte. dr. J. Yčas, A. Pabedins
kas, Pr. Rinkūnas, A. Diržys, Ę. 
Budvilaitis — Barrie, Ont., M. 
Meiliūnas, VI. Sonda ir Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje 236 
kuopa Toronte. Č. Pšezdzieckis 
— $9.50. Po $5 — A. Šalkauskis ir 
d r. A. D. Dickson. J. Ranonis — 
S2. Lietuvių Bankas “Parama” 
Torcnte — S$0. Toronto Lietuvių 
Namai pažadėjo veltui patalpas 
lituanistiniams reikalams. Už 
gautą paramą visiems širdingas, 
ačiū.

Prie išsiuntinėtų atsišaukimų 
buvo pridėti vokeliai aukai pa
siųsti vieno Kultūros Fondo Fi
nansų skyriaus nario vardu, vie
nok. kam būtų patogiau, galima 
įnešti tiesiog Lietuvių Bankan 
“Parama” šiuo adresu: 235 Os- 
sington Avė., Toronto, Ont., var
du Canadian Lithuanian Wel
fare Fund, einamojon saskaiton. 
Nr. 385. ‘ -

Esant reikalui susisiekti su 
Kultūros Fondo Finansų skyriu
mi, prašome kreiptis pas sekreto- 
rra VI. Kazlaūska, 42 Gwynne, 
Tel. OL. 7354.

KLB Kultūros Fondo 
Finansų skyrius.

sukrumas, stropumas ir sąžinin
gumas buvo atlyginti.

Pindamas linksmą įvykių py
nę, Sruoga kartu pateikia' daug 
geografinių bei istorinių žinių, 
ypač apie ano meto Kauną ir 
Napoleoną beį jo žygį. Beabejo, 
visa tai labai įdomu buvo skai
tyti 1937 m. Kauno ir apylinkių 
jaunuoliams, bet gali patraukti 
ir dabartinius, nors Kauno ir ne
pažįstančius. Beabejo gerai bū
tų buvę prib leidinio pridėti ir 
Kauno apylinkių planą ar dar 
geriau — lėktuvinę foto nuo
trauką.

Lietuvioi Hamiltone 1948-1954 m., 
spaudai paruošė Kazys Baronas ir Sta
sys Dalius, penkiasdešimtieji spaudos 
atgavimo metai, virželis ir vinjetės 
dail. Vikt. BriŠkaus, KLB Hamiltono 
opyl. valdybos leidinys, tiražas 400 
egz., spausdino Foto-Lith sooustuvė, 
Toronto, Ont.; Hamilton, Ont., kny
goje 202 psk, 356 nuotraukos. Par
davinėjama po S3.

Kanados lietuviškųjų.kolonijų 
tarpe hamiltoniškė daugeliu a£ 
žvilgiu yra pirmaujantį. Pralen
kė ji visas kitas kolonijas ir lei
diniais. Čia minimasis yra jau 
trečias, apžvelgiąs kolonijos lie
tuvių gyvenimą. Jei du pirmie
ji — I K, Lietuvių Dienos ir Tau
tos Fondo Atstovybės skyriaus 
— daugausia ryškino kolonijos 
gyvenimą žodžiu, tik šį-tą pa
vaizduodami klišėmis, tai šis lei
dinys viską rodo vaizdais — nuo
traukomis. tik trumpus paaiški
nimus tepateikdamas.

Albume, po trumpos leidėjų 
pratarties ir VLIKo pirmininko 
sveikinirųo žodžio, jo ir VT .pir
mininko paveikslu ir VLIKo bei 
VT nuotraukų, seka KLB — Kr. 
Valdybos pirmininkas bei Val
dybos ir Tarybos suvažiavimų 
nuotraukos, toliau jau Hamilto
no apylinkės valdybos, jų veik
los dokumentavimas, katalikų ir 
evangelikų parapijos, mokykla 
ir pagaliau organizacijos bei jų

Redakcijai prisiųsta
Ateitis, 1-055 m. vasaris, Nr. 2, 

25-48 psl. ~ "
Šiame numery rašo: B. Braz

džionis, Alfa Sušinskaš, Dalia 
Prokockytė, V. Vaitiekūnas, E. 
Nerimą Narutė, A. V.,-D. Nau- 
ragytė ir kt. 19 iliustracijų.

Šv. Jonas Bosko, Laimės Gai
rės, II laida, paruošė kun. A. Sa
baliauskas, SDB, L. Saleziečių 
leidinys, 1954 m., 136 psl.; kaina 
$0.50.

Studentų gairės, 1955 m., va
sario - kovo, Nr. 18; 4 psl.

Lith. Catholic Youth Bulletin, 
published by the Secretariat for 
External Relations of Associa
tion of Lithuanian Catholic Stu
dents “Ateitis”, 1955 Febr. No 1 
(7). Vol. Ill, 4 psl.

Laiškai lietuviams, 1955 m. 
vasario mėn., Vol. VI, No 2, 
33-64 psl.

Kalendorius 1955 m., paruošė 
spaudai ir išleido Argentinos 
Lietuvių Balsas, Bs Aires, 64 psl.

Mažasis Brolis, Vynmedžio 
Šakelės — Laiškai Tau, mielas

“Vilnius Lietuvos gyvenime”
Tik ką perskaičiau Dr. A. Ša- tataučiui skaitytojui kaip tik 

pokos “Vilnįus Lietuvos gyve- svarbu yra nurodyti, kad Vil- 
nime”, 96 psl., su 9 paveikslais 
ir 1 neaiškiu žemėlapiu. Auto- '
riaus leidinys. Tai yra viena iš j rečėnzentas neklysta išskaičiuo- 
knygų sumažinusi spragą truku-• damas, ką reikia duoti kitatau- 

Įmo mūsų spaudos taip opiu Vii-; čiui skaitytojui, kai knyga yra 
niaus reikalu. Tas reikalas yra i išleista lietuviui? Argi būtų bu- 
mūsų santykių su lenkais preb-; y? tiksiu didinti puslapių skai- 
lema, kuri iki šiandieną dar te-' čių pakartojant tai. ką J. Cicė- 
bėra neišspręsta ir, kaip autorius 
rašo, bus sprendžiama pasaulio 
galiūnų, o kad sprendimą laimė
jus ir kad nebūtų vėlu, tam iš 
anksto reikia pasiruošti. Mūsų 
visuomenė bus labai dėkinga au
toriui už šį vertingą įnašą mūsų 
spaudoje. Labai gaila, kad jis ne
pasirodė pagal savo skirtąją in
tenciją.

Tiktai visgi žiūrėdamas iš vii- 
nietiškos pusės randu, kad ki
tataučiams reiktų aiškiau nuro
dyti to ginčijamojo krašto dydis 
ir ribos. Tam geriau nušviesti 
reikalinga būtų geresnis ir aiš
kesnis žemėlapis. Kitas reikaliu
kas, visai užmiršta paminėti — 
apie dabartinius vietos lietuvius 
ir jų kovas dėl išsivadavimo. Ki-

niaus reikalas yra kiekvieno lie
tuvio, o ypatingai vietinio prieš 

: savo okupantus kova. (Nejaugi

nas neseniai pavaizdavo savo 
..knygoje "Vilnius tarp audrų”. 
Autorius savo knygutės 44 psl. 
aiškiai nurodo. k'ad apie tas ko
vas bei lietuvių priespaudą ten
ka skaitvti Jer. Cicėno knygoje.
Red.). “ ■

Bendrai tokios knygos išleidi
mas daug pasitarnauja bendram 
reikalui, ypač pilnai nurodant 
kaip istoriniai taio teisiškai, kad 
Vilnius nėra kažkoks provinci
jos" miestelis, bet buvo ir yra 
Lietuvos sostinė, priklausė ir 
priklauso Lietuvai.

Laukiame ir tikimės visos lie
tuviškos visuomenės paramos ir 
greitu laiku sulaukti šios knygos 
antrosios laidos jau kitoje kal
boje. Juozas Dilys.

Štai kaip dauguma kanadiečių

Kovoja prieš
KOSULĮ, sloga

ASTMĄ ir BRONCHITĄ
Milijonai — TAIĘ, MILIJONAI 
kanadiečių patyrė, kad nėra jo
kio kito vaisto, kuris atstotų 
Buckley’s Mixture kovoje prieš1 
kankinančią slogą su kosulAi, 

'taip pat "prieš astmą ir bronchitą. 
Jie taip pat pasakys, kad šis iš 
brangių vaistu susidedąs miši
nys veikia greičiau ir tikriau, ne
gu bet koks prieš tai išmėgintas 
vaistas. Jūs taip pat juk įsitikin
site. Pirmas lašelis jums pasakys,

jūsų 
var-

mano broli, kurs tiki į Jėzų Kris- kad Buckley’s Mixture yra nepa- 
tų, mūsų Viešpatį; Šviesos Kris-1 prastai skirtingas — be sirupo — 
lai — Evangelikų skaitymai, 11 ir todėl, kad jo veikimą pajusite 

iš karto, nes ga
lingi medikamen
tai Buckley’s Mi
šinyje atakuoja 
užkimštus bron-

knvea, 1955 m. kovo mėn. 75 psl;1 
Išleido “Rūta”, Rodney, Ont., 
kaina $0,75. ’

veikla.
Albumas daro malonų Įspūdi 

ir, beabejo, sukels susidomėjimą 
kiekvieno hamiltoniečio lietuvio, 
o ir kitur gyvenančiam bus mie
las pavartyti. 1948-1954 m. Ha
miltono lietuvių gyvenimas ja
me gražiai užfiksuotas. Galima 
tik pasigesti paties Hamiltono 
miesto vaizdų. Bent jau kokią 
vieną nuotrauką iš lėktuvo ver
tėjo pridėti. Matyt 
mi miesto padėtis.

labai įdo-

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

lę, sulaikys KOSULĮ, panaikins 
gavos skausmus it išlaisvins jus 
nuo slogos kančių,1 tada suprasi
te kodėl Buckley’s Mixture yra 
Kanadoje daugiausia parduoda
mas kosulio ir slogos, gydymo 
vaistas.

T ___ TIK 59< arba DVIGUBŲ dydžio
chinius kanalus, už XSC arba sugrąžins jums pini- 
išvalo nosį, pa- gus, jei nesulaikys jūsų kosulio.

BUCKLEY’S
(MIXTURE

' . ' N-83-R



899 BLOOR ST. W., TEL. OL. 638,1 arba 1609 DUNDAS ST. W., TEL. OL. 7996, OL. 7997.

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

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 1955. UI. 17. — Nr. 11(271)

<

DIDŽIAUSIĄ LIETUVIŠKĄ FIRMĄ

JOINT REALTY LTD.
Indian Rd. - Bloor; 12 komb., mū- 

rinis, atskiras namas, vandeniu alyva 
šildomas, garažas^ gerai užlaikytos, 
įmokėti tik $5.000. Likusi skola 10 
metų. Skambinti Žulys, OL. 6381.

$13.500, Bloor - Rusholme; 8 k., 
mūrinis narnos,, didelis kiemas^ vieta 
garažui, dvi modernios virtuvės, vie
nas atviras morgičius balansui. Skam
binti B. Secgautis, OL. 6381.

$^4.900, High Park;{8 kamb. ant 
dviejų ougštų, vandeniu alyva šildo
mos, garažas. Skambinti: Paleckis, 
OL. 6381.

College • Concord, $7.000 įmokė
ti, labai gero mūro, U komb. ir 2 
sunrūmiai, atskiras namas, vandeniu 
alyva šildymas, 2 garažai, $325 nuo
mos į fnėnesį. Lobai geros pinigų in
vestavimas. Tinka daktarui, įstai
goms ir bizniui. Skambinti: V. Pliop- 
lys, OL. 7996.

Dundas - Dupont, 10 kamb., atski
ras mūrinis dupleksas, per dy ougš- 
tus, garažas, pilna kaina tik $15.000. 
Skambinti: Budreiko, OL. 7997. /

High Parke, 7 kamb., atskiras, mū
rinis namas, privatus įvažiavimas, ga
ražas, alyvos šildymas, pilna kaina 
$17,900. Skambinti: Maciunskas, tel. 
OL.7997.

Mann & Martel
L Siūlome plačiausią namų pasirinkimą visame Toronte.
2. Sudarome labai geromis

J. TAMUL1ONIS
1245 BLOOR ST W.

1st. Id. OL. 8481. Namų OL. 8074.

sąlygomis paskolas iš bankų.
ANTANAS MICICNAS

1245 BLOOR ST. W. 
TEL OL 8481, Namų LA. 2143.

$5.000 įmokėti, netoli stotomos 
bažnyčios, 8 komb.,‘ gerų plytų na
mas, vieta garažui. Skambinti: B. Ma- 
rijošius, OL. 6381.

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

Prie naujai stotomos bažnyčios, 6 
komb. atskiros, mūrinis namas, aly
va šildomas, tik $£000 įmokėti. 
Skambinti: Kaškelis, OL. 6381.

Rusholme - College, 8 kamb., mū
rinis, 2 virtuvės, 2 vonios, garažui 
vieta, pilna kaina $15.000. Skambin
ti: Jucevičius, OL. 6381.

Parkdale, 8 komb. atskiras mūri
nis namas, garažui vieta, vandens 
alyva šildymas, pilna kaina $15.000. 
Skambinti: Rimkevičius, OL. 6996.

Roncesvalles - Howard Park Rd., 
8 kamb./geras mūrinis namds, tikrar 
geras pirkimas, tik už $16.500. 
Skambinti: Barcevičius, OL. 6977.

High Parke, 10 kamb., atskiras, 
mūrinis namas, trys virtuvės, geram 
stovy, pilna kaina $18.000. Skam
binti: Kriaučeliūnas, OL. 7996.

High Parke, 10 kamb., atskiros, 
mūrinis dupleksas, tuojau galima už
imti, patogus nuomavimui ir pačiam

Beržonskis, OL 7996.

Glenloke - Keele, 11 kamb., at
skiras, mūrinis namas, garažas, geras 
namas ir pająmos už $20.000. Skam
binti: V. Lunys, OL. 6996.

Dundas - Queen, 10 kamb., mūri- * 
nis, garažui vieta, 3 virtuvės, tikras 
pajamų namas už $15.500. Skambin
ti: Pošius, OL. 6997.

$35.000, biznio namas; Dundas - 
Dufferin rajone; "Snack-Bar** įr visi 
įreng., mašinos ledams - Ice Cream 
gaminti. Nuomos $400 per mėnesį; 
sukant biznį pačiam savininkui paja
mos būtų dar didesnės; įmokėti apie 

’ $10.000; vienas morgičius balansui 
10-ties metų. Skambinti: Senkus, tel. 
OL. 7996.

$4.000 įmokėti. Dundas - Brock, 
11 didelių kambarių, atskries mūri
nis, 2 virtuvės, vandens - alyvos šil
dymas, viena atvira skola 10-čiai me
tų, 2 garažai.

$3.500 įmokėti, Geoffrey - Ronces
valles, 6 puikių kambarių, mūrinis - 
namas, moderni virtuvė, alyvos šildy
mas, vieta garažui, namas be skolų.

$4.500 įmokėti, Bloor - Beresford, 
6 gerų kambarių, atskiras, mūrinis na
mas, moderni virtuvė, vandens alyvos 
šildymas, viena skola 10-čiai metų 
balansui, garažas.

$6.000 įmokėti, Sunnyside - How
ard, 8 didelių kambarių, atskiros, mū
rinis, moderni virtuvė, 3-čiom augšte, 
vandens alyvos šildymas, labai geras 
namas, viena skola balansui.

$8.000 viso kaino. Bloor - Dufferin, * 
mėsos krautuvė, puikioj vietoj, 
apie $2.000 savaitinė apyvarta.
Vienas kambarys šalia krautu
vės ir 6 kambarių butas viršuje.

$2.500 įmokėti, 11 kambarių na
mas. Randasi gerorrf nuomavjmo rajo
ne — Porkdole. Tikrai geras pirkinys.

$14.500 pilna kaina, 9 kambarių 
atskiros, plytų namas. 3 virtuvės, aly
va apšildomas, įvažiavimas iš linijos. 
Geros morgičius, Parkdole rajone.

$4.000 įmokėti, 6 kambarių plytų 
namas, moderni virtuvė, įvažiavimas, 
dideli kambariai, alyva apšildomas. 
Randasi Roncesvalles - Geoffrey raj.

$5.000 įmokėti, 9 kambarių atski
ras plytų namas, alyva apšildomos, 2 
virtuvės. Randasi College - Gladstone.

$9.000 įmokėti, krautuvė .ir 7 k., 
judriausioje Toronto gatvėj — Bloor 
prie -Dufferin. Dėl tolimesnių informa
cijų prašau paskambinti.

KASDIEN NAUJŲ NAMŲ, PASKAMBINKITE IR PASITIKRINKITE, NES NEVISADA 

GERUS NAMUS SPĖJAME PASKELBTI. _

i
Joint Realty Limited

R. TESLIA
REAL ESTATE

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

namus, paskolas, biznius ir tt.
BIURAI:

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

MIELI H AMILT0N1EČI AI’■
Perkat, parduodat namą? Turit problemų su apdraudimu?

Nepamirškit mėnęs!
E. KRONAS

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

Telefonas: 9-3558
- ■ •/ ■■ /. •; ,

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO 
t batų krautuvė

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

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

Tel. KE. 3881

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont

| TeL EM. 4-2715

J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor St. W. Tel. ME. 2471
Perkant or perduodant betkokią nekilnojamą nuosavybę, paskambin
kite į šią lietuviams gerai žinomą firmą. Sukeliami morgietei bei 
sudaromos paskolos labai mažu procentu. Turime didelį pasirinkimą 
namu, biznių, formų, sklypų ir tt. visuose Toronto rajonuose.

MARHAM - COLLEGE ST.
$2.000 įmokėti, mūrinis 7 komr 
barių per du augštus namas, ko- 
ridorinė sistema, dideli, gražūs 
kambariai, didelis kiemas, labai 
lengvos išsimokėjimo sąlygos.

DUNDAS - SPADINA
$3.000 įmokėti, mūrinis 8 kam
barių namas, koridorinė sistema, 
naujas pečius, 2 virt., garažas. 

HALLAM - OSSINGTON
$3.000 įmokėti, atskiras, 6 k. 
namas, vandeniu šildomas, gra
žios kietmedžio grindy^, 2 virtu
vės, garažas.

MANNING - HARBORD
$3.500 įmokėti, gero mūro, 8 k. 
namas, kietmedžio grindys, mo
derni virtuvė, garažas, namas be 
skolų.

oakwood - srr. clair
$5.000 įmokėti, atskiras šiurkš
čių plytų, 7 kambarių per 2 a. 
namas, kvadratinis planas, gra
žios kietmedžio grindys, alyvos 
šildymas, moderni virtuvė, gara
žas su privačiu įvožiavimu.

JANE - BLOOR
$8.000 įmokėti, gražaus mūro, 8 
kamb. per du augštus namas, 
vandeniu alyva šildomas, 2 mo
dernios virtuvės, 2 vonios, dide
lis kiemas, garažas»su šoniniu 
įvažiavimu.

WRIGHT AVE. - RONCESVALLES
$6.500 įmokėti, mūrinis, atski
ras, 7 komb. ir 2 saulės kamb.r 
per du ougštus namas, koridori
nė sistema, vandeniu šildomas, 
2 virtuvės, garažas su privačiu

P.KERBERIS

įvožiavimu, viena atvira skola 
balansui.

BLOOR - HIGH PARK
$7.000 įmokėti, puikus 8 kamb. 
per du augŠtus, šiurkščių plytų 
atskiras namas, vandeniu alyva 
šildomas, moderni virtuvė ir vo
nia, garažas. Skubus pardavi
mas.

OAKMOUNT RD. - BLOOR
$10.000 įmokėti, atskiros labai 
gero mūro, 12 kambarių narnos, 
kvadratinis plonas, vandeniu - 
alyva Šildomas, 3 virtuvės, 2 vo
nios, didelis gražus kiemas, ga
ražas su privačiu įvažiavimu, 70 
dol. pajamų savaitei ir 3 kam
bariai savininkui, viena skola, 
galima pirkti ir su mažesniu 
įmokėjimu.

RUNNYMEDE - BLOOR , 
$10.000 įmokėti, atskiros pre
suotų plytų, 7 kamb. per 2 ougš- 
tus namas, kvadratinis plana^, 
vandeniu alyva šildomas, 2 nC 
dernios virtuvės, garažas su šo
niniu įvažiavimu, namas lobai 
Švariai - puikiai užlaikytas.

PARKDALE - KING ST.
$10.000 įmokėti, 17 kambarių, 
mūrinis namas, vandenių šildo- 
masž 3 virtuvės, 2 vonios, dalis 
baldų įeina į pirkimo kainą, 500 
dol. pajamų mėnesiui ir 3 kamb. 
savininkui.

ANEX - BLOOR
$20.000 įmokėti, atskiras gero 
m;ro, 20 kambarių nomas, kvad
ratinis planas, vandeniu alyva 
šildomas, vieta 8 garai,, $9000 
metinių, pajamų. Geras pirkinys.

P. GRYBAS
a

W. A. LENCKI, B.A., LJLB.

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St W.

Room 107

Telefonas EM. 64182 

Toronto

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros —* Radio 

Technikas 
ANTANAS ČEPONIS 

TaiMtt, patikrina, prijungia ar 
—-pastatau: >-

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

motorus.
Be to, opimu namus'^pilnam instalia
vimui ar pakeitimui srovės, duoda 

techniškus patarimus.

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

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

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Aute Collision
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 

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

561 - 567 KEELE ST. TEL. junction 4773
1% Block South of St. Clair Namų tel. CE. 1-3444

TORONTO, ONT. Sav. G. KERAITIS

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

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

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

valyti viską duokite žinomai 
firmai:

Specialybė: 
Cheminis valymas įvairių 

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

30 metų valymo patyrimas

PERKANT - PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ 
KREIPKITĖS Į LIETUVIŠKĄ BIURĄ

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

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

Mūsų šios savaitės pasiūlymai:
$3.000 įmokėti, 7 k. mūrinis, 2 vir

tuvės, alyva šildomas, 2 garažai, na
mas visai gerame stovyje. Prašomo 
kaina $15.500. Crawford - College.

$4.000 įmokėti, 6 k. mūrinis, at
skiras, kvadratinio plano namas, 2 
virtuvės, alyva šildomos, turi priva
žiavimą. Pilną kaina $15.500. St. 
Clair - Bathurst.

$4.000 įmokėti, 8 nepereinami k., 
gerų plytų name; 2 virtuvės, alyvos 
šildymas, privažiavimas. Prašoma kai
na $11.000, Havelock - Bloor.

$5.000 įmokėti, 8 k. mūrinis, alyva 
šildomas, 3 virtuvės, 2 gorožoi. Prašo
mo kaino $16.000, Concord - Bloor.

$5.000 įmokėti, 8 k. mūrinis, pu
siau atskiros, vandeniu - alyva apšil
domas narnos, dvi virtuvės. Prašomo 
kaino $16.500. Glenloke - Indian Rd.

$2.500 įmokėti, 8 k. dviejuose 
augštuose, 2 virtuvės, vandeniu šil
domos, garažas. Pilna karna $12.500, 
Bathurst - College.

$6.000 įmokėti, 8 k. atskiras, mū
rinis namas, alyva - erų apšildomas, 
pilnos, geros rūsys, privažiavimas 
Oakwood - St. Clair rajonas.

$2.000 įmokėti, 8 k. dviejuose 
augštuose, dvi virtuvės, labai erdvūs 
kambariai, naujai dekoruotos, balan
sas, vienai atvirai skolai, 10-čiai me
tų. Pilna kaina $11.700.

$8.000 įmokėti, 9 k. mūrinis, at
skiras, kvadratinio plano namas, van
deniu - alyva apšildomas, didelis kie
mas su privažiavimu, viena atviro 
skola balansui 8-iems metams. Prašo
ma kaina $20.9000. Rusholme Rd. - 
Bloor.

$5.500 įmokėti, 9 k. atskiras, ašt
rių plytų namas, alyva apšildomas, 2 
virtuvės, garažas. Privažiavimas. Pilna 
kaina $18.000. Viena atvira skola ba
lansui, 7-iems metams. Rusholme Rd. 

Bloor.
$7.000 įmokėti, 9 k. mūrinis, at

skiros, vandeniu - alyva šildomas, 3 
virtuvės, privažiavimas. Prašoma kai
no $19.500. Roncesvalles - High Prk.

$3.000 įmokėti, 6 kamb. mūrinis, 
kvadratinio plono namas, dvi modern. 

f virtuvės,‘galimybė garažui. Porkdole 
rajonas. Prašomo kaina $ 13,500.

$4.000. įmokėti, 8 kamb. mūrinis, 
pusiau atskiras, alyva šildomas, mod. 
virtuvė, 4 dalių vonia, garažas. Bloor 
- Indian Rd. rajonas. Prašoma kaino 
$15.5000.

$4.000 įmokėti*, 6 komb. gerų ply
tų namas, vandeniu alyva gildomos, 
garažas. $15.300 pilna kaino. Oak
wood - St. Clair.

DĖMESIO STATYBININKAI!

Turime gerų pasirinkimu įvairaus dy
džio sklypų, miesto ir užmiesčio rajo
nuose. Skambinti VLADUI IANAUS-
KUI, tol. OL 8443.

$6.000 įmokėti, 10 komb. mūri
nis, atskiras, kvadratinio plano na
mas, vandeniu alyva apšildomos, 2 
virtuvės, garažas, 10 metų atvira sko
la. Geoffrey - Roncesvalles. Prašoma 
kaina $20.900.

$3.000 įmokėti, 8 nepereinami 
kambariai, mūriniu ’ alyva šildomos, 
su garažu. $13.90u prašoma kaino. 
Dovercourt Rd. - Queen.

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

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

$10.000 įmokėti ir daugiau, nauji 
14 kambarių tripleksai. Bloor ir St. 
Clair rajone. Modemiškai įrengti, ge- 
ruosee išnuomavimui rajonuose, ne
sunkios išmokėjimo sąlygos. Tikrai 
yerti dėmesio objektai.
$5.000 įmokėti, 6 nepereinamų kam

barių, mūrinis, atskiras, vand. - 
alyva šildomos, moderni virtu
vė,* geros mokėjimo sąlygos. 
Rusholme Rd. - College. Pilno 
kaina $17.000.

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

Turime daugeli kitų kibai gerų Ir įvairiomis kainomis bei Jmokėjimals namų, kurių dėl vietos stokos neįmanoma paskelbti.

V. JUČAS
OL 2324

V. PALIULIS

R. Kuprevičienė
OL 2325

VI. Ivanauskas
OL 8443

- Mlit.lll I I l.ii II ne III!

D. KAROSAS

J. BUCANTAS
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587 BLOOR STREET WEST. — TORONTO 
Seniausia pirkimo — tpardavimo įstaiga Toronte, 

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

KELETAS PAVYZDŽIŲ:
$3.500, Rusholme Rd. - College, atskiras, mūrinis, 8 kamb., kietos grindys, kan> 

k bariai nepereinami, dvi virtuvės, alyvos šildymas, garažas.
$3.000 įmokėti, Runnymede • Annette, 6 komb. mūrinis, gero plono, moderni vir

tuvė, labai patogus apsipirkimas ir susisiekimas.
$4.000 įmokėti, Roncesvalles - Grenadier, 7 kamb. per du augštus, mūrinis, dvi 

virtuvės, alyvo šildomas, du garažai.
$3.000 įmokėti, High Park prie Roncesvalles, mūrinis, 8 kamb., pusiau atskiras 

gero mūro, garažas, skola yra labai geromis sąlygomis ir ilgam terminui.
$4.000, High Pork rajone, mūrinis 9 kamb.*, gero plano, garažas.
$5.000 įmokėti, Parkdale rajone, mūrinis, 10 kamb., atskiras, vandeniu ir alyvr 

šildomas, privatus įvažiavimas, arti susisiekimo.
t •

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 & BUDRIŪNAS
“DISTRICT ESTATE BROKERS”

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

Patarnavimas paskoloms iš 6% be atskiro atlyginimo.
Pavieniai lotai ir didesni plotai; 
Montrealio apylinkėje; *

ŽEMĖ PARDAVIMUI:
ŪKIAI PARDAVIMUI:
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 vaL vakaro.
Res.: P. ADAMONIS PO. 6-6495. A. BUDRIŪNAS RA. 7-2690.

A. MORKIS
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.

1

2,
3,

Didžiausias pasirinkimas namų ir biznių, nes mes gauname 
iš Real Estate Board’o kooperatyviniai lištingųotus viso To
ronto namus, biznius, įvairiais įmokėjimais-ir įvairiomis kai
nomis.
Geriausios sąlygos paskoloms gauti ir morgičiams užtraukti. 
ĮSITIKINIMUI, — prieš perkant ar parduodant namą ar biz
nį, malonėkite paskambinti.

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

SABA, 
KOERTING, 

BLAUPUNKT 
GRUNDIG.

Garantuojamas 
viso pasaulio 

trumpųjų bangų 
priėmimas.

Specialiai paga
minti Kanadai

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

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

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

ŠILBYMO 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. 9123
ANT. JUOZAPAITIS.

Lietuvio elektros ir apšildymo kompanija
DEDA NAUJAS APŠILDYMO KROSNIS:

* Vandens ir oru apšildymo, 
Paprastas ar “Air Condi- 
tionning”,
Perstato apšildymą iš anglių 
j alyvą.
Taip pat atlieka įvairiausius 
elektros instaliacijos darbus.

Pigiausios kainos.
Darbas atliekamas gerai ir 

sąžiningai.
Išsimokėjhno sąlygos — 24 mėn.

Techniški patarimai veltui.

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

Naujų mašinų ir sunkvežimių

Į • CHRYSLER — PLYMOUTH — FARGO

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

TEL. MU. 8333

M

Puikus garažas, atliekami visi remonto darbai.
Lietuvių kalboje visas informacijas suteiks kvalifikuotas auto 

mechanikas BRONIUS ZOLPYS.
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V. VA SIS - Vasiliauskas 
REAL ESTATE and BUSINESS BROKER

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

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

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

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

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

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

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

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

SODBUSY Ont.
* Rekolekcijos šįmet pas mus 
įvyks kovo 26 - 27 d.d. Pradžia 
šeštadienio rytą 10 vai. Vakare 

v ■ pamokslas 7.30. Baigsis sekma
dienį užbaigiamuoju pamokslu 
ir palaiminimu po sumos. Reko
lekcijas ves kun. V. Kriščiūne- 
vičius iš Detroito. Kviečiu visus 
Sudburio ir apylinkės lietuvius 
dalyvauti dvasiniame atsinauji
nime. Kun. A. Sabas,

Sudburio lietuvių klebonas.
Gitą Genovaitė Pranckienė, 

priklausiusi evangelikų liuter. 
bažnyčiai, perėjo į katalikų tikė
jimą. Kūmai buvo A. Šklereckas 
ir B. Jakubonienė, kuri nuošir
džiai talkininkavo klebonui Ge
novaitę paruošti katalikų tikėji
mui. '-'u ' '?•

Tvarkosi šeimos. Dvi susidėju- 
sios poros gražiai susitvarkė pa
gal Kat. Bažnyčios įstatymus. 
Yra ir daugiau’porų pasiryžusių 
pasekti šitų kilniu pavyzdžiu. 
Kaikurios poros, kurios negali 
gauti Bažnyčios palaiminimo 
dėl to, kad viena pusė nėra lais
va, kiek teko iš rimtų šaltinių 
patirti, ruošiasi garbingai išsi
skirti. Gavėnia kaip tik pats tin
kamiausias laikas susimąstyti ir 
sutvarkyti gyvenimą«Su-džiaugs 
mu tenka pastebėti,; kad. gavė-' 
nios metu ir lietuviai uoliau lan
ko savo pamaldas.

Žvilgsnis praeitin
Nors Sudburio lietuvių kolo

nija ir nėra didelė, tačiau kaiku
rie lietuviai čia gyvena’ jau gana 
seniai. Daugumas senosios kar
tos ateivių atvyko į Kanadą ne
trukus po I D. karo. Senieji lie
tuviai pasakoja, kad vienu tarpu 
Sudbury yra buvę apie 400 lie
tuvių. Visi dirbo INCO kompa
nijos kasyklose, liejyklose ar 
valyklose. Tačiau vėliau, užsi
dirbę daugiau pinigų, išsikėlė į 
pietų Ontario ir ten įsigijo dau
giausia tabako ūkius. Daugumas 
Kanados liet, tabako augintojų 
ekonominį, pagrindą yra gavę 
Sudbury. Dabar iš senosios kar
tos lietuvių Sudbury j e yra likę 
tik apie 60 žmonių. Didžiąją da
lį sudaro naujieji ateiviai. Su se
naisiais ir naujaisiais dabartiniu 
metu Sudbury ir apylinkėje — 
30 mylių spinduliu — gyvena 
apie 500 lietuvių. Tam tikra da
lis tiek naujųjų, tiek senųjų gy
vena. kaip pelė po šluota, visai 
nedalyvaudami lietuvių subuvi
muose nei pamaldose. Visi pa
reigingieji, susipratusieji, pado
rūs lietuviai* lanko lietuviškus 
parengimus, brangina lietuviš
kas pamaldas ir įvertina lietu
višką mokyklą. Atsiranda vie
nas kitas ir mažiau religingas 
lietuvis, kuris lanko ir remia lie
tuviškas pamaldas tautiniu po
žiūriu, nes puikiai supranta, kad

BALČIAUSIAI ir ŠVARIAUSIAI 
baltiniai tžskalbiami Metropolitan 

Toronto rajone

Canada Laundry 
KE. 1146

Mes paimame ii namų ir pristatome 
BE ATSKIRO MOKESČIO.

Jūsų potogumui turime CASH & 
CARRY kroutuvę 1125 Dundas St. W.

Kalbame ukroinietiškai, lenkiškai, vo
kiškai ir lietuviškai.

A. STANCIKAS
Baigęs Notional Radio Institute Radio 

ir televizijos skyrių.

TAISAU

RADIO APARATUS
Aparatai paimami ir grąžinami j 

namus veltai. 
Darbas garantuotas. 

Prašau skambinti ME. 1602, kasdien 
nuo 6 vai. iki 9 vai. vakaro ir šešta* 
dien t e ts nuo 9 vol. iki 12 vol. ryto.

• '/j

ros pirkinys, dėl skubaus pardavi
mo.

7. HIGH PARK-BLOOR, $4.900 įmo
kėti, 9 kambarių, 2-jų ougštų et 
sk i ra s mūrinis, 2 virtuvės, vande-

* niu - alyva Šildomos, didelis kie
mas ir garažas.

8. GRENADIER RD. - INDIAN RD., 
$6.000 įmokėti, 11 didelių kam
barių, 2-jų atskirų butų, atskiros, 
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

bažnyčia padeda išlaikyti ir lie
tuvybę.

Senosios kartos lietuviai čia 
neturėjo savo kunigo, nei pamal
dų, nei lietuviškos mokyklos. 
Veikė — ir dabar veikia — ko
munistinė “Sūnų ir Dukterų“ 
draugija, bet iš naujųjų ateivių 
niekas jai nepriklauso. Senųjų 
dauguma atprato visai ,nuo baž
nyčios ir atšalo, tačiau negalima 
sakyti, kad būtų komunistai, 
kaip kaikurie iš naujųjų ateivių 
pradžioje juos visus pravardžia
vo ir niekino. Dalis-jų buvo šu- 
kjaidinti klastingos propagandos 
bet dvasioje nėra tokie. Jei nau
jieji ateiviai būtų panašiose są
lygose gyvenę, tai gal būtų -ir 
ne kitokie. -

Po II. D. karo prasidėjus nau
jai imigracijai, į Sudbury atva
žiavo nemažai ir lietuvių, dau
giausiai viengungių. Po 1949 m. 
Montrealio “seimo” čia įsisteigė 
Kanados Liet. Tarybos ir Sąjun
gos skyriai, kurie tarpe savęs 
smarkiai kovojo. Būdavo, atsiti
kimų, kad tokioj mažoj koloni
joj tuo pačiu laiku suruošia pa
rengimą ir vieni ir kiti.

Šeštadieninė mokykla
Tokiame kovų įkaršjtj^ apie 

vieną iš svarbiausių 'lietuvybės 
išlaikymo veiksnių —■ lietuvišką 
mokyklą — nė nepagalvota. Ta
čiau 1950 m.' rugsėjo gale buvo 
atkeltas iš Sault Ste Marie kun. 
A. Sabas, kuris, pastebėjęs lie
tuvių kolonijos gyvenime tą di
delę spragą, jau tų metų spalio 
pradžioje sušaukė tėvų susirin
kimą, kuriame buvo pritarta 
šeštadieninės mokyklos steigi
mui ir tą pačią dieną buvo iš
rinktas tėvų komitetas. Jam dve
jus metus sumaniai ir nuošir
džiai vadovavo Augustinas Ja
siūnas. Mokykla buvo pavadin
ta Tumo Vaižganto vardu. Pir
maisiais mokslo metais prisirašė 
apie 20 mokinių, kurių tarpe 6 
iš senųjų. Tačiau senosios kartos 
lietuviukai labai mažai suprato 
lietuviškai ir jiems pamokos pa
sidarė neįdomios. Dėl to greit 
nustojo lankyti mokyklą. Liko 
tik vienas kitas. Gaila, kad ne- 

WINDSOR, Ont
Išnyko streikų pavojus. Praei

tą savaitę galutinai susitarė, pa
grasinę streiku, Chrysler kompa
nijos darbininkai su kompanija. 
Jie išreikalavo panašias kaip ir 
Fordo, darbininkai sąlygas. Atro
do, kad ir visas gyvenimas įeis į 
normalias vėžes. Gaila, kad dar
bininkai per mažai kreipia dė
mesio į unijų judėjimą ir už tai 
jose įsigali komunistai. Pavyz
džiui, kai buvo balsuojama dėl 
streiko, iš 7000 su virš darbinin
kų susirinko tik 2500. Už tai pa
tys kalti, jei paskui tenka kelis 
mėnesius vargti. Neturėtume 
žiūrėti į tai pro pirštus ir leistis, 
kad komunistai vadovautų.

Windsoras kaip pereinamoji 
stovykla. Per čia vyksta visokie 
žmonių įšmugeliavimai į Ameri
ka. Lietuviai čia irgi pastoviai 
neužsilaiko. Pabus kiek naujai 
atvykęs ir, žiūrėk, anoje upės 
ousė'e. Lietuviu kolonija čia ne 
didėja, bet mažėja. Tiems praei
viams nerūpi įsijungimas į lie
tuvišku veiklą. Gefai, kad turi
me tokius gerus kaimynus už 
upės, Detroito lietuvius. Jie vi
sada vienokiu ar kitokiu’ būdu 
ateina mums i pagalba.

Šaunios išleistuvės. Greitu lai
ku Windsora apleidžia Vytautas 
Zubrickas. Windsoro ateitinin
kai surengė jam išleistuves ir pa
linkėjo naujoje vietoje vėl įsi
jungti j bendrą lietuviška veiki
mą ir ateitininkų eiles. Sėkmės 
naujoje žemėje. Jis čia gyveno 
nuo 1950 m. ir dirbo laikrodinin
ko darbą.

mūro, opynouji^ vandeniu alyva 
šildom., gražus kiemas ir garažas.

11. BLOOR -' HIGH PARK, $3.900 
įmokėti, 9 nepereinami kamba
riai, gero mūro, atskiros,, alyva

'šildomas, labai didelis kiemas, ge
ras pirkinys.

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

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

pastebėjo kriti-

buvo galimybės surasti jiems 
atskirą mokytoją.

Pirmuosius mokslo metus mo
kytojavo du mokytojai: vedėja 
M. Venckevičienė ir kun. A. Sa
bas. Antraisiais mokslo metais 
1951*52 M. Venckevičienę pakei
tė G. Lumbįęnė. Tais metais mo
kykla ypač pasižymėjo gražiai 
paruoštais vaidinimais. 1952-53 
m. G. Lumbienę pakeitė R. Bag
donas ir prisidėjo dar trečia mo
kytoja. S. Poderienė. Mokinių 
skaičius pašoko iki 27, bet metų 
gale beveik visada telieka tik 
apie 15. 1953-54 m. vėl grįžo į 
savo senas pareigas M. Vehcke- 
vičienė. 1954-55 m. mokytojauja 
keturi mokytojai: vedėjas kun. 
A. Sabas, A. Baltutienė, J. Vai- 
čeliūnas ir V. Montvilas. Moky
tojai visą laiką dirba be algos, 
tačiau tėvų komitetas, iš mokyk
los parengimuose gauto pelno 
.Įteikdavo Kalėdų, Velykų ir 
mokslo metų užbaigimo proga 
pinigines dovanas. Ypačiai geras 
dovanas ‘mokytojai gaudavo, kai 
tėvų komitetui, pirmininkavo A. 
Jasiūnas. Per pirmuosius dvejus1 
mokslo metus būdavo renkamas 
mokestis ir nuo kiekvienos Šei
mos leidžiančios vaikus i šešta- 
cfteninę mokyklą po $1.50 mėne
siui. Bet kadangi ne visi tėvai 
savo .pareigą atliko, tai,, trečiąį- 
siąis mokslo metais buvo panai
kinti visi mokesčiai ir mokykla 
laikėsi tik iš savų mokyklos pa
rengimų pelno. "Atsiradus tam 
tikram trynimuisi tarp bendruo
menės valdybos ir tėvų komite
to, nutarta pavesti mokyklos 
globą pačiai bendruomenės val
dybai. Tėvai turi-tik savo atsto
vą prie bendruomenės valdybos.

Sudburiečiai neturi nei savo 
salės nei kitų patalpų. Todėl jau 
penkti metai patalpas nuomoja 
■iš Christ the King parapijos už 
$20 mėnesiui. Pamokos tęsiasi 
nuo 9 iki 12 vai. Su širdgėla 
tenka pastebėti, kad tik apie 50% 
mokyklinio amžiaus lietuviukų 
lanko šeštad. mokyklą. Čia dau
giausiai yra kalti nė vaikai, bet 
tėvai, kurie patys tautiškai ne
susipratę, ir nemoka Įdiegti tė
vynės meilės savo vaikučiams.

Nėra namų be dūmų. Taip ir 
mūsų kolonijoje ne viskas vyks
ta sklandžiai. Susikibo Bendruo
menės valdyba su Tautos Fondo 
atstovu dėl Vasario 16-tos proga 
surinktų Tautos Fondui aukų. 
Tikimės, kad viskas baigsis ge
rai.

Kada gi išmoksim važinėti au
tomobiliais? Vieni sudaužom 
mašinas, kiti kaulus susilaužom. 
Ačiū Dievui, kad dar nei vienas 
neužsimušė. Neimkime pavyz
džio iš jankių, kurie laksto, kaip 
protą praradę. Svaigalai ir ben
zinas nesimaišo. Šluota.

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

Advokatai — Notarai
38 King St. W. - Toronto 

Suite
Telef. įstaigos:
EM. 3-7461

46.
Telef. namų:

BE. 3-0978

Seymour Hermant
ADVOKATAS. NOTARAS 

ir tt

■ Suite 410

394 Bay St, Toronto, Ont
Telef.: EM.4-9912 

orte EM. 4-8532.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

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

GYDYTOJAS ir

Dar geriau
Vieno uosto tavernos savinin-

Miegas irgi nuomonė
buvo ruošiama jauno _________ _______________

drajš^birgo premjera. Į paskuti-1 kas prie Įėjimo pakabino užra- 
nę repeticiją buvo pakviestas šą: “Televizijos mes neturime, 
žymus1 teatro kritikas. Jau antrą bet pas mus kas vakaras susi- 
veiksnąą vaidinant autorius pa- muša!” Lankytojų padvigubėjo,' 
stebėj* Jfcad. kritikasmiega. ...... .....

— Kaip tamsta gali miegoti 
per 'vaidinimą, kai tamstos nuo
monė'rnan taip svarbi — per- 
traukoš. metu ėmė priekaištauti 
autorius.

— Jaunuoli, miegojimas taip 
pat nuomonė 
kas.

Ir jie reikalingi
Sugautam vagišiui tardymo

metu sako tardytojas:
— Tamsta sugautas vagiant 

jau šešioliktą kartą. Ar tamsta 
manai, kad šitokie vyrukai dar 
reikalingi pasauly?

— O kaip gi1? Tik dėl mūsų ir
tamsta ir višąs teismas tereika- 

■ a - - - a -- ■' ' • ’ ** *'. • ’ / ' .hngi.
. uGrąsinantieji laiškai - .

Susierzinęs žmogutis pasakoja
savo ■pažįstamam' policininkui:

— Mąh. j au įkyrėjo tie nuoląti: 
niai grasinantieji laiškai ir nebe
žinau, %*ą sų. jais daryti.

— jĮĮes galime Tamstaį padėti;
Gal numanote, , kas jums tu.es 
laiškūs siunčia?

— Žinoma! Nagi mokesčių ins
pekcija! a ” t 

Jeigu jis neatsimena
Garsusis televizijos kalbėtojas 

vysk. Fulton-J.^Sheen kalbėda
mas niekad neturi jokių užrašų. 
Paklaustas dėl to žurnalistų, jis 
kartą taip paaiškino:

— Kadaise tikėdavau savo 
kalbas pasirašęs ir skaitydavau. 
Kartą dėl to išgirdau šitokią vie
nos senos škotės pastabą:

“Jei jis pats neatsimena tų da
lykų, kaip mes galim atsiminti”!.

Nuo to meto nebesiimu jokių 
lapelių su pastabomis.

Mokykloje
Mokytojas pasako .sakinį ir. 

klausia mokinių, kur ten klai
dingai pasakyta...

— Arklysrir kąrvė ganosi pie
voje. Ar teisingas sakinys, Jo-, 
nuk? •’ ' ■ / '

— Neteisingas, — atsako kiek 
pagalvojęs Jonukas.-

— O kur čia klaida?
— Moterišką ręikia pirma pa

sakyti ... ' v •

: “Televizijos mes neturime, 
bet pas mus kas vakaras susi- 

bet policija visdėlto įsakė užra
šą pašalinti.

Gražiausia pasaulyje
— Tu esi gražiausia moteris 

visame' pasaulyje!
— Tu sakytum taip, jei taip ir 

negalvotum.
— O tu galvotum taip, jei aš 

taip ir nesakyčiau ...
Neilgam

Prieš vyriausybės rūmus Pa
ryžiuje sustoja auto taksi. Išli
pęs iš jo ponas prašo šoferį pa
laukti, bet tas nesutinka.

— Tamsta gal sutiksit,.kai pri
sipažinsiu, jog esu naujosios vy
riausybės ministdrių pirminin
kas.

— O, tai kitas reikalas. Jūs, 
beabejo, greit grįšit. Tiek tai ga
liu palaukti.

Gerai tiktų
— Na, tik nesupyk, bet tavo 

ausys tai tikrai nepaprastai di
delės. -

— Taigi, iš mano ausų ir tavo 
proto išeitų tikrai pirmos rūšies 
asilas...

OKULISTĖ
B. BEJNAR'- BUKOWSKA 

dirba nuo 1944 metų.
94 LAWS ST., TORONTO 

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

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

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

PERKĖLĖ 
savo biurą i

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

Garantuotos anglys yra geriausios I

Visų rūšių anglis ir malkas užsa
kykite per mūsų atstovus DOMINION

COAL & WOODVYT. ir SIGITĄ AUŠROTUS
• ■ - > fe. ' '■

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

SAVI PAS SAVUS ! I
Sąžiningas ir greitas patarnavimas: taisorpe^uto mašinas, kei
čiame alyvą, aprūpiname degalais ir kt. auto reikmenimis, taip 
pa’t plauname ir dedame mašinoms stiklus. Darbas garantuotas.

BROLIŲ DUNDŽIŲ GARAŽE 
(WHITE ROSE GAS STATION)

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

REMONTO DARBUOSE LIETUVIAMS 10% NUOLAIDOS. 
Įsitikinkite — rieapsivilsite.

JONAS ir VYTAUTAS DUNDŽIAI.

35

510 nuolaidos, kas atsineš šį skelbimą ir pirks nemažiau kaip už $50
_____'

a nnih
Tik pažvelkit Į šį modernų miegamąjį!

.2 gąbajų moderniško stiliaus miegamasis, į kurio komplektą įeina: 
ova, komoda su talpiais stalčiais, spinta, spyruoklinis matracas, 
1 pūk. pagalvės, 2 kamb lempos su gaubtuvais ir Chenille lovos 
ižtiesafas, Speciali žema kaina $125. Taip pat turime įvairių kom
plektų miegamųjų sofų, gazo ir elektr. krosnių, skalbimo mašinų, 

kilimų,^ spintų ir visa, kas reikalinga namų apstatymui 
lengvos išsimokėjimo sąlygos. Pristatymas ir perlai*

rymas prekių veltui. Atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak

COLLIS FURNITURE COMPANY
439 QUEEN ST. W. (prie Spadina). Tel. EM. 6- 8094

DR. W. K. WLODKOWSKI 
buvę* Varšuvos i, Gdynė* ligeninių 
ordinatorium ir Vienos bei Paryžiau* 

universitetų klinikų asistentu. 
DARBO VALANDOS: 

10-12 vol. ryto ir 3-8 vol. vok.
223 SHAW ST., TORONTO 

4tarp Queen ir Dundas) 
Telefonas KE. 5885.

Bendra praktika, genekologija ir gim
dymo pagalba.

Dr. M. Arštikaitytė
AKIŲ UGŲ SPECIALISTS 

Pritaiko akinius
167 College (kampas McCaul) 

Kabineto Nr. 9 
Toronto

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

namų WA. 3-5555

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W.

(prie Dufferin)

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

Rentgenas pagal susitarimą.

Telefonas ME. 2933.

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

NAUJAS KABINETAS

280 Roncesvolles Avė.

Telefonas OL. 4778.

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

Kitu iaiku/paga! susitarimą.

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

(torp Gladstone ir Rusholme Rd.)

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

Telefonas LO. 1794
' Toronto -~-

Dr. V.P. Baltrušaitis
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Bendroji praktika, moterų ligos su 
gimdymo pagalba specialiai. 

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

Priėmimo va!.: 1.30 -3.30 po pietų, 
5.30-8 vai. vak. Kitu laiku joagal 

susitarimą.

1

Dr. J. J. VINGILIS
VIDAUS LIGOS 

PERSIKĖLĖ J 
BEAVERBROOK - KIPLING AVE.

KAMPAS. 
ISLINGTON, TORONTO, ONT. 

Telefonas BE. 1-1310. »

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS 

Baigęs universitetą Vokietijoje 
ir Kanadoje

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

TORONTO

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

2-9 vai. vak. (pagal susitarimą).

Raštinė: OLiver 4451

Dr. P. MORRIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimų

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

Dr. Alexander SZATMARI 
NERVŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

susitarimą.
Telef. įstaigos WA. 1-0556 

namų LL. 5228.

Bernhard & Scott 
Advokatai, Notarai 

Bendroje įstaigoje dirba 
Ant. Liudžius 

bu v. advokatas Vilniuje, 
Tremtini)} Reikalams Teisių 

patarėjas.
73 Adelaide St. W., Toronto 

Suite 436
Lietuviško) kolbončius prašomo kreips 
tis: pirm, ir treč. 6-8 v.v.; ontr., ketv. 

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

STANLEY SHOE STORE
Augiausios rūšies moterų, vaikų Ir 
vyrų botai, normalaus dydžio ir platus 

EE—EEE
1438 Dundas St W. Toronto

386 Bathurst St Toronto 
Telef. EM. 8-1344
t i

Odos ir Veneros ligų specialistai. - 
3 Spadina Rd., Toronto 

(Bloor - Spadina kampos) 
Darbo valandos: 10-12 ir 3-7 pp. arba 

pagal susitarimą.
Tel. WA. 1-6614 arba WA„ 2-8015

Dr. A.’ Ratinow
L.M.C.C.

Dirbęs Europos ir Kanados ligoninėse
Vidous ligų specialistas: Širdies ast

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

Tel. WA. 1-6708

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGU
KAMPAS BLOOR IRBROCK AVL* 

TORONTO '
Gėlimas iš 613 Brock Ave.)

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

Telefonas OL. 6851 k

ŠEGAMOGASDr.
Specialistas chirurgas

4906 Wellington, Verdun, 
Montreal 19. r

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

Tel: YO. 3611 — office
PO. £-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 Avenue Rep
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 Z

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

kampos EucIJd Avė.
Priima vakarais nagai susitarimą. 

Telef. EM. 8-9822

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

Patikrino akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

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

(at Dundas)

DANTISTAS
Dr. ELIAS WACHNA

Priėmimo vai. 10-12, 2-6. Pirmadie
niais, ketvirtadieniais priima tarp 7-9.

386 Bathurst St. Toronto
Tel. EM. 4-6515

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.0

Pritaiko akinius visiems akių defek
tam. ištiria akių nervus, kuri* do J 
nai sukelia galvos skaudėjimą ir nėr-, 
vingumą. Kolba slavų kalbomis.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924 •

Biles & Wratten
ADVOKATAI. NOTARAI 

ir tt
John F. Biles, 

Leonard E. Wratten.
Telefonai:

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

lomu to.
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Šv. Jono Kr. parap. žinios

— Graudžių Verksmų pamal
dos sekmadieniais 7. v.v., penk
tadieniais 7.30 v.v 
Keliai. t

— Ateinantį šeštadienį 10 vai. 
rytą parap. bažnyčioje iškilmin
gos pamaldos už Vokietijoje tra
giškai žuvusį vilnietį a.a. kun. 
Vaclovą Šarką. Pamaldų metu 
gieda sol. A. Ščepavičienė.

— Parapijos kunigai šią savai
tę baigia vizituoti Westono Ir jo 
apylinkės lietuvius.

— Jaunimo klubo susirinki
mas penktadienį 7 v.v. parapijos 
salėje. ;

— Sekmadienį -9.30 vai. pa
maldos aukojąmos už a.a. Felik
są Niaurą, 11 vai. — už a.a. muz. 
Antaną Vanagaitį,

Prisikėlimo parapijos žinios
— Parapijos metinės rekolek

cijos praėjo su dideliu pasiseki
mu. Savaitės dienomis jose da
lyvavo netoli tūkstančio, o sek
madienį siekė net 2000. Padėkos 
vertas rekolekcijų vedėjas Tėv. 
J uvenalis.

— Orkestro studijai nupirkti 
35 pučiamieji instrumentai. Ją 
lanko 27 berniukai ir 13 mergai
čių. Bendra studijos pamoka — 
pirmadienį 6 vai. vak., kleboni
jos patalpose.

— Sporto klubo “Aušra” krep
šio komandos treniruotė vyksta 
kiekvieną šeštadienį nuo 5 iki 7 
vai. vak., ukrainiečių salėje, 400 
Bathurst St. Krepšio komandos 
reikalų vedėjas yra L. Leveckas, 
o treniruotojas P. Puškorius. 
“Aušros” kluban priimami tik 
nepriklausą kitiems lietuviš
kiems sporto klubams.

— "Aušros” futbolo koman- 
don prisirašę nariai kovo 20 d., 
12 vai. renkasi į klebonijos pa
talpas svarbiam pasitarimui. 
Futbolo komandos reikalų vedė
jas yra J. Gudas.

-— Tėvai prašomi- registruoti 
vaikučius pirmai komunijai pa
rengti. Galima registruoti ir te
lefonų KE. 0621.

-- PERM Būrelis rengia di
džiulį bazarą. kuris įvyks balan
džio 16 d.Lįetuvių Namuose. 
— Žiemos bazaras, kuriame 
leidžiami penki augštos vertės 
fantai, įvyks gegužės 7 d. Para
pijiečiai. ypač jaunimas, kvie
čiami platinti bazaro knygutes 
kanadiečių tarpe.

— T. Bernardinas šią savaite 
išvyksta į Amsterdam, N Y, pra
vesti misijas.

— Ateinančią savaitę lankysi
me parapijiečius sekančiose gat
vėse: Quebec Ave., Gothic Avė., 
Glendonvvynė Rd., Pine Cr. Rd., 
l’lendenan A v.. Parkview Gdns, 
Birchview Ave.. Oakview Ave.. 
Idyllwood Cr.. Evelyn Ave.. Eve 
Ivn Cr. Annette St.. Kennedv 
Pk. Rd.

Kryžiaus

Nebus pamokų
Ryši am i su Toronte vykstan 

čiomis liet, mokytojų dienomis 
šį šeštadienį, kovo 19 d., šešta
dieninėj mokykloj ir augštesn. 
1. kursuose pamokų nebus.

Pasikeitė Konsulo telefonas
Lietuvos Gen. konsulo Kana

doje min. V. Gylio telefonas nuo 
kovo 20 d. pakeičiamas į RO. 2 - 
2376. Adresas lieka tas pats. .
K. Liet. Kat. Kultūros Draugijos 

valdyba
pereitą pirmadienį pasiskirstė 
pareigomis: pirm. B. Sakalaus
kas, vicepirm. Tėvas dr. Bernar
dinas Grauslys, OFM, iždininkas 
S. Čepas, sekretorius inž. J. Jasi- 
nevičius, platinimo reikalams 
kun. dr. J. Gutauskas, namų įsi
gijimo fando narys inž. dr. A. 
Juozapavičius, valdybos narys 
A. Saulis.

LTS susirinkimas
Kovo 20 d., 3 vai. p.p.. Liet. 

Namuose, kviečiamas KLTS To
ronto skyriaus metinis narių su
sirinkimas. Narius ir prijaučian
čius prašome dalyvauti.

Valdyba.
Nauji seniūnai

Apylinkės valdyba kovo 10 d. 
.patvirtino 10 rajono seniūnu 
Kudreikį Praną — 259 Wright 
Ave.; 12 raj. seniūnu — Vaškelį 
Br. — 23 Oakmount Avė. Dar 
trūksta seniūnų 1, 2, 4, 6, 8 ir 11 
rajonams.

“Varpo” choro koncertui 
balandžio 16 d., bilietai gaunami 
Margis vaistinėj — 408 Ronces- 
valles Ave., tel. LL. 1944; Ber- 
žinsko krautuvėje — 1212 Dun
das St. W., tel. 
chcro valdybos 
261 Roxton Rd.

LA. 9547 ir pas 
nari Al. Kuolą, 
tel.LO. 3470. '

Valdyba.

.. . ..........    -..................................—..................................-i . ii|irli.i.R>wl»iniili m i...—

Kovo 19 dienax Hamiltone,
WESTDALE COLLEGIATE SALĖJE, MAIN ST. W

’•CIUKLICNię^; ANSAMBLIS 
iš Cleveland, Ohio, duos liettfviškir<<ainų, muzikos ir šokių v- ------

Dirigentas — komp. ALF. MIKULSKIS. 
Kanklių orkestro vadovė — O. MIKULSKIENĖ. 
Tautinių šękių vadovė — A. RAULINAITIENĖ.

Scenarijus. — A. KAVALIŪNAS: 
Konferuoja — ALD. MALCANAITĖ.

Koncertą!
MALONIAI VISUS KVIEČIAME Į ŠĮ DIDĮJĮ KONCERTĄ ATSILANKYTI.

Pradžia 7 v. v.
Bilietai: $3, $2, $1.50. TFA Kanadoje Hamiltono sk.

Toronto Lietuvių Namų vai- ( Šv. Andriejaus'liuterionitj baž- 
dyba, jei gaus leidimą, projek- nyčioje, Carlton iy J ar v i s.,fevių
tuoja namams užstatyti trecią 
augštą.

Vasario 16 šventės minėjimo 
, pajamų - išlaidų apyskaita

Surinkta aukų prie įėjimo..........$903,91
Padaryta išlaidų:
Prof. K. Pakšto kelionės bil. iš

Vašingtono ir atgal ............ 80,00
Solisčių Krištolaitytes ir Stempu- 

žienės kelionė iŠ Cleveland© ir 
atgal ................t.

Muzikui St. Gailevičiui už akom- 
panavimę ir dirigavimų ...

"Žib." spaust, už 1200 progra
mų atspausdinimų ...............

Garsiakalbio nuoma, šviesų įren
gimas ir sales valymas .....

Scenos praplatinimas ir naujų 
laiptų į scenų padarymas ... .

Įvairios kitos smulkios išlaidos ..

) 44,00

50,00

29.70

31,00

55,00
48,61

Viso. ..$438,31 
Liko pelno $465,60, kuris apylinkės val
dybos vasario 24 d. nutarimu paskirsty
tos: Tautos Fondui įskaitant ir 
parduotus TF ženkliukus .......  400,00
Toronto apylinkės valdybai ....'. 65,60

Viso...$438,31
Toronto apylinkės valdyba.

A. t A. Kunigui V. Š A .K K A I 
po automobilio katastrofos mirus, 

jo pusbroliams: p. Stasiui Kazėnui ir p. Taškūnains bei ki
toms giminėms gilią užuojautą reiškia

VKLS Toronto skyrius.

kampe, kovę 20' d.y Į vąl. pp./lie- 
tuvių pamaldos. Ateisiančios pa
maldos Didįjį. Penktadienį, ba
landžio 8 d., įvyks'jau 9 yąį. rytą.

Kun. dr. M. Kavolis.
SLA 230 kupos mėnė&inis 

susirinkimas"^“1" 
įvyko praeitą sekmadienį. Sirgo 
nariai: Pr. Iškauskas, Ji. PetreĖs, 
Dagilienė ir Jucys. Naujai'gyvy
bę ir ligoje pašalpai gauti apsi-‘ 
draudė J. Jasiunas.

Kpnservatorių partijos įgalio
tinis atsiuntė Hon. George A. 
Drew kuopai sveikinimą Vasario 
16 proga. Valdyba. įgaliota raštu 
padėkoti už gautąjį sveikinimą. 
Susirinkimas nutarė išmokėti 
KLB Kultūros Fondui $10 švie
timo reikalams.

Plačiau apie SLA uždavinius 
ir reikšmę bei apsidraudimą lie
tuviškoje draudimo organizaci
joje, pranešimą padarys sekan
čio mėnesio susirinkime J. Yo- 
kubynas ir A. Eręnzelis.

Ligoje pašalpai gauti dabarti
niu patvarkymu gaunama: 
mokant 

mėn.
$1.00

2.00
3.00
4.00

• 5.00

sergant 
namie 
$52.00 
104.00. 
156.00 
208.00 
260.00

MONTREAL, One
Atsišaukimas į Montrealio

* lietuvius
Šį šeštadienį, kovo 20 d., įvyks

ta rinkimai į Montrealio seime
lį. Kviečiame visus lietuvius-es 
kuo skaitlingiausiai dalyvauti 
rinkimuose ir tuomi įrodyti sa 
ve tautini sąmoningumą. Nuo 
mūsų pačių priklauso ar mes 
remsime visų lietuvių vienybę 
Kanados Liet. Bendruomenės rė
muose ar ją paliksime savo liki
mui.

Nedalyvaudami rinkimuose 
mes pakenksime sau ir savo tau
tinei bendruomenei.

Pagal Rink. K-jos skelbimą 
rinkimai bus vykdomi šiose vie
tose: šv. Kazimiero parapijos sa
lėje, 3424 Parthenais St., nuo 9 
vai. 30 min. ryto iki 2 vai. p.p., 
Ville Jack Carttier, 28 Leblanc 
St., nuo 3 vai. p.p. iki 5 vai. vak.

A V parapijos salėje, 377 Willi- 
brord Ave., Verdun, nuo 2 vai. 
30 min. ryto iki 2 vai. p.p. Nuo 3 
vai. iki 6 vai. p.p. Ville Lasalle. 
7722 George St., “Neprikl. Lietu
vos” red. patalpose.

Vieningai ir skaitlingai daly
vaukime rinkimuose ir paragin
kime savo artimuosius nepa-

“Caritas” koncertas
Toronto liet. “Caritui” prašant. 

Ch. Dubois oratorija “Septyni 
Kristaus žodžiai nuo Kryžiaus” 
bus pakartota Šv. Jono Kr. liet, 
bažnyčioje Verbų sekmadienio 
vakare. Pajamos skiriamos Ve
lykų šventėms sušelpti vargšus.

Jonas Gustainis, iki šiol gyve
nęs Edmontone, Altą, persikėlė 
i Torontą. Ponia Gustainienė jau 
anksčiau pradėjo stažuoti mote
rį} ligoninėje. ’

Kas paėmė laišką 
iš "TŽ” redakcijos, adresuotą S. 
Smalinskui, 5145 - 30th St., Det
roit 10. Mich, ir siųstą iš Lietu
vos? Adresatas iki šiol negavo. 
Laiškas labai svarbus, todėl ma
lonėkite pasiųsti adresatui nu
rodytu adresu, ar grąžinti “Tėv. 
Žiburių” redakcijom

Rytų Lietuvos problemas 
pereitą penktadienį svarstė To
ronto intelektualų klubas savo 
eiliniame susirinkime su vieša 
dr. A. Šapokos paskaita. Prele
gentas aptarė Rytų Lietuvos ar
ba Vilniaus krašto padėtį varžy
bose trijų pretendentų — lietu
vių, gudų ir lenkų. Susirinkimas 
tą klausimą toliau diskutavo dar 
daugiau valandos. Buvo tarp kit
ko iškeltas klausimas ar never 
tėti} paieškoti būdų reaguoti i 
gudų toli siekiannčias propagan
dines pastangas. Z

Pilietybės ir imigracijos de
partamento Toronto skyriaus ry
šininkas Mr. John Sharp nuo ko
vo* 1 d. perkeltas į Hamiltoną, 
kur atidaromas minėto departa
mento naujas skyrius. Mr. Sharp 
numatytas to skyriaus vedėju.

Credit Union 
atstovų suvažiavime kovo 4-6 d. 
Toronte Roayal York viešbutyje 
lietuvių kooperatyvas “Parama” 
buvo atstovaujamas vieno val
dybos nario. Studentė Petruly
tė pasipuošusi tautiniais rūbais 
atstovavo lietuviu tautine grupę. 

. ; s. g.
Sužeidė B. Kukalienę

Pereitą ketvirtadienį 7.30 vai. 
rytą Eglinton g-vėj sužeista Br. 
Kukalienė. Sužeidusios mašinos 
šoferis pabėgo ir iki šiol policija 
jo nesurado. B. Kukalienė buvo 
nuvežta ligoninėn.

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

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

Čia Jūs rasite daugybę visame Toronto mieste parduo
damų nekilnoiamo tu’•♦o n«’»»«avvbių didžiausį pasirin
kimą. Nuo mažiausio iki didžiausio.

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

im wndas stw. 't*l la- 
J. Beržinskas.

Užsakymai priimami ir paitu.

“Septyni paskutinieji Kristaus 
žodžiai ant kryžiaus”

Įspūdingoji Th. Dubois orato
rija pereitą sekmadienį buvo iš
pildyta šv. Pranciškaus bažny
čioj šv. Jono Kr. parapijos choro, 
solo partijas giedant vietos so
listams: op. soĖ Pr. Radzevičiū
tei, Br. Marijošiui, Al. Kuolui ir 
L. Januškai. Chorą dirigavo nuo
latinis jo vadovas kun. B. Pace- 
vičius, vargonais solistams ir 
chorui akomponavo kun. dr. 
Roff. Po oratorijos choras dar 
išpildė “Adoramus te", paskum 
sekė klebono kun. Ažubalio pa
dėkos žodis ir pagaliau palaimi
nimas Švenčiausiuoju.

Oratorija labai tiko gavėnios 
rimčiai ir lietuviškos visuomenės 
buvo maloniai sutikta užpildant 
didžiulę bažnyčią. Tai rodo, kad 
mūsų visuomenė dar tebegyve
na lietuviškąja dvasia, senomis 
tėvų tradicijomis ir tenka padė
koti organizatoriui kun. B. Pace- 
vičiui.-kad šitam rimties laiko
tarpiui pateikė atitinkamo dva
sios peno.

Padėka
Išpildžiusierns Dubois "Septyni Kris

taus žodžiai", nuoširdžiai dėkojama Šv. 
Jono Kr. parap. chorui su jo vadovu ir 
minėtos oratorijos rengėju, kun. B. Pa- 
cevičiu, solistams: Pr. Radzevičiūtei, Br. 
Marijošiui, L. Januškai, Al. Kuolui, 
akompaniatoriui dr. J. Roff ir muz. St. 
Gailevičiui, uoliai talkininkavusiam pa
ruošimui. Nuoširdi padėka priklauso ir 
Toronto liet, visuomenei, gausiai atsilan
kiusiai į koncertę. Kun. P. Ažubalis.

Labdaros koncerto apyskaita
1955 m. kovo 6 d. College teatro sa

lėje jvykusio dainų,, poezijos ir muzikos 
koncerte atsilankė apie 400 asmenų ir 
prie įėjimo buvo suaukota $222,20.

Išlaidų padaryto: programos 1000 
cgz. atspausdinimas — $20, solistui A. 
Paulioniui keliones išl. — $10, pianino 
ir kėdžių atgabenimas ir išgabenimas — 
$5. Viso išlaidų padaryto — $35, lieka 
;ryno pelno — $187,20.

Toronto opyl. šalpos Komitetas šiuo 
reiškia viešų ' padėkų Toronto liet, vi
suomenei, atsilankiusiai į koncertų ir 
aukojusiai Vasario 16 gimnazijos rūmų 
ir sklypo skolai apmokėti, panelėms R. 
Juknevičiūtei ir L. Tamošausko i tei, tal
kininkavusioms aukas renkant, solistams 
S. Mošolaitei, V. Verikaičiui, A. Paulio
niui ir poetams B. Rukšai, V. Kastyčiui, 
Pr. Kozuliui, orkestrui "Trimitas" ir mu
zikui S. Gailevičiui koncerto programų 
išpildžiusierns. Tėvams Pranciškonams 
už suteiktų nemokomai salę, o taip pat 
visų keturių liet, parapijų klebonams, 
abiems radijo valandėlėms ir spaudai už 
koncerto skelbimus komitetas širdingai 
dįėkija.

Torontą opyl. šalpos Komitetas..

ligo
ninėje 
$65.00 
130.00 
195.00 
260.00 
325.00

Moteris su 5 metu vaiku IEŠKO ŠEIMI
NINKĖS DARBO formoje. Kreiptis #/TŽ" 
administracijon, 941 Dundas St. W., To
ronto. ’ •

Išnuomojamas kambarys su baldais H-me 
augšte vienam asmeniui. Galima virti. 
Gorevofc g-vėj. Tcį. EM. 3-5404, skam
binti po 5 vai. vc]į,(.

Hnuomojami 2 didėli kambariai ir virtu
vė II ougšte- su Laidais. PeaeMaujama 
šeima be vaikų. 195A Argyle St.

Išnuomojami 2 kambariai virtuvė ir ve
randa, yra garažas. 147 Quebec -Avc.

Išnuomojama kambarys ir virtuvė su bal
dais 134 Argilc Str., tcl. KE. 6220.

Išnuomojamas kambarys prie gero susi
siekimo vienam ar dviems vyrams. Telėf. 
JU. 7044.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė ll-me 
augšte, be baldų, Šeimai. Tcl. LL. 1669.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė lll-mc 
augšte, su ar be baldų. Tinka porai ar 2 
nevedusiems. Tel. LY. 2349, skambinti 
po 4 vai. p.pw šeštadieniais ir sekmadie
niais visų dienų.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė su 
baldais, High Park rajone, tinka vedu
sių porai. TeL MU. 3858.

Išnuomojamas bpta's iš 3 kambarių ir vir
tuvės ll-me augšte, be baldų. 486 Dela
ware Ave. Tel. KE. 9275, po 6 vol. vak.

Išnuomojamas naujai dekoruotas su bal
dais kambarys vienam asmeniui. Galima 
virti. 57 Pacific Ave. Tel. JU. 8116.

High Park rajone išnuomojami 2 dideli 
kambariai ir virtuvė su sinka ir krosni
mi. Tel. MU. 9301.
-------------------------- :---------- į---------u--------------- 
Prie Wasagos vasarvietės lietuvių kolo
nijoje parduodu sklypų 100 iš J 40, pėdų. 
Skambinti Toronte LL. 7714, - V. Juške
vičius.

G ERB. PONIOS TH ■ ' 
PANELĖS! u . . . v Betkuriojc grožio, sagoje .esu 

pasiruošusi Jums patarnauti 
žemiausiomis kainomis- .

pusmetiniai, trum
palaikiai sušukavi

mai ir kt. *
IRENA NĄCaCVIČĮENĖ
17 Carling Ave., Toronto 

Telefonas LO. 7155 •
(Bloor ir Ossington rajbne).

vasario mėn. gautos knygos
I. Končius Medžio drožiniai $5.00 
B. Sruoga Kas bus kas nebus 2.50
I. . Žitkevičius Daiktai ir nuorūkos 1.0C
T. Heyerdohl Kon-Tiki 
B. Sruoga Milžino paunksnė, 
------------Gabija - metraštis 
P. Andriušis Tipelis ................... ,
J. Kuzmickis Marija mums kolba
R. Spalis Ant Ribos 
Žibintas religinis žurnalas ...........
Dievo paukštelis humoro žurnalas

Literatūros lankai ............................ 1

BALTIC MOVERS & ^JAGE 
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. ŠALDYTUVŲ pervežimo 
specialistei. Visos ,rėžomos tartos ap
draustos. Važiuojam kas sovolt* j Moot-

I A J Ak—k w vvwMTvif 
North Boy, Sudbury ir kitur.

30 DEWSON ST. TEL. OL. 1403 
TORONTO

. 3.75
2.50
6.50
3.00

i 2.00
5.00
0.25 

s 0.50 
1.00

SK Vyčio visuot. susirinkimas 
įvyko vasario 26 dieną. Valdybos 
pranešimą padarė klubo pirm. P. 
Berneckas. Iš jo matyti, kad klu
bas jau iškopė į stipriausią liet, 
sportinę pajėgą visoje Šiaurės 
Amerikoje. Klubas tą įrodė IV Š 
ALS žaidynėse laimėdamas dipl. 
Šefo pereinamąją taurę (taurę 
gauna klubas surinkęs daugiau
sia taškų). Praėję metai buvę | miršti atlikti savo lietuviškų pa- 
labai sunkūs, nes prie perkrauto 
darbo dar prisidėję visokie klu
bo ardymai. Atsiradę organizaci
jų ir pavienių asmenų, kurie 
visokiais būdais stengėsi klubą 
suardytix— išformuoti į kitus 
klubus. Nelengva ■'buvę suorga
nizuoti ir IV-ias Š. Am. Liet. Sp. 
Žaidynes, kurioms reikėję tūks
tančių, su tuščia kišene. Šian
dien klubas nėra labai stiprus 
finansiškai, nes salių nuoma tre
niruotėms. ėda be galo daug pi
nigo (klubas moka už valandą 
$5), tačiau klubo dvasia yra stip
ri ir jis tikisi, jog Toronto lietu
vių visuomenė jį įvertins ir pa
rems. Šiuo metu klubas kulty- 
vuoja šias sporto šakas: krepši
ni— vyrų, moterų ir jaunių, vy
rų ir moterų.orinį, stalo tenisą, 
lauko tenisą, futbolą,, lengvąją 
atletiką ir šachmatus.

Baigdamas kl. pirmininkas pa
dėkojo klubo vadovybei, trene
riams ir visiems sportininkams 
išnešųsiems ant savo pečių pra
ėjusių metų laimėjimus. Ypatin
gą padėką išreiškė kun. P. Ažu
baliui už parapijos salę stalo te
nisui, dr. A. Pacevičiūi už visus 
metus veltui gydymą klubo su
žeistu sportininkų ir Tėvui Pla
cidui Barisai už padėjimą parū
pinti St. Michael sales.

Toliau sekė klubo kasininko 
Alg. Pulkio pranešimas, kuris 
nusiskundė, kad IV-sios Žaidy
nės buvo pravestos su didžiau
siais nedatekliais, nes tikrasis 
Žaidynių pravedė j as FASK at
siuntęs klubui vos $96.36 žaidy
nių pravedimui. Šiandien klubas 
atsikratęs visų senų anksčiau 
padarytų skolų, finansiniai su
stiprėjo. Šiuo metu kasoje turi 
$383.60. Praėjusiais metais įsigy
ta. inventoriaus už $800. - v

Rev. kom. pranešimas, kuri 
padarė komisijos pirmininkas J. 
Balsys buvo trumpas ir aiškus.

Dalyvis.
Nauja SK “Vytis”, valdyba 

pirmame posėdyje kovo 11 d., 
pareigomis pasiskirstė šitaip: 
pirm. Pr. Berneckas, sporto vad. 
Pr. Gvildys, sekret. Alg. Banelis, 
kasininkas Alg. Mitalas, ūkio ve
dėjas J. Rėvas. p. b.

Filatelistų susirinkimas 
jvyks penktadienį, kovo 18 d. 8 
vai. v. Lietuvių Namuose, įėji
mas iš Dundas g-vės.

Gautas laiškas
Jonui Eduardui Jonaičiui 

dasi laiškas, prašomas atsiliepti, 
arba žinantieji jo adresą malo
niai prašomi pranešti “T. Žibu
rių” administracijai, 941 Dundas 
Str. W., Toronto, Ont.

Slovakų Nepriklausomybės 
16-tos metinės buvo paminėtos 
sekmadienį šv. Kirilo ir Metodi
jaus salėje.1 Jų nepriklausomybė 
buvo paskelbta 1939 m. kovo 14 
d. ir išsilaikė 6 metus. Slovaki
jos valstybė buvo pripažinta ir 
Lietuvos. Iškiliningame akte bu
vo meninė programa ir eilė kal
bų. Pagrindiniai kalbėtojai — 
Mons. Šuba ir p. Tomko, buv 
Liaudies partijos gen. sekret. 
Sveikino Kanados feder. part at
stovas Carrick, lenkų, kroatų, 
lietuvių ir slovėnų atstovai. Vi
siems svečiams buvo išdalintas 
angly k. bįuletenis apie Slova
kiją. Šia proga pažymėtina, kad 
slovakai užsieny turi dvi laisvi
nimo organizacijas: “Slovak Na
tional Council Abroad” ir “Slo
vak Liberation Committee".

TĖVELIAI, 
nepalikite mažųjų be “Eglutės”! 
Kad vaikų Laikraštis būtų vi
siems prieinamas, “Eglutes” ad
ministracija naujiems skaityto
jams duoda specialų papiginimą: 
tik $2.00 metams. <

Šis papiginimas galioja tik ri
botą laiką. Tad pasinaudokite šia 
proea.

Užsakykite per V. Aušrotą, 180

ran

reigų.
KLB Montr. apyl.«k-tas.

Liet. Aaka?eminis Sambūris 
savo paskutiniame susirinkime 
praeitą penktadienį galutinai 
priėmė Literatūrinės jjremijos 
steigimo projektą. Premiją rūpi
namasi pavadinti Vinco Krėvės 
vardo literatūrine premija. Sam
būris steigdamas šią premiją 
laukia, kad Kanados visuomenė 
ir įvairios liet, organizacijos šios 
premijos skyrimą perims ir pra
tęs metai iš metų.

Premijos dydis numatytas 500 
dol. Ji bus įteikta š.m. gegužės 
15 d. literatūros vakaro proga 
Montrealyje. (Ta diena KLB Kr. 
Valdybos yra skirta Steigiamojo 
Seimo paminėjimui. Red.). Pre
mija bus paskirta už geriausi dar 
nepremijuotą 1954 m. grožinės 
literatūros veikalą, išleistą bet- 
kuriame laisvojo pasaulio krašte.

Montr. Skautų tuntas šį sek
madienį, kovo 20 d., 4 vai. p.p., 
šv.Kazimiero parapijos salėje, 
kampas Sherbrooke ir Parthe
nais, ruošia stovyklini laužą su 
plačia ir Įdomia programa. Lau
žo pabaigoje bus rodomas spal
votas filmas iš paskutiniųjų ke
turių metų Montrealio liet, skau
tų vasaros stovyklų. Pelnas pa
dės mūsų skautams stovyklauti 
pasaulinėje skautų • stovykloje 
Niagaroje, On t.

Visuomenė kviečiama skaitlin
gai dalyvauti. Įėjimas 25c.

vadovybė.
Augšt. 1«(. kursai ši šeštadieni 

bus 1220 Mountain St., kampas 
St. Catherine, 10 vąl. ryto. Pa
skaitos: Lietuvos istorija, lietu
vių k. ir muzika.

Bankelis ’’Litas” jau ątlcika 
visas operacijas. Lig šiol įstojo 
118 narių. Paskolų išduota apie 
$1.500. Kuo toliau, tuo daugiau 
montrealiečiai lietuviai pradeda 
Įvertinti savo bankelio reikšmę 
ir naudą, remdami jį savo indė
liais.

Rekolekdijos AV parapijos 
bažnyčioje buvo užbaigtos pra
eitą sekmadienį bendra šv. Ko
munija ir parapijos pusryčiais. 
Rekolekcijas pravedė iš Čika-* 
gos atvykęs vienuolis jėzuitas dr. 
Gutauskas.

Juozapinės, Tėvo Aranausko ir 
kitų Juozu vardinių proga, ruo
šiamos kovo 19 d.. 7 vai. v. AV 
parapijos salėje. Prie įėjimo bus 
prašoma paaukoti tik po $1. Visi, 
ypač Juozai su savo draugais, 
maloniai kviečiami dalyvauti.

Rosemounto šeštadieninės lit. 
mokyklos pirmuoju mokytoju 
buvo mokyt. J. Jankaitis. Jam 
apleidus Montreeąli, neatsirado 
pavaduotojo ir mokykla nusto
jo veikus. 1953 m. Tėvo Kubi
liaus, SJ, ir apylinkės valdybos 
iniciatyva, mokykla vėl atidaro-

Tunto

ma.'Dirbti pakviestos mokytoją* 
I. Rimkevičienė ir A. Paškevi- 
čienė, kurios ir dabar dirba. Ti
kybą dėstė kun. Stankūnas.

Pasklidus žiniai, kad regist
ruojami vaikai; tėvai suvedė ga
na gražų būrį — 46. Dabar mo
kykloje veikia 4 skyriai su 48 
mok. Mokyklos patalpos geros. 
Beveik visi vaikai uoliai lanko 
mokyklą. Šiemet tikybą dėsto 
kun. Raibužis, SJ.

Kartu su kitom Montrealio ‘ 
mokyklom, Rosemounto mokyk
la dalyvauja viešuose parengi
muose, ar tai ruošiamos Kalėdų 
eglutės, ar Motinos dienos minė
jimai. Paruošimai sutraukia vis 
daugiau ir daugiau žiūrovų tuo 
jungdami visuomenę su jos mo
kyklomis.

Mokyklų darbą 'ypač remia 
Tėvas Kubilius ir apylinkės va
dovybė, bet jose yra daug, daug 
tuščių vietų... Tai šeštadieninė 
lituanistinė mokykla laukia sa
vo vaikų! I. R.

Susižiedavo Karolina Lukoše- 
vičiūtė ir inž.‘Petras Kubilius.

Motinos dienos minėjimą ruoš 
liet, šeštad. mokyklos gegužės 
II-jį sekmadienį. Kalbėtoju nu
tarta pakviesti prof. kun.. S. Ylą.

Liet, šeštadieninės mokyklos 
mokslo metų baigimo egzami
nams pakvietė atstovą iš Kultū
ros Fondo Švietimo skyriaus 
centro Toronte.

Per 1955 m. Vasario 16 minė- 
iimą viso surinkta aukų už ženk
lus bei programas $404.16.

Visiems aukojusiems ir pirku- 
siems ženklus dėkojam.

Montr. T. Fondo skyrius.
Skautų vasaros stovykla

Šią vasarą yra nepaprasta pro
ga mūsų vaikučiams pastovyk- 
lauti prie didžiausio Šio konti
nento Niagaros krioklio ir pa
matyti pasaulinę skautų jambo- 
rę. Šios pasaulinės skautų sto
vyklos vyksta kas 4 metai ir šito
ji bus devintoji iš eilės (Kana
doje pirma). Dalyvavimas pačio
je jamborės stovykloje didesniu 
mastu mūsų skautams yra ne
įmanomas, nes ten griežtai, ap
rėžtas skaičius kiekvienai tauty
bei, o ir išlaidos nemažos, bet 
būtų didelis nuostolis, jei dėl lė
šų stokos mes neišnaudotume 
mums skirtų kontingentų.

Kad kuo didesnis lietuvių 
skautų skaičius galėtų prie Nia
garos pastovyklauti ir pamatyti
- dalyvauti pasaulinėje skautų 
jamborėjė. skautų vadovybė gre
ta jamborės ruošia lietuvių skau
tų stovyklą. Dabar yra mobili
zuojamos lėšos, kad kuo dides
nis lietuvių skautų skaičius ga
lėti} prie Niagaros pastovyklau
ti. Tuo tikslu Montrealyje kovo 
20 d. šv. Kaziiniero, o kovo 27 d. 
Aušros Vartų parapijų salėse, 4 
vai. pp. ruošiami skautų pasiro
dymai - laužai, kurių visos paja
mos skiriamos šios vasaros skau
tų stovyklai.

Stovykla įvyksta rugpjūčio 
antroje pusėje. Iš Montrealio su 
kelione jis kaštuos apie $25. No
rima. kad dolerių neturėjimas 
nė vieno vaikučio nesutrukdytų 
nuo skautų stovyklos. Telkiamos 
lėšos, visai nepasiturintiems, ap
mokėti visas išlaidas, kitiems 
pusę.

Daug kas šiandieną gailisi, kad 
gyvendamas Vokietijoje nepa
matė Alpių kalnų, neaplankė 
Teresės Neumanaitės, garsių ka
tedrų ir kitų vietovių. Kad nerei
kėtų gailėtis ir suaugusieji šie
met planuokim atostogas rugpjū
čio antroje pusėje ir nuvykim 
pamatyti Niagaros krioklį, prie 
kurio bus dvi Lietuvos, Mažoji
— pačios pasaulinės skautų jam
borės viduje ir Didžioji — greta 
jos, o mes vaikučiams neatimki- 
mc sveikatos, leiskime jiems pa
sigrožėti vieninteliai gražiu že
mės reginiu ir dvi savaites atsi
gauti gamtoje, tvirtėti fiziškai, 
pagilinti meilę Dievui, tėvynei, 
artimui, darbui ir drausmei.

Stepas Paulauskas.

A. Garbenis
REKOMENDUOJA

Bloor - Crawford, įmokėti $3.000, atskiros plytų nomas, 5 kamlxjrioi per du 
augštus, noutos vandens - alyvos šildymas, naujos garažas, arti Bloor gatvės. 
Viso $11.900

Bloor - High Poik, $11.900, dupleksas, 7 komb., atskiros vonios ir vir
tuves, pusiau atskiros plytų nomos, įmokėti opic $2.500

Westminster - Ronccsvbllcs, $13.900, 7 komb namus per 2 ougŠtus, 
moderni virtuvė, naujos gorožos, įmokėti opic $2.000. *

Duffcrin - Bloor, $11.000, pusiau atskiros, 6 komb’. nomos, modcfpi vir
tuvė, alyvos šildymos, nėro gorožo. $2.000 įmokėti.

Indian Rd. - Bloor, $17.000, 9 komb. atskiros nomos, 3 virtuvės, įvažia
vimas ir garažas, įmokėti apie $7,000.

Alhambra - Bloor* $20.500^ 10 komb. atskiros plytų nomos, alyvos šil
dymos, didelis daržas, garažas, įmokėti $7.000. Vienas atviras 10 m. morgičius.

AL GARDENS
REAL ESTATE

MII BLOOR STREET WEST. TORONTO, ONTARIO 
Telefonai: LO. 2738, LA. 8772. Vakarsh HU. 9-1S43.

Visais turto pirkimo «r pardavimo reikalais kreipkis viri aplipdytu adrasuL 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUIj Glenholme Ave, arba “Eglutės 

I administracijoje.


