
dykstantis gajumas
Kiekviena gyvybinga tauta ar tautinė grupė paprastai kalba 

apie savo augimą,.stiprėjimą, žydėjimą. Jų skelbiamos statistikos 
rbdo nuolat didėjantį tautos gajumą. Kitoks yra kalbos tonas ma
žiau gyvybingų tautų. Vienos jų yra pasinešusios gaminti vis 
daugiau ūkinių gėrybių, kad kiekvienas galėtų gyventi kaip inks
tas taukuose, ir mažiau dėmesio kreipia į prieauglį. Joms atrodo 
geriau turėti mažiau burnų, bet daugiau turtų. Pvz. Švedija yra 
vienas tų kraštų, kuris savo turtiniu lygiu stovi žymiai augščiau 
už savo kaimynus, bet gyventojų prieaugliu atsilieka ir nuo Da
nijos, ir ypač nuo vargingesnės Suomijos. Ji, patyrusi daugiau 
pavojų, nebijo turėti daugiau burnų, nes tik tuo būdu ji gali'ap
ginti bei išlaikyti savo laisvę ir sustiprinti savo pozicijas kultū- 
niame pasaulyje. Ak ir suomiams būtų lengviau ir patogiau tūnoti 
šiltame kiaute... Kad tai patogiau, netenka abejoti, bet kad tai 
trumparegiška, savanaudiška — irgi aišku. Juk betūnant kiaute 
blėsta gyvybinis pajėgumas, įsivyrauja patogus sustingimas, kuris 
baigiasi arba natūralia rnirtimi, arba ateina kas pajėgesnis iš 
šalies ir sutrypia.

Yra betgi tautų, kurioms reikia kalbėti ne apie augimą, o apie 
išsilaikymą. Tai tos, kurių augimas vienokių ar kitokių priežasčių 
buvo sukliudytas. Pvz., jei tikėti kaikurių mūsų istorikų apskai
čiavimams, lietuviai šiandieną būtų lygiai gausūs kaip ir britai 
savo salose, jei karai, marai, sukilimai ir kt. nelaimės augimo 
vyksmo nebūtų sukliudžiusios.

Tas augimas liko stipriai sukliudytas ir per pastarąjį dešimt
metį. Jis buvo krėste sukrėstas brutalių jėgų, atėjūnų iš kitų 
kaimyninių plotų. Sulaikyti šias jėgas — ne mūsų galioje. Pačios 
tautps galioje yra betgi augimas iš vidaus. Aprimus okupanto 
siautėjimui, tas augimo vyksmas vėl atsigavo. Kiek galima spręsti 
iš informacinių nuotrupų, patenkančių užsienin, Lietuvoj liku
siųjų gajumas tebesireiškia — kuriasi šeimos, o su jomis ir naujas 
atžalynas. Tautiečiai, atsirėmę į savo žemę, instinktyviai jaučia 
reikalą augti iš vidaus nepaisant sunkių sąlygų.

Vargiai tai galima pasakyti apie išeiviją, netekusią atramos— 
savos žemės. Nors ir nėra statistikos, tačiau pažvelgus į jų šei
mas matyti, kad to instinktyvaus jausmo augti b’ei didėti gy
vybingumai stinga. Yra įsimetusi tendencija, priešinga tautiniam 
gajumui. Suprantama, išeivių sąlygos, ypač besikuriančių, yra 
kietos. Jos verčia pagalvoti apie ateitį. Bet antra vertus matyti 
šeimų, kurios būdamos negeresnėse sąlygose parodo žymiai dau
giau gyvybingumo. Tai rodo, kad čia sveria ne vien sąlygų kie
tumas, bet ir vidinis nusiteikimas, statąs pirmoj eilėj savąjį pa- .

' togiu^,'iTa£tafe!^Ė^Hfenis<;fiusitęikimas ne tik šiame žemyne, 
bet ir apskritai Vakaruose, bet mūsų tautos gajumui labai kenks
mingas. Jis palieka daugiau spragų nei sąlygų kietumas. Jei prie 
to pridėsime ne vieno linkimą pasilikti viengungiu vien dėlto, 
kad taip patogiau ir lengviau, savaime kils klausimas: ar mūsų 
išeivija nebus prisidėjusi prie tautos nykimo? B. Babrauskas ją 

. ' pavadino “grimštančia Sala"' turėdamas galvoj kultūrinį nykimą.
Bet ar ji nėra tokia gyvybine prasme? Airis O’Brien savo tautą 
pavadino “vanishing Irish” pastebėjęs, kad jos gajumas yra pra
dėjęs nykti. Ar šis vardas kartais neteks taikyti lietuviams?

Pr. G.
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Niagaros krioklio prajovai žiemos metu

Sovietu replės Afrikoje
NAUJI PLANAI SUDARYTA KOMISIJA, VADOVAUJAMA SUSLOVO.

Savaitės įvykiai

Toronto apylinkės Tarybos posėdis
Kaip žinia, Toronto apylinkės 

Taryba pagal statutą susideda iš 
25 atstovų išrinktų viešuoju bal
savimu gruodžio 18 d. ir iš atsto
vų organizacijų, kurios nori savo 
atstovą Taryboje turėti, įsirė- 
gistruodamos sūmoka $10 ir sa
vo atstovo vardą praneša raštu. 
Į pirmąjį posėdį T. Liet. Namuo
se pereitą sekmadienį atvyko 22 
rinktieji atstovai, be to 13 orga
nizacijų prisiuntė savo atstovus 
pilnai atlikę visus taisyklių nu
matytus formalumus ir 4 atsto
vai, kurių mandato klausimas 
buvo neaiškus. Susirinkimo me
tu tai buvo išaiškinta po manda
tų komisijos pranešimo šitaip: 
1) Studentų Sąj. prašymas at
leisti nuo $10 mokesčio paten
kintas ir atstovui balso teisė pri
pažinta; 2) Teisininkų D-jos pra
šymas atleisti nuo to mokesčio 
nepatenkintas. Atstovui čia pat 
sumokėjus $10, jam balso teisė 
pripažinta; 3) socialdemokratų 
vardu pranešė p. Novogrodskis, 
kad jie tik šiandien teturėję su
sirinkimą, nutarę savo atstovą 
prisiųsti ir $10 sumokėti. Į kitą 
tokį posėdį jis jau atvyksiąs. Jis 
pats čia dalyvaująs kaip apylin
kės valdybos narys, socialdemo
kratų neatstovaująs; 4) Maž. 
Liet. Rezistencijos atstovas p. 
Paulaitis pranešė, jog jam nesą 
žinoma, kodėl organizacija for
malumų nesutvarkiusi, tad jis 
šiame posėdy pasiliksiąs tik sve
čio teisėmis. Iš anksto atstovus 
paskyrė 13 šių organizacijų: TL 
Choras “Varpas”. Lietuvių Fron
to Bičiulių skyrius, šauliai, kū
rėjai - savanoriai. Karių Sąj., 
Liet. Kat. Mot. D-ja, Valstiečių 
liaudininkų klubas, L. Tautinė 
Sąj., Maž. Liet. Bič. D-ja, Vil
niečių Sąj., KLK Kult. D-ja, 
SLA 236 kuopa, Toronto Lietu
vių Namai. Taigi išviso posėdy 
dalyvavo 22 rinktieji ir 15 orga
nizacijų atstovų. Pastebėtina, 
dar, kad iš išrinktųjų atstovų J. 
Margis dėl laiko stokos pasitrau
kė. Jo vieton įėjo p. Bačėnas.

prezidiumą pakviesti: pirminin
kauti K. Grigaitis ir inž. Pr. 
Razgaitis, o sekretoriauti J. Dvi- 
laitis ir J. Račys. Mandatų komi
sijom Iz. Matusevičiūtė, L. Ta
mošauskas ir St. Banelis. Buvo 
dar siūlyta sudaryti nominacijų 
komisiją, bet Taryba tos minties 
nepriėmė.

Darbotvarkė buvo priimta 
apyl. valdybos pasiūlytoji. Be 
paminėtų dviejų punktų dar bu
vo: 3) Apyl. valdybos ir komisi
jų pranešimai; 4) Revizijos kom. 
pranešimas; 5) 1956 m. darbų 
plano ir sąmatos priėmimas; 6) 
apyl. valdybos ir rev. komisijos 
rinkimai; 7) klausimai ir suma
nymai; 8) uždarymas.

Pirmasis pranešimas buvo val
dybos pirm. J. R. Simanavičiaus. 
Priminęs, kad apyl. valdyba pa
reigas perėmė 1954 m. gruodžio 

d., priminęs valdybos sudėtį 
(Nukelta į 5 psl.)
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Kietoji Stalino politika buvo 
priėjusi liepto galą: beveik visa
me laisvajame pasaulyje pasi
priešinimas komunizmui buvo 
lyg savaime susiorganizavęs. Bu
vo manyta, kad sovietams nebe
pavyks brautis toliau į atskirus 
kraštus iš vidaus ir jiems teks iš
eiti į ativrą ginkluotą susirėmi
mą. Su Stalino mirtimi pasibai
gė užlūžūsi linija. Ženevos kon
ferencija atšildė užkietėjusį lais
vojo pasaulio pasipriešinimą ir 
tuo būdu susidarė vėl palankią 
atmosferą, kurioje komunizmas 
vėl pradėjo savo veržia išbandy
tais keliais — knistis iš vidaus. 
Tai rodo neseni vizitai Azijoj, 
nauji pasiūlymai P. Amerikos 
valstybėms ir kt.

Šiuo metu, žinovų nuomone, 
sovietai ypač savo dėmesį 
sutelkė Afrikai.
Ir tai todėl, kad šiame žemyne 

pastaruoju metu atsirado labai 
daug drumsto vandens: beveik 
visur eina tautinis pabudimas, 
lydimas vietinių sukilimų. An
tai šiaurėj arabai sukilę prieš 
prancūzų kolonizmą, Vid. Ry
tuose arabai pešasi su izraeli
tais, organizuojasi Sudanas, P. 
Afrikoj vyksta rasinė kova ir tt. 
Sovietai gi prityrę žvejoti to
kiuose vandenyse. Be to, Afri
ka turi dar didelių neišnaudotų 
žemės turtų: uranijaus, dūkso, 
deimantų, fosforo, vario ir kt.

Įsibrauti Afrikon sovietai yra 
sudarę planą ir pavedę jį vyk
dyti .

komunistų partijos prezidiu
mo nariui Michailov Suslov.
Jam padėti paskirti dar trys 

“specialistai”: Šepilov, vyriau
sias “Pravdos” redaktorius, Se
rov, generolas, saugumo ministe
ris, autorius pabaltiečių trėmi
mų plano 1941 m., Gregori Assi- 
din, psichologijos instituto Afri-

VAKARIEČIŲ ĖJIMAI

kos skyriaus vedėjas.
Soviet, planas numato įsteigti 

specialią mokyklą afrikiečiams, 
kur būtų rengiami komunistiniai 
agitatoriai. Jie, pagyvenę Rusi
joj arba satelitiniuose kraštuo
se, bus grąžinaęni į savo gimtuo
sius kraštus, tkur organizuos 
slaptus ' komuitstinius kariaiuS 
branduolius. Šįe gi bus pirmoji 
užuomazga būsimos raudonosios 
armijos.

Planas numato taip pat 
brautis Afrikon kultūriniais 
ir prekybiniais keliais.
Pradžioj numatyta siųsti švie

timo darbuotojus iš satelitinių 
kraštų, kad perdaug neerzintų 
vakariečių. Sėkmingiausiai, at
rodo, vyksta jų planas prekybi
niais keliais bei ekonominės pa
galbos forma. Pvz. Egiptui buvo 
pasiūlyta pirkti ne vien ginklų, 
bet ir kitų gėrybių,'— geležinke
lių ir kt. Ir tai buvo padaryta 
per Čekoslovakiją besilankantČekoslovakiją besilankant

Egipto susisiekimo min. F. Raa- 
wan. ir geležinkelių direkt. Ha
de wy Prahoj. Jeigu Egiptas su
tiks su pasiūlymu, sovietai nu
gabens ten šimtus savo agentų ir 
tai ilgiems metams. Tuo būdu so
vietai per Egiptą galėtų brautis 
tolyn į Afrikos plotus.

Visa tai mato vakariečiai. 
Jie šia linkme taip pat ren
giaplanus..

_ Šiuo metu juos svarsto Va
šingtonas ir Londonas. Sausio 
pabaigoj Britų premjeras su sa
vo delegacija lankysis Vašingto
ne ir čia aptars bendrus apma
tus. Manoma, kad vakariečiai 
paspaus arabus - izraelitus tai
kytis. duos ekonominę pagalbą, 
įkurdins apie milijoną arabų — 
Palestinos pabėgėlių, kurie jau 8 
metai gyvena palapinėse. Be to, 
jie numato teikti pagalbą’ ne 
vien Bagdado sąjungos kraštams, 
bet visoms Vid. Rytų valsty
bėms. Reikia manyti, kad vaka
riečių planai sieks ne vien Af
riką, bet visą žemės rutulį.

PAŠALINTASM. GEDVILĄ
LIETUVOJ PARTIZANAI TEBEVEIKIA

LAIVYNAS BALTIJAI SAUGOTI
V. Vokietija, kaip Š. Atlanto 

Sąjungos narys, jau turi sausu
mos kariuomenės branduolį ir 
numato pastatydinti laivyną, 
kurio didžioji dalis bus laikoma 
Baltijos jūroj. V. Vokietijai leis
ta turėti įvairaus tipo laivų 21 
eskadra, kurių 14 skirti Baltijos 
jūrai ir 7 — Šiaurės jūrai. Lai
vynas turėsiąs arti 20.000 įgulų. 
Jo vadu paskirtas adm. Zenker. 
Pagrindinės jo bazės būsiančios 
Flensburg, Kiel ir Eckenefoerde. 
Kol kas laivai yra paskolinti iš 
sąjungininkų, bet manoma vo
kiečių laivų statyklos netrukus 
pastatys pakankamai savų laivų. 
Pastarųjų dydis yra sutarties ap
ribotas, ir negali būti didesni 
kaip 3.000 tonų. Ypač daug dė
mesio kreipiama į minosvai
džius; numatoma jų turėti 7 es
kadras ir vieną didelį 3.000 t. 
minonešį. Taip pat numatyta 
priešlėktuvinė apsauga ir 50 lėk
tuvų.

V. Vokietijos laivynas tarnaus 
Baltijos ir Šiaurės jūrų apsaugai

nuo sovietų laivyno, kurio dali
niai yra išdėstyti Lietuvos, Lat
vijos, Estijos ir Suomijos pajūrio 
uostuose.

Sovietai į V. Vokietijos gink
lavimąsi žiūri su nepasitikėjimu 
ir iš savo pusės ginkluoja R. Vo
kietiją. Pastarosios “seimas” nu
tarė steigti savo kariuomenę ir 
imti savanorius.

Sausio 19 d. Maskvoje oficia
liai pranešta, kad Lietuvos vad. 
augščiausioji taryba atleido iš 
pareigų ministerį pirmininką 
Mečislovą Gedvilą, tose pareigo
se buvusį nuo pat okupacijos 
pradžios. Jo įpėdiniu esąs pa
skirtas Motiejus Šumauskas, vie
nas Lietuvos komunistų partijos 
sekretorių.

Kaip skelbiama, Gedvilą jau 
nuo 1934 m. buvęs kom. partijos 
narys. Telšiuose jis buvo ligonių 
kasų direktorium ir “Žemaičio” 
redaktorium. Vokiečių okupaci
jos metu buvo pabėgęs į Rusiją, 
kur tebėjo “egzilinės” valdžios 
premjero pareigas.

Šumauską, kaip žinoma, rau
donoji armija 1940 m. užtiko ka
lėjime. Išleistas jis pasidarė vie
nas aktyviausių komunistų vei
kėjų, karo metu vadovavo ko
munistų partizanų veiklai ir bu
vo. žinomas pulkininko Kazimie
ro vardu. Po karo buvo kom. 
partijos centro komiteto, Šiaulių 
apygardos ir vėl centro komiteto 
sekretorių. Kelis kartus yra bu
vęs ir ministeriu. Tai yra apsuk
rus, energijos pilnas žmogus, ne-

baigęs jokios mokyklos, buvęs 
spaustuvės darbininkas.

Kuo nusikalto Maskvai Gedvi
lą ir kas su juo bus daroma, ne
skelbiama nieko. Kažin ar neturi 
ko bendra jo pašalinimas su se
kančios dienos žinia iš Maskvos, 
pranešta AP agentūros, jog į 
Lietuvą buvęs pertransliuotas 
sovietų valdžios .atsišaukimas į 
Lietuvos partizanus, kviečiant 
juos pasiduoti. Gal Gedvilai bu
vo prikišama, kad nesugebėjo 
patraukti lietuvių tautos prie 
komunizmo ir kad nesunaikino 
pasipriešinimo. AP iš to atsišau
kimo fakto daro teisingą išvadą, 
jog tai rodo, kad ir po 15 okupa
cijos metų Lietuvoje pogrindinis 
pasipriešinimas dar nėra išnykęs.

Vid Rytų problema vakariečiams tebėra labai aktuali. Gal la
biausiai ja susirūpinę anglai, kurie šioje srityjė ilgokai vyravo. 
Iš vienos pusės ton sritin veržiasi sovietai, iš kitos — šiaušiasi pa
tys arabai, Egipto vadovaujami, o ir JAV-bių gausiai plaukią dole
riai už išnaudojamas žibalo versmes nepatinka britams, nes jų 
įtaką menkina. Be to, amerikiečių doleriai, pakliuvę į arabų ran
kas, atsisuka prieš britus. Todėl britams rūpi susitarti su Vašing- 
tonų-dėl suderintos veiklos, juoba, kad Vid. Rytai tapo Rytų - Va
karų politikos susidūrimo sriti
mi. Edenas savo kalboje konser
vatorių partijos suvažiavime aiš
kiai pabrėžė, kad šioj srity esą 
daug sauso kuro ugniai, kuri vei
kiai gali tapti pasauliniu karu. 
Jo nuomone, pastaraisiais mėne
siais santykiai tarp komunistinio 
bloko ir Vakarų demokratijų pa
sikeitę ir tai bloga linkme, nors 
pasaulinio karo pavojus esąs su
mažėjęs. Grėsmė visdėlto tebe
santi nepašalinta ir ji lengvai ga
li tapti karo veiksmais Vid Ry
tuose. Jis paminėjo, kad atomi
nės ir vandenilinės bombos ti
riamieji bandymai būsią ir to
liau tęsiami, nes tai esanti nuo 
karo atgrasinanti priemonė. Ei
nant šia linkme Edenas mano, 
kad sausumos kariuomenės rei
kią mažiau ir todėl privaloma 2 
metų karo tarnyba būsianti pa
naikinta. Vyriausybė jau suda
rinėjant! planus, ir manoma, kad 
1958 ar 1959 m. privalomos ka
ro tarnybos nebebus. Jos vietoje 
bus laisvai samdoma kariuo
menė. .: ■

Kritikos įkarštyje
Nežiūrint šios min. pirm. Ede

no kalbos, kritikų balsai, aštro
kai puolė įo vyriausybę, nenuti
lo. Jo ran^^iTco'ma”pefšVeMTŠ' 
bei neveiksminga.

Šiapus Atlanto panašios kriti
kos, ir tai ne be ryšio su Vid. Ry
tais, susilaukė J. F. Dulles. Jis 
“Lifė” žurnalo atstovui pareiš
kęs, kad JAV, bsigrumdamos su 
besiveržiančiu komunizmu, jau 
triskart buvusios ant karo briau
nos. Jo ginti išėjo respublikonų 
šulai, o ir pats prez. Eisenhowe- 
ris pareiškė, kad Dulles laikąs 
geriausiu JAV užsienio r. minis
teriu. Pats Dulles aiškinasi, kad 
tie pasakymai nereiškią JAV po
litikos karingumo: JĄV politika 
visuomet siekianti taikos ir kad 
dėlto kaikada reikią imtis apskai 
čiūotos rizikos. Pagaliau “Life” 
leidėjas Luce pareiškė, kad už 
aną straipsnį visiška atsakomy
bė tenkanti ne Dulles, o žurna
lui, kuris Dulles minties savaip 
perteikęs visuomenei.

Kanados premjeras St. Lau
rent buvo užpultas parlamente 
dėl leidimo gabenti į Egiptą 15 
“Harward” mokomųjų lėktuvų 
ir į Izraelį — artilerijos sviedi
nių. Jis pareiškė, kad siuntos bū
sią sustabdytos, kol parlamentas 
tą klausimą svarstys.

Sovietai ir P. Amerika
Nauju sovietų ėjimu reikia 

laikyti jų pasiūlymus P. Ameri
kos valstybėms. Tie pasiūlymai 
buvo padaryti Bulganino, kuris 
raštu atsakė į P. Amerikos žur
nalo “Vicion” paklausimus. Pa
žymėtina, kad atsakymų išklau
syti buvo pakviesti užsienio laik
raščių korespondentai į užs. r. 
ministeriją, kur spaudos refe-

rentas F. Iljičev juos perskaitė. 
Jie išgirdo sovietų norą užmegs- 
ti diplomatinius ir prekybinius 
ryšius su visomis P. ir Centro 
Amerikos valstybėmis. Iš savo 
pusės sovietai siūlą techninę pa
ramą mašinomis ir specialistais, 
o iš pietiečių norėtų ga Po is pietiečių norėtų gaĮJ^emes 
ūkio gaminių ir žaliavųTskišiol 
Sov. Sąjunga turėjo diplomat, 
santykius tiktai su Argentina, 
Meksika ir Urugvajum, nors pfe 
kiauti praėjusiais metais buvo 
pradėta ir su kitomis P. Ameri
kos valstybėmis.

Egipto konstitucija ‘
Min. pirm. Nasser masiniame 

susirinkime, dalyvaujant apie 
250.000 asmenų, paskelbė naują 
konstituciją, kuria Egiptas skel
biamas demokratine respublika. 
Nuverstajam karaliui Fanikui, 
jo šeimai ir giminei tuo būdu li
ko užsklęstos durys į prezidentū
rą. Numatytos plačios teisės pre
zidentui; jis bus: vyr. kariuome
nės vadas, galės leisti svarbiais 
atvejais dekretus, vetuoti seimo 
priimtus įstatymus ir svarbiais 
reikalais tiesiai atsiklausti tau
tos. Svarbi vieta skiriama ka
riuomenei^ kuri< šiuo metu sau- s

asw' Alenas ■ 
pasiryžusi ginti krašto laisvę ir . ų 
gyvybę, kuriai gresiąs sioniz
mas. Krašto kalba — arabų, re
ligija — mahometonų. Konsti
tucija įsigalio j anti birželio 23 čL 
tautos balsavimu, o už dviejų 
savaičių bus renkamas 6 metams 
valstybės prezidentas. Numaty
ta, kad polit. gyvenime dalyvaus 
tik viena tautinės vienybės par
tija. ■ U ,/

Riaušės Indijoj
Nehru vyriausybė / pasišovė 

pertvarkyti valstijų ribas pagal 
vartojamą kalbą. Bombėjaus 
sritis buvo nutarta paskirstyti į 
tris valstijas, padarant patį Bom 
be j aus miestą atskira valstija, 
nes ten gyvena 3 mil. gyv. ir var
toja dvi kalbas: maharati ir gu- 
žarati. Tuo pasirodė nepaten
kinti bombė j iečiai ir pakėlė 
riaušes, trukusias ištisą savaitę. 
Per jas policija labai daug as
menų suėmė. Užmuštų buvo 
apie 400.

— Goeteburgas. — Vokiečių 
prekinis laivas “Geschwister 
Raabe” 397 tonų talpos buvo iš
tiktas audros Baltijos jūroje ir 
paskandintas. 10 vyrų įgula, ma
noma, žuvo. Rygos radijo prane
šimu, Lietuvos pakrantėse buvo 
rasti du plūduriuoją lavonai su 
gelbėjimosi lankais, kur pažy
mėtas laivo vardas.

— Leningradas. — Religijos is
torijos muzėjuj atidarytos kelios 
naujos salės. Tuo būdu stiprina
ma prieštikybinė propaganda. _

KVIETĖ KAIP SVEČIĄ, GRĄŽINO KAIP KALINI

Nuteisė kardinolo persekiotoją
Komunistinės Lenkijos teis

mas nuteisė kalėti penkis metus 
J. Rosanski, buvusį saugumo 
ministerijos direktorių. Ryšium 
su valymu Berijai palankių tar
nautojų jis buvo apkaltintas “ga
lios piktnaudojimu” bei kalinių 
terorizavimu. Rozanski savo lai
ku dalyvavo kardinolo Wyszins
ki suėmime. Tai primena Veng
rijos kardinolo Mindszenty by
lą. kurios beveik visi dalyviai 
liko sušaudyti arba nuteisti ka
lėti, jų tarpe pats teisingumo mi- 
nisteris G. Deski.

Neseniai Montrealio “Le Petit 
Journal” korespondentas lankė
si Varšuvoj, kur spaudos konfe
rencijos metu komunistinis pre
zidentas pareiškė: “Kardinolas 
Wyszinski buvo suimtas ir paso
dintas kalėjiman, nes teismas ra
do jį kaltą išdavimu ir šnipinė
jimu. Kardinolas pasiliks suim
tas, kad negalėtų tęsti savo ne
lemtos veiklos”.

— Sidnis, — Australijoj 53-jų 
uostų darbininkai pradėjo strei
ką, kuriame dalyvauja 73.000

Varmijos vyskupijos, R. Prūsi
joj, valdytojas prel. Aloyzas 
Marquard su savo sekretorium 
kun. Parchau buvo grąžinti iš 
Rusijos ir atsigulė ligoninėn 
Berlyne. Prieš 10 metų — 1945 
m. rugpiūčio mėn. augštas sovie
tų karininkas pakvietė prelatą, 
valdantį vyskupiją vietoj miru
sio vysk. Maximilian Kaller, 
vykti į Maskvą trumpam pasi
tarimui. Karininkas užtikrino 
garbės žodžiu, kad nieko blogo 
neatsitiksią ir kad jis grįšiąs į 
Berlyną po 10 dienų. Vienuolės, 
padėjusios prelatui pasiruošti 
kelionei lėktuvu, netikėjo greitu 
sugrįžimu ir be kitų daiktų įdėjo 
į lagaminą šv. Raštą ir “Kristaus 
sekimą”, kurie po 5 m. buvo at
imti. Atskraidinti kunigai į Mas
kvą buvo perimti policijos ir ap
gyvendinti viename priemiesčio 
ūkyje. 1948 m. jie buvo nuga
benti į Lubiankos, vėliau į Lefer- 
tovskaja kalėjimą. Žadėti “trum-

pi pasitarimai”, t.y. tardymai 
prasidėjo 1950 m. rugsėjo mėn. 
Vienas tardymas truko nuo 11.30 
vai-, ryto iki 2.30 vai. sekančio ry
to. Nedavė jokio maisto. 1951 m. 
spalio mėn. jis pagaliau buvęs 
apkaltintas šnipinėjimu Vatika
nui. Esą jis 1928 m. lydėjęs savo 
vyskupą Romon, svarstęs Brauns 
bergo teol. akademijos programą 
su Vatikano sekret Pacelli ir 
1945 m. nusiuntęs Romon prane
šimą apie Varnijos vyskupiją. 
Pranešimas buvęs rašytas loty
niškai ir paduotas paštui neuž
klijuotas pagal cenzūros reika
lavimus ir buvęs patikrintas ru
sų ir lenkų cenzorių. Už tuos 
“nusikaltimus” 1951 m. gruodžio 
12 d. prelatas buvęs nuteistas 15 
metų ir perkeltas į Aleksand- 
rovsko kalėjimą, kur caro laikais 
sėdėjo kurį laiką Leninas ir Sta
linas. Ten, toj pačioj vienutėj, 
buvę 30 kalinių, daugiausia troc- 
kininkų, nuteistų per 1937 m. va-

lymus. 1955 m. rugsėjo 29 d. pre 
latas buvo paleistas kartu su ki 
tais vokiečių karo belaisviais.

PROF J. TOMKŪNAS, 
buvęs Ž. Ū. Akademijos rekto
rius ir švietimo ministeris, su vi
sa šeima 1941 m. per didžiuosius 
vežimus ištremtas į Rusijos gilu
mą. kaip minima viename priva
čiame laiške iš Lietuvos, yra grį
žęs ir gyvna Kaune. Jų vaikai 
mokosi — vienas Kaune, antras 
Vilniuje.

— Viena. — Austrijos seimas 
priėmė įstatymą steigti $21.840.- 
000 fondą, kuris teiks pagalbą 
politiniams pabėgėliams Austri
jos piliečiams, žydams ir nežy- 
dams.—turėjusiems palikti kraš
tą 1933-1945 m.

— Varšuva. — Lenkijos liejyk
lų viceministeris yra Kiejstut 
Žemaitis. '21
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Lietuviški apmąstymai
Kertasi kapitalas ir 
ir žydų bendruomenė
Mažai gal kas pastebėjo aštrų 

•naftos bendrovių ir žydų bend
ruomenės susikapojimą Ameri
kos spaudoje. Oficialaus pavadi
nimo draugijos, panašaus forma
to . kaip ir “The Americans 
Friend of Anti-Komunist”, šiuo 
atveju, “The American Friends 
of the Middle East, Inc.”, vice
prezidentas Hopkins pasigarsino 
spaudos konferencijoje, kad žy
dų sionistų veikla Amerikoje 
peršokanti visas ribas, kada rū- 
panamasi ne Amerika, bet Izra
eliu, platinami ne Amerikos 
Krašto Apsaugos Paskolos lakš
tai, bet Izraelio. Buvo nurody
ta,, kad per vieną vakarą Eddie 
Fisher, dainininkas su V. Can
tor, komed’ijantu, surinkę Izra
eliui $170.000 vertės lakštų, gi 
tokiam miestelyje kaip Great 
Necke žydai turtuoliai pasiryžę 
šiais metais surinkti “pažadėta- 
jai žemei” bent $20.000.000! Hop
kins s^ė, kad sionistai dirbą 
prieš ||merikos “interesus” Arti
muose Rytuose, iš kur yra gau
nama žymi dalis naftos.

Latviai kitokie
Lietuviškos spaudos iliustraci
jos yra skandalingos. Kiekviena 
mažiausia grupelė siekia 'turėti 
savo laikrašti, kurio .“-tiesa” būtu 

' tik jo “tiesa”, lygiai kaip komu
nistui yra viskas tiesa, ką rašo 
Vilniaus “Tiesa”. Didžioji mūsų 

. laikraščių dalis nėra informa
cinio pobūdžio — nėra rūpina
masi pateikti .faktus ir leisti 
skaitytojui pačiam galvoti ir 
svarstyti. Mūsų laikraščiai pa
teikia viską suvirškintą ir net 
paprasčiausias informacijas nu
spalvintas atatinkama šviesa — 
išdavoje nuolat krentąs skaity
tojų skaičius kai “tamsiosios Lie
tuvos” karta išmiršta. Tekios 
“tiesos” brangiai neparduos! ir 
dėlto(?) lietuviški, laikraščiai

tytojų skaičių pigiausi. visame 
pasaulyje! Iš to seka kitos blo
gybės — iliustracijų reikalas. 
Mūsų laikraščiai yra “suakme
nėję” 1930-1939 metų Lietuvos 
vaizduose — prisiminimais gy
vename, arba susirankioję de
dam klišes iš kitų laikraščių at
matų dėžių. .

Pavarčius latvių ir estų laik
raščius vaizdas kitoks — matai 
latvių skaitytojus traktoriais 
ariant, tabaką auginant, muziką 
koncerte, organizacijų susirin
kimus, didesnių šokių elegantiš
kai apsirengusias poras, madų 
paskutiniuosius šūkius, kurias 
modeliuoja gražios latvaitės ir 
estaitės. Pavartai ir matai, kad 
šios dvi išeivių tautos gyvena, 
o pas mus vis tas pats “geri, ge
ri buvo laikai”...

Latvių ir estų 
tarpusavio informacija 
platesnė
“TŽ” prašė išvystyti pabaltie- 

čių tarpusavio informaciją — ta
čiau gal redakcija leis “savikriti
ką”. Dažnai net estų spaudoje 
rasi- lietuviško gyvenimo apra
šymus, o latvių tai kasdien. Tai
gi ir latviai nesibaido parodyti 
Mcjūnt Pleasant gatvėje Toron
te naujosios moderniškos bažny
čias! didžiulę nuotrauką. Tame 
pačiame laikraštyje mačiau ir 
Prisikėlimo bažnyčios platų ap
rašymą. Pačiuose “TŽ” mačiau 
tik- dažnus pavadinimus “Broliai 
latidai”...

Nė visai taip...
Kaikuriuose laikraščiuose su

daromas įspūdis, kad tikroji 
“Lietuva” tai Čikagoje arba Ci-

GEDIMINAS GALVA.

MARIANNE
rai pasisakė: Prancūzija aiškus 
Kremliaus laimėjimas. Vakarie
čiai, deja, negali būti patenkinti 
pastarųjų rinkimų išdavomis. 
Amerikiečiai turės aiškiai veng
ti, kad betkuris tarptautinės po
litikos, o ypač Vokietijos klausi
mas neatsidurtų parlamente.

Komunistų laimėjimas turėtų 
praverti akis, kad Marianne kraš 
te yra kažkas negero. Socialinis 
kraštutinumas, kainų svyravi
mas, darbininkijos, ūkininkuos, 
o ypač miestelėnijos nepasiten
kinimas turėtų kartą įtikinti 
prancūzus, kad laikinumas nie
ko gero neduoda.

NAUJASIS
MAIŠTININKAS
1953 m. vasarą mokesčių ins

pektoriai atvyko į St. Cėrė mies
telį, teturintį 2.500* gyventojų. 
Krautuvininkai patyrę apie įvy
kį sukvietė triukšępięgą susirin
kimą. Mokesčių inspektoriai pa
sikvietė 80 policininkų. Miesto 
aukštėje susirinkę ir jų nenusi
gando. Pierre Poujade (tarti Pu- 
žad), jaunas knygų prekybinin
kas, ėmė vadovauti miniai. Krau 
tuvininkai nenorėjo vieno daly
ko — mokesčių mpkėti. Jiems 
nepatiko ir jų knygų tikrinimas, r

Juk ir pats Poujade prisipažino: 
aš suku mokesčius.

Nereikia stebėtis, kad mokes
čius suka Poujade, St. Cėrė ar 
kiti krautuvininkai. Taičau rei
kia tikrai nustebti, kad eilinis 
knygininkas pasišauna suorga
nizuoti minią, kuri tampa ama
tininkų ir prekybininkų sąjū
džiu. Jis tikrai nežino ko nori. 
Šūkiai tikrai keisti: paleistuva
vimo įstaigos uždraustos, bet dar 
liko vienintelė — parlamentas. 
Mes esame atsidūrę 1788 m. Mes 
einame griauti šio meto Bastili
jos. Pats didžiausias supuvimas 
šiandieną vyrauja parlamente.

Tačiau jis veržiasi į supuvusią 
įstaigą tardamasis, jog jau yra 
išmušusi valanda gelbėti Pran
cūziją. Ar kas gali tikėti, jog 
Poujade yra naujasis Marianne 
išgelbėtojas, šio meto Jeanne 
d’Arc?

Vienas jo pažadas yra tikrai 
įtikinantis: jei aš apgausiu jus — 
rinkikus, telekie man išdaviko 
dalis. Šie žodžiai gali būti tikro 
suvedžiotojo ar didvyrio. Pouja
de tariasi esąs eiliniu prancūzu, 
kuris mylįs Alžyrą, kaip ir savo 
žmoną alžyrietę'

Nuo 1789 m. revoliucijos pran
cūzai daug ką pergyveno. Jie 
turėjo dvi imperijas, tris monar
chijas ir šiandieną ketvirtoji 
respublika atsidūrė taip arti grū- 

'mojančios bedugnės. Komuna, 
konvencijos, konsulatas, dikta
tūra praslinko. Šiandieną tesi- 
tpnkinama anarchija. Per pasta
rąjį dešimtmetį turėjo 21 vyriau
sybę, kuries vidutinis amžius tik 
26 savaitės. Nekantrioji Pran
cūzija, kurią pavaizduoja gero
kai apnuoginta moteris, pramin
ta Marianne, keičia ministerius 
pirmininkus, lyg jie tebūtų ter
mitų amžiaus. Jie ateina ir "iš
eina, o neišpręsti klausimai pa
silieka. Politika ir frankas ar 
frankas ir politika vartalioja vy
riausybes, 
teliko tik 
likviduoti 
sugalvojo ultimatinę programą. 
Ją užgyrė Maskva. Šiaurės Afri
kos jau nepajėgiama apvaldyti. 
Kas iš svetimųjų liks Marianne 
ištikimais? Gal kuriam laikui 
Madagaskaro malgašai. Prancū
zai kiek aptvarkė savo ūkį besi
naudodami amerikiečių pinigine. 
Bet mokesčių mokėtojai grąso 
Bastilijos griovimu. O šio meto 
Bastilija laikomas parlamentas, 
kuris piktžodžiauja. Ilgasis de 
Gaulle daug dalykų prikalbėjo, 
tačiau iš jo viešųjų planų ir par
tijos teliko jo darželis ir lova, 
kurioje gali sau ramiai miegoti.

ŠIEMETINIAI 
RINKKIMAI
Kiekviena prancūzų vyriausy

bė atsako parlamentui. Valsty
bės prezidentas viešpatauja, bet 
ne valdo. Gi parlamentas yra nėr 
lyg hidra su keliolika galvų. 
Vienai išnykus atsiranda kitos. 
Prancūzija ir toliau lieka suski
lusi. Ji silpna, kai prancūzas

■cero — pačioj Lietuvoj tik rusai 
ir mongolai, nes visi “geriausi iš 
geriausių” ištremti Sibiran. O 
visdėlto Lietuvoje tebėra Lietu
va ir ji gyva ir gyvėjanti. Nega
lėdami savosios likusios^ energi
jos, o gal ir nenorėdami, atiduo
ti .svetimųjų žvalgybų finansuo
jamoms politinėms ^varžyboms, 
eilė Lietuvos mokslininkų, kad 
ir išvarytų iš viešojo gyvenimo, 
ruošia imponuojančių veikalų 
ateities Lietuvąi! Ar ne didžiuo
tis lietuvių tautos kūrybingu
mu verčia žinia, kad toks lietu
vis ekonomistas, jau 10 vergijos 
metų, įtemptai dirba prie didžiu
lio veikalo “Lietuvos ūkio istori
ja”? Arba tai, kad sovietiniam 
viešajam gyvenime nesirodą ra
šytojai ateities Lietuvai krauna 
veikalus po veikalo — be pre
mijų, be intrigų laisvoj spaudoj! 
Tai yra pozityvi rezistencija, 
kurios jokie Serovai nepajėgs 
sukontroliuoti, rezistencija, prieš 
kurią kaikurių lietuviškų politi
kų veikla tėra “tuščias, neskanus 
burbulas”. -

Apie pagonišką Ameriką
Jei kartais parvažiavus Lietu

von teks pasakoti apie tikėjimą 
Amerikoje, tai reikalas bus ne
lengvas — nežiūrint oficialių 
“In God we Trust” ir tai, kad 
Prezidentas iš pareigos lanko 
maldnamį, Kalėdų šventės kiek
vienais metais Įgauna čia ryškų 
pagonišką charakterį. Iliumi
nuoti namai, plastikiniai Kalėdų 
seneliai — besišypsą kaip Ba
chai — pasitenkinimo pagoniški 
dievai — žydiški sveikinimai 
“Season’s Greatings”, benamiai Į
lietuvius verčia užsidaryti savo- %ybę, visiems skelbė, kad jų kraš 
se šeimose, kad prisiminti lietu- %e bus žemiškasis rojus, kad ne- 
viškų Kalėdų kilnumą ir jauku- b^s jokių išnaudotojų ir' dėl to 
mą. Bet ir čia į daugelį šeimų > visi gyvens laimingai.
brovėsi pagoniškos Kalėdos tele- j Bolševikų užgrobtų kraštų gy- 

tuviškosios parapijinės bažny
čios tebuvo vietos, kur pabėgė-

Kolonialinė imperija 
iš vardp. Indokinijai 
Mendes France net

prieš prancūzą kovoja apsikaišę 
socialistų iškabomis. Ji dar silp
nesnė iš šalies vadovaujant pa
čiai galingiausiai partijai —=• ko
munistams, kurie jau seniai be
sėdėjo valdžioje.

šie rinkimai parodė visišką 
prancūzų suskilimą. Komunistai 
surinko 5,5 mil., o Pierre Pouja
de 2,5 mil. balsuotojų. Marianne 
atsidūrė tarp šių kraštutinumų.

Jei anksčiau prancūzai jautė 
nuolatinį negalavimą, šiandieną 
sudarė padėtį, kuri susieta su 
rimtais pavojais. Prancūzų tau
tos proto sukalkėjimas apkarpė 
vidurio partijas, kurios susitel
kė į kairiąją ir dešiniąją linkmę. 
Tačiau šalia jų yra dar kaires
nieji - komunistai, ir dešinieji - 
Poujade partija be patyrimo ir 
programos. Tarp jų esama nedi
delio skirtumo, vienos tenkinasi 
anarchijos grėsme, kitos jos 
siautėjimu.

ANARCHIJA
ŽENGIA
Kodėl Marianne yra palinkusi 

į anarchiją, kai tiek jos vaikų 
mokėjo skaidriai logiškai galvo
ti? Šveicaras istorikas Herbert 
Luethy (France against herself, 
476 pusi.): “Prancūzijoje užtiksi
me mesijanizmą ir papijiškumą, 
universališkumą ir provincija- 
lizmą, modernizmą ir prieštva- 
niškumą, logiškąjį racionalizmą 
ir tariamus ^varstymus, idealiz
mą ir siauraprotiškumą. Pran
cūzas visuomet skatina kaiką 
prieš ką tai sukilti. Tai katalikiš
kas kraštas, bet netikintis. Jame 
ryškus sustingimas ir dramatiš
kumas, tvarka ir anarchija”.

Luethy klausia: kur prancūzų 
esminis nusistatymas? Ir šį klau 
simą palieka atviru. Tik dalimi, 
pripuolamai man paklausus, to 
paties, buvo atsakyta: “Mes

daug ką išbandėme. Darėme re
voliucijas, bet likome sustingi
me. Išugdėme savotišką buržu
aziją, tačiau ji neužaugus pradė
jo nykti. Skelbėme katalikybę, 
bet jos išsižadėjome. Dabar mes 
pučiame į komunizmo triūbelę, 
bet vis neužgirstame garso, ku
ris mums grūmoja”.

Robert Shuman, negražaus 
veido, bet skaidraus proto vyras 
kartą tvirtino: Mes daugiau vie
nas kito nebegerbiame. Nemoka
me įsakyti ir nenorime klausyti. 
Tai ne germaniško ktaujo plūs- 
telėjimąs, bet prancūziškos tik-, 
rovės pavaizdavimas. Ir jo žo
džius dar kartą patvirtina pasta
rieji rinkimai. Po jų sklinda gar
sas: Marianne, nusimaukšlink 
skepetą — anarchija žygiuoja.

KOMUNISTAI
Komunistų partija dar per 

šiuos rinkimus priviliojo 400.000 
naujų rinkėjų ir gavo per 50 vie
tų /daugiau, kaip pastarajame 
parlamente. “Pravda” tada atvi-

I§ PRAEITO KARO UŽRAŠŲ

Iromo puolimas

DAUGELIS JAU SUSIPRANTA
Bolševikai, kurdami savo vals

ššvo škai liai mintimis buvo "nekliudomi
su savo Dievu ir tauta.

Mums reikia žurnalistinės 
premijos
Jau kelinti metai kviečiam 

steigti žurnalistinę premiją — 
kurios padėtų išryškinti mūso
sios žurnalistikos norimą lygį, 
įgalintų rimtą informacinę, ne 
tik ideologinę spaudą, įgalintų 
sutaupyti lietuviškuosius dole
rius. kai vietoj mokėjęs tokioj 
Kanadoj $9.50 dviems laikraš
čiams jis gautų už tą pačią sumą 
vieną, bet dar geresni. 6 koks 
leidinys galėtų būti leidžiamas. 
— apskaičiuokime — jei tikrai 
besidomįs lietuviškuoju gyveni
mu skaitytojas skirtų" tam rei
kalui $49. kuriuos jis dabar iš
leidžia prenumeruodamas “vi
sus” laikraščius? Al.

matė is karto. Bet kitų kraštų 
kaikurie žmonės jų propaganda 
susižavėjo ir patikėjo, kad bol
ševikų užgrobtuose kraštuose 
gyvenimas esąs geras.

Antrasis pasaulinis karas ir 
masės pabėgėlių iš bolševikų už
grobtų kraštų parodė pasauliui.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Lietuvių bendrovė OVER

SEAS CARGO CO., atstovaujan
ti didelę anglų firmą HASKO- 
BA LTD., Londone, siunčia į 
LIETUVĄ ir kitus kraštus siun
tinius su vilnonėmis medžiago
mis, maistu, avalvne. vaistais ir 
kit. 100% garantija — pilnas 
draudimas. Visus reikalingus mo
kesčius sumoka siuntėjas, gavė
jui mokėti nieko nereikia. Siun
tiniai siunčiami iš Londono,'

kad pas bolševikus ne tik nėra<|v* 
jokio rojaus, bet kad tenai žmo
nių gyvenimo sąlygos yra žiau- 
riausies visame žemės rutulyje.

Bolševikai stengiasi su kitais 
kraštais sudaryti sutartis. Jie 
tas sutartis daro tik tada, kada 
jie mato iš to sau didelę naudą. 
Neseniai bolševikai sudarė su
tartį su Kanados valdžia dėl siun 
finelių siuntimo badaujantiems 
ir nuplyšusiems bolševikų už
grobtų kraštų gyventojams. Jo
kiame pasaulio krašte už badau
jantiems siunčiamus pakietėlius 
neimamas nei muito nei joks ki
toks mokestis. Bolševikai tiems 
pakietėliams paima nuo 200 iki 
4.000' < muito ir kitokių mokes
čių. Jei pakietėlio muitas apmo
kamas doleriais, tada tenka mo
kėti 200% pakietėlio vertės, o jei 
rubliais — tenka mokėti iki 
4.000%.

Daug kas bandė tokius pakie
tėlius siųsti paštu. Bet oficialiai 
pašto tarnautojų pranešimais, 
daug tekių pakietėlių grįžta at
gal, nes suvargę gyventojai ne
pajėgia sumokėti begalo didelių 
mokesčių. Dar nebUvo atsitiki-

— Aš tikėjau, kad bolševikai 
žemėje sukurs rojų, kaip jie 
skelbė savo spaudoje. Bet pama
čiau, kad jie sukūrė žemėje pra
garą, kuriam vadovauja raudo
nieji velniai.

— Kodėl ne juodieji? — pa- 
i klausė vienas tremtinys.

— Dėl to, kad nuo juodųjų vel
nių galima gintis, kryžiumi. Rau
donieji velniai gi ^ryžiaus nebi
jo. Jiems reikia taikyti jų pačių 
naudojamas prieifiones. Vaka
riečiai pridarė didelių klaidų, 
draugaudami su raudonaisiais 
velniais. Dabar artėja atsiskai- 
tvmo valanda. Paaiškės, kas 
kam duos švino gabalą į pakau
šį:" vakariečiai Kremliaus raudo
niesiems ar priešingai. Jei vaka
riečiai ir toliau darys tas pačias 
klaidas — augins raudoniesiems 
velniams ragus — tai jie patys 
gali susilaukti baudos, nes rau
donieji velniai jų nepagailės. 
Reikia tikėti, kad tie dalykai pa
aiškės artimoje ateityje...

Taip jau galvoja buvęs raudo-- 
nųjų gabintojas.

Palaukim — pamatysim.

Anglijos, tad labai greitas pri-^mo, kad už $10-15 vertės pakie- 
statymas.

Prašykite mus siunčiamų į
LIETUVĄ gėrybių sąrašo:

OVERSEAS CARGO CO.
4426 Rockwell St.,

. Chicago 32, Ill.
Tel.: YArds 7-4337.

NAUJI RADIJO PRIIMTUVAI- 
Tikra šių dienų sensacija!

- Naujousi, su natūraliu balso perdavimu (High Fidelity), vokiečiu gamybos
- ; radifo priimtuvai: KOERTING — SABA — BLAUPUNKT. v 

Muzikos kabinetai, automatiniai gramofonai, garsams užrašyti magnetofonai, 
televizijos aparatai, be to, įvairiausi gintariniai papuošalai bei odos išdirbiniai 
gąanami generalinėje atstovybėje —

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

' Sav. K. MOTUŠIS.
Rodijo priimtuvų specialios trumposios tangos jums garantuoja Europos stočių 
priėmimo (Vilnius kasdien 6.30—7.00 p.m.). Pas mus atliekami specialistų 
tęcf»n'kų visokiausi rodijo potoisymai bei perdirbimai. Lengviausios išsimokėjimo 
sglygos: įmokėjus tik 10%, likusi suma ligi 24 mėn. Jūsų vartotas aparatas 
go H būti priimtas kaip įmokėjimo pagrindas

I ATLANTIC EXPORT - IMPORT CO. Centrinė Prekyba ir Biuras:
926 Dundės St. W., Toronto

Tel. EM. 4-1633. _____
SKYRIAI IR AGENTŪROS:

Toronto — 697 Queen St. W.
Hamilton — 236 James St. N. ir 

2414 King St. W. 
Kitchener — 343 King St. E. 
Waterloo — 96 King. St. S.
London — 
Golt, Ont, 
Ottawa —

tėlį tektų mokėti mažiau 1.500 
rub., kas pagal oficialų pinigų 
kursą atatiktų apie $375. Patys 
pašto tarnautojai imasi už galvų 
dėl tokio bolševikų žiaurumo.

Jau pamato, kas yra bolševiz
mas. -ne tik neutralūs Kanados 
gyventojai, bet ir buvę bolševi
kų sekėjai. Vienas tokių kartą 
pasakė:

VYKSTA LIETUVON
Iš Argentinos rusų okupuoton 

Lietuvon išvyko Dapkevičiai, 
Dagiai, Žilinskai ir Kakanis, Ja
nuška, Gavėnai, Matulevičiai, 
Zavistauskai ir. dar keliolika lie
tuvių šeimynų gavo okupantų 
leidimus važiuoti gimtinėn be 
sugrįžimo teisės. 4 lietuvių šei
mos vyksta iš Rosario.

Iš Brazilijos Tarybų Lietuvon 
išvyko A. Kynas, V. Šviesa, V. 
L. Sasnauskai ir dar keletas.

Iš Urugvajaus išvyko J. Don- 
kus, M, Janulionienė, B. Jurke
vičius, J. Kibirkštis, M. Tuinyla," 
K. Valionis ir A. Vaivutskai.

Visi išvykusieji yra senos emi
gracijos laikų; nevažiuoja hei 
vienas pabėgėlis, nors visus juos 
įkyriai kviečia grįžti Michailovo 
komitetas. Jie, mat, jau valgę 
rojaus pyrago. Važiuoja tie, ku
rie jo nėra ragavę. “Ag.B.”

111 ’A King St
— 41 Dixon St.
343 Licgor St. 

Vancouver — 340 Homer St.

Karo metais gyvenant Europoje, 
nors ir nebebūnant kariuomenėje, 
bet daugiau ar mažiau kiekvienom 
teko matyti, o daugeliui ir pajusti 
modernųjį karg. Šioje ištraukoje oš 
noriu patiekti skaitytojams vaizdelį, 
kaip jaučiasi lakūnai atžvilgiu prie
šo priešlėktuvinės. Iš šalies žiūrint, 
atrodė, kad jie dėl tų saujom į dan
gų sėjamų "kaštonų" visiškai nesi
jaudindavo. Atrodė, kad "sporti
ninkai" kaip sąjungininkų lakūnus 
gyventojai vadino, skrido kur tik no
rėjo ir dorė, kas tik jiems patiko. 
Tikrovė truputį kitokia buvo.
” ' XL-'. ftBr.

Tai buvo 1945 m., pabaigoje 
balandžio.

Mūsų daliniams persikėlus per 
Reiną, vokiečiams didieji jų 
aerodromai dėl nuolatinio bom
bardavimo pasidarė nesaugūs. 
Jie sugalvojo naują būdą savo 
naikintuvų operacijoms.

Luftwaffe nebeturėjo jau tiek 
lėktuvų, kad galėtų leisti juos be 
naudos naikinti žemėje. Pagal 
naują tvarką lėktuvų daliniai 
nebepriklausė jokiai nuolatinei 
bazei.

Todt organizacija, vykdydama 
1943 m. Reicho gynybos planą, 
pagal dešinį Elbės krantą pasta
tė didelį skaičių antros rūšies 
aerodromų, skirtų naikintuvų 
operacijoms prieš amerikonų 
dieninius puolimus.

Aerodromai paprastai turėjo 
vieną gerą betoninį 1000 ar 1.500 
jardų ilgumo lėktuvų-nusileidi
mo taką — ir gerus angarus. Jie 
buvo idealūs naujam operacijų 
būdui. Buvo jie tolokai ir tik 
laikinai užimami, todėl neįma
no buvo juos sistematiškai bom
barduoti.

Maždaug apie 15 vokiečių 
aviacijos dalinių (wings), susi
dedančių iš.45 naikintuvų ir nai
kintuvų - bombonešių eskadri
lių, šiose bazėse gyveno klajok
lių gyvenimą. Motorizuotos ko
lonos persikeldavo nakties me
tu iš vienos Ijazės į kitą, paslėp
davo sunkvežimius ir vilkikus 
miškuose ir paruošdavo viską 
lėktuvams aptarnauti, kurie at
vykdavo švintant. Po kelių die
nų, neilgiau po savaitės, dalinys 
keldavosi į kitą bazę.

Šios technikos dėka vokiečiai 
sugebėjo gana sėkmingai užpul
dinėti mūsų kariuomenės dali
nius ypač rytais ir vakarais. Vis 
didesnis skaičius mūsų transpor
to kolonų, vykstančių į prieki
nius šarvuočių dalinius buvo su
bombarduojamos ar sušaudomos.

Po ilgoko ginčo, kas turėtų 
imtis iniciatyvos veikti, kad to
kie užpuldinėjimai sumažėtų, 
įsakymas buvo įteiktas 83 gru
pei. Kaip paprastai tokiais atve
jais, uždavinys teko mūsų dali
niui, nes mūsų Tempest tipo lėk
tuvai buvo pakankamai greiti iš
vengti vokiečių priešlėktuvinės 
artilerijos (teorijoj) ir turėjo pa
kankamą skridimo nuotolį -išgai
nioti vokiečių aviacijos dalinius 
iš tolimesnių guolių.

Iš žvalgybos žmonių gavome 
nemaža žinių apie sąlygas, ku
rias rasime vykdydami šį užda
vinį. Visa tai nė trupučiu nepri
sidėjo prie mūsų nuotaikos pa
kėlimo. Kad lėktuvai galėtų gan 
saugiai operuoti iš kilnojamų 
bazių, Luftwaffe joms parūpino 
mažiausiai po vieną priešlėktu
vinės artilerijos batalijoną. Jis 
susidėjo iš vienos 37mm (9 pa
būklų) baterijos ir dviejų 20mm 
(viso 24 vamzdžiai sumontuoti 
po du ar po keturis) baterijų.

Ši gynyba, valdoma prityrusių 
rankų ir aprūpinta gyroskopi- 
niais taikikliais ir kitokiais mo
derniais instrumentais, darė ae
rodromo užpuolimą labai pavo
jingu. Kad nebūtų netikėtai už
klupti, apie aerodromą šešių 
mylių nuotolyje budėjo gerai

Vertė P. BRAKAS \
paruošti sekėjai, kurie tiesiogi
niu ryšiu informuodavo gynybą 
apie kiekvieną pastebėtą lėktu
vą. Už keliu sekundžių nuo pra
nešimo priešlėktuvinė gąlėjo 
paleisti į prisiartinantį priešą 
250 sviediniu i sekunde.

Visa tai nekėlė mūsų nuotai
kos. Ypač po skaudžių patyrimų 
virš Rheine aerodromo, nė vie
nas neturėjo nė mažiausio noro 
vėl bandyti susitikti su aerodro
mo priešlėktuvine. Aš taip pat 
turėjau liguistą jausfhą priešlėk
tuvinės atžvilgiu ir todėl neti
kau lakūnų moralei pakelti.

Skridimai į du komandos ke
liu nurodytus pirmuosius aerod
romus nedavė jokių rezultatų. 
Jie buvo rasti" jau tušti. Reikėjo 
išgalvoti naują schemą, kurioje 
nesusitrukdytų žvalgybos žinių 
perdavimas. Rezultate 49 Kana
dos žvalgybos grupė turėjo mus 
informuoti apie pastebėtą užim
tą aerodromą' tiesioginiai. Gavę 
pranešimą, mes turėjome visą 
kita atidėti į šalį ir kuo skubiau
siai imtis veiksmo, tuo pat metu 
informuodami augštesnę vado
vybę. kuri nuolatinėj paruoštyj 
mūsų pagalbai laikė ginkluotą 
raketom Typhoon tipo lėktuvais 
aprūpintą eskadrilę.

Naujoji schema įėjo galion 
kaip tik tą dieną, kada mano 
eskadrilė turėjo budėti paruoš- 
ties stovy. 56 ir 486 eskadrilės 
įvykdė du ankstyvesnius bevai
sius puolimus.

Įtempimas begalinis. Neprisi
menu, kad kada nors būčiau blo
giau jautęsis. Lakūnai, kurie 
taip pat nesijautė puikiai, vėliau 
pasakojo, kad aš atrodęs kaip į 
audrą pakliuvus merdėjanti 
antis, <

Kada rytą išdėsčiau, kokį skri
dimo įsakymą mes turime šiai 
dienai, septynetas paskirtųjų la
kūnų nerodė jokio entuziazmo, 
išskyrus australietį Bay Adams, 
kurio niekas nejaudino ir kuris 
nebijojo nei velnio, nei Dievo. 
Mūsų nervuotumas net ir me- 
chąnikus užkrėtė. Beveik kiek
vieną minutę atsiverdavo durys 
it koks nors susirūpinęs veidas 
klausdavo, ar dar ko nors nerei
kia padaryti.

Išmušė dvyliktą valandą. Pa
dėtis pasidarė visiškai nebepa
kenčiama. Vieno svaro pabauda 
uždraudžiau minėti žodį “flak’’. 
Kambaryje visiška tyla. Mes 
esame paruošties stovyje jau 
nuo 3 vai. 55 min. ryto, 
grindų vien tik cigarečių nuo
rūkos. Sunaudojome tiesiog pa
sibaisėtiną kiekį cigarečių ir ar
batos. Pagaliau užsidarjau rašti
nėj su budinčiu prie telefono ad
jutantu ir bandžiau išsiblaškyti 
rašydamas tėvams laišką. Ne
gelbsti. Suplėšęs tris lapus, me
čiau.

— Adjutante, aš paimsiu dži
pą ir važiuosiu į kontrolinį sky
rių pažiūrėti, kas naujo apie orą. 
Jei kas atsitiks tuo tarpu, iššauk 
baltą raketą.

Vos įsėdęs į džipą išgirdau te
lefoną skambant. Šokau į vidų. 
Visi buvo laukiančiai įsitempę. 
Taip, tai buvo 49 kanadiečių 
žvalgybos dalinys. .Garsiai dik
tavau:

— Schwerin aerodromas. 11 
vai. 40 min. žvalgybinis Spit 
pastebėjo 40 Messerschmitts nu
sileidžiant į aerodromą. Apie 15 
dviviečių Ąrado yra aprūpinami 
kuru apie 500 jardų į pietų rytus 
nuo pagrindinio angaro. Žemėla
pis 829 GA II. Geros sėkmės!

Pažvelgiau į 'lakūnų veidus. 
Valandėlę niekas netarė nė žo-

Ant

džio.
— Štai ir turime! — pratarė 

Wormsley.
— Adjutante, sėsk greit į dži

pą, nuvyk į karo žvalgybos sky
rių ir gauk vokiečių aerodromų 
leidinio antrą tomą. Taip pat pa
kviesk ir vieną agentą.

Ken Hughes jau spėjo surasti 
Schwerin ant sieninio žemėla
pio. Tai buvo 30 mylių į pietų ry
tus nuo Lūbeck. Maždaug apie 
150 mylių nuo mūsų.

Netrukus sugrįžo adjutantas 
su žvalgybos agentu ir padavė 
man aerodromų knygą su at
verstu 829 puslapiu. Schwerin — 
gražus didelis aerodromas prie 
ežero vakar pusėje prie to paties 
vardo miesto. Greit pabraižiau 
aerodromo planą ant lentos. 
Trys nusileidimo takai sudarė 
trikampį. Pabrėžiau taip pat pa
gal kanadiečių pranešimą spėja
mą nusileidusių lėktuvų vietą.

“Jerries” nusileido 11 vai. 40 
min. Dabar 12 vai. 10 min. Ap
sirūpinti kuru ir šaudmenimis 
vokiečiams užtruks maždaug ge
rą valandą. Mes dar turėjome 
pakankamai laiko pačiupti juos 
iki išskris arba bus išsklaidyti 
po miškus.

Žvalgybos agentas paskambi
no į GČC (augštesnę vadovybę), 
o aš daviau lakūnams paskuti
nius nurodymus:

— Puolimą vykdysim kartu 
visi aštuoni iš šiaurės į pietus. 
Distancija tarp lėktuvų — du 
šimtai jardų. Laikytis vienos li
nijos. Greitis — 530-540 mylių į 
vai. Kiekvienas pilotas pasiren
ka taikinį smigdamas. Nekeisti 
krypties paskutinę minutę. Ug
nį atidaryti iš tūkstanties jardų 
nuotolio ir tęsti kol tik įmano
ma. Laikytis kaip galima arčiau 
žemės.. Suskaityti iki dvidešimt 
ir pilnu kuro padavimu kilti į 
viršų:

— Su Typhoons susitikimas 
pirmą valandą. Bijau, kad tai ga
li būti per vėlu, tačiau jie nega
li skristi anksčiau. Typhoons 
smigs nuo 8 tūkst. iki 3 tūkst. pė
dų pusę minutės anksčiau. Jie 
apšaudys kiekvieną pastebėtą 
priešlėktuvinės postą su raketo
mis. Ten tikrai bus šiek tiek 
priešlėktuvinės (lakūnų veiduo
se priverstina šypsena) ...

— Įsidėmėkite, kad netikėtu
mas, greitis ir skridimas kuo ar
čiau žemės yra mūsų saugumo 
laidas. Nepradėkite mosuoti 
sparnais lyg norėdami parodyti 
pulsią priešlėktuvinės vyrus. 
Prarasite kelias brangias, greičio 
mylias ir sulauksite pavojaus 
sparnais paliesti žemę.

— Mažas patarimas! Jeigu 
katras būsite pataikytas ir turė
site iššokti, tai leiskite man pri
minti, geriausias būdas yra šis: 
patraukite vairolazdę tiesiai į 
save, numeskite dangtį, kamuo
liu kilkite į viršų, palaukite ke
lias sekundes ir staigiai pastum
kite vairolazdę į priekį. Yra de
vyni prieš dešimt, kad būsite 
švariai išmestas iš kabinos. Ta
čiau aš tikiuosi, kad neprieis 
iki to.

— Yra klausimų? Nebėra! Tad 
į darbą... (Bus daugiau)

Jmi galima gauti 
lean. A. Sabaliauske maldaknygę 

Viešpaties Angelas
Moldoknygė yra lotai gražioj išleisto. 
Jq golimo gouti pos visus knygų pla-, 
tintojus ir pos leidėjų. Kaina: odos 

lux $4.50, kolenkoro aoks. $3.00. 5
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E. Viltrtis
3808 Alder $♦., fcrtt Chicago, Ind. !
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Iš “Tiesos” puslapių

Namas geroje gatvėjePusiausvyra nėra nugrimzdimas
Netikinčiam “tikroviška, ba

lansavimo politika”, be abejoji
mo, neįmanoma rašyti tikroviš
kos pusiausvyros straipsnių. Ka
dangi prieš žmoniją aštria briau
na, taip sakant, stoja pasirinki
mas į Maskvą, ar į Romą, tai gal 
geriausia (su visais mūsų kalbė
tojais) pradėti nuo Adomo.

. Taigi — kas Visatą tvarko: 
Dievas ar niekas? Jei Dievas, 
aišku, tariamasai Europos “nu- 
sikrikščioninimas ir sukomunis- 
tėjimas” (tai Br. Stočkaus žo
džiai “Aidų” žurnale, istorijos fi
losofijos straipsnyje “Pasaulinis 
vyksmas”) turi savo vietą bei 
vertę Visatos Kūrėjo planuose. 
Br. Stočkus darosi išvadą: “Lai
ko galvosūkiai, būdami žmogiš
ki, turi būti sprendžiami visu 
žmogaus pajėgumu, tačiau, ga
liausioje apyskaitoje jų svoris 
žmogui per sunkus. Tada praby
la augštesnė lemtis, kuriai, ne
žiūrint visų mūsų pastangų, nei
kia su pagarba nusilenkti. Ši 
lemtis užgriūva pavienius, tau
tas, bendruomenes ir visą žmoni
ją. Tačiau ta lemtis, atrodo, yra 
dalis didelio amžių plano, arba 
tai idėja mums tuo tarpu mažai 
susekamos Dievo Apvaizdos”. 
(“Aidai”, nr. 7, 1955 m.).

Kas darytina tam, kuris į Die
vą netiki? Vieni, kaip buvęs ko
munistas rašytojas Arturas Košt 
leris, autorius apysakų “Tamsa 
Vidudienyje”, bei “Komisaras ir 
šventasis (jogas)” vėliausiame 
leidinyje “The Tract of the Di
nosaur” (“Pėdomis pranykusių 
dinosaurų”) sako: “Gali būti, 
kaip tai savaime pakils nauja 
tikyba, o kol ji vystysis mums, 
geriausiu atveju, teks gaivintis 
viltimis, kad mirties nuospren
dis bus tūlam laikui atidėtas. 
Prašykime laiko ir elkimės, kad 
mums būtų laiko to sulaukti”.

Kitiems telieka bergždžiai pyk 
ti ant visko, kas nesiderina su jų 
tos dienos nuotaikomis, arba ieš
koti priemonių dalykus refor
muoti. Šiuo paskutiniu atveju 
platus laukas žmogaus kūrybai. 
Ir čia senam Amerikos lietuviui, 
pas kurį dar neišgaravo sveikas 
jumoro jausmas, ypač smagu 
skaityti Pikuliškus prieš Vaka
rus ir Ameriką mūsų spaudoje 
straipsnius. Tiesa, jie nusižengia 
pamaldžiam krikščionių šauks- 
mub: “Nuo karo, maro, bado ir 
netikėto mirimo, apsaugok mus, 
Viešpatie!”, nes tik vandenilio 
bombų karu siūlo iš Dievo vėžiu 
tariamai iškrypusi pasaulį vėl į 
Dievo vėžes įstatyti. Pasiklausy
kime: “Šiandieną telieka vienin
telė neaptarta galimybė: pokari
nis žmogus (po trečiojo pasauli
nio karo?) bus laisvas tarp griu
vėsių arba bus įrikiuotas į komu
nistinę vergiją visame pasauly
je” (Ged. Galva. “TŽ” straipsnis 
“Dulles verpetuose”, nr. 52).

Ramiai, patikrintai naudoda
masis (be abejojimo) daugeliu.

V. SIRVYDAS

jei ne visomis vakariečių civili
zacijos gėrybėmis, to straipsnio 
autorius laukia “sintetinio (da
lykus sudėstančio) istoriko, ku
ris laiko perspektyvoje (amžių 
akimis?) surikiuotų vakariečių 
nusigyvenimo priežastis”.

Amerikos politika esanti “tra
giška”. Europa, sako, neišlaikiusi 
kažkieno primestų kažkokių 
kvotimų ir išstumta iš pirmau
jančios vietos, o jos atskiros tau
tos, pirmiau Įėmusios viską, da- 
ba'r išgyveną suirutę. Jei “lais
vosios tautos staiga nesiims at
sakomybės“, tai reikės “laukti 
stebuklo, jei tokio neryžto poli
tikes išdavos nepateisins komu
nistų svajonių”.

Na, vakarieti, amerikieti — 
gulk į karstą, nes tau dienas lie
tuvis Kassandra jau suskaitė! 
Tiesa, dar gali išsigelbėti — 
skelbk tuojau karą Maskvai!.Tie, 
kurie nepriklausomą Lietuvą 
kūrė, darė didelius žygius. Skau
du, kad tie, kurie dabar žuvusią 
nepriklausomybę gina, kuria di
delius žodžius ir nebetiki Vaka
rų civilizacijos gajumui, pagrin
de, reiškia nepasitikėjimą savi
mi. Jei jie ir Dievo Apvaizdai ne
tiki, tai ištikrųjų jų būklė “eg- 
zistencialinė“ (“filozofinis egzis
tencializmas yra baimės išraiška, 
o politinis egzistencialimas veda 
į savęs sunaikinimą”, teigia G. 
G.).

Tik aklas ir kurčias nepripa
žins, kad “mainos rūbai margo 
svieto”. Mūsų dienų Europa ne 
praėjusio šimtmečio Europa, 
kaip mūsų Azija ir Afrika ne 
1600 - 1900 m. Azija ir Afrika.

Tačiau nebetikime savo svei
kam protui, pasiskaitykimė ką 
rimtas europietis istorikas gal
voja apie Vakarus ir ’Europą. 
Prieš mane guli Anglijos Oks
fordo universiteto istoriko prof. 
A. J. P. Taylor veikalas “Ru
mours of War” (Karo gandai), 
išėjęs 1952 metais. Mūsų temai 
įdomus straipsnis “The Turn of 
the Half-Century” (Amžiaus pu
sei prabėgus). Taylor pasakoja:

”19-tas šimtmetis buvo pra
mintas Vilties amžiumi, 20-tasis 
gi —■ tos Vilties įsikūnijimas. Per 
pirmąją šio šimtmečio pusę Va
karų žmogus pasiekė visko, ko 
nuo' Renesanso (14-to, 15-to ir 
16-tb šimtmečio) troško. Jis ap
valdė tolį, ligas, skurdą. Jis moks 
lūs tiek ištobulino, kad jie jam 
gali duoti veik ko tik jis panori. 
Atominė energija jam siūlo beri
bių pajėgų. Jei tik žmonija ilgė
liau išgyvens, ji net mirtį nu
galės. - ’

“Tiesa, Vakarams teko pergy
venti ir karčių valandų: du pa
sauliniai karai, du baisūs bad
mečiai Rusijoje, nacių suplanuo
tas išžudymas dujomis milijonų. 
Vakarų ateitį temdo juodas nu
siminimas. apie kurį galima pa-

b EATON’S

Didžiausia detalės prekybos 
organizacija Britų Commonwealthe^

Eatono krautuvių ir jų skyrių 
yra visoje Kanadoje, 
nuo vandenyno iki vandenyno, 
jo pašto užsakymo katalogų 
prekyba pasiekia beveik 

, kiekvieną pirkėją
Dominijoje.
Ilgametis patyrimas, kokybė 
bei žinoma garantija*.
“Goods Satisfactory 

t or
Money Refunded” 
įrodė tai kanadiečių 
generacijoms.

EATON'S of CANADA

sakyti, kad jis teapima vien Eu
ropą ir jos sudarytąją Atlanto 
bendruomenę. Kadangi neeuro- 
pinė žmonijos dalis maža ar veik 
nieko dar nepasiekė, todėl mū
sų amžius jai dar Vilties amžius. 
Tokiu būdu, komunizmas Azi
jai bene tas pats, kas Europai 
praėjusiame šimtmetyje buvo ti
kėjimas į neribotą žmonijos pa
žangą.

“Pati Europa jau ne pasaulio 
centras. Aišku, neišmintinga spė 
lioti, kaip mūsų laikai išrodys 
ateičiai, tačiau šito sprendimo 
būsimas laikas gal nesugriaus. 
Įvyko didžiausias persvaros per- 
sikilnojimas nuo 18-to amžiaus. 
Nuo Kolumbo laikų iki Gandhi, 
Stalino ir Mao-Tse-Tungo Euro
pos žmogus — ypač Europos 
šviesuomenė — gyveno viso pa
saulio grobiu. Tam matosi galas. 
Todėl nusiminimas gal prancū
zo aristokrato išgirdusio Bastili
jos griuvimą.,Istorijos akims gal 
tai bus pigi kaina, jei Azijai iš
tiktųjų per likusiąją mūsų šimt
mečio dalį pavyks prilygti mums 
gerove.

“Tačiau, gal nusiminimas, 
kaip komunistai įkyriai mums 
sako, yra ženklas kapitalizmo 
nykimo? O gal tai ženklas ko gi
lesnio — būtent, pastebėjimo, 
kad žūsta ne vien Vakarų me
džiaginė gerovė, bet jos sukur
tieji idealai? Rusai ir kinai, gal 
būt, išmoks gamintis mūsų su
galvotąsias mašinas, bet ar pra
moks gerbti pavienio žmogaus 
gyvybę, jo asmens laisvę, jo sie
lą? Vakarų pasaulis jau dusyk 
Ameriką kvietė išgelbėti. Da
bar vėl trečiusyk į ją žiūri kaip 
išgelbėtoją. Tačiau, ir pas ame
rikonus nėra to džiaugsmo, ku
ris, rodos, privalėtų būti pasise
kimų brolis. ,

“Betgi, nežiūrint mūsų bai
mės ir net beviltiškumo, mes ne 
sunykę. Romėnų poetas Klaudi
jus, rašęs 4-tame amžiuje, gerai 
žinojo jis neprilygstąs pirmo 
amžiaus dainiui Virgilijui. Va
karų pasaulio filosofai ir moks
lo vyrai nei kiek nemenkesni už 
savo pirmtakūnus. , Net mūsų 
amžiaus pirmosios pusės politi
kos vadai stovi kredito pusėje. 
Vakarų Europoje nėra civilizaci
jos menkėjimo žymių. Didžiau
sias negalavimas buvo hitleriz- 
mas, bet jį Europa laimingai per
sirgo. Apie senovės romėnų im
perijos iškilimą ir puolimą rašy
damas, mūsų istorikes Gibbons 
sakė: “Pavaizdavau barbarizmo 
ir tikybos pergalę”. Vakarų žmo
gus dar gerai atsilaiko ir prieš 
vieną, ir prieš kitą. Tiesą pasa
kius, jis labiau susipratęs, labiau 
pasvarstąs, labiau pakantus, la
biau jautrus negu žmogus kada 
nors buvo. Jo nesudrebino net 
patirtis, kad gyveniman įkūny
toji utopija dar toli nuo rojaus.

“Tokiu būdu, bendru požiūriu 
Vakarų žmogus neapvylė 18-to 
amžiaus demokratų - idealistų 
vilčių, tikėjusių žmonijos pažan
ga, Žmonėms, pasirodo, galima 
pasitikėti. Vakarų Europa dabar 
— o gal būt ir visą baltoji rasė— 
jau ne pirmoje vietoje kaip anuo 
syk senovėje ir garsioji Graikija 
neteko viršenybės. Tegul ir taip, 
būtų, vistiek, ką graikai pada
rė, galime padaryti ir mes: savo 
užkariautojus padarysime savo 
dvasios vergais, kaip senovės 
graikai padarė su romėnais. Už 
Europos ribų žmonija pramoko 
vartoti mūsų techniką. Prieš 
mus dar guli pareiga ją užka
riauti mūsų idėjomis. Gali būti, 
tai bus darbas antrosios mūsų 
šimtmečio pusės. Tai kilnesnis 
siekimas, negu tų viduramžiečių, 
kurie 1000 metų po Kr. laukė pa
saulio pabaigos. Nelaukime mū
sų pasaulio pabaigos metuose 
du tūkstančiai ir vienas ar net 
anksčiau!”

Šitaip rašo anglas istorikas, 
autorius veikalų: Italai Europos 
diplomatijoje, 1847-1848 m.; Vo
kiečių pirmasis bandymas pasi
grobti kolonijų 1884-1885 m; Vo
kiečių istorijos keliai; Habsbur- 
gų monarchija 1809-1918 m.; 
Nuo Napoleono iki Stalino; Karo 
gandai ir Bismarko biografija.

Į pranašavimus apie Vakarų 
supuvimą ar greitą galą tenka su 
didele atsarga žiūrėti. Nepražu
vo amžiais žydai, nepražus ir 
krikščionys. Tiesa, jie gali būti 
kieto reikalo priversti pripažinti 
savo juodą ir geltoną Dievo že
mės gyventoją broliu. Kardu (ir 
atominėmis bombomis) tokie 
dvasiniai dalykai neįvykdomi. 
Br. Stočkus čia gerai sako: “Es
minė kova yra dvasinė, kurios 
nepajėgs išvesti nei suirusios in
stitucijos, nei klaidingai supras
toje laisvėje sukiužusios tautos”.

Neišves — sakysime mes — 
nei tie, kurie nuolatos spauna į 
šulinį, iš kurio geria. Krikščio
niškieji Vakarai turi nuodėmių, 
bet jie visai ne “sunykimo ženk
le”! Sunyks tik “egzistencialai”, 
nes jie gyvena baimėje.

Pilietybės ir Imigracijos Ministeris

(NCP) Mūsų skaitytojams ži
notina, kad Pilietybės ir Imi
gracijos ministerijos rūpinima
sis naujaisiais ateiviais nepasi
baigia su tuo momentu, kai jie 
peržengia Kanados sieną. Minis
terija stengiasi ir toliau jiems 
padėti. Padeda kartais jiems net 
patiems to nepastebint. Skaity
tojai beabejo yra pastebėję ir 
mūsų laikrašty eilę skelbimų, 
teikiančių informacijų apie Ka
nadą, jos įstatymus, gyvenimo 
papročius, apie visokias mokyk
las bei kursus, pagaliau ir paaiš
kinančius Kanados politiką. To
kiuos skelbimus laikraščiams 
duoda Pilietybės bei Imigraci
jos ministerija, norėdama pa
lengvinti naujiesiems ateiviams 
pažinti greičiau Kanadą ir leng
viau įsijungti į jos gyvenimą.

Pilietybės ir Imigracijos mi
nisterijos darbui vadovauja Hon. 
John W. Pickersgill. Jis yra gi
męs Wyecombe, Ont., 1905 m., 
bet dar vaikas su tėvais persi
kėlė į Manitobą, kur išaugo ir 
mokslus išėjo Manitobos univer-

sitete. Ten jis susitiko su gau
siais naujais ateiviais, pažino jų 
gyvenimą ir tuo būdu pasiruošė 
savo dabartiniam darbui.

Savo blaivią pažiūrą į naujųjų 
ateivių problemą p. Pickersgill 
neseniai išdėstė kalboje Empire 
Club Toronte. Pastebėjęs, kad 
tokiam Toronte kiekvienas aš
tuntas gyventojas yra pokarinis 
imigrantas arba tokio imigranto 
vaikas, ministeris teigė, kad spar 
čiai kylantis gyvenimas reika
lauja naujų imigrantų. Norėda
mi juos įterpti į kanadiškąją 
bendruomenę, mes, sako, pir
miausia turime juos supažindin
ti su Kanada ir jos gyvenimu. 
Mums nėra jokio reikalo juos 
daryti anglais. Įsijungę į Ka
nados gyvenimą, jie pasinau
dos ir visu tuo paveldėjimu, ku
rį Kanada yra gavusi iš Britų po
litinių institucijų ir iš Britų tei
sės. Kanadiška pilietybe mes 
šiandien didžiuojamės. Mūsų už
davinys yra pasiekti, kad to pa
ties jausmo įsigytų ir naujieji 
imigrantai.

Vengru rašytoju “maištas”
Laikoma, kad Kremliui dau

giausia klapatų suteikia Lenkija 
ir Vengrija. Jos vis nenulenkia 
galvos ir protarpiais parodo pa
sipriešinimo.

Vengrija buvo pirmoji, kuri 
pasipriešino Maskvos direkty
voms visą dėm^į skirti sunkia
jai pramonei, net susirūpino 
smulkiąją pramone, gaminančia 
kasdieniniam gyvenimui reika
lingus gaminius. Šitos linijos va
dovas premjeras Imre Nagy bu
vo nušalintas ir pakeistas Roko- 
sy, dabartiniu Vengrijos komu
nistų partijos sekretorių. . .

Dabar štai neseniai paskelbta 
apie sunaikinimą vengrų intelek
tualų “maišto”. Tai buvo apie 60 
vengrų rašytojų ir menininkų

pasirašytas protestas prieš ko
munistų partijos kišimąsi į meną 
ir literatūrą bei prieš pašalini
mą kelių žurnalistų, apkaltintų 
platinus “buržuazines oportu- 
ništines idėjas bei šūkius”. Tai 
buvo padaryta po triukšmingo 
rašytojų sąjungos suvažiavimo 
lapkričio 10 d., kai buvo smar
kiai puolama partijos bei val
džios kultūrinė politika. Įdomu, 
kad tą protestą pasirašė ir tie 
rašytojai, kurie buvo laikomi 
visiškai ištikimais. ;

Partija tuojau pat reagavo. 
Jos centro komitetas rašytojus 
apkaltino nedraugingom nuotai
kom partijai ir “pasidavimu prie
šiškom buržuazinėm įtakom”.

Laišku cenzūra centralizuota
Pastaruoju metu pastebėta, 

kad iš Lenkijos laiškai į laisvąjį 
pasaulį pradėjo smarkiai vėluo
ti, o daugelis gaunamųjų ateina 
su cenzoriaus išbraukymais. Iš
braukiama kartais net prašymas 
prisiųsti vaistų. Kartais laiškai 
gaunami net nebeužklijuoti. Ap
sikrovę darbu cenzoriai, matyt, 
nebespėja.

Pagal oficialias žinias 1955 m. 
į Lenkiją iš užsienių atėjo 1.200.- 
00 paprastų laiškų, 167.000 re
gistruotų ir 75.000 žurnalų. Iš 
Lenkijos išsiųsta 920.000 papras-

tų laiškų, 200.000 registruotų ir 
120.000 žurnalų. Cenzūros darbas 
yra pakeistas. Anksčiau buvo 
reikalaujama, kad laiškas būtų 
atneštas į paštą neužlipintas ir 
užlipinamas tik perskaičius ati
tinkamam valdininkui. Matyt, 
daugelis pašto valdininkų nebu
vo griežti cenzoriai, tad dabar ta 
tvarka yra panaikinta, o laiškai 
cenzūruojami specialių cenzorių.

Liūdnai atrodo 
sovietinė statyba 
Komunistai kiekviena proga 

mėgsta girtis savo sovietine sta
tyba. Iš jų propagandinių pasi- 
šūkaliojimų kartais gaunasi įs
pūdis, kad dabar visi Lietuvos 
miestai pasipuošę naujais pasta
tais. Tačiau “Tiesoje” netrūksta 
pranešimų, liudijančių visišką 
stachanoviškos statybos bankro
tą. Vienas gražiausių pavyzdžių 
užfiksuotas J. Chlivicko feljeto
ne— “Kai sienos prabyla”.

Kauno miesto komunistiniai 
vadovai davė įsakymą statybos 
trestui Stalino prospekte pasta
tyti didingą penkių augštų na
mą. Statybos trestas namą pasta
tė rekordiniu laiku. Už stacha- 
novišką tempą miesto vadovai 
statybos trestui net ir premiją 
paskyrė. Ir taip išaugo namas 
geroje gatvėje, pakrikštytoje 
Stalino prospektu. Jam buvo 
duotas 45A numeris, kad galima 
būtų atskirti nuo kitų namų, star 
tytų dar buržuaziniais laikais, 
kada buržuaziniai nacionalisti
niai kapitalistiniai reakcionieriai 
tą pačią gatvę vadino kažkokia 
niekam nežinoma Laisvės Alė-

Drg. J. Chlivickas 
duoda žodį namo 
sienoms
Apie savo padėtį namas šitaip 

pradeda skųstis: “1954 m., rug
sėjo pabaiga. Pagaliau baigtas 
statyti penktasis augštas. Tuojau 
atsikraustys pirmieji gyvento
jai. Apie mane daug rašė laik
raščiai. Tik pirmojo augšto sie
nos kažkodėl plikos ir niekas juo 
nesidomi. Pikta. . .” Skundas, 
kaip matome, labai rimtas, nes 
juk gero namo, esančio geroje 
gatvėje, pirmojo augšto negali
ma tuščio laikyti.

Spalio mėn. pradžioje pirmąjį 
augštą apžiūrėjo miesto preky
bos skyriaus vedėjas: “Gatavų 
rūbų parduotuvei netinka, tegul 
vykdomasis įperša kam nori...” 
Po to ir vėl tyla ir ramybė ne
baigtame įrengti naujo namo 
pirmajame augšte ...

Vykodmasis miesto komitetas 
spalio viduryje dar kartą atsimi
nė namo geroje gatvėje pirmąjį 
augštą: jis buvo perduotas Kau
no tarprajoninės knygų preky
bos kontoros direktoriui drg. Pi- 
ličiauskui. Tegu draugas Pili- 
čiauskas iki’sekančių -metų sau
sio 1 d. įsirengia pavyzdinį mies
to knygyną ir pradeda mokėti 
nuomą už namo geroje gatvėje 
pirmąjį augštą! . . .

“žiburių” Spaudos B-vės šėrininkams:
Spaudos B-vės “Žiburiai” metinis šėrininkų susirinkimas šau

kiamas vasario 4 d., šeštadienį, 4 vai. pp„ “Tėviškės Žiburių”- 
redakcijos patalpose, 941 Dundas St. W.. Toronto. ’ *

Dienotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas.
2. Valdybos pirmininko ir iždininko pranešimai, .
3. “ ‘ ’

:■ 4.
0. _

6. 1955 m. pelno paskirstymas,
7. 1956 m. sąmatos priėmimas.
8. Valdybos ir Revizijos Komisijos rinkimai, . .
9. Einamieji reikalai,

10. Susirinkimo uždarymas.
Nustatytu laiku nesusirinkus kvorumui, po valandos šaukiamas, 

kitas susirinkimas, kuris bus teisėtas neatsižvelgiant į dalyvaujan
čiųjų skaičių.

Šėrininkas, negalįs susirinkime dalyvauti, gali raštu įgalioti' 
save atstovauti kitą šėrininką.

Lentynos yza, bet 
sienos plikos ašaroja...
Drg. Piličiauskas suprato, kad 

su miesto vadovais juokauti ne
galima. Nuo sausio 1 d. knygyj 
nas privalo būti atidarytas, 
talką jis pasikvietė “Dailės*' 
kombinatą, kuris gruodžio mėn. 
pagamino gražias lentynas, gra
žius stalus ir net keraminius pa
puošalus, bet visas šias grožybes 
teko sukrauti į sandėlį, nes pir
masis namo geroje gatvėje augs-’ 
tas vis dar neužbaigtas. Statybos 
trestas nesiskubina — jam buvo“ 
svarbu namui stogą uždėti ir~ 
premiją už greitą statybą pasi-' 
glemžti, o įrengimo darbai gali"" 
palaukti. Tačiau, pasirodo, stogo 
būta nelabai gero: ”1955 m. sau-’* 
šio pradžia. Per mano sienas iš-- 
antro augšto bėga vanduo. Atvy- * 
kę knygų mylėtojai kraipo gal-* " 
vas, rašo aktus. O iš statybos 
tresto dar niekas neatėjo”. — Ši-*’ 
taip nusiskundžia namas geroje 
gatvėje. Kovo mėn. namas kar-’ 
toja tą patį skundą savo dieno-- 
raštyje: “Vanduo bėga sieno
mis ...” Rugsėjo 20 d. namas ge-’ 
roję gatvėje desperatiškai šau-- 
kia: “Tebetelkšo vanduo. Ant’ 
grindų krenta tinkas. O staty-• 
bos tresto atstovų taip ir nėra”... 
Šauksmas tikrai desperatiškas, 
— per ištisus metus statybos 
trestas nesugebėjo pirmojo augš
to įrengti. Tokie nesugebėjimai 
galimi tiktai komunistinėje san
tvarkoje. Privatus rangovas se-’ 
niai būtų atsidūręs teisme, už su
tarties nesilaikymą....

Kaunas neturės —
pavyzdinio knygyno
Paklusniai nusiteikęs Kauno’ 

tarprajoninės knygų prekybos 
kontoros direktorius drg. Pili
čiauskas pagaliau pritrūko koz; 
munistk'ės kantrybės. Miesto 
valdybai jis parašė tokio turinio 
laišką: “Dėl nuomotojo kaltės 
negalima baigti įrengti knygy-^ 
na. Už sugadintus apdailos dar-“ 
bus ir išreikalautą nuomos mo-.. 
kęsti prašome grąžinti 41.676 
rublius ir 57 kapeikas” . .. '

Tuo tarpu namas geroje gat-*. 
veje ir toliau maudosi vandeny-- 
je. Tinkas nuo lubų, ačiū Dievui,., 
jau nebekrinta... seniai visas 
spėjo nukristi. Dabar belieka 
laukti, kol vanduo pamatus pa-..

geroje gatvėje — tiktai griūvėk, 
siu krūva, liudijanti priešakinės 
technikos sugebėjimus...

Vyt. Kastytis. ....

Susirinkimo atidarymas,

Revizijos Komisijos pranešimas. 
Diskusijos dėl pranešimų.
1955 m. ataskaitos ir Revizijos K-jos akto priėmimas,

Einamieji reikalai,

I laika Tėviškės Žiburiams!
General Motors auto 

pramonės streikas 
visose 5 Ontario įmonėse—Osha- 
wa, Scarboro, St. Catharines, 
London ir Windsor — vyksta jau 
nuo pr. metų rugsėjo 19 d. Strei
kuoja 17.000 darbininkų. Firma 
jau kelis kartus bandė- streiką 
paskelbti neteisėtu, bet valstybi
niai organai to nepripažįsta.

Derybos vyksta ir daugelis 
ginčijamų dalykų jau yra iš
spręsta, bet yra dar daug daly
kų, kurie derybas baigti nelei
džia. Darbininkų unija tarp kit
ko reikalauja, kad atlyginimas 
nebūtų mažesnis, kaip Fordo ir 
Chryslerio įmonėse. Tuo tarpu 
betgi yra tokia padėtis: GM pa
siūlė eiliniam darbininkui $1.57, 
kai Fordas moka $1.62, o Chrys
ler $1.66. ________

— Otava. — Kanados premje
ras St. Laurent parlamente pa
reiškė, kad, jo nuomone, pasau
lis būsiąs pakankamai išmintin
gas ir atominio ginklo niekad 
nepanaudosiąs.

— Otava. — Kanadoje nuo pr. 
metų lapkričio iki sausio 12 d. 
gaisruose žuvo 167 asmenys.

—Otava. — šiuo metu Kana
doje yra apie 18.000 JAV karių. 
Iš jų 15.000 yra Newfounlando 
bazėse, o kiti aptarnauja radaro 
tinklą šiaurėje, nes Kanadai 
trūksta specialistų.

Laikraščių leidimas metai iš metų brangėja. Šių metų bėgyje ir popieris pabrango 
ir visos kitos išlaidos pakilo. Aišku, daugiau kainuoja ir “Tėviškės Žiburių” leidimas. 
VISDĖLTO “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” PRENUMERATOS MOKESTIS IR ŠIEMET NEKE
LIAMAS, paliekamas tas pats — $4 Kanadoje bei JAV ir $4.50 kituose pasaulio kraštuose. 
Tuo būdu “Tėviškės Žiburiai” ir toliau lieka pigiausias lietuviškas savaitraštis pasaulyje.

Šitą mes darome tik pasitikėdami nuoširdžia savo bičiulių ir skaitytojų parama. 
Nuo Tamstų visų paramos priklauso visos galimybės laikraštį leisti ir jį toliau tobulinti.

“Tėviškės Žiburiams” reikia dar daugiau naujų skaitytojų! Suraskime kiekvienas 
nors po vieną naują skaitytoją!

KIEKVIENAM TALKININKUI, 
. kuris suras bent du naujus skaitytojus, 

“TŽ” duos vertingą premiją — garsiojo 
italų rašytojo Guarechi knygą “Mažasis 
Don Kamiliaus pasaulis”. Knyga kai
nuoja $3.50.

KIEKVIENAS NAUJAS 
SKAITYTOJAS, 

užsiprenumeravęs laikraštį šio vajaus 
metu, galės gauti priedą Al. Barono ro-_ 
maną “Užgesęs sniegas”. (Knyga bus 
siunčiama platintojui pranešus arba pa
čiam paprašius).

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI” 
SKELBIA j

naujų skaitytojų verbavimo ir prenu
meratos rinkimo vajų nuo gruodžio 15 
d. iki sekančių metų vasario 16 d.

VISI SKAITYTOJAI, 1
kurių prenumeratos laikas baigiasi apie 
metų pradžią, PRAŠOMI vajaus laiko
tarpyje atsilyginti. ]

PASTABA SKAITYTOJAMS 
JA VALSTYBĖSE

Siųsdami prenumeratos mokestį če
kiais, malonėkite pridėti 30č čekio iškei- 
timui. Per metus “TŽ” už čekių iškeiti
mą susidaro nemaža* suma. Už jūsų pa
slaugą iš anksto dėkojame.

941 DUNDAS ST. TORONTO, ONT.

MIELI SKAITYTOJAI, MES JŪSŲ TARNYBOJE, PADĖKITE MUMS TAS PAREIGAS 
EITI! .

“TŽ” ADMINISTRACIJA.
Adres-as:



=
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Pavergtoje tėvynėje
Kolchozinis išbirikiavimas

Kretingos rajono “Jaunosios 
Gvardijos” kolchozo pirmininkas 
M. Navajauskas sakosi pradžio
je turėjęs daug sunkumų. Jis iki 
rugpjūčio 8 d. buvęs Kauno m. 
ryšių kontoros viršininko pava
duotoju, baigęs kolūkių pirmi
ninkų kursus Kaune ir praktiką 
atlikęs Vilkijos rajono “Kelio į 
komunizmą” kolchoze, kur bu
vusi gerai išvystyta gyvulinin
kystė.

Savo kolchoze irgi pradėjęs 
nuo gyvulininkystės fermų tvar
kymo. Teradęs 44 karves, kurių 
daugelis bergždžios, o kiaulių 

" .. vos 26, Dirbę sutartinai su zoo
techniku Dakšu ir agronomu 
Žemguliu. Šiemet sukergę visas 
44 karves ir 66 telyčias. “Likvi
davome kiaulių giminingumą ir 
turime 30 motininių kiaulių”. 
Kolchoze esą 1.400 ha ariamos 
žemės, 180 ha pievų ir daūg kru
piais apaugusių ganyklų.

Pernai gyvuliai buvę laikomi 
46 vietose. Jankausko šeimai bu
vęs pavestas bekonų auginimas. 
Liepos mėnesį buvo išduota 2.000 
kg miltų, bet visų kiaulių gyvo 
svorio prieauglis per mėnesį te
siekęs 8 kg. Jankauskai buvę 
perduoti prokuratūrai, bet toji 
nesiėmusi jokių priemonių.

Dabar kiaulės laikomos trijose 
vietose, o visi gyvuliai — 12 vie
tų. Esą taikomas “materialinio 
paskatinimo priemonės”. “Kiau
lių šėrikėms Cirtautienei ir Kra- 
nauskienei duota po paršeli. Vi
siems fermų darbuotojams išmo
kėta 10% pinigų, gautų už gyvu
lininkystės produktus... Paska
tinimo priemonės taikėme dir
bantiems prie kukurūzų derliaus 
nuėmimo, rudens arimo, statybų 
ir tt. Tai davė teigiamus rezul- 
tatus”.
• Matot, kokios “nesocialistiš- 

- kos” priemones.
; Kolchoze darbingam žmogui 
tenkž po 17,5 ha dirbamos že
mės. Plotas išdėstytas 20 iš 30 
km, o transporto priemonių ne
turį. Kaikur esą Įsiterpę miškai. 
Taip ketvirtoji brigada nuo cen
tro esanti už 12 km, o tęsiantis

Navajauskas šaukiasi kitų pir
mininkų patarimų gamybinių 
pląnų sudarymui ir “kad mūsų 
nepamirštų kolektyvai,. kurie 
mus rekomendavo ir kuriuose 
anksčiau dirbome”.

Gaila, kad Navajauskas nepa
sako, koks paibelis jį ten nunešė, 
jei jis neišmano apie žemės ūkį?

Sovchozų ministro pavaduoto
jas yra J. Drąsiais.

Žeimių sovchozo direktorių 
yra Savranskis, vyr. zootechniku 
Kuznecovas, vyr. agronomu Du- 
chanauskas.

Bolševikinę versiją Lietuvos 
aneksavimo ir sovietizacijos pra
džios dėsto M. Požarskas tik ką 
išėjusioje knygoje “Tarybų val
džios atkūrimas Lietuvoj” (1940- 
1941 m.), 144 pusi. Išleista 8.000 
egzempliorių.

Žinoma, vaizduojama, kaip 
“entuziastingai” okupacija buvo 
Sutikta.

Sovietinio ūkio “pažangumą” 
rodo ir Šilalės rajono komunis
tų susirinkimo kalbos: “Buvo 
nurodyta, kad LKP rajono komi- 

- tetas ir visa partinė organizaci
ja nepasiekė persilaužimo vys
tant visuomeninę gyvulininkys-

Konodos Lietuviu Bendruomenės

Britų Kolumbijos 
Apylinkės Valdybos 

Raštinė
ir Valdybos Pirmininkas 

Advokatas ir Notaras 
JONAS J. JUSTIS, LL.B.

Suite 22, Tunstall Building, 
709 Dunsmuir Street, 

Vancouver 1, B.C., Canada 
Telefonas: Pacific 4511.

Garantuoti siunti
niai i Sovietų Rusiją 
ir užimtus kraštus

Mes siunčiome tiestai iš musu sandė
lių Kanadoje arba Anglijoje. Nauji ir 
vartoti dalykai: medicinos dalykai, 
botai, maistas, saldainiai ir kt. da
lykai.

Atvykite asmeniškai į musų san
dėli ar prašykite musų kainoraščio 
paštu. ą

Busite patenkinti musųt tarnyba 
100%.

HAMILTON Ont

tę, keliant gyvulių produktingu- 
mą. Daugely kolūkių sumažėjo 
gyvulių skaičius, krito jų pro
duktyvumas. Ne viskas padaryta 
užtikrinant visuomeniniams gy
vuliams sotų ir šiltą žiemojimą”. 
Rajono partijos sekret. Tranas 
nenurodęs išeities bei priežasčių. 
Dėl Vorošilovo v. kolchozo: “Štai 
kad ir dabar karvės gauna po 4 
kg pelkių šieno, o. arkliai kelis 
kartus daugiau. Dėl blogos'apy
vartos kolūkyje grobstomas pie
nas, kiaulėms skirti miltai, vi
suomeninės kiaulės šeriamos 
kartu su kolūkinėmis kiaulė
mis” ...

“Antai Žvingių kolūkis parda
vė spekuliantui 130 paukščių ir 
faktiškai likvidavo šią fermą. To 
kolūkio pirm. Mikutis taikstosi, 
kad švaistomos kolūkio kiaulės, 
karvės, paukščiai. Nei visuome
niniai gyvuliai nei-pašaras ne
saugomi. “Nemuno” kolūkio pir
mininko pavad. Brazauskas: “ei
lė kolūkiečių paėmė iš kolūkio 
geras karves, jų vietoje atiduo
dami senas”.

MTS sekr. yra Didžiulis. Rajo
no vykdom, komitetas pasidaręs 
biurokratiškas. Nuo vykd. kom. 
iki-MTS esą keli šimtai metrų, 
“o pirm. Ditkevičius siunčia te
legramą”.

Atšventęs 70 m. sukaktį, K. 
Petrauskas pareiškė turįs viltį 
išgyventi net 106 metus. Ir da
bar mėgstąs medžioti, nes, jo 
pareiškimu, “mūsų krašte tokie 
puikūs miškai, kur gausu įvai-*- 
riaušių rėrybių, paukščių ir zui
kių. Ežerai — nepaprasti, o kiek 
juose žuvies”. Po 5 valandas 
pravaikščioti su šautuvu ir kitą 
kartą grįžti su kiškiu ant nuga
res jam esąs tikras malonumas. 
Jo bute tebekabo Kalpoko, Šklė- 
riaus, Žmuidzinavičiaus, Varno, 
.Janulio ir kitų kūriniai. Šiuo 
metu rašo knygą jaunimui, kuria 
nori perduoti savo vokalinį pa
tyrimą. ..

Darbininkus verbuoja Lietu
voje SSSR naftos pramonės įmo
nių statybos ministerija Moloto
vo statybos tresto (Molotovs- 
troj) ir Čeliabinsko srities pietų 
Uralo metalurgijos statybos tres
to (Južural metalurgstroj) sta
tybos įmonėms.

Darbininkams siūloma apmo
kėti kelionę į ten ir atgal sutar
ties laikui pasibaigus, kelionės 
metu po 10-15 rb. dienpinigių, 
be to. 300-600 rb. negrąžinamos 
paskolos, gyvenamęsįos patalpos 
ir patalinė; Kiek mokės, skelbi
me nesakoma. Užsirašyti kvie
čiama pas “organizuoto darbi
ninkų telkimo rajoninius įgalio
tinius”. . . '■ ■

“LTSR Tarybinių Rašytojų 
Sąjungos” savaitraštis “Litera
tūra ir Menas” Nr. 6/š.m. paskel
bė Sąjungos valdybos nutarimą, 
kad “konkursui atsiųsti, jury 
komisijos premijuoti ir atžymė
ti respublikinio konkurso lietu
viškų tarybinių dainų tekstai sa
vo didžiuma yra nepatenkinamo 
idėjinio - meninio lygio, parašy
ti paviršutiniškai. Juose pasi
gendama minties gilumo ir 
glaustumo, nesilaikoma dainos 
vaizdingumo ir emocialumo rei
kalavimų. Pastebimas susižavė
jimas paviršutiniškumu ir pseu- 
dbliaudiškumu”. Valdyba, kaip 
toliau sakoma nutarimo tekste, 
“pasigedusi tekstų patriotinėmis 
temomis”, nutarė pripažinti res
publikinio dainų konkurso re
zultatus nepatenkinamais, už tai 
išbarė konkurso jury komisiją, 
kam premijavo žemo idėjinio - 
meninio lygio dainų tekstus”, 
davė pylos panašių konkursų 
rengėjams, kurių darbai ir me
ninis lygmuo patys kalba už sa
ve...

Valst. Konservatorijos mark
sizmo - leninizmo katedros vedė
ja yra istorijos mokslų kandida
tas P. Girdzijauskienė.

Juozas, s. Jokūbo, Šleiva gruo
džio 27 d. gynė disertaciją Žemės 
ūkio mokslų kandidato laipsniui 
įgyti tema “Kiaulių kergimas 
dviem kuiliais gamybinėse fer
mose Lietuvos TSR sąlygomis”. 
Ofic. oponentai prof. dr. J. Že
maitis ir žemės ū. m. kandid..doc. 
J. Petraitis.

Su dideliu apgailestavimu pra
nešu geriesiems Hamiltono lie
tuviams, kad nuo 1956 m. sausio 
14 d. iš TFA Kanadoje Hamilto
no sk. vedėjo ir skyriaus v-bos 
pirmininko pareigų pasitrau
kiau.

Nuo tos pat dienos šias parei
gas einu laikinai, iki bus paskir
tas joms kitas asmuo, bet ne il
giau kaip iki š.m. balandžio mėn. 
1 dienos.

Pradėjęs šį darbą 1951 m. ge
gužės 27 d., prisipažinsiu nuo
širdžiai, skiriuosi su juo sunkia 
širdimi. Pripratau ir prisirišau. 
O ypač visada prisiminsiu Jūsų, 
mielieji hamiltoniečiai, didelę 
tėvynės meilę ir dar didesnį šir
džių gerumą.

Penki metai — ne penki mė
nesiai. Per tą ilgą laiką skyriaus 
v-ba, o ypatingai aš, įkyrėjom 
Tamstoms savo veikimo meto
dais tikrai daug! Nežiūrint to, 
skyriaus veikimas išbuvo inten
syvus ir vienodai augštas. Ir tik 
todėl, kad visiška dauguma Ha
miltono lietuvių parodė meilę 
savam kraštui ne žodžiais, bet 
darbais. Ištisai jautęs visuotinį 
Tamstų pritarimą, šia proga drįs 
tu prašyti priimti mano giliau
sią ir gražiausią padėką, o kartu 
ir atsiprašau tų tautiečių, ku
riuos mano beldimasis gal ir 
perdaug vargino.

Maloniai dėkoju savo bendra
darbiams, buvusiems skyriaus 
v-bos nariams: V. Jako viekui, 
J. Sakalauskui, St. Daliui, VI. Še- 
šelgiui, J. Svilui, O. Čerškutei, 
Z. Bcguslauskienei, K. Baronui,
M. Lazdučiui, S. Lukoševičiūtei, 
V. Urbaičiui, Br. Aselskiui ir J. 
Giedraičiui ir dabartinei v-bai— 
A. Patamsiui, V. Kazlauskui, Pr. 
Lesevičiui, A. Šimkevičiui, P. 
Kanopai, L, Skripkutei, J. Pil
kauskienei ir A. Tomaičiui.

Be Tamstų didelio atsižadėji
mo ir be Tamstų energijos sky
rius, toli gražu, nebūtų pasiekęs 
tos augštumos, kurioje jis yra 
šiuo metu. Esamajai v-bai linkiu 
iš visos širdies ir toliau eiti su 
tuo pačiu atsidavimu jau pra
mintu taku organizuojant ir tel
kiant lėšas Lietuvos išlaisvini
mo kovai remti!

Jūsų St. Bakšys.
Antikomunistinis pranešimas. 

Kanadoje veikia Antikomunistų 
Lyga, kuri visais įmanomais bū
dais demaskuoja komunizmo 
veidą. Šios lygos pirmininkas 
Ron Gostick sausio 26 d., penkta
dieni, 7.30 vai. vak. lietuvių R.K. 
parapijos salėje. 58 Dundurn St.
N. , darys pranešimą.

Kviečiame visus kuo skaitlin
giausiai dalyvauti. Čia išgirsite 
daug naujų dalykų, kaip kovoti 
su komunistais Kanadoje, nes R. 
Gostick yra senas kovotojas 
prieš komunizmą, puikiai pažįs
tąs jų taktiką. Rengėjai.

“Talka” susirinkimas. Sausio 
29 d. 5 vai. pp, Aušros Vartų pa
rapijos salėje, 58 Dundurn St. N., 
šaukiamas visuotinis metinis 
Lietuvių Kredito Kooperatyvo 
“Talka” narių susirinkimas šia 
dienotvarke:

1. Susirinkimo atidarymas,
2. Prezidiumo rinkimas,
3. Paskutinio - steigiamojo su- 

-sirink. protokolo skaitymas,
4. Pirmininko pranešimas,
5. Kasininko pranešimas.
6. Kredito komis, parnešimas,
7. Rev. komisijos pranešimas,
8. Rinkimai: į valdybą, kredito 

ir rev. komitetus po vieną 
narį, vietoj išei n ančių,

9. Klausimai, atsakymai 
sumanymai,

10. Susirinkimo uždarvmas.
Šis susirinkimas yra pirmasis 

po 8 mėn. darbo veiklos. Tad vi
siems bus įdomu patirti pasiek
tus, per trumpą laiką, gražius re
zultatus. Todėl visi “Talkos” na
riai prašomi būtinai susirinkime 
dalyvauti. Taipgi kviečiame ir 
ne narius, visus Hamiltone ir jo 
apylinkėje gyvenančius lietuvius 
atsilankyti ir tapti kooperatyvo 
“Talka” nariais. Tik vieni ki
tiems talkininkaudami pasieksi
me geresnių materialinių gyve
nimo sąlygų ir sukursime savo 
atgimstančiai tėvynei šviesesnę 
ateitį.

padėka. I Visi į kaukių balių. Vasario 11 
— ~—’d. gražioje Royal Connaught sa

lėje įvyksta Užgavėnių kaukių 
balius, ruošiamas parapijos ko
miteto. Teko sužinoti, kad kau
kių žada būti ir iš apylinkių. Bus 
premijuojamos penkios geriau
sios kaukės. Visi hamiltoniečiai 
kviečiami taip pat ruošti kaukes. 
Be to, bus prizinis šokis, gėlių 
valsas ir kt.

Šokiams gros geras V. Babec- 
ko orkestras ir veiks gausus bu
fetas. Šis kaukių balius yra pas
kutinis prieš Užgavėnes, tad vi
si hamiltoniečiai ir apylinkių lie
tuviai, seni ir jauni, maloniai 
kviečiami atsilankyti į “mėsėdo” 
išleistuves ir linksmai praleisti 
laiką.

Parapija turi nemažą sumą 
skolos, todėl gautasis pelnas ski
riamas bažnyčios skoloms pa
dengti. Mieli lietuviai, savo atsi
lankymu jūs padėsite bažnyčiai 
su skoloms, ir kartu patys sma
giai pasilinksminsite.

Tad dar kartą visus maloniai 
kviečiame atsilankyti ir sakome 
visiems iki pasimatymo Užgavė
nių kaukių baliuje! a-m.

Lietuviški filmai Hamiltone 
bus rodomi kovo 4 d., sekmadie
nį, 5 vai. pp. Susidomėjimas jais 
didelis. Rengėjas — Hamiltono 
72 SLA kuopa pasistengs, kad 
artimesnių Hamiltono apylinkių 
lietuviai galėtų šiuos filmus pa
matyti ir bilietų platinimą pra
dės iš anksto. Bilietų kainos: su
augusiems $1, vaikams 25c.

Gerbiami tėveliai! Atsiveskite 
savo vaikučius šių filmų pasižiū
rėti ir parodykime nors ekrane 
visiems jiems tą gražųjį, tik iš 
pasakų pažįstamą, Lietuvos kraš
tą. Jaunoms sieloms vaizdai pa
lieka ilgai atmintyje, tad ir šį 
kartą neužmirštamo įspūdžio ir 
mažiesiems ir suaugusiems pa
liks Vilniaus bažnyčių bokštai, 
Žemaičių Kalvarijos, žygis į Vil
nių, olimpijada ir kt. Lietuvos 
vaizdai ar įvykiai. K.

“Dainava” Hamiltone! Kas ne
girdėjo ar nematė gražiųjų “Dai
navos” pastatymų! Daugelis mū
sų su didžiausiu pasigėrėjimu 
klausėmės ir žiūrėjome “Šiena
pjūtės”, “Nemunas žydi” dar 
Vokietijoje. Tai reto spalvingu
mo koncertai: čia Įjungta ir dai
na, ir muzika, ir šokiai, ir vaidv- 
ba, ir dekoracijos.

Panašų mūziianį vaizdelį “Ve
dybos be piršlybų” ir Vytauto 
Didžiojo Kantatą kovo-17 d. 7 v. 
vak. matysime Hamiltone. Šį ■ 
koncertą išpildys iš Čikagos at
vykęs “Dainavos” ansamblis, tu-1 
rįs savo sudėty 80 asmenų ir 
puikias dekoracijas.

Jį ruošia TF Hamiltono sk. di
džiojoje Westdale Collegiate au
ditorijoje.

Bilietų kainos $3, $2, $1.50, 
moksleiviams kiekivenos vietos 
pusė kainos. Šią savaitę bilietai 
jau pradėti platinti. Kreiptis 
TF v-bos narius:

S. Bakšį, tel. JA. 9-4662.
Kazlauską. LI. 9-3796, 
Šimkevičių, JA. 9-1223, 
Patamsį, LI. 5-5316, 
Pilkauskienę, JA. 2-2413, 
Skripkutę, JA. 9-4811, 
Kanopą, LI. 5-2703, 

Pr. Lesevičių, JA. 2-8742. 
Kviečiame visus lietuvius 

apylinkių ir prašome iš anksto 
įsigyti bilietus. Rašykite: L. 
Skripkutė, 133 Bold St., Hamil
ton, Ont., arba St. Bakšiui, 38 
Stanley Ave., Hamilton, Ont 
Kartu prašome pridėti čekį ar 
perlaidą su nurodymu kiek ir 
kokių bilietų pasiųsti. Bilietų 
pasiuntimą arba jų pritrūkus 
pinigų grąžinimą garantuojame.

Tikimės ir laukiame, kad šis 
gražiausias ir įdomiausias kon
certas, kokio Hamiltonas dar ne

bei

“Talka” valdyba.

Perkant ar parduodant namus

1

P

is

turėjo, sutrauks visus tautiečius. 
Dėkojame iš anksto ir liekame 
Jūsų

TFA Kanadoje Hamiltono 
skyriaus v-ba.

' Padėka mokytojams. Sausio 2 
d. lietuvių vysk. M. Valančiaus 
vardo mokyklos mokytojai vai
kų eglutės proga suaukojo TF 
$38,50. Aukojo: po $6 — J. Mik
šys, A. Grajauskaitė, St. Slavins
kienė, M. Kvedarienė; $5 — J. 
Ryckis ir $3.50 — St. Juozapa
vičius.

Už šias stambias aukas mielie
siems mokytojams maloniai dė
kojame!

TF Hamiltono sk. v-ba.
KLB Šalpos Fondo Hamiltono apylinkės 
komiteto metinės rinkliavos vykdytos nuo 
1955 m. rugsėjo 1 d. iki gruodžio 1 d., 

apyskaita
Rinkliava pradėta šūkiu "Ne mažiau 

penkines šalpai". Buvo stengiamasi ap
lankyti, kiek įmanoma, didesnį skaičių 
hamiltoniecių. Mūsų mielųjų talkininkų 
ir geraširdžių aukotojų dėka, rinkliavos 
rezultatai tikrai labai gražūs. Iš 385 
tautiečių surinkta $943,75. Nuoširdžia* 
dėkojame visiems aukotojams bei mums 
talkininkavusiems ir vienu ar kitu būdu 
prisidėjusiems prie didesnio rinkliavos 
pasisekimo. Ypatingai dėkojame St. Bak
šiui, mūsų rinkliavos reikalu nuolat ape
liavusiam į hamiltoniečių sąžinę spaudo
je, be ko rinkliavos rezultatai būtų buvę 
žymiai menkesni.
' Atskiri rinkėjai surinko: Giedraitis 

Juozas iš 67 aukotojų — $196, Bakšys 
Stasys iš 59 $152,50, Kazlauskai J.
ir V. iš 63 — $151,75, Narkevičius Vin
cas iš 55 — $1 15,50, Kšivickienė Alina 
i§ 39 — $99, Grinius Balys iš 31----
$90, Laniauskas Vacys iš 34 — $61,50, 
Norkus Kęstutis iš 24 — $52,50, Žvirb
lis J. iš 13 -— $25.

Aukojo:
Po $15: dr ‘.Levinskas L., Mikšys J.;
Po $T0: Bakšys St., Kybartas VI., Vir

bickas A.;
Po $5: Lazdutis M., Ausmanis J., Jac

kūnas J., Gudinskas K., Varnas I., Von- 
žadas Ona, Stonkus Z., Jazbutis A., Va
laitis Jer., Kalmatavičius A., Petkevičius 
A., Žulys P., Steiblys J.x Navickas V., 
Kvedaras K., Giedraitis J., Paškevičius 
J., Svilas J., Kožemėkds V., Galinis Ed., 
Kažemėkas J., Skripkienė S., Pilkauskas 
V., Steigvilas A., Kšivickis J., Simansonos 
E., kun. dr. Tadorauskas J., Vaičius E., 
Butkevičius K., Juodis M , Tirkšlevičius
J. , Sturmaitis B., Kazlauskas E., Dirsė A., 
Matukaitis VI., Klevas L., Melninkas G., 
Zabulionis N., Pranskevičius A., Narke
vičius V., Blauzdys V., Gutauskiene D., 
Šarūnas J., Zurlys J., Celiauskas K., 
Ščiuka A., Lesevičius P., Lukoševičius K., 
Pliūra L., Karaliūnas J., Mureika St., Ro- 
čys P , Patamsis A., Grinius B., Didžbolis 
Z., Tiškevičius Č., Baronas. K., Sakalas 
P., Kar.eva J., Kazlauskas V., Saulis VI., 
Męižys Kl., Kanopa P., Koneva J. /Vic
toria Avė./, Racevičius B., Trečiokas J., 
Kronas B.;

Po $4: Bukonis J., Saickas P., Vierai- 
-tytė G;

Po $3: Boguslauskas E., Meškauskas
K. , Raucienė B., Kiliene ’G. 
R < - • .
Jer., Adomauskas J., Jankus P., Vainaūs- 

į kas A., Pike M , Šešelgis VL, Laūgalys
A., Dalius St., Firavičiūs A., Antcnaitie- 

Į nė E., Stanaitis J., Balsys A., Krištolaitis
J., Orvydas B., Šeštokas, Pleinys P., Bur- 
dinovičius St., Mikutaitis J., Paukštys J., 
Zbarauskas P., Kvedaras V., Kochanka 
D., Arštikaitis J.; ,. i t c-n eo ca i . v. . p , honas/kun. J. Svagzdys.Po $2.o0: Lescius J., Liskauskas br.; ° . •* - -

Po $2: Garkūnas A., Gureckas A., Čel- 
kutė D., Kudaba, Šlekaitis J., Asminovi- 
čius J., Koperškis L., Telyčėnas J., Jo
kūbaitis J., Meškauskas E., Juozapavi
čius A., Aselskis Br., Valevičius J., Pun- 
dzius A., Stundžia J., Brosds P., Bdjordi- 
tis J., Kdmditįs A., Kdrnditis J., Vdina J., 
Petrušditis L., Giedrimds A., Vitas V., 
Zbarauskas K., Bungarda K., Jūraitis 
A. Daugilis B., Grajauskas Br., Grajaus- 
kaite A., Juškevičius P., Žvirblis J , Ru- 
sinavičius V., Jonikis M., Jankūnas A., 
Stosevičius A., Olšauskas E., Misevičius 
P., Kaminskas A., Palčiauskas L., Per- 
kauskas V., Juozapavičius S., Ryckis J.f 
Kežinaitis V., Kežinaitis J., Bosas P., Mi
leris K., Norkus K., Bubnys* J., Pašilys 
V., Stanaitis K., Kažemėkas Vyt., Si
maitis, Senkus S ,Bobinas P., Mingėla 
A , Vindašius G., Sakalauskas J., Lauga- 
lys Z., Bikinas S., Venslovas Br., Gudins
kas P., Baipšys S., Bakaitis S., Leveriš J., 
Kaušpėdo A., Aušrota A., Paulauskas A., 
Skripkutė A., Propuolenytė S., Maksima
vičius A.’, Jonikis J., Seniūnas A., Kri- 
vinskas F., Murauskas J., Stankevičius J., 
Pulinauskas Z., Kožunauskas J., Mika
lauskas, J., Tėvelis A., Kybartas A., Ba
ranauskas, Geležinis A., Gužas P., Dra- 
mantas St., Barusas L., Vaitonis P., Gu
jo F., Giedraitis R., Levinskos V., češ- 
kauskas Z., Narbutas K., Giedraitis P., 
Kačinskas S., Martišius G., Antanaitis, 
Jakovickas V.r Domeika A., Eidukaitis

Zubrickos*
Jošinevičius VI., Mikšys K., Pieinys

Tautieti, taupyk pinigą tik pas lietuvi!
Tik kartą metuose, vienintelė proga, su kiekvienu nauju

VYRIŠKU KOSTIUMU GAUTI

NEMOKAMAI KELNĖS
$24 iki $30 vertės.

įvairių spalvų ir geriausių angliškų medžiagų

Lietuviai pasaulyje
JA VALSTYBES

LB Detroito apylinkės visuoti
nis susirinkimas šaukiamas va
sario 5 d., sekmadienį, 12.15 vai. 
pp. Hispanos Unidos salėje, kam
pas Vernor ir 25-tos gt.

Dienotvarkė: susirinkimo ati
darymas, prezidiumo sudary
mas, valdybos pranešimas, so
cialinių Reikalų komsijos prane
šimas, revizijos kom. praneši
mas, valdybos rinkimai, revizi
jos kom. rinkimai ir. einamieji 
reikalai.

Visi Detroito lietuviai malo
niai kviečiami į šį susirinkimą 
atsilankyti. Apylinkės v-ba.

ALTo 1955 m. apyvarta iki lap
kričio siekė $54.515,41. Iš 1954 
m. buvo perimta $19.692,15, o 
1955 m. surinkta $34.832,26. Iš
leista per 1955 m. $38.297,40, o 
lapkričio 1 d. balansas $16.218,01.

Įdomus yra paskirtymas išlai
dų: sekretoriatui, įskaitant tar
nautojus išleista $4,963,75; Infor
macijos Centrui avansu duota 
$7.000; vykd. komiteto išleista 
$1.349,78; konferencijoms išleis
ta $4.085,23; akcijai Vašingtone 
$3.056,45; Liet, bylos dokumenta
cijos telkimui $5.545,68; VLIKo

BRAZILIJA
Sao Paulo gubernatorius Nau

jų Metų sutikimo proga suruo
šė konsulariniam korpusui ir vai 
džios atstovams bei pareigū
nams priėmimą. Lietuvą atsto
vavo konsulas Al. Polišaitis.

Per Naujus Metus įvyko Kalė
dų eglutė Vytauto Didžiojo mo
kykloje Vila Beloje, kurią suruo
šė mokytoja M. Vinkšnaitięnė. 
Programa buvo įvairi išpildyta 
tos mokyklos lietuvių kalbos pa
mokų lankytojų ir kitų apylin
kės lietuviukų. Programai pasi
baigus, mokyt; M. Vinkšnaitięnė 
įteikė dovanas geniausiems lie
tuvių kalbos pamokų mokiniams 
— Petriukui Makuškai ir Irutei 
Skurkevičiūtei.

' V. Zelinos lietuviškos 
mokyklos kalėdinė šlventė

Lietuvoje sukietėjusį gruodą 
dengia balti sniego patalai. Skur 
dus praeivis skuba įtraukęs7 nosį 
į apykaklę, rankomis patrinda- 
mas ausis, kad nenušaltų. Ter
mometras krenta vis žemiau nu
lio, vis žemiau ...

Sibiro taigose vien balta lapė 
pašiurusi prabėga, plačiaragis 

reikalams pagal Tautos Fondo J elnias kapsto gilų sniegą ieško- 
valdybos nurodymus $9.296,51;1 J---- - T;"
Liet. Vakarų Problemoms Tirti 
komisijai $2.000.

JAV Kunigų Vienybė kviečia 
tikinčiuosius aukoti šv. Kazimie
ro kolegijai Romoje, kuri skirta 
išlaisvintai Lietuvai kunigams 
ruošti. Atsišaukime tarp kitko 
sskoina* | *

“Kunigu Vienvbės Centro Vai-i .,Ir tu? Pačiu momentu - Bra- 
dyba raštu prašė Gerbiamųjų zilijos aangus apakina savo me- 
Klebcnu, kad ši sausio mėnesį 
suteiktų šv. Kazimiero kolegijai 
pagalbą tokiu būdu ir tokiomis 
priemonėmis, kokios jų nuožiūra 
ir aplinkybėmis būtų patogiau-, 
sios. O dabar prašome Jus, mieli i 
lietuviai katalikai. Paklausykite TT _ . - .. , .
jūsų klebenu, kai jie kvies jus v- Zehn=s erdvion sa-
Šventojo Kazimiero Kolegiją pa
remti ir atverkite šiai įstaigai 
jūsų duosnias lietuviškas širdis”.

i\Ub iiiuivy Kiub mvfttaiv metų
Nukryžiuotojo Jėzaus seserys baiga ir kalėdinė eglutė, organį- 

Brocktone, Mass., pasiryžo pasi- zuota kun. J. Šeškevičiaus ir Tė- 
s t aty dint i koplyčią, kurios jos Vų komiteto, 
labai yra reikalingos. Tam tiks
lui jau suorganizuotas vajaus ko
mitetas, kurio garbės pirminin
ku'sutiko būti J.E. R. J. Cushing, 
Bostono arkivyskupas. Vykdo
mojo komiteto pirmininku iš
rink prek Pr. Jūras, vieepirm

damas maisto. Jis staiga išgąs
tingai apsidairo ir šuoliais dings
ta sustingusiame miške. Jį išgąs
dina žingsniai slenkančių šešė
lių: žmonės ateina medį kirsti, 
apiplyšusios šmėklos. Jos abejin
gos ir šalčiui ir šilimai — tarsi 
automatai. — Iš kur jie? Kas 
jie? — Tremtiniai...

lyne žvilgsnį. Permatomi debesų 
kamuoliai, koketiškai pasidrai
kę, tarsi brangūs gaziniai drabu
žiai — saulės puošnumui padai
linti. Ir savo karštomis rankomis 
saulė glosto kiekvieną. Šluosty
dami prakaitą sausio 8 d. renkasi

lėn žmonės. Kiekvienas išsiilgęs 
Lietuvos žiemos — ypatingai ta
me karštyje. Švenčiamą lietuviš
kos mokyklos mokslo metų už-

lygiai trečią valandą pradeda- 
ma programa. Lietuviškos mo
kyklos pasirodymas. Kiekvienas 
turi progos pamatyti, kas nu- 
veikta metų bėgyje, ko galima 
pasiekti gera valia ir kitu pasi- 
rvžimu.

Programą pradeda dvi jaunes
- , .. . - ■ gražios mūsų atžalos tautiniais

I prbf. B. Vitkus, ižd.^ vienuolyno * drabužiais pasirėdžiusios — Lai-
e Mot-na Anunciata ir mutis Dovydaitis ir Liucija Juo- 

komiteto nariu vienuolyno kape- belytė, programos pranešėjai.

Seserys ir komitetas tikisi, kad čioS Varpos””skaito JonasVala- 
lietuviškoji visuomenė Įvertins i 
seselių darbą mokant bei auk
lėjant lietuviškų parapijų mo
kyklose vaikus ir globojant jų 
išlaikomose prieglaudose sene
lius ir savo auka parems koply 
čios statyba. B. V.

sekr. Julė Jakavonytę ir

viršininke Motina Anunciata ir mutis Dovydaitis ir Liucija Juo-

Nelės Mazalaitės novelę “Tuš-

vičius. Karšta, o novelė ilga ir 
publika pradeda nerimauti...

Seka vaidinimas “Šventoji 
naktis”, režisuojama Dėdės Juo
ze. Vaikų vaidyba sužavi žiūro
vus. Sužavi ir įspūdingos antro 

į veiksmo dekoracijos “Kalėdų se
nelio rūmuose”, paruoštos Sese- 

_ lės Kristinos. “Sniegulių šokis” 
kienė*WuzokosVrš’ukoi’tiš A.7Repšys ir rūbai paruošti mokyt J. Va

leikienės. “Nykštukų šokis” —■ 
Seselės . Jovanios; kostiumai ir 
Kalėdų senelio rūbai — pagal 
mokyt. Kazlauskienės pavyzdį. 
"Angelu šokis” — Seselės Kris
tinos. Giesmės paruoštos yad. 
muz. J. Kaseliūnui ir Seselei 

Bobėckos v., Goiinouskos J., Kazickas Liucijai. Grimas— dail. A. Na
vicko ir G. Teresevičienės.

i Po vaidinimo sekė Kalėdų se
nelis su dovanomis. Jis papasa
kojo apie Kalėdų eglutės ir Ka
lėdų senelio atsiradimą, neuž
miršo ta pat proga paskatinti 
vaikus mylėti savo tėvų žemę ir 
jų kalbą. Dovanas gavo pasižy
mėję lietuvių mokykloje moks
leiviai. Apdovanoti taipgi Moin- 
ho Velho vargo mokyklos ir Vi
la Anastasio mokyklos mokslei
viai. Atrodo, kad ši šventė para
gino nė vieną labiau rūpintis sa- 
vaja kalba ir mylėti ją tikrai, 
kaip nepamainomą turtą.

Kalėdų išvakarėse lietuviškos 
mokyklos mokytojai buvo pa
sveikinti ir apdovanoti gimna
zijos direktorės Seselės M. Juli
jos ir Seselės Kristinos.

Kaip esu jau anksčiau savo 
korespondencijose minėjusi V. 
ZelinoS lietuviškąją mokyklą or
ganizavo kun. J.' Šeškevičius pa
remiant klebonui kun. P. Ra- 
gažinskui ir Seselėms Pranciš- 
kietėms. Pastoviai mokyklą lan
ko apie 120 mokinių. Aštuoni 
mokytojai metų bėgyje dirbo ne
mokamai. Pasisekė organizuoti 
ir Tėvų komitetą. Ypatingo pa
skatinimo suteikė čia viešėjusi 
garbingoji Motina M. Aloyza.

J., Vaitkūnąs K., Rupinskaš V., Gaižous-

A., Šukaitis V., Vilniškaitis J., Panavas 
VI., Josimas J., Joniką A., Pipiras J., 
Dūda A., Strikas V., Bubliauskos A., Ger
dos J., Astravas, Apanavičius V., Paukš
tys A., Apanavičius E., Aponavičiūtė M., 
Inkratas J., Breichmanas, Bajoriūnas J., 
Svilas V., Lengninkas E., Rževuckos S., 
Martinkuš J., Lukas A., Čolkus J., Tu- 
maitis Ad., Jakštonis P., Navickas lg.,

J., Klypas J., Vilimas, Jakubynas J., 
Rukšėnas S., Griniene E., Juodgalviene 
L, Vitkevičius V., Veryga J., Pranskevk 
čius P., Rankauskas J., Eidukevičius J., i 
Petraška A., Panavaitė V., Petkūnos J., 
Dockaitis J., Stosevičius M., Nemūra V., 
Žilvytis K., Linčiauskas V., Matulaitienė 
A., Stasius P., Mačiukas J., Lekutis J.f 
Vieraitis Z., Normantas S., Mikalauskas
A. , Talys J., Bolskis Z.; •

SI.75 Milovičius K.;
Po $1.50: Navickas A., Pakalniškis

B. , Svideris J.; I
Po $1 aukojo 111, be to dar vienas 

aukojo 50c.
Aukos vidurkis $2,45, kas Hamiltono • 

organizacijų istorijoje dar nebuvo gir- • 
dėta. To i rodo, kad Hamilton iečiai yra 
ypatingai jautrūs Šalpos reikalams. Griež 
tai iŠ principo atsisakiusių aukoti buvo 
tik keletas. Linkime, kad laime juos ly
dėtų ir jiems niekada netektų prašyti ki
tų paramos.

Dar kartę dėkojame visiems aukoju
siems ir aukų rinkėjoms ir linkime geros 
ateities.

KLB ŠF Hamiltono K-tas.

Savi pas savus!
Auto mašinų mechaniniai darbai, su
lankstymai ir dažymas atliekami kva
lifikuotų mechanikų greitai ir sąži
ningai •

Dufferin Garage
1423 DUFFERIN ST., KE. 6149.

Soy. V. DUNDYS

kreipkitės į mūsų atstovą Tik iki sausio 31 dienos.

LIETUVIŠKA SIUVYKLA

George PALMER - PaliliūnasI ♦

K. TESLIA Leal Estate 7 STERLING ST., WESTDALE JA. 8*3345

YANA FABRICS
698 QUEEN ST. W., TORONTO' 

Tcicfonos EM. 8-9S27.

Vienintelė firma, siunčianti tiuntrnim 
H Kanados. Didžiausias prekių past- 

rinkimas.

Medžio darbai
Virtuvių (cinkų) ir lentynų 
įrengimai. Pritaikoma prie 
sienų ir tt

K. TUBA
77 Fuller Ave., Toronto 

TeL ME. 6244

Zig ma Didzbali
1294 KING ST. E., HAMILTON 

Telefonas LI. 9-3558
— Toronto. — Ontario Hydro 

paskelbė, kad augančiam elekt
ros energijos pareikalavimui pa
tenkinti numatomą pastatyti dvi 
jėgaines — Toronte ir Niagara 
Falls. Jų statyba kainuosianti 
$44.800.000.
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Aną savaitę Toronto augštesniųjų mokyklų mokiniai vi
suomeninio auklėjimo programoje inscenizavo JT posė
džius. Iš pačių moksleivių buvo sudarytos atskirų tautų 
delegacijos, kurios diskutavo kom. Kinijos įsileidimo į JT 
klausimą. Posėdžiai vyko Ontario parlamento posėdžių 
salėje. “Delegacijų” sudėty dalyvavo nemažai ir Toronto 
lietuvių moksleivių. Čia matome Indijos “delegacijos pir
mininką Valentiną Šerną ir tris “delegacijos” nares, pa
sirėdžiusias indietėmis.

Toronto apylinkės Tarybos posėdis
(Atkelta iš 1 pusi.) 

ir kaikuriuos pasikeitimus parei
gose metų bėgyje, pastebėjo, 
kad valdyba yra turėjusi 16 po
sėdžių, kad iždininko p. Lėlio 
rūpesčiu yra surinkta solidaru
mo mokesčio iš 464 asmenų, su
minėjo įvairius valdybos ruoš
tus parengimus bei minėjimus, 
kad buvo stengiamasi bendrauti 
su organizacijomis, kurių Toron
te esą virš 30, kad visuotinio su
sirinkimo sušaukti buvo neįma
noma ir kad štai jo vietoje posė
džiauja apylinkės taryba.

Apie piniginius apylinkės rei
kalus-pranešė iždininkas inž. Le
lis. Skaitlinių mes čia neminėsi
me, nes visa apyskaita yra pa
skelbta pereitame “TŽ” numery. 
Pastebėsime tik, kad Tarybos 
posėdžiavimo dieną kasoje buvo 
$859,91 ir dar $16 nespėtų įtrauk
ti į knygas, išviso $875,91.

Šalpos kom. veiklą apibūdino 
jo pirm. p. Bačėnas. Šie metai 
šalpai nebuvę sėkmingi svar
biausia dėl to, kad vidury metų 
Įvykę personalinių pasikeitimų, 
tad veiksmingi buvę tik trys pir
mieji ir trys paskutinieji metų 
mėnesiai, o ■

programų; paruošti studentų 
šalpos fondo įstatai, kuriuos pa
tvirtino KF; rūpintasi, kad visi 
mokiniai galėtų stovyklauti va
sarą; rūpintasi jaunimo diena; 
parašyti 8 straipsniai švietimo 
reikalais į spaudą.

Tautos Fondo įgaliotinis p. Ja- 
sinevičius apžvelgė 1955 m. au
kų telkimą TFondui: iš 1954 m. 
buvo $117.25, Vasario 16 surink
ta $159.25, per dr. Karvelio pra
nešimą surinkta $79, parduota 
TF pasų ir ženklelių už $251.25; 
išviso $606.75. Į TF Kanados At
stovybei pasiųsta per du kartu 
— vasario 27 ir gegužės 7 d. — 
$500, kasoje tebėra $106.75. Ne
parduotų liet, pasų ir TF ženklų 
dar yra už $1.837.75.

Iki šiol TF kasa buvo bendra 
su apyl, valdyba. Įgaliotinių 
nuomone turėtų būti atskira.

Revizijos komisijos aktus per
skaitė p. Šalna. Kom. nariais dar 
yra buvę pp. Banelis ir Vaštokas. 
Jų revizuota apylinkės valdybos 
ir visų greta jos veikusių organų 
1954 ir 1955 m. veikla. Rev. kom. 
rado tuos pačius duomenis kaip 
ir pačių organų pranešimuose

mėnesiai, o vidury tuštuma, pateikta.^ o kaikuriuos formališ- 
Naujos sudėties kom. pareigo- kus neaiškumus paprašė išspręs- 
mis pasiskirstęs tik liepos 13 d. tarybą. <
Tuojau buvę įnikta sudarinėti visų pranešimų tarybos na- 
kartoteką. Čia daugiausia pasi- “
darbavęs p. Diržys. Adresų buvę 
sukaupta apie 2300. Rinkėjų 
vaikščioti po namus buvę suras
ta 27. Pats vaikščiojimas po na
mus darbas pradėtas tik spalio 
mėn. ir kaikurių rinkėjų dar ne
sąs visai baigtas.

Kiek kuriais keliais buvo su
rinkta ir kaip surinktieji pinigai 
paskirstyti, čia neminėsime, nes 
visa Šalpos komiteto apyskaita 
yra spausdinama šiame numery.

Švietimo reikalus apibūdino 
savo pranešime Kultūros Fondo 
Toronto apyl. skyriaus pirm. p. 
Jankaitis, pastebėjęs pirmiausia, 
kad platesnę veiklą išvystyti la
biausiai kliudė stoka išteklių. Jis 
tegalėjęs išleisti: vasaros stovyk
loms $50, studentų šalpai $50, še- 
štad. mokyklai $25 ir lituanist. 
kursams $3. Veikiama buvę tri
mis sektoriais: švietimo, kultū
ros ir propagandos; pasirūpinta 
moksleivių paruošimu įvairioms 
programoms, pvz. per Mokytojų 
Dienas, 5 kartus per radiją ir tt.; 
pasirūpinta lit. kursų mokytojų 
sukomplektavimu bei patalpo
mis; prisidėta prie paruošimo

Dideli įvykiai Lietuvoje
16 vergijos metais, po sunkiau

sia rusiškųjų ir nacių tironų prie 
spauda, lietuvių tauta išsireika
lavo būti minima laisvosios pa
saulio spaudos antraštėse, vėl įti
kindama ir skeptiškiausius ame
rikiečių žurnalistus, kad tautos 
didumas nemaišytinas su jos 
skaitlingumu! Visą praėjusią 
savaitę įtakingasis dienraštis 
“The New York Times” minėjo 
lietuvius. Pradėjęs su gražiu 
Adomo Galdiko parodos Niujor^ 
ke įvertinimu, sekančiuose nu
meriuose sklbė kelių žinių agen
tūrų pranešimus apie įvykius 
Lietuvoje, gal nemaloniai nu
stebindamas kaikuriuos pareigū
nus Vašingtono Valstybės De
partamente, vetavusius Kongrę- 
so nutarimą Lietuvos ir viso Pa
baltijo bylą perduoti Jungti- 
hėms Tautoms arba tuos ’’Lais
vos Europos Komitete”, N.Y., 
kurie tebemanė, kad lietuviai ir 
kitos Pabaltijo, tautos tesidžįau- 
gią tuo, ką turį. Jei laisvojoj lie
tuvių spaudoj su kartėliu skaitė
me buv. krašto aps. min. Žuko 
1920 metų atsiminimus, rodan
čius tradicinį lietuvių tautos va
dovybės lepsiškumą kritišku mo
mentu, ką dar paryškino “Nau
jienose” pasienietis aprašęs Lie
tuvos vyriausybės elgesį 1939 m., 
palikus savo pareigūnus ir net 
Martyną Jankų smogikų valiai.

NYTimes sovietikos žinovas 
Harry Schwartz šiuo kartu neiš
kentė nekomentavęs įvykių Lie
tuvoje savo trigrašiu, jog Vii; 
niaus studentų pogrindžio veik
la, leidžiant pogrindžio laikraš
tuką “Fygos Lapelis”, liudija lie
tuvių tautos nepalaužiamą valią 
būti nepirklausoma! P. Schwartz 
pabrėžė, kad šitokių nepriklau
somybės pasireiškimų nesą nie
kur kitur Sovietų Sąjungoje.. 
(Ištisa istorija apie “Fygos La
pelį” NYTimes Maskvos kores
pondento buvo atskirai pranešta 
jau sausio 15 d. numery). Tenka 
pripažinti, kad amerikiečių žur
nalistų iš savo šaltinių pateikta 
informacija apie padėtį Lietuvo
je buvo palyginus tiksli, — ypač 
NYTimes, kuris rašė apie nepa
sisekusį LTSR' derlių, “buržua
zinį nacionalizmą” (Schwartz 
aiškino, jog taip sovietai vadiną 
“lietuvių aspiracijas nepriklau
somam gyvenimui ir jų opoziciją 
sovietinei santvarkai”), kolcho
zų sistemos nesėkmę ir galiau
siai Katalikų bažnyčios įtaką.

Nei žymiausi Amerikos žurna
listai, nei pačių pavergtųjų veiks 
niai Niujorke, nei pagaliau “Am. 
taikus ir teisingas Balsas” Va
šingtone, neturėjo vienos tikros 
nuomonės dėl Mečio Gedvilos

Dulles, Niujorko lietuviuose su
kėlė kartėlį ir baimę, kad tai gali 
tik pakenkti “išlaisvinimo tai
kingomis priemonėmis” politi
kai. Niujorke žinota, kad demo
kratų klyksmas tėra rinkiminių

Mūsų bendradarbis Niujorke
Lietuvoje (NYTimes net sekma
dienio laidoje tai minėjo pasau
lio įvykių apžvalgoje), rodė, jog___ _______________________
nežiūrint visų diplomatiškų už- ‘ metų isterikos išvada, tačiau ste- 
tikrinimų Amerikos - Sovietų bėtasi, kad net Stevensonas rei- 
santykiai tik blogėjo.

Vilniaus radijas 
reikalauja pasiduoti
Niujorke, savaitgalyje, nežino- į “Life 

jome nei NYTimes, šeštadienį I 
paskelbtos UP žinios iš Londo
no prasmės, kad, girdi, Vilniaus 
radijas nepaprastu pranešimu 
pareikalavo “tam tikrus asmenis 
besislapstančius nuo sovietų val
džios dar nuo II Pasauk karo pa
baigos, pasiduoti ir prisipažinti 
kaltais”. Ar tai turėjo ką nors 
bendro su Gedvilos “malenkovi- 
ninko” pranykimu ir “chruščio- 
vininko” Šumausko atėjimu, ta
čiau šioj žinioj buvo būdingas 
amerikiečių reporterių nesusi
gaudymas mūsų reikaluose skel
biant, kad “Gedvilas buvo “Lie
tuvos premjeras”, o rusai neradę 
reikalo painformuoti, ką su juo 
padarė”.

Svetimtaučiai nežinojo 
mūsų nuomonės
LAIC Niujorke direktorė M. 

Kižytė rūpinosi ar H. Schwartz 
komentaro apie Lietuvos didvy
riškumą nepatalpinus į beveik 
niekieno neskaitomus “Congres
sional Records”, taip ir nebuvo 
lietuviškų veiksnių angliško biu
letenio ekstra laidos, kuri sve
timtaučius žurnalistus būtų pa
informavus apie Gedvilą ir Šu- 
mauską ir jų pakeitimo reikšmę, 
kaip rašosi “Vilnius” (ne “Vil
na” ar “Wilno”, kaip matėme 
spaudoje), kad “Associated 
Press skleidė niekus, pranešda
ma, jog 51 metų Mečislovas Ged
vilas buktai vadovavęs “Lietu
vos partizanų judėjimui” prieš 
nacius karo metu ir už tai gavęs 
net Lenino ordiną, sudarant įs
pūdį, jog lietuviai taip troškę tos 
sovietinės santvarkos... Gera, 
kad toks Harry Schwartz, kelis 
kartus anksčiau aplo jotas už 
faktų klastojimą, dabar jau rado 
reikalinga susisiekti su LLK ir 
konsulatu, bet tūkstančiai kitų 
Amerikos žurnalistų taip ir pa
siliko nežiną tikrosios padėties, 
skleisdami niekus arba visai ty
lėdami.

Toks biulętenis, — vis, mat, 
norime ĮtiknŠįi savuosius skaitys 
tojus — turėjo tuoj pat komen
tuoti ir paaiškinti tame pačiame 
“Times” tilpusi Bonnos vyriau
sybės vienos ministerijų Išvie- 
tintųjų Vokiečių skyriaus vedėjo 
Herr W. G. Middelmann tvirti-

kalavo Dulles pašalinti! Viduri
niosios klasės partija įžiūrėjo 
Dulles politiką apibūdinančiam 

rašinyje sovietams karu 
grąsinimą ir atskleidė pasauliui 
plačiųjų amerikiečių masių ir jos 
politikierių stebėtinai žemą isto
rinės diplomatjos vyksmo supra
timą. •

Nors nemaža betgi sutiko, kad 
Valstybės Departamente ištikro 
esama perdaug “viduriniosios 
klasės” raugo ir kad ten būtina 
įleisti “šviežio oro” — žmonių, 
kurie turėtų atviras akis ir au-' 
sis ir pakankamą vaizduotę, nors 
laiku atremti kiekvienam sovie
tų pliurpalą apie pavergtas šalis 
ir metamus kaltinimus buktai 
Amerika nori Rytų Europos tau
toms užkrauti bankininkų jun
gą!

Smalsiai seka vokiečių 
galybės augimą
Lietuvoje kompartijai plati

nant Arnold Cveigo knygą “Min 
daugas II”, kurioje skiepijama 
lietuvių neapykanta “vokiečiams 
kolonizatoriams ir imperialis
tams”, Niujorko lietuviai stebi
si, kaip noriai amerikiečiai per
leidžia vokiečiams savąsias po
zicijas Europoje. Niujorke tikė
ta, kad lietuviškasis reikalas te
bebuvo saugus Vokietijoje iki 
tebegyvena kancleris Konardas, 
tačiau vokiečių atsinešimas į lie
tuvius gali pasikeisti jam mirus, 
su naująja Vokiečių vyriausybe, 
bei augančia Vokietijos karine 
bei ūkine galybe. Būdingas bu
vo Vašingtono pranešimas, jog 
tiek Vokietijoje, tiek Amerikoje 
% sumažinta “Išlaisvinimo Ar
mija”, kurios pagrindą sudarė 
užgrūdinti pabėgėliai ir ameri
kiečiai kariai, kalbą Rytų Euro
pos kalbomis. Tik gen. Tayloro, 
kariuomenės vado asmeniško įsi
kišimo dėka buvo išgelbėtas šios 
armijos branduolys.

Kažin ar ilgam. Anot “Darbi
ninko”, Kremliui nereikės rū
pintis. Atrodo, betgi, jog Penta
gono nuomone šie uždaviniai ati
teks “Die Steifkraefte” specia-

»

BUS KALBAMASI SU LENKAIS
Egzilinė lenkų agentūra pa

skelbė, kad pastarajame Vyriau
siojo Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto posėdy Niujorke buvo su
daryta speciali komisija, kuriai 
pavesta tartis su egziliniais Len
kų veiksniais dėl suradimo 
abiems tautoms priimtinos ben
dradarbiavimo bazės. Į komisiją 
įeina prof. J. Kaminskas, Ve. Si
dzikauskas ir dr. A. Trimakas. 
VLIKas po to apie savo iniciaty
vą pranešęs Lenkų Tautinio Su
sivienijimo Egzekutyvo atstovui

JAV p. Z. Stypulkowskiui, o dr. 
Karvelis būdamas Londone tuo 
reikalu kalbėjęsis su to paties 
Egzekutyvo užsienių reikalų ve
dėju min. J. Starczewskiu.

Lietuvių siūlymas buvęs pri
imtas su pasitenkinimu. Netru
kus būsianti paskirta panaši len
kų komisija, taip pat JAV. Abie- 
ių komisijų surasta bendradar
biavimą įgalinanti platforma po 
to dar turėsianti būti pateikta 
patvirtinti “abiejų tautų kom- 
petetingiems atstovams”.

pakeitimo Motiejum Šumausku į nimą, kad buktai “pabaltiečiai 
reikšmės. Bendras įspūdis bu- Į piliečius vokiečius iš savo krašto

riai aiškinosi reikalus pranešė
jams pateikdami klausimus. 
Prieš diskusijas buvo padaryta 
10 min. pertrauka.

Pirmajai daliai pirmininkavo 
p. Grigaitis, po pertraukos p. 
Razgaitis.

Diskusijų eigoje pirmiausia 
buvo išspręsti iždininko ir revi
zijos komisijos iškelti kaikurie 
formalūs neaiškumai: 1) Visos 
sumos, kurios kilo iš rinkliavų 
skirtų Tautos Fondui, iš apylin
kės kasos turi būti išskirtos ir 
pervestos TF. Tai liečia apyskai
toje nurodytas $231.35. 2) Dėl su
mų susijusių su II Lietuvių Dier 
nos ruošimu palikti galioje 1954 
m. buvusios apyl. valdybos nu
tarimus. Tai liečia $200 ir $30 su
mos. Ryšy su sprendimu apy
linkei teks sumokėti Kr. Valdy
bai dar $200 iš solidarumo mo
kesčio %. Ginčijamos $30 sumos 
pusei padengti prisiųstą p. Šal
kauskio čekį nutarta jam grą
žinti.

1956 m. veiklos planą referavo 
p. Simanavičius, sąmatą — p. 
Lelis, Dėl to gana ilgai disku
tuota, bet galutinai ir sąmata

vęs, kad buv. “liaudininko” — 
bajoriškos kilmės Gedvilo pa
keitimas “darbininku”, senu 
kompartijos nariu Šumausku te
reiškia griežtesnį sovietizacijos 
procesą Lietuvoje, nors kaikas 
prisiminė, kad Motiejus buvęs 
’’lietuviškesnis” nei Mečys.

Niujorke buvo mielai vertina
mas ir pats faktas, kad amerikie
čių stebėtinas dėmesys įvykiams

paradą net toks NYTimes apra
šė smulkmeniškai pirmuose pus
lapiuose. Nevisi kariniai komen
tatoriai Niujorke betgi manė,

ištrėmė...”
Neįtikinti argumentų, jog 

mums gyva angliška informaci-; 
ja, kelianti pavergtos Lietuvos 
(jiems ji daugiau sąvoka, nei 
tikrovė) SOS šauksmą nereika
linga, turime apgailestauti, kad 
ta kryptimi nei kiek nėra pasi
taisęs nei Laisvos Europos Ko
miteto Informacinio skyriaus 
leidinys “News from Behind the 
Iron Curtain”. Paskutiniame nr. 
ten randame, tiesa, šiek tiek apie 
Pabaltijį — girdi pabaltiečių 
bendra kova prieš pavergėją 
juos artina Jungtinių Pabaltijo 
valstybių idėjai — ir turime ste
bėtis estiškos informacijos gau
sumu, mažai atsiliekant lat
viams, o lietuviškos medžiagos 
kaip ir nesant. Būtų skaudu, jei 
tai patirtų mūsų kovojanti tauta, 
kuri, neduok Dieve, vėl gali 
skaudžiai sumokėti už drąsą ir 
nepriklausomybės sąmoningu
mą. Amerikiečiai žurnalistai tik
riausiai susidomėję būtų skaitę 
šitokio mūsų biuletenio pateiktą 
Šumausko, Sniečkaus ir Kriščiū
no kalbų gruodžio pabaigoje Vii 
niuje vertimus. Pirmieji du kal
tino mobilizuotuosius kolchozų

priimta tokia, kokia pasiūlyta — 
$3.000.

Čia tarp kitko paaiškėjo, kad 
Vasario* 16 - minėjimą nutarta 
ruošti College teatre, kalbėtoju 
pakviestas ALTo sekretorius p. 
Grigaitis, programos išpildyti 
“Varpas”, taut, šokių grupė ir kt. 
Minėjimą siūlyta daryti savo 
tarpe, be svetimųjų, kuriems 
suruoština spaudos konferenci
ja. Vasario 16 minėjimo pajamas 
paskirti Tautos Fondui.

Į apylinkės valdybą buvo 10 
kandidatų. Išrinkti 7 ir balsų ga
vo: J. Račys 29, V. Petraitis 27, 
J. R. Simanavičius 26, St. Gri
gaitienė, J. Dvilaitis, VI. Bačė
nas, E. Bubelis po 21.

Į rev.'kom. išrinkta: St. Bane-J vedėjus už neįvykdytą 1955 m.
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jog yra protinga vokiečiams pa- i 
tikėti Rytų Europos laisvę ir de- ; 
mokratiją ir nerimastavo taipgi, ; 
kas dėtųsi, jei Amerika neturė
tų tų 200 vokiečių inžinierių — 
vairuojamų sviedinių (“galutino 
ginklo”) specialistų, kurie buvo 
Amerikos visa viltis, jog rusai jų 
šioje srityje irgi nepralenks. 
Niujorke pastebėjome ir neskel
biamą žinią, jog Adenauerio 
“demokratiškos” politikos vie
nas aršiausių priešų, Thomas 
Dehler, “Laisvųjų demokratų” 
buvo perrinktas savosios parti
jos lyderiu Bonnos parlamente, 
nors “Vokiečiai krikščionys de
mokratai grąsino net pakeisti 
rinkimų įstatymą ir tuo būdu 
sunaikinti laisvųjų demokratų 
partiją”.

Ryšium su šitokia mūsų reika
lų galima eiga tarta, jog VLIKas 
turėtų rasti su Bonna tiesesnius 
ir tampresnius ryšius ir jog 
jiems laikas jau seniai pavė
luotas. ?

Bereikalingas trynimasis
Amerikos lietuvių spaudoje 

aną savaitę vėl išryškėjo tryni
masis tarp “naujųjų” ir kaikurių 
“senųjų”, nerandant darnios kal
bos ir vienybės. ALT Vykdomo
jo Komiteto kontroliuojama 
spauda griežtai pasisakė prieš 
“TŽ” komentatorių, drįsusi iš
reikštine tik nuomonę, kad lais
vieji lietuviai turi ir privalo lais
vajam pasauliui teikti aktualią 
ir tinkamą informaciją apie So- 
vietijoje dusinamą lietuvių tau
tą! Šitokios informacijos būti
numą nekartą viešai tvirtino to
kie autoritetai kaip Lietuvos 
konsulas Čikagoje P. Daužvar- 
dis, Notre Dame universiteto 
prof. Stp. Kolupaila ir daugelis 
kitų. Betgi intelektualas Vytau 
tas Sirvydas iš Montrealio pasi
sakė prieš tokios informacijos 
reikalingumą nurodydamas,. jog 
“ALT ir jos LAIC yra pasieku
sios augščiausį Amerikos politini 
kūną” ir esą “skandalinga gerai 
tempiantį arklį dar plakti!” V.

Sirvydas, spaudoje autoritetin
gai pasisakęs įvairiausiomis te
momis, pradedant etruskais, li
teratūra, Kanto kilmės reikalu, 
baigiant informacija, tvirtino, 
jog pilnai pakanka, kad Vasario 
16 proga Amerikos kongresma- 
nams bene iš 1946 m. J. E. Harri- 
sono knygelės “Freedom for Lit
huania“ išrašoma ir jie paskaito 
ištraukas. Kad šitokios kalbos 
nėra žinomos visuomenei ir 
laikraščiai jų nekomentuoja 
nebent atskirai paprašyti ar dė
ka lietuvių kilmės redaktorių pa
skelbia palankius vedamuosius, 
atrodo šitaip galvojantiems vei
kėjams nebuvo svarbu.

Įsteigtas naujas veiksnys
Niujorke pastebėta, jog toli 

gražu ne visi ALT nariai pabėgė- 
(Atkelta iš 5 psl.)

VATIKANAS NEIGIA
Vatikano organas “Osservato- 

re Romano” kategoriškai panei
gė gandus apie Katalikų Bažny
čios pastangas rasti kompromisi
nį susitarimą su komunistais.

Pasak laikraščio ypač Vokieti
joje sklindą gandai, jog Italijos 
prokomunistinių socialistų va
das Pietro Nenni, vykdamas į 
Maskvą ir Pekingą turėjęs Va
tikano pavedimą pradėti pir
muosius pasikalbėjimus. Pasak 
kitų gandų, Vatikano įgalioti
niai jau vedą derybas su komu
nistinėmis vyriausybėmis. Len
kijoje ir kt. kraštuose, ieškodami 
kompromisinės formulės, kuri 
sudarytų sąlygas Katalikų Baž
nyčios ir komunizmo sugyveni
mui. Visa tai, pasak “Osservato- 
re Romano” esą visiškai klai
dinga.

Laikraštis betgi pastebi, jog 
Katalikų Bažnyčia nėra surišta 
su jokia ūkine, socialine ar poli
tine sistema ir dėl to nedalyvau
ja kapitalizmo ir komunizmo ko- 
voje.-Bažnyčia šiame pasaulyje 
veikia per Dievo malonės įkvėp
tus žmones, kurie vadovaujasi 
Kristaus vietininko žemėje nu
rodymais.

Gyvenimas Kanadoje

COAL

KAIP ATSIMINTI

litrų)

SVORIAI
1 svoros ,(lb) sviesto sveria 16 UNCIJŲ (oz.) 

(1 oz. — 28.3495 gromų)
(1 Ib. — 453.59 gromų)

Vienos maišos ANGLIŲ sveria 100 svarų arba 
1 hundredweight (cwt.) 

Vienas Cwt. — 45.359 kilogramų 
20 maišų ANGLIŲ sveria VIENĄ TONĄ 

(2,000 Ibs.)

ILGIO MATAI
12 inčių (in."
3 pėdos
5 Vi jardų 
1,760 jardų 
1 in.
1 ft. 

yd. 
mylia

IOO
POUNDS

212 
FAHRENHEIT -

TŪRIO MATAI
2 pts. — 1
4 qts. — 1
2 gal. — 1
4 pecks — 1

(Vienas bu. truputį mažiau kaip 36Yz

Qt.
gal 
peek 
bushes

lis, P. Lelis ir K. Aperavičius. 
Rev. kom. jau pasiskirstė parei
gomis. Pirm, yra Lelis.

Klausimų ir sumanymų tarpe 
buvo iškeltas klausimas dėl or
ganizacijų parengimų 10% mo
kesčio, kurį ne visos organ, mo
ka ir kaip iš pranešimų paaiškė
jo pernai tesumokėjo vien SLA 
ir Liet. Kat. Moterų D-ja. Po 
ilgesnių diskusijų nutarta to mo
kesčio daugiau neberinkti.

Visa eilė kitų sumanymų pa
likta kaip sugestijos naujosios 
valdybos veiklai.

Apskritai tenka pasakyti, kad 
Tarybos pirmasis posėdis praėjo 
labai darbingoje nuotaikoje. Tie
sa, jis užsitęsė ilgokai, tačiau 
per eilę metų būta tiek susikau
pusių reikalų; kad trumpiau ne
buvo įmanoma. Reikia tikėtis, 
kad naujojo organo globoje ir 
apylinkės vykdomiesiems orga
nams bus lengviau veikti ir išti
kus reikalui bus į ką kreiptis 
kompetetingo sprendimo.

Posėdis buvo baigtas pirmi
ninko padėkos žodžiu ir Tautos 
himnu.

PILNAI NAUDOTIS KANADOS GYVENIMU .
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Kanadoje vortojomi 
motoi. Polyginimo su Celsijaus 
tais lentelė:

CELSIJAUS

SPAUSDINA, NORINT PAGELBtTI JUMS

Fohrenheito šiluminio! 
šiluminiais ma-

Ottowa • Windsor * Montrosl

FAHRENHEIT©
2120

PLOTO MATAI
Akras yra bendras žemės matų vienetas. Vie
nos akras yra maždaug 0.404 hektaro. Ma
žesni plotai paprastai matuojami kvadratinė
mis pėdomis or kvadratiniais jardais.

RADINGS
SHADING BR£WEHI£S UMIT£D . 

• Hamilton

MEDŽIAGOS — VAISTAI — MAISTAS 
Į VISUS RYTŲ EUROPOS KRAŠTUS

Muitas ir visi primokėjimai atliekami čia. 
Garantuotas pristatymas.

JANIQUE TRADING CO.
CENTRINE IŠTAIGA:

835 Queen Street W„ TORONTO, Telefonas EM. 4-4025 
SKYRIAI: WINNIPEG, Man., 677 Main St. Telefonas 927695.

HAMILTON, ONT., 652A Borton St. Telefonas LI. 5-0264. 
ST. CATHARINES, Ont., 198 King St., Tel. MU. 2-6796. 
EDMONTON, Alta., 10649 — 97th St. Tel. No. 23839. 
BUFFALO, N.Y.,USA, 1162 Broadway, Tel. Fl. 1272, 
WINDSOR, Ont. 439 Mercer St., Tel. CL. 6-3866.
CLEVELAND, Ohio, 1029 Fairfield Ave., Tel. CH. L5547 
ir kitose vietose.

ūkio planą, grąsino juos išsaugo
ti LTSR galvijus nuo iškritimo 
šią žiemą(!) ir prisiekinėjo, kad 
’’turime per artimiausius viene
rius - dvejis metus atsilikimą 
įveikti...” Net Sniečkus mušės 
į krūtinę didžiu balsu šaukda
mas, kad “Lietuvos KP Centro 
Komitetas ir Respublikos vy
riausybė kalti esame, bet pasi
taisysime”. Gedvilo išlėkimas 
rodo, kad Chruščiov įtikino 
Kremlių, jog jo partiečiai, Snieč
kus ir Šumauskas buvę mažiau 
kalti, nei Bulganino - Malenkovo 
žmjnės.

Amerikiečiams ir mums pa
tiems tikriausiai būtų buvę įdo
mu pasiskaityti biuletenio re
dakcijos komentaras dėl Vinco 
Krėvės - Mickevičiaus, aršiausio 
sovietinės Rusijos tironų priešo, 
rašlų, didžiulio pasisekimo, juos 
grubdžio pabaigoje, 10.000 egz. 
tiražu Vilniuje išleidus!

Kampanija prieš
įlies
unokratų partijos pastaro- 
savaitės vajus prieš Ameri- 
užsienių reikalų ministerį

1 pėdo (ft.)
1 įardos (yd.)
1 rodos (rd.)
1 mylia

— 2.54 centimetrų
— 30.48 centimetrų
— 91.44 centimetrų
— 1.609 kilomertų

SKYSČIU MATAI
2 paintoi (pts.) — 1 kvorto XQt.) 100<» vondens virimo
4 qts. — 1 golionos (gol.) temperotūra

(1 pt. — 0.568 litrų) 20 komborio temperatūra
(1 qt. — 1.136 litrų) 0 vondens užšalimo
(1 gol. — 4.546 litrų) temperatūra

PRAŠYKITE BRADING'S /toriomo BREDING’S/ Metrinė sistema 
Kanadoje nenaudo
jamo. Išimtis —* 
mokslo darbams.
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LAIŠKAS REDAKCIJAI
Bendresniam Kanados vilnie

čių veiklos suderinimui, gruo
džio mėn. 25 d. St. Catharinėje, 
J. Dilio bute įvyko St. Cathari
nes ir Toronto atstovų pasitari
mas. Be kitų būsimos veiklos ap
tarimų buvo svarstyti ir žemiau 
minimi reikalai.

IŠ vajaus komiteto pranešimo 
paaiškėjo, kad dr. A. Šapokos 
knygos “Vilnius Lietuvos gyve
nime” anglų kalboje išleidimo 
darbas be sustojimo žengia pir
myn. Surastas vertėjas ir jau 
pradėti vertimo darbai. Ir jei ne
atsiras trukdymų, už kelių mė
nesių galės pasirodyti viešumoje. 
Nuoširdus pritarimas sulauktas 
iš Australijos ir Anglijos lietu
vių. Visas vertėjo išlaidas pasi
ėmė sumokėti Anglijos lietuviai. 
Taip pat į mūsų kreipimąsi ne
liko kurčios kitos lietuvių kolo
nijos ir pavieniai asmenys. Nuo
širdi padėka visiems prisidėju
slėms ypatingai Detroito ir Cle- 
velando VKLS skyriams. Cleve- 
landas iš Kanados nuvykusį va
jaus komiteto narį ne tik kad šil
tai ir vaišingai priėmė, bet ir 
$500 šiam leidiniui pažadėjo. 
Tikimės, kad ir kiti Cleveland© 
pėdomis paseks. Nes mūšų su
rinktos aukos ir prenumeratos 
išleisti šiam leidiniui dar ne
pakankamos. Tai, kad dėl lėšų 
stokos nesitrukdytų darbas dar 
kartą apeliuojama į mūsų tau
tiečius prašydami paramos. Kaip 
organizacijas taip ir pavienius 
lietuvius prašome piniginės pa
galbos. Kiekvienas paaukotas 
skatikas įneš didelį įnašą visuo
meniniam darbui, o tuo pačiu 
parodysime savo bendrą susi
klausymą kovai prieš imperia
listinius kėslus. Kas dar nėra 
prisidėjęs, prašome prie talkos 
mūsų sostinės labui. Prenumera
tą ir aukas siųsti adresu: Jero
nimas Cicėnas, 138 Shaw St., To
ronto, Ont., Canada.

Atsirandant vis daugiau ak
tyvesnių reikalų Vilniaus klau
simu, susidaro būtina turėti sa
vo laikraštį. Tuo reikalu prieita 
vieningos nuomonės dėti visas 
pastangas, kad vilniečiai savo 
reikalams galėtų išleisti nors pe
riodinį leidinį. Plačiai nusiskųs
ta lietuviškos spaudos išsišoki
mais, kur nuneigiamos Vilniaus 
krašto lietuvių teisės.

Sunkion padėtin patekusio Į niuje. 
' ______ '___________  /

lu susitarta pravesti didesnę 
rinkliavą, o taipgi neužmiršti su
šelpti kitus bėdoje atsidūrusius 
S-gos narius. Ypatingai dabar 
greitos paramos reikalingas sun
kioje materialinėje padėty esąs 
vilnietis Vytautas Šadreika, stu
dentas, gyv. 54 Willison St., To
ronto, Ont.

Pasitarime galutinai nusista
tyta, kad ir šiais metais birželio 
23 d. VKLS St. Catharines sky
rius rengs vilniečių tradicines 
Jonines, kurios įvyks, kaip ir per 
nai, toje pačioje vietoje, netoli 
Wellando, St. Stephan Hall. Pel
nas nuspręsta skirti Vilniaus 
klausimu spaudos reikalui. Vil
nius yra mūsų atgimimo židinys 
ir mūsų kultūros lopšys. Pasi
stenkime, kad kiekvienas ir ne
lietuvis apie tai žinotų.

Iki šiol imperialistinė grobuo
niška lenkų propaganda pasi
grobti mūsų žemes nei kiek ne
sumažėjo, o galima sakyti padi
dėjo. Paskutiniuoju laiku savo 
išveijos visose didesnėse vieto
vėse buvo sušaukti didesni suva
žiavimai, kongresai bei kiti su
sirinkimai ir visur buvo viešai 
padaryti bendri nutarimą, kad 
Vlnius yra neatskiriama Lenki
jos dalis ir jis turi priklausyti 
tiktai Lenkijai. Aiškiai, dar kar
tą pasisakydami, kas jie mums 
tokie yra ir kokie jų siekiai. At
sakydami į tą, vilniečiai pasiža
dėjo suaktyvinti savo veikimą. 
Tampriau ir stipriau jungtis prie 
bendro veikimo, o didesniam 
veikimui stiprinti savo S-gos 
gretas verbuojant daugiau nau
jų narių, nes laikas bręsta ir vi
sokie atidėliojimai eina tik mūsų 
nenaudai. Per kovą ką laimėsi
me, tą turėsime. O kad laimėtu
me, privalome jau dabar aty- 
džiai ir nuodugniai ruoštis, nes 
mūsų priešas yra didesnis ir jau 
dabar ruošiasi.

Tad mes kviečiame savo tau
tiečius, ypač vilniečius, kurie 
dar nėra prisidėję, įsijungti į VK 
LS-gą aktyviai veiklai kovai už 
Vilnių. Ypatingai tenka kreiptis 
į Montrealį ir kitas didesnes lie
tuvių kolonijas.

Mes tada tik nurimsime, kada 
turėsime laisvą Lietuvą jos etno- 

.iiėso i cu.
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Toronto miško
didelio susidomėjimo sukėlė aną 
savaitę “TŽ” tilpusi žinutė apie 
įsisteigimą Kanadoje stambios 
lietuviškos bendrovės AMLIT 
BUILDERS SUPPLIES, LTD. 
Norėdamas patenkinti visuome
nės smalsumą, Jūsų korespon
dentas kreipėsi į bendrovės pir
mininką St. Gabaliauską, prašy
damas smulkesnių žinių.

— Kokius tikslus turi naujai 
įsteigtoji bendrovė?

— Amlit b-vės tikslas: staty
binių medžiagų gamyba ir jomis 
prekyba. Pirmoje eilėje einame 
į miško eksploataciją. Pirkome 
Pembrooke mieste lentpjūvę ir 
nuo vasario 1 d. pradėsime miš
ko apdirbimą. Bus prekiaujama 
urmu, ne tik mediena, bet ir vi
somis kitomis statybinėmis me
džiagomis, kaip cementas, plytos 
ir kitkas. Tam tikslui. Toronte, o 
vėliau ir Montreaęlyje, atidary
sime urmo prekybos agentūras 
su prekių "pavyzdžiais.

— Kaip dideli bus bendrovės 
kapitalai?

— Pradžia kukli. Pirmame su
sirinkime, Toronte sausio 7 d., 
buvo pasirašyta akcijų už $40.- 
000. Iki metų galo tikimės išpar
duoti akcijų už $150.000. Viena 
akcija po $100 ir po $500.

— Ar bendrovė versis ir sta
tyba?

— Bendrovė tiesioginiai staty
bos nevykdys, bet ji su dalimi sa
vo kapitalo dalyvaus kitose sta
tybinėse bendrovėse, kurioms " j i 
bus tiekėja statybinių medžiagų 
ir padės išvystyti platesnio mas
to statybines operacijas.

— Atrodo, kad bendradarbiau
jant .kelioms bendrovėms, susi
darys labai stiprus ūkinis vie
netas?

— To ir siekiama. Netolimoje 
ateityje, konkurenciją biznyje 
galės išlaikyti tik stiprūs ūkiški 
vienetai savo žinioje turį dides
nius kapitalus ir sumanų perso
nalą.

— O kaip su statybinių me
džiagų eksportu bei importu?

— Ateinančią vasarą Kanado
je bus labai didelis cemento trū
kumas, tai bendrovė yra susisie
kusi su belgų, švedų ir vokiečių 
firmomis dėl cemento importo.

Į-itniS

kamos geresnės kainos.
X —Kiek žmonių bendrovės įmo 
nėse gausdarbo? „

— Pradžioje dirbs tik apie 20, 
operacijoms plečiantis teks dau
giau samdyti.

— Kokios pelno perspektyvos?
— Bendra visų nuomonė, labai 

geros, nes statybinė srities Ka
nadoje dar ilgesnį laiką duos 
geriausią pelną. Investavę kapi
talą į šios rūšies biznį tikrai ne
apsiriks.

— Kas sudaro Amlit b-vės va
dovybę ir kokias kas eina parei
gas?

— Pirmininko ir b-vės direk
toriaus pareigos atiteko man. 
Pirmuoju vicepirmininku yra 
inž. Jonas Kšivickis iš Hamil
ton., Ont., Il-ju vicepirm. Alber
tas Norkeliūnas iš Montreal, Q., 
sekretorių Antanas Pabedinskas 
ir iždininku VI. Germanavičius 
abu iš Toronto.

— Tamsta, p. pirmininke, ro
dos, esate buvęs Lietuvoje Vers
lininkų-S-gos generaliniu sekre
torių, ir ten jau įkūrėte įvairias 
verslamones, o paskutinius ke- 
lioliką metų dirbote verslo sri
ty JAV, ar galėtumėte nurodyti 
priežastis, kodėl taip mažas pro
centas lietuvių eina į verslus?

— Lietuvoje buvome psicholo
giškai verslams nepasiruošę.

je buvo laikoma “nešvariu” ama
tu. Tik pačiais paskutiniais ne
priklausomybės metais didesnis 
procentas lietuvių ūžtelėjo į pre
kybą.-

Atsidūrę tremtyje, be pinigų, 
be anglų kalbos mokėjimo, nega
lėjome tuoj kibti į verslus. Ka
da susitaupėme vieną kitą tūks
tantį ir pramokome kalbos, dalis 
mūsų nuėjo į verslus. Bet ir čia 
tenkinomės daugiau individua
liais, mažais verslais, kurie šiose 
šalyse didelės ateities neturi. 
Mūsų individualumas, nepasiti
kėjimas vienas kitu, neleidžia su
sijungti į stambesnes verslines 
korporacijas, kurios tik vienos 
turi didelę ateitį.

Amlit b-vės susiojganizavimas 
yra pirmas didesnio masto ban
dymas laužti tą lietuvių indivi
dualumą. Jeigu mums pasiseks, 
tai kitoms lietuvių bendrovėms 
bus lengviau išplaukti į plates
nius vandenis. Kviečiu lietuvių 
visuomenę paremti tą pirmąjį, 
didelės reikšmės mūsų tautai, 
bandymą.

— O kur galima kreiptis, no
rint pirkti jūsų bendrovės ak
cijų?

— Galima kreiptis į mane laiš
kais šiuo adresu: 376 Crawford 
St., Toronto, Ont., ar asmeniškai 
į valdybos narius.

Didžiai Gerb. Pone 
Redaktoriau,
Jums savo laikraščio 1955

Dirbtinis žemės satelitas

j. d. j metais planuojame eksportuoti i lių, antroji -

JAV ir Sov. Sąjungos moks
lininkai jau kuris laikas gamina 
dirbtinius dangaus kūnus, ku
ruos rengiasi paleisti erdvėm 
Neseniai sovietai pasigyrė, kad 
jie esą jau gerokai priartėję prie 
tikslo ir netrukus paleisią erd- 
vėn pirmąjį dirbtinį žemės sa
telitą pralenkdami amerikie
čius. JAV gi paskelbė, kad ir jų 
paruošiamieji darbai eina prie 
galo, manoma* 1957 m. po liepos 
mėn. dirbtiniai dangaus kūnai 
paleisti erdvėn. Jau parinkta ir 
vieta — Patrick aviacijos bazė 
Cocoa Floridoj.

Dirbtinis dangaus kūnas ture-- 
siąš 21 colio skersmenį, sversiąs 
21,5 sv. ir būsiąs pagamintas iš 
aliuminijaus. Jis būsiąs pritvir
tintas prie raketos, kurios pir
moji dalis nunešianti 30-40 my-

— 130 mylių ir tre-

mylių.čioji galbūt iki 200-800 
Toks dangaus kūnas aplėks že
mę per 90 min. ir taip galės suk
tis elipso pavidalu apie 2-4 sa
vaites. Pagaliau jis, atmosferos 
spaudžiamas, artės į žemę ir su
degs kaip krintanti žvaigždė.

Dirbt, dangaus kūno tiriamie
ji darbai yra JAV gynybos mi
nisterijos žinioj, kuri bendradar
biauja su geofizikos komitetu ir 
gamtos mokslų akademija. Pas
taroji patarė gaminti 10 dirbt, 
dangaus kūnų, nes gali atsitikti, 
kad nevisus pavyks paleisti erd
vėn.

Nauji turtai

Paskutiniais metais Kanadoje pradėjo 

veikti daug didžiulių hidroelektrinių jė

gainių, naujų fabrikų, turtingų kasyklų, 

pradėta dirbti didžiuliai dirvonavusios
*

žemės plotai. Šiandien šis kraštas vi

same pasaulyje garsėja kaip vienas iš 

didžiausių pramonės ir prdkybos kraštų.

ūkinio krašto išsivystymo. Kiti Įnešė 

nemažą įnašą kitose srityse .

Tapdami Kanados piliečiais turėsite 

progos dar labiau prisidėti kitais bū

dais bei dalintis pilnai Kanados ateitimi.

Daugelis paskutiniaisiais metais atvy

kusių naujųjų ateivių yra prisidėję prie

Norėdami platesnių informacijų kaip 

tapti Kanados piliečiu, kreipkitės į jums 

artimiausio teismo raštininką (Clerk of 

the Court) arba rašykite į Canadian 

Citizenship Branch, Ottawa.

THE DEPARTMENT OF CITIZENSHIP AND IMMIGRATION
OTTAWA CANADA

Hon. J. W. PICKERSGILL 
Minister.

LAVAL FORTIER 
Deputy Minister.

Safa

pavadinau “ 
mokslo darbą 
džiamu nusit 
kaitimu prieš

“besiveržiančiam į 
stačiai neatlei- 

nes nusi- 
pačią mokslo dva

sią — .tiesą”. Gal ir nepagalvotai 
dr. A. Lingailai išspruko anie žo
džiai. Bet tikrai liūdnai dr. A. 
Lingaila nuteikia, kada jis dabar 
bando ankstesnį netiesos teigi
mą apginti nauja netiesa. Bū
tent, “Tėv. Žiburiuose” jis sako: 
“savo straipsnyje aš niekur ne
minėjau, ar esu rašytojų draugi
jos narys ar nesu”. Kaip gi jis 
niekur neminėjo, jei juodu ant 
balto guodėsi “jeigu šias eilutes 
rašantis nebūtų rašytojų draugi
jos narys ...”! Savo išsigynimą 
dr. A. Lingaila grindžia šiuo “T 
Ž” straipsnyje skliausteliuose 
įrašytu teigimu: “nereikėtų pa
miršti, kad lietuvių kalbos ta
riamąja nuosaka galima išreikš
ti visokias galimybes, neimpli- 
kuojant realios situacijos”. Tie
sa, kad teigiamai reiškiama ta
riamoji nuosako išreiškia gali
mybę (pvz. “jei būčiau rašyto
jų draugijos narys, pasiūlyčiau 
lankininkus sudrausti”). Bet ka
da tariamoji nuosaka neigiamai 
pavartojama, ji kaip tik galimy
bę išskiria ir, dr. A. Lingailos žo
džiais, “implikuoja realią situa
ciją”: ’’jei nebūčiau rašytojų 
draugijos narys...” implikuoja 
teigimą “ačiū Dievui, esu tos 
draugijos narys”. Nemalonu tė
ra tai, kad šis teigimas, impli
kuojąs “realią situaciją”, faktiš
kai, deja, neatitinka tikrovei ir 
kaip tik dėl to virsta netiesos 
teigimu. Nei “Aidai”, nei joks 
kitas laikraštis nėra įpareigotas 
skirti vietos tam, kas žinoma ne
sant tiesa. Užuot jautęsis nu
skriaustu, dr. A. Lingaila turė
tų nusiimti slapy vardinę kaukę 
ir atsiprašyti tiek rašytojų drau
gijos narių, tiek “Aidų” skaity
tojų dėl neteisingai pasisavinto 
rašytojų draugijos nario vardo. 
Tai nebūtų malonu, bet tai yra 
vienintelė garbinga išeitis pana
šiais atvejais. Pačiam, įšokus į 
netiesos pagundą, nereikia suk
tis kitų įtarinėjimu, lyg niekas 
negalėtų drįsti viešai reaguoti į 
viešą netiesą, nerizikuodamas 
pats būti valkiojamas po laik
raščius.

Dėl visų kitu, mane ir ne ma
ne liečiančių, dalykų, A. Lingai- 

vyras turi mokėti žmonai josios dėstomų TŽ , nesiimu Pasi- 
išlaikymui. Ypač jei yra vaikų, sakyti, nes polemikos galimybę 
teismas deda visas pastangas Yra išskyręs pats A. Lingaila sa- 
oora sutaikinti? Nepasiekus šio vo elgesiu. .

Su pagarba Juozas Girnius.

Red. pastaba. Mums neatrodo, 
kad šitokio pabūdžio ginčas galė
tų dominti mūsų skaitytojus, tad 
šiuo antrosios pusės pasisakymu 
jį baigiame.

Jums
52 nr. atspausdinus 
los straipsnį “Principai ir jų vyk
dymas”, liečiantį ir mano asme
nį, prašau paskelbti ir mano šį 
pareiškimą.

Kai dr. A. Lingaila “Aiduose” 
(1954, 7 nr.) paskelbtoje apžval
goj apie “bendruomenės drumz
les” palietė ir “Literatūros Lan
kus”, kaip šio žurnalo redakci
nio kolektyvo narys vėliau “Ai
duose” (1955, 3 nr.) konstatavau, 
kad “dr. A. Lingailos straipsnio 
vieta, lietusi lankininkus, yra 
prasižengusi su tiesa, nes netei
singai perdavusi jų pažiūras ir 
po to, žinoma, beprasmiškai ko
vojusi su savo paties užsuktu vė
jo malūnu”. Kadangi tokiais at
vejais nėra pagrindo dalykinei 
polemikai, nesileisdamas į dr. A. 
Lingailos teigimus, nurodžiau, 
kad kas iš Aidų skaitytojų šiuo 
klausimu domėsis, galės patys 
pasiskaityti atitinkamą “Litera
tūros Lankų” numerį. Bet dėl 
vieno dalyko dr. A. Lingailos 
apžvalgoje pasisakiau: nors pats 
savaime slapyvardžių vartoji
mas dar nėra joks nusižengimas, 
tai betgi “jokiu atveju nėra leis
tina savo slapyvardžiui dar gi
liau užslėpti griebti kokio nors 
melo”. A. Lingaila “TŽ” imasi 
jam tekusį priekaištą atgręžti į 
mane, išsisukinėdamas neteigęs 
to, ką iš tiesų jis teigė. Būtent, 
minėtoje savo apžvalgoje dr. A. 
Lingaila rašė: “jeigu šias eilutes 
rašantis nebūtų rašytojų drau
gijos narys, tai, suabejodamas, ar 
mūsų literatūros ryšiai su lietu
vybe yra pakankamai artimi, ko 
gero, užsiverstų sau kelią į tą 
draugiją”. Vartai į rašytojų 
draugiją yra pakankamai atvi
ri visiems rašytojams ar net 
šiaip su literatūra arčiau susi j u- 
siems. Deja, ligšiol dr. A. Lingai
los (nei slapy varde, nei tikrąja 
pavarde) nėra rašytojų draugi
jos narių sąraše. Teigdamas save 
šios draugijos nariu, dr. A. Lin
gaila labai jau neįprastu būdu 
ėmėsi netiesos teigimo, kurį ir

ŠEIMOS TEISMAS
sutaria ir pasiryžę yra skirtis, 
tada Teismas sprendžia ir kiek

(CSc.) Iš dešimties Kanados 
provincijų keturios turi specia
lius šeimos teismus: Ontario, 
Newfoundland, Br. Kolumbija 
ir Manitoba. Didžiausias šios rū
šies teismas yra Toronte. Jo pa
grindinis uždavinys yra išlaikyti 
šeimas kartu išrišant visus kilu
sius ginčus tarp vyro ir žmonos. 
Ten yra 5 teisėjai, kurie nagri
nėja bylas pakliuvusias į šį teis
mą. Jis yra įsteigtas 1929 metais 
kaip skyrius prie Jaunuomenės 
Teismo, įsteigto 1912 m.

Tik aštuoni nuošimčiai visų 
bylų pakliuvusių į Šeimos Teis
mą įgauna formalią eigą ir 
sprendžiami’ pagal įstatymus. 
Yra taip pat 8 valdininkai prie 
šio Teismo, kurių uždavinys yra 
tirti ir duoti patarimus. Kada 
vyras ar žmona kreipiasi į teis
mą dėl savo vedybinių reikalų 
sureguliavimo, tai vienas iš šių 
valdininkų ir pasiima bylą iš
nagrinėti. Gal būt, jam pasiseks 
rasti susitarimo kelią tarp vyro 
ir žmonos ir ginčas gali būti iš
rištas neformaliu pasikalbėjimu 
teisėjo privačiame biure.

Tačiau jei vyras ir žmona ne-

porą sutaikinti? Nepasiekus šio 
pagal įstatymą sprendžiama, 
kiek vyras moka žmonai ir vai
kams išlaikyti. -

Jei padaromas sprendimas, 
kad vyras moka vaikams ir žmo
nai, tai pinigai turi būti mokami 
į teismą, kuris perduoda juos 
žmonai. Jei vyras nemoka jam 
paskirtos sumos, tai jis šaukia
mas į teismą pasiaiškinti. Jis tu
ri sumokėti visus nedamokėtus 
pinigus, o jei ne, gali gauti ir 
kalėjimo.

Viena iš priežasčių kodėl To
ronto Šeimos Teismas buvo su
jungtas su Jaunuomenės Teis
mu, kuris turi reikalo su nusi
kaltėliais ligi 16 m. amžiaus, yra 
tai, kad 60% vaikų ir mergaičių 
patekusių į Jaunuomenės Teis
mą paeina iš šeimų, kuriose yra 
šeimyninė nesantaika. Pusė jau
nųjų nusikaltėlių paeina iš per
siskyrusių šeimų.

TAIP LENGVA PAGAMINTI

PYRAGAIČIUS IR

PUDINGĄ 

SU

OETKER

ETIOPIJOS OFICIALI 
BAŽNYČIA

Etiopijos imperatorius H. Se
lassie paskelbė naują konstitu
ciją, pagal kurią oficialia Baž
nyčia pripažįstama koptų orto
doksų Bažnyčia. Tuo būdu kraš
to valdovu galės būti tiktai šios 
konfesijos žmogus. Konstitucija 
betgi užtikrina visišką laisvę ir 
visoms kitoms konfesijoms. Ji 
buvo paskelbta dabartinio im
peratoriaus 25 m. vainikavimo- 
si sukakties proga. Palyginti su 
senąja konstitucija, ji yra žy
miai demokratiškesnė: numato 
visuotinius parlamento rinki
mus, garantuoja spaudos ir as
mens laisvę; feodalinės privile
gijos panaikintos.

duriantį
skausmą
ARTRIČIO IR 

REUMATO SKAUSMUS

<TAI, KAIP GALITE PATYS ĮSITIKINTI! 
Rūpestingai išmasažuokite skaudančias 
vietas Buckley's White Rub. Iš korto pa
jusite malonia šilima; reiškia kraujas 
pradėjo smarkiau cirkuliuoti. Skausmo 
varginami raumenys ir sąnariai greitai 
pajunta šių koncentruotų vaistų veikimų. 
Kodėl kąsti skausmus — išbandykite 
WHITE RUB dar šiandien. Tai jums pa
dės. Tik 59c — bet neįkainuojami vais
to*, kai jus kankina skausmai.
VELTUI — nemažo dydžio bandoma- 
sis indelis. Pasiųskite 15c pašto ir įpoko- 
vimo išlaidoms padengti:
W. K. BUCKLEY LIMITED, TORONTO, 
Oept. rTF.t" N-177

Margis Vaistinė
408 RONCESVALLES AVĖ.

(kampas Howard Park Avė.) 
Nuomojam vaikų svarstykles — $1.00 mėnesiui. 
Metamorfoza kremas šlakams — $1.35 už 4 uncijas. 
Trejos devynerios — $1.50 dėžutė. RICHTER ARBATA.

PERSIUNČIAM VAISTUS I LIETUVA IR I VISUS 
S.S.R.S. KRAŠTUS.

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

Jonas V. Margis, Phm. B.

LATVIU GĖLIŲ KRAUTUVĖ
802 BATHURST ST. (kampas Bloor) 
Telefonas KE. 3884

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
* Puokštės nuotakoms bei įvairioms kitoms progoms — 

europietiška me ir kanodiškome stiliuje.
* Įvairiausių rūšių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.
* Mes turime gintaro irkitokių išdirbinių dovanoms.

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
PARDUODU IR STATAU NAUJAS KROSNIS, 

OILBURNERIUS IR GAZBURNERIUS. 
/ Duodu išsimokėjimui iki dviejų metų.

Pravedu gazo linijas, prijungiu plytas, statau radiatorius, van
dens apšildymo krosneles ir atlieku kitokius panašius darbus.

Pranešu savo naująjį adresą:

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



Profesorius deklamavęs studentui
(A.A. PROF. VACL. BIRŽIŠKOS ATMINTĮ PAGERBIANT)

DAINŲ ŠVENTEI ARTĖJANT E kultūros ir knygų pasaulio
Jau dešimt metų tuoj sukaks 

nuo Pabaltijo Universiteto Ham
burge įsikūrimo dienos (1946. 
III. 14), bet dar kokie gyvi tų 
neužmirštamų akademinių die
nų prisiminimai. Tiek kolegų, 
tiek ir mokomojo personalo na
rių veidai išliko tokie aiškūs ir 
nepasikeitę, tarytum tik vakar 
sutiktų pažįstamų. Lietuviškasis 
sektorius itin gražiai sugyveno. 
Bendras tikslas, vienodas liki
mas, tas pats skystoko viralo, 
sriuba vadinamo, šaukštas ir ne
skalsi kukurūzinės duonos rieke
lė verste vertė artimesnėn drau
gėn kiekvieną Pabaltijo Univer
siteto narį.

Mylėjo ir gerbė savąją profe
sūrą lietuvis išeivis studentas. Ir 
kaip negerbsi tų įvairaus am
žiaus dėstytojų, kurie nepabūgo 
senų Hamburgo barakų tvaiko, 
prastoko maisto ir beveik be jo
kio atlyginimo, nuo pat pirmųjų 
Universiteto įsikūrimo dienų at
ėjo prie lietuviškojo jaunimo ir 
savo žiniomis bei patyrimu sten
gėsi dalintis su taip pat vargin
gai gyvenusiu studentu.

Iš visos eilės mūsų mokslinin
kų dirbusių Pabaltijo Universi
tete, visu ryškumu iškyla tik už
baigusio žemiškąją kelionę, a. a. 
profesoriaus Vaclovo Biržiškos 
veidas. Veidas, savo metu taip 
dažnai ir kasdien matytas, ar tai 
auditorijoje, savo gyvenamaja
me kambary ar, pagaliau, prie 
langelio dienos maisto davinį at
siimant. Buvo labai punktualus, 

. stebėtinai punktualus. Tą gerai 
žinodami studentai lituanistai 
vengdavo vėluoti paskaitoms. 
Turėjo ir nuostabią atmintį. At
eina, būdavo auditorijon, prisė
da, lyg užsimerkia ir dvi valan
das be sustojimo, be pertraukos, 
perteikia klausytojams tiek ži
nių, tiek pavardžių ir tiek datų, 
jog studentai vos suskubdavo 
viską ir pasižymėti. Paskaitai 
pasibaigus, iš pradžių, vienas ki
tas klausytojas prišokdavo norė
damas profesoriui padėti -užsi
vilkti apsiaustą, bet visada iš
girsdavo vienodą, šypsena pa
remtą atsakymą:

— Ačiū! Kol dar galiu pats ap- 
•sivilkti, atliksiu tai pats. Na. kai 
jau nebegalėsiu, tai jau bus ki
tas klausimas...

Tame savo nusistatyme išliko 
tvirtas visą laiką. Vėliau, kai dėl 
emigracijos sumažėjo studentai 
ar dėl menkai apkūrenamų au
ditorijų nebuvo patogu rinktis, 
profesorius pasiūlė paskaitoms 
rinktis jo gyvenamam kambary. 
Rūkoriai tuo buvo, visiškai pa
tenkinti, nes žinojo, kad tiek 

Draudimas -
Jūsų apsaugai

JOHN LABATT LIMITED

na

BREWERS 5<NCL (E2fc

pasitarnaudami 
VISUOMENEI ŠJ 
STRAIPSNĮ SKIRIA

Z/Z///J

Teisingai pradėkite naujus metus !
Ką jūs turite savo šiame naujajame krašte ,viskas yra vertinga; jūs 

tai Įsigijote savo darbu, todėl privalote apsaugoti atitinkamai! apdrausdami. 
Draudimas finansiškai apsaugo sekančiais atvejais: gaisro, vagystės, ne
laimingų atsitikimų, ligos ar mirties.

Kanadoje draudimas reguliuojamas federaliniais ir provinciniais 
nuostatais, kad apsaugojus visuomenės interesus. Patartina draudimo rei
kalus atlikti su gerai žinoma draudimo kompanija, kurios agentai yra gerai 
ištreniruoti ir jums suteiks pilnas ir tikslias informacijas šiuo reikalu; 
atėjus reikalui, pasižymėjusi sąžiningumu kompanija be sunkumų jums 
išmokės draudimo premiją.

Štai keletas draudimo rūšių:
Draudimas nuo gaisro — draudžiami rezidenciniai ir biznio pasta- 

nio pastatai ir juose esantis turtas.
z

Turto draudimas — draudžiami namų baldai ir kt. asmeninis turtas.
Draudimas nuo vagystės, apiplėšimo ir pan. — draudžiami namų ir 

biznio Įrengimai.
Automobilio draudimas — kaikuriose provincijose yra privalomas — 

Čia Įskaitomas jūsų padaryta ssužalojimas kitam automo
biliui, sužalojimas savo automobilio, turto sužalojimas, 
sužeidimas.

Gyvybės draudimas — šios rūšies draudimų yra Įvairiausių rūšių.
Norėdami detalių informacijų apie draudimus, (kreipkitės į geros 

reputacijos kompaniją. Daugelis šių kompanijų turi atstovų, kalbančių 
europiečių kalbomis, kurie mielai suteiks jums pageidaujančių informacijų 
ir jums patars.

prieš paskaitą, tiek ir po jos, vi
sados profesorius pasiūlys klau
sytojams savo tabokinę. • Bet ir 
jo ištekliai buvo riboti. Todėl ir 
studentai, ’nutvėręs kur cigare
čių pokelį ar tabako žiupsnį, ne
vengdavo pasiūlyti ir savo pro
fesoriui. Gi jis tikrai su savotiš
ku azartu mėgdavo rūkyti.

Buvo .neapsakomai darbštus, 
savąjį darbą pertraukdavo ne
bent sekmadieniais ir tautinių 
švenčių metu. Tokiomis progo
mis atsilankydavo pamaldose, 
minėjimuose bei visiems skir
tose paskaitose. Šiaip jau, var
giai ar kam yra tekę matyti jį 
nieko nebeveikiantį, besilsintį. 
Velionio žodžiais tariant, tam 
jam tikrai nebuvę laiko.

Vartau savo studijų knygelę ir 
žvelgiu į profesoriaus parašus. 
Jo dėstyti dalykai įrašyti anglų 
kalba: History of the Early Lit
huanian Book, 2 val.; Early Lit
huanian Authors, 4 val.; History 
or Lithuanian periodical Press, 
4 val.; Bibliography and Library 
Administration, 2 val.; History 
of Lithuania in the 19th Cen
tury, 2 val.; Proseminar (Biblio
graphy and Library Administr.), 
2 vai. Visiems dalykams jis bu
vo pasiruošęs, visados naujas ir 
įdomus.

Ir vargu ar kada šių žodžių ra- 
šėjui galės išdilti malonus prisi
minimas, kai išvykstant užjūrin, 
teko pasibelsti į profesoriaus du
ris ir įėjus pradėti visada nema
lonias atsisveikinimo ceremoni
jas. Tada pirmą ir paskutinį kar
tą teko profesorių girdėti dekla
muojant savo studentui, buvo 
tai, berods, Kastyčio Gliaudos 
“Avė America” —

Amerika, Amerika, 
Mintis man nerami, 
Ar mano dūšios kielikas 
Bus pilnas tavimi . ,.

ir taip, be sustojimo, jis išsakė 
visus penkis eilėraščio posmus. 
Buvau sujaudintas ir dėkingas 
gerb. profesoriui — įspūdinges- 
nio atsisveikinimo tikrai negalėk 
jau tikėtis. Po to, nuoširdžiai ir 
ilgiau kaip paprastai spaudė ran
ką ir linkėjo naujajame krašte 
nepasinerti kasdienybėje ir ma
šinų tempe, bet ir toliau bandyti 
rašinėti, talkininkauti lietuviš
kajai spaudai. Guodėsi, jog tu
ris savo buv. studentų visuose 
pasaulio kraštuose, kurie neištir
po svetimybių jūroje ir liko tau
riais lietuviais, bet daugiausiai 
jo klausytojų yra likę Lietuvoje.

'Vėliau, ir jam buvo lemta pa
siekti tą pačią neramių minčių 
Ameriką ir jau čia likti amžiams

ramybėje ir poilsiui. Bet kas tuo 
galėjo tikėti aną saulėtą 1949 m. 
vasaros dieną, atsisveikinant Pa
baltijo Universitete ? ...

Al. Gimantas.

feKM?««$

Daina ir lietuvis — būtų gali-1 
ma pasakyti, du neatskiriami 
draugai. Jie, nežiūrint varge ar 
džiugesy, vienas antro niekad 
neapleidžia. Garsiai dainuoja
mos ar tyliai niūniuojamos dai
nos lydėjo ir tebelydi lietuvį 
grubiu šios ^žemiškosios kelionės 
vieškeliu... Vistiek kokią prie
spaudos naštą lietuvis nešė, vi
suomet dainavo, dainos posmuo
se skandino savo nedalią ar reiš
kė džiaugsmą, jei giedresnis lai
mės spindulėlis blikstelėdavo...

Ir nūdien, kada didelė dalis 
tautos buvo priversta palikti sa
vo gimtąją žemę ir išsiblaškyti 
po platųjį pasaulį, kažkas yra pa
sakęs, jog lietuviams lietuviš
koji daina — tai yra tarytum di
namitas, kuris išsprogdina beuž- 
šalstančių širdžių ledus ir nelei
džia sustingti, užšalti lietuvy
bės liepsnelei...

Sukruskime, kanadiečiai 
lietuviai!

Iki įvyksiančios JAV ir Kana
dos Lietuvių Dainos Šventės be.- 
liko vos nepilni šeši mėnesiai. 
Šventė įvyks š.m. liepos 1 d. Či
kagos Coliseum patalpose. Ra
šantis .šias eilutes neabejoja, kad 
mūsiškiai chorų vadovai ir cho
ristai šio įvykio reikšmę labai 
gerai supranta ir įvyksiančiai 
Dainų Šventei intensyviai, ruo
šiasi. Reikia manyti, kad Dainų 
Šventės repertuaro dainos jau 
yra įtrauktos į Toronto chorų: 
“Varpo”, Prisikėlimo bei šv. Jo
no Kr. parapijų, o taip ir lygiai 
i Montrealio, Hamiltono, Winni- 
pego ir kitų šio krašto lietuvių 
parapinių bei pasaulietiško sti
liaus chorų bei dainiiiių vienetų 
bendrus repertuarus. Vienok, 
kaip matyti iš Dainų Šventės 
Komiteto pranešimo Nr. 5, to 
dar maža. Reikėtų sukrusti vi
siems, b visiems lietuviams, ku
rie bęt kada’ daines meną buvo 
puoselėję, dainavę bet kokiuose 
choruose, o taip lygiai ir kitiems, 
jeigu ne balsine, tai nors medžia
gine parama, nes toji Dainų 
Šventė — tai visų lietuvių gar
bės ir reprezentacijos reikalas.

Minėtame pranešime tarp kita 
ko rašoma: “Buvę choristai, dai
navę Dainų šventėse Lietuvoje 
ir Amerikoje, kviečiami ir šiame 
krašte suprasti ir įsigilinti į lie
tuviškos dainos reikšmę ir šiai 
Dainų šventei padėti savo dai
navimu. Tai yra visų lietuvių

reikalas, o ypač tų, kurie gali 
dainuoti. Vyresnis ar jaunesnis 
esi — visi mielai laukiami kiek
viename parapijos ar pasaulietiš
kame chore. Choristų šiandien 
nėra perdaug. Raginame visus 
lietuvius, galinčius savo balsu 
prisidėti prie Lietuvos išgarsini
mo, pasirinkti sau tinkamą cho
rą ir kartu su visais dalyvauti 
Dainų šventėje Čikagoje”.

Keletas žodžių .apie 
‘‘prigesusius” židinius

Šia proga šių eilučių autoriui, 
kaip torontiečiui, labai ryškiai 
prisimena Toronte visą eilę me
tų veikęs chorvedžio Prano Mo
tiejūno vadovaujamas “Aušros” 
choras, kuris ir tada, kai 'Toron
tas, toli gražu, negalėjo pasi
džiaugti tokiu dideliu skaičiumi 
lietuvių, kaip nūdien, dainomis 
skiepijo lietuvių širdyse tėvynės 
meilę ir garsino lietuvių vardą 
tarpe svetimtaučių.

Toronto “Aušros” choras, kiek 
žinoma, yra dalyvavęs daugely
je išvykų bei gastrolių: Niagara 
Falls — JAV pusėje, Niujorke 
Pasaulinės Parodos metu, kur 
buvo suruoštas tarptautinis dai
nų festivalis ir didelė < lietuvių 
šventė. Be to, “Aušros” choro bū
ta išvykose Montrealyje, Hamil
tone — miesto sukakties 100 me
tų proga, 1946 m. šis choras dai
navo Detroite ir kitur. Reikėtų 
manyti, kad ir kitose -Kanados 
lietuvių kolonijose rastųsi šito
kių “prigesusių” kultūrinių ži
dinių, kurie, jeigu sukrustų, pa
siruoštų ir prisidėtų prie artė
jančios bendros JAV ir Kanados 
Lietuvių Dainų Šventės — di
džiai ją praturtintų ir dalyvių 
skaičiumi, ir balsine medžiaga.

Pranys Alšėnas.

jo 
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Ignas šlapelis, JUOZAS PAUTIE- 
NIUS, Lietuviškos Knygos Klubo 
leidinys, Spaudė Draugo spaustuvė, 
Chicago, 1955 m., 88 pus., 4 pa
veikslai tekste ir .27 atskiruose la
puose knygos gale, 49 formatas, 
knyga išspausdinta liuksusiniame 
popiery, skoningai įrišto į drobės vir
šelius; kaina nepažymėta. *

.Beabejo, reta pasauly tokių 
knygų. Ne dėl to, kad čia išryški
nama vieno menininko kūryba, 
bet išryškinama nepaprastu bū
du, išdėstant visą meno teoriją, 
apibūdinamąjį kūrėją įsprau- 
džiant į pastarųjų, laikų meno 
krypčių*vingius^.- ------  -----

Autorius prof. Ig. Šlapelis, ku
riam, deja, knygos pasirodymo 
jau neteko pamatyti ir kurio ne
krologu pradedam knyga, pir
miausia labai suglaustai, bet taip 
aiškiai, ryškiais aptarimais bei 
pavyzdžiais ir taip suprantamai 
skaitytoją įveda Į meno pasaulį. 
Aptaręs patį meną, autorius api
būdina jo raidą epochomis ir pla
čiau panagrinėja mūsų laikų me
ną, paskui pereidamas prie 
formų -bei technikos. Visa 
jam vėliau padeda įterpti į 
vaizdą aptariamąjį tapytoją 
Pautienių.

Kadangi Pautienius naudoja 
savotišką tapybos būdą, vad. po- 
intelizmą, (jis dažus ant drobės 
krauja ne teptuku, bet špachte- 
liu), kurį ne kiekvienam lengva 
ir perprasti, tad autorius antra
jame savo studijos skyriuje pla
čiai kalba apie formą mene bei 
įvairias pastarųjų laikų kryptis. 
Sunkiai suprantamas dailininkas 
ir sunkiai perprantamos tapybos 
problemos perskaičius prof, šla
pelio įvadą pasidaro taip pa
prastutės, kiekvienam įkanda
mos. Tuo būdu šį įvadą galima 
būtų pavadinti, nors trumpučiu, 
bet labai puikiu įvadu į meno 
studijas. Daug kas, kam specia
liai meno studijuoti neteko, visa 
tai perskritęs jau visiškai kitaip 
pajėgs žiūrėti į paveikslą ir su 
visiškai kitu žvilgsniu vaikščios 
tarp paveikslų parodoje ar meno 
galerijoje.

Tik apžvelgęs meno raidos ke
lius, aptaręs naujųjų laikų meno 
pobūdį, išnagrinėjęs -formos 
problemas, prof. Šlapelis prieina 
prie aptarimo paties J. Pautie- 
niaus kūrybos bei supažindinimo 
su jo biografijos metmenimis, o 
užbaigoje ne tik įvertina ji, bet 
pasisako ir dėl visų nūdienio 
meno problemų.

Dail. J. Pautienius, gimė 1900 
;m. Baigęs su pirmaisiais absol
ventais Kauno Meno Mokyklą, 
jis nuo meno pasaulio nutolo ir 
nuo 1927 m. ne tik nedalyvavo 
jokioje parodoje, bet ir veik nie
ko toje srity nedirbo. Tik trem
ties laikotarpy Vokietijoj jis vėl 
su užsidegimu grįžo prie meno, 
vis ieškodamas naujų formų ir 
naujų priemonių. Atvykęs į Či
kagą jis ėjo tuo pačiu ieškojimų 
keliu. Pasak autoriaus, per 5 me
tus jis čia spėjęs pereiti net ke
turis etapus ir vis dar toliau ieš
ko. Čikagoje jis labai gyvai reiš
kiasi meniškame pasaulyje, da
lyvavo jau eilėje parodų ir yra 
Illinois dailininkų s^os narys.

Ig. šlapelis J. Pautienių savo

Dvi katalikiškos knygos 
Lietuvoje

Laisvąjį pasaulį pasiekė dvi 
dabartinėje Lietuvoje išleistas, 
Vilniaus “Vaizdo” spaustuvėje 
spausdintos knygos — Kauno ar
kivyskupijos leidiniai — 1955 m. 
kalendorius ir maldaknygė.

“Lietuvos TSR katalikų kalen
dorius 1955 m.”, 62 psl., iš kurių 
27 užima kalendariumas su šven
tėmis ir šventųjų bei tautiniais 
vardais bei žymesnėmis datomis, 
kur sužymėti, ir komunistų lai
mėjimai; likusiuose 35 pusi, yra 
keli straipsniai: Bažnytiniai me
tai, Įvairūs pamaldumai, Ligonio 
paruošimas sakramentams, Baž
nytinės laidotuvės, kan. dr. J. 
Stankevičiaus oficialus raštas 
“Kauno Arkivyskupijos, Kaiše- 
dorių ir Vilkaviškio vyskupijų 
tikintiesiems blaivybės reikalu” 
ir J. E. Panevėžio vyskupo ir 
Vilniaus kapitulos vikaro Kaz. 
Paltaroko “Ganytojinis žodis gir 
tuokliams ir negeriantiems”.

Visi straipsniai parašyti gražia 
kalba, santūriai ir kondensuotai.

Katalikų Maldaknygė tikrai 
graži, turi 275 pusi, ir apima vi
sas reikalingiausias, maldas. Mal
daknygė redaguota kan. dr. J. 
Stankevičiaus, išspausdinta ge
ram popiery, įrišta drobės vir
šeliuose. “Žibintas”.

Laimos knygyne pereitais me
tais labiausiai perkamos knygos 
buvo: N. Mazalaitės — Negestis, 

Trumpa diena, J.
- .Tėvynės sargyba- 

A. Rūtos - 
Vaičeliūno ■ 
je, Z. Ivinskio — Šventas Kazi
mieras, J. Jankaus — Namas ge
roj gatvėj, P. Andriušio — Ti
pelis, A. Vaičiulaičio — Pasako
jimai. Iš poezijos pirmaujanti

AUJOS KNYGOS
ties impresionizmo, bet Pautie- 
nius nuo jo toliau nutolęs, nuėjęs 
eksperimentavimo kėliais; Esą, 
gal būt tie eksperimentavimai 
išsivystys į tokias meno formas, 
kurios ras atbalsį žmonių širdy
se, gal tada būsią permesti jun- 
gią tiltai tarp suskilusių moder
niškojo žmogaus dvasinių galių. 
Kai modemiškas žmogus susi
gaudys pats savo dvasioje, turės 
pasibaigti ir neramūs, dažnai 
drastiški ieškojimai meno pasau
lyje, kurie, beabejo, bus įdėję 
savą plytą į naująjį darnos rūmą.

Leidinys tikrai skoningai ir 
tinkamai papuoš kiekvienos kul
tūringos šeimos stalą.

Beje, po visais paveikslais pa
rašai yra dviem kalbom. Prof. 
Šlapelio įvadas taip pat dviem 
kalbom — iš pradžių išspausdin
ta angliška jo santrauka, o toliau 
lietuviškas pilnas tekstas.

Jurgis Gliaudo, RAIDŽIŲ PASĖLIAI, 
Lietuviškos Knygos Klubas,. 1955 
m., Spaudė Draugo spaustuvė, Chi
cago, aplankas dail. Broniaus Mu
rino, 312 psl.; kairia $3.

Gliaudą labai produktyvus ra
šytojas. Štai jau kelintą romaną 
skaitėme “Draugo” skiltyse, o 
dabar vartome išleistą solidžia, 
gražia knyga.

Tai istorinis romanas iš Kra
žių skerdynių epochos. Centre 
ne pačios skerdynės, bet augan
tis pasipriešinimas rusiškai ai 
priespaudai — kova dėl spaudos 
laisvės. Romano herojai du, abu 
knygnešiai — bažnytkaimio grį- 
telninkas bitininkas Urnužis ir 
stiprus ūkininkas Vėtra. Abiejų 
ju kraujuje įsigėrusi pasiprieši
nimo priespaudai dvasia. Tik 
Urnužis liberalus, nesivaržo ir 
betkokią knygele platinti, o Vėt
rai rūpi, kad Dievas būtų gar
binamas. Kai yra reikalo, mal
daknygių jis, nors iš žemės iškas, 
bet gaus. Urnužis, gyvena tik su 
sūnumi, raštingu, baigusiu pra
džios mokykla ir besitaikančiu 
.kur gauti valdinę tarnybą. Jis jis 
negauna, nes nesutinka pereiti i 
pravoslaviją. Jam, kaip ir tėvui, 
tikyba didelio vaidmens nevai
dina. taičau rusui nusilenkti jis 
negali.

Vėtrų šeimoje viešpatauja pa
triarchalinė tvarka ir dievoti pa- 
.pročiai su šventų giesmių giedo
jimu, maldomis ir pan. Savo 
vienturtę dukrą Oną Vėtra sva
joja išleisti už turtingo ūkininko, 
o jinai susimyli su Umužiuku. 
Po visos eilės nepaprastų įvykių 

i bei nuotykių, kai Ona grąsina 
išeisianti į vienuolyną, o jaunuo
sius paremia ir kunigas vikaras, 
didelis autoritetas Vėtrai, jis pa
galiau dukrą leisti už Umužiu- 
ko sutinka. Prie to jį priveda tik 
pasipriešinimo rusams nuotai
kos, kai mato, kad ir Urnužis tą 
patį ditba. Kai pagarsėjusių 
skerdynių dieną Vėtra atsiranda 
Kražiuose ir kai ten pamato mi
nioje net vadovaujančiam vaid- 
meny Umužį, Vėtra visiškai pa
linksta jo pusėn ir savo nuomo
nę apie jo “bedieviškumą” pa
keičia. Urnužis žūna nuo kazoko 
kardo smūgio. Vėtra išsigelbi ir 
pargabena Umužio lavoną namo 
palaidoti. Jam dabar Urnužis 
herojus, kankinys už šventą rei- 

knyga buvo L. Andriekaus — 
Atviros marios.

Rašinio konkursą tema “Lietu
vos kovotojas Maironio- poezijo
je” yra paskelbęs LS “Ramovė” 
Čikagos skyrius. Jis pratęstas 
iki vasario 1 d. Premijos yra trys 
— $50, $25 ir $15. Be to, kiekvie
nam laimėjusiam “Kario” redak
cija paskyrė po metinę prenu
meratą. Jury komisiją sudaro: 
J. Balčiūnas - Švaistas, D. Ve
lička, Jer. Ignatonis ir V. Ab- 
ramikas.

Ateitininkų Šalpos Fondas per 
sitvarko ir prisiderina prie nau
jos Fed. konstitucijos. AŠF val
dytoju sutiko būti peri. J. Balkū- 
nas. Buvusi AŠF valdyba eis pa
reigas iki Federacijos valdyba 
sudarys naują AŠF valdybą iš 
penkių narių trejiems metams. 
Pagal naują AF konstituciją, vi
si at-kai sendraugiai yra AŠF 
nariai, moką AŠF valdybos nu
statytas metines įmokas. (§37).

Min. Edv^ Turauskas sutiko at
stovauti Ateitininkų Sendraugių 
Sąjungą MIICo Taryboje. Ten 
jis yra vienintelis iš 9 Tarybos 
narių egzilų atstovas. Tarybą 
ruošia X-tą visuotiną suvažiavi
mą Beyrouthe, balandžia 2-8 dd. 
Studijų dienų tema: “Kultūra 
ir kultūros krikščioniškos per
spektyvos”.

Vyt. Memenąs, studijuojąs Ro
moje, At-kų Fed. paskirtas atsto
vu prie Tarptautinio Kat. Jauni
mo Centro Romoje.

Springfieldo MA kuopa, glo
bojama P. Spetylos, turi šešis 
narius ir visi užsisakė Ateitį 
1956 m. iš anksto apmokėdami 
prenumeratą.

kalą, tad apie kliudymą dukrai 
susituokti su jo sūnumi nebėra 
nei kalbos.

Vėtra ir Urnužis skirtingi cha
rakteriai, • skirtingi ir socialine 
padėtimi — ūkininkas ir grįtel- 
ninkas, — bet juos suartina ben
dra kova dėl lietuviškos knygos. 
Ir tos knygos ne abiems vieno
dai rūpėjo, bet abiejų knygose 
buvo tos pačios lietuviškos rai
dės, tas pats raidžių pasėlis da
vė abu kovotojus, suvienijantį 
derlių.

Romane tipų galerija negausi. 
Be suminėtų’'keturių dar du ku
nigai — ramus ir visko bijąs kle
bonas, buvęs 1863 m. sukilėlis ir 
knygnešys kovotojas vikaras. 
Paleistas kalinys sukilėlis palie
gęs bajoras Gintautas, neryški 
Vėtros žmona, vienas'kitas kai
mietiškas siluetas, žandaras Ni
kita ir dar keli rusai. Daugumos 
jū vaidmuo nereikšmingas, o pa
liegėlis Gintautas reikalingas ne 
ne tiek romano veiksmui, kiek 
įvairioms situacijoms atnarplio- 
ti bei pafilosofuoti. Pas jį išsi
kalba Urnužis, atsiskleidžia kle
bonas, o pagaliau ir Nikita. Kito
niško tipo bajorų - dvarininkų 
į romaną neįvesta.

Apskritai autorius visos epo
chos neatskleidžia. Jis tenkinasi 
išryškinęs dvejopus knygnešių 
tipus ir tą neperžengiamą prara
ją tarp lietuvio žemaičio ir ruso, 
atstovaujančio caro valdžią.

Aušros Vartų parapija New Yorke. In 
Commemoration of the Golden Anni
versary 1905-1955. Spaudė Pranciš
konų spaustuvė Brooklyne, NY, 1955. 
Lietuvių parapijos Amerikoje 

viena po kitos mini savo auksi
nius jubilėjus. Tomis progomis 
jos išleidžia savo istorijas, para
šytas gabių plunksnų. Istorikas 
S. Sužiedėlis parašė Lawrence, 
Mass. liet, parapijos istoriją, o 
dabar štai kun. Jon. Petrėnas — 
Niujorko Aušros Vartų istoriją. 
Nors jos apimą, atrodo, gana 
siaurą, vietinio pobūdžio, reika
lą. tačiau jose gyvai atsispindi 
didele dalimi visos lietuvių iš
eivijos gyvenimas su savo tiky
binėmis, tautinėmis, kultūrinė
mis ir ekonominėmis problemo
mis. Pvz. iš Niujorko Aušros V. 
parapijos istorijos matyti, kaip 
kietai lietuviai turėjo kovoti dėl 
savo'išlikimo, dėl savo kunigo ir 
dėl savo teisių pripažinimo. Ne
tenka abejoti, kad panašus vaiz
das buvo ir daugelyje kitų lie-

LIETUVIU ENCIKLOPEDIJA
DIDŽIAUSIAS LITUANISTIKOS ŽINYNAS, 

LIETUVIŲ KULTŪROS PAMINKLAS.
Iš suprojektuotų 20-21 tomo septyni jau išspausdinti,.kiti 
rengiami. Redaktoriai visą LE ruošimo darbą pagal at
skiras raides pasiskirstę iki galo
LAIKAS ĮSIGYTI, nes nuo VIII tomo LE bus spausdi

nama TIK PRENUMERATORIAM.
Lengvos sąlygos: įmokėjusiems bent už vieną tomą, visi 
išėjusieji tomai siunčiami iš karto. Likusios sumos mokė
jimas išdėstomas užsisakiusiam priimtinomis dalimis. 
Vieno tomo kaina JAV $7.75, visur kitur $8.00.
Užsakymai siųstini šiuo adresu: J. Kapočius, Lietuvių 
Enciklopedija, 265 C Street, South Boston 27, Mass^ USA.

PASKUBĖKITE — ATSARGOS RIBOTOS!

V. Augustino Lietuvos vaizdų 
albumo “Lietuva” platinimas 
vyksta sparčiai. Visos ateitinin
kų kuopos ir paskiri platintojai 
yra įsijungę į darbą. Uoliausiai 
iki šiol pasirodė Brockton, Mass., 
at-kai. Šioje nedidelėje koloni
joje iki šiol albumo jau išpla
tinta apie 30 egz. Gerai albumo 
platinimas vyksta ir Sudbury, 
Ont., Canada. Ten albumo ir ki
tų knygų platinimui vadovauja 
kun. A Sabas. Jei visi ateitinin- 
kiški vienetai ar pavieni platin
tojai taip uoliai į albumo plati
nimą įsijungtų, kaip augščiau 
minėti, tai At-kų Federacijos už
sibrėžti planai būtų greitu laiku 
ir nesunkiai įvykdyti. Visi at- 
kai kviečiami į albumo platini
mo talką.

Antanas Sabaliauskas iš Atei
ties redakcinio kolektyvo pasi
traukė. Nuo vasario pradžios nu
mato tęsti inžinerijos studijas 
magistro laipsniui įsigyti.

Juozas Baužys, penkis metus 
dirbęs Ateities redakciniame ko
lektyve, pereitą rudenį buvo pa
ėmęs atostogų, dabar vėl grįžo ir 
pirmasis šių metų Ateities mr- 
meris išeis iš jo. rankų gražiai 
iliustruotas, meniškai sulaužy
tas ir papuoštas.

Anglijos'lietuvių spauda. Ang
lijos lietuviai spaudos bare ima 
žymiai reikštis. Lietuviai įsigijo 
savo spaustuvę, įkūrė Nidos var
du knygų klubą, spausdina Eu
ropos Lietuvį ir įvairius kitus 
darbus atlieka. Šiais metais iš
leido net keletą knygų. Joje dir-^ 
ba jau savi rinkėjai, o ypač daug 
sielojasi senas spaudos darbinin
kas žurnalistas Br. Daunoras. 
Nemažiau yra darbingas ir mie
lasis kun. J. Kuzmickis, para- . 
šęs jau keletą knygų, pernai 
ėmęs leisti labai įdomų ir pa
trauklų dvimėnesinį žurnalą “Ži
bintą”, kurio kaina metams tik ’• 
du doleriai. Adresas: Rev. J. Kuz 
mickis, 21 Ann Place, Bradford, " 
Yorks., England.

Toronto liet. Maironio vardo 
šeštadieninė mokykla

išleido 1956 m. kalendorių — plo
no kartono sulenkiamas kišeni
nio formato, 4 pusi. Pirmajame 
puslapy Maironio paveikslas, 
paskutiniame puslapy kalenda
riumas, o viduriniuose Maironio 
Lietuva brangi ir pluoštelis ži
nių apie mokyklą.

— JTautų sveikatas organiza
cija paskelbė, kad pasaulyje yra 
1.200.000 gydytojų. - Žmonių yra 
apie 2.500.000.000, tad vienam 
gydytojui tenka apie 2.000 žmo
nių.

Redakcijai prisiųsta
Žibintas, Religinės kultūros 

žurnalas, leidžia DB Liet. Kat. 
par. Bendruomenė, redaguoja 
kun. J. Kuzmickis, 1956 m. sau
sis, Nr. 1(7), 32 psl. /

Tai tikrai turiningas ir eilę 
rimtų bendradarbių subūręs žur
nalas. Metinė prenumerata $2. 
Adresas: 21, Ann Place, Brad
ford 5, Yorks., England.

Lietuvos Ūkio Atstatymo Stu
dijų Komisijos darbai, Sąs. XI, 
1955 m., 42 psl.

Turiny: Agr. A. Vazalinskas, 
Sėklų auginimas, J. Šumskis, Že
mės ūkio tyrimas.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
suvažiavimas 1955 m. lapkriočio 
mėn. 18-19 dd. McAlpin Hotel, 
New York, N.Y. .

Stivažiavimo eiga, apyskaiti- 
niai pranešimai, nutarimai ir ki
ta. Paruošė ir išleido Am. Liet. 
Taryba, 1739 South Halstead St., 
Chicago 8, Ill., 34 psl. Rotatori
nis leidinys.

Laiškai Lietuviams, 1956 m. 
sausis, vol. VII, Nr. 1, 32 psl.

tuvių kolonijų.
Leidinys parašytas dailia, sti

linga ir patrauklia kalba, sko
ningai sutvarkytas, su taikliai 
parinktam iliustracijom. Iš jo 
matyti ypač ryžtingos dabarti
nio klebono kun. J. Gurinsko -.pa
stangos lietuviško židinio at
naujinime ir atgaivinime.



$5.000 įmokėti, vienos morgičius, 9

įvairių kainų bei stilių, tik

Didelė naujiena norintiems pirkti tarnas

A. MORRIS

$19.500 pilno kaina, 8 kambarių per 
du augštus, puikus mūrinis atski
ras namas, gražioje vietoje, turi 
garažą. Klausti F. Senkus.

TtVISKtS ŽIBURIAI

JOINT REALTY LTD Mann & Martel
1199 BLCKW ST. W„ TORONTO. TELEF. OL. 8481

899 BLOOR ST. W. OL 6381

8 PUSL.

$5.000 įmokėti, vienas morgičius, 10 
kambarių per du augštus, atski
ros, mūrinis nomos, dvi vonios, 
vandeniu olyvo Šildydmas, gara
žas, High Parke. Klauskite R. Žu
lys.

$6.000 įmokėti, vienos morgičius, 9 
kambarių per du augštus, atskiras, 
mūrinis narnos, privatus įvažiavi
mas, garažas, vandeniu alyva šil
dymas. High Parke prie pot Bloor. 
Klauskite P. Budreiko.

Geriausiai pirksite ar parduosite nekilnojamąjį turtą kreip 
damiesi į didžiausią visoje Kanadoje lietuvišką Įstaigą.

Turime dar daug pasirinkimui namų įvairiose vietose ir
kreipkitės ir gausite pilnas informacijas bei patarnavimus. Klauskite: J. B ALT AKYS, B.
KRIAUČELIŪNAS, J. KAŠKELIS, P. KRILAVIČIUS, J. KAMIŠAITIS IR J. KARPIS.

Visais morgičių sutvarkymo, įmokėjimo padidinimo, draudimo ar kitais nekilnoja
mojo turto reikalais kreipkitės ir lengvai išspręsite. Skambindami klauskite: J. KARPIS.

Už mažus pinigus gali turėti geras ir gražias farmas, kurios pilnai tinka, kaip ir bran
giai kainuojančios, auginimui tabako. Apie tai galvojantieji nepraleiskite progos ir dėl 
smulkesnių informacijų skambinkite, klausdami: R. ŽULYS arba J. KARPIS.

PRIKLAUSOME TORONTO, ONTARIO, KANADOS IR TARPTAUTINEI 
REAL ESTATE SĄJUNGOMS.

REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 
1077 BLOOR ST. W. TEL. OL. 8450.

Pirmasis lietuvis Toronte REALTOR, priklausantis Toronto Real Estate Board & 
National Association of Real Estate Boards.

1. Didžiausios pasirinkimas namų ir biznių visuose miesto rajonuose su įvairiais 
įmokėjimais ir įvairiomis kainomis.

2. Parūpinamos paskolos su 6%.
3. Geriausios sąlygos morgičius sutvarkyti.
4. įsitikinimui,.— prieš perkant ar parduodant bet kokią nuosavybę malonėkite 

paskambinti agentams:

F. JONYNAS, tel. OL. 8459, V. MORKIS, tef. OL. 8459,
V. IVANAUSKAS, tel. OL. 8450, J. IVANAUSKAS, tel. OL. 8450.

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.
Išsimokėjimo sąlygos — 24 mėn.

Techniški patarimai veltui.

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

J. J.ELLISj -s
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor St. W. Tel. ME. 2471
Perkant ar parduodant betkokią nekilnojamą nuosavybę, paskambin
kite į šią lietuviams gerai žinomą firmą. Sukeliami morgičiai bei 
sudaromos paskolos labai mažu procentu. Turime didelį pasirinkimą 

visuose Toronto rajonuose.namų, biznių, formų, sklypų ir tt.

HOLLAND MARCH,
10 okrų, $5.500 pilno koino už 
formą, 4 kamb. baroką ir atskirą 
daržinę ūkio įrankiams sudėti. Į 
kainą įeina daržininkystės įran
kiai ir traktorius. Labai pigus par
davimas, geros pajamos.

BROCK - COLLEGE,
$1.200 įmokėti, 6 loBoi gerų k., 
tikro mūro, lobai švarus namas, 
moderni virtuvė, geros rūsys, gra
žus kiemas.

INDIAN RD. - GRENADIER RD., 
$3.-4.000 įmokėti, 10 didelių k., 
square plono, tikro ir gero mūro, 
visai atskiros narnos; vandeniu - 
olyvo šildymas, 2 modernios virtu
vės, 2 toaletai, gražus kiemas su 
įvažiavimu iš gatvės. Geros mokė
jimo sąlygos!

OAKMONT RD. - BLOOR, 
$10-12.000 įmokėti, 17 didelių 
kamb., centrinio plano, visai atski
ros, gero mūro namas; vandens - 
alyvos šildymas, 6 mod. virtuvės, 
4 toaletai, 2 Šaueriai, lobai dide
lis kiemas su dvigubu mūriniu ga-

# ražu, vieta dar keliems porožams 
— privatus įvažiavimas. $500 mė
nesinių pajamų.

ARDAGH AVĖ. - JANE ST.,
$7.000 įmokėti, visai atskiras, 7 
gražių komb., kvadratinio plano, 
rupuotų plytų, labai modernus na- - 
rnas, vandens alyvos Šildymas, di
delė moderni virtuvė, gražus kie
mas, garažas. Balansui viena at
viro skola.
P. MALIŠAUSKAS
•«.: ME. 2471, KE. 742S

kambarių, atskiras, mūrinis na
mas, vandeniu alyva šildydmas, 
garažas. Klauskite A. Bliudžius.

$14.900 pilna kaina, 9 kambariai 
per du augštus ir 3 kambariai rū
syje, trys virtuvės, vandeniu alyva 
šildomas, atskiras mūrinis namas, 
privatus įvažiavimas, garažas. 
Klausti V. Plioplys.

HAVELOCK ST., .
$2.500 įmokėti, 9 kambarių, ats
kiros mūrinis namas, kvadratinis 
plonas, kietmedžio grindys, van
dens alyva šildomos, 3 virtuvės, 
puikus pirkinys, geros išsimokėji
mo sąlygos, skubus pardavimas.

INDIAN D., *
$3.000 įmokėti, 9 didelių kamba
rių, atskiros mūrinis namas, kvad
ratinis plonas, vandeniu alyva šil
domos, 2 virtuvės, 2 vonios, arti 
susisiekimo.

WINDERMERE AVE., 
$5.000 įmokėti, 6 kambarių at
skiras šiurkščių plytų namas, kvad
ratinis planas, oujos alyvos Šildy
mas, moderni virtuvė, gražus kie
mas, garažas, viena skola likučiui.

CLENDENAN - BLOOR, 
$6.000 įmokėti, 7 kambarių atski
ros Šiurkščių plytų namas, kvadra
tinis plonos, moderni virtuvė, mo
derni vonia, garažas su privačiu 
įvažiavimu, geros išsimokėjimo są
lygos, skubus pardavimas.

OAKMOUNT RD. - BLOOR, 
$8.000 įmokėti, 13 kambarių at
skiros mūrinis nomos, 3-jų atski
rų butų. Vandeniu olyvo šildomos, 

kietmedžio grindys, modernios virtu
vės, mod. vonios, privatus įvažiavi
mas, pilno kaina $20.000.

$12.000 įmokėti, 11 atskirų butų, vi
so 43 kambarių, vienų metų se
numo, atskiros mūrinis pastotos, 
vandeniu alyva šildomos, garažai.

P. KERBERIS
Bus.: ML 2471 - - Res.: LU 1584

$4.000 įmokėti, vienas morgičius, 8 
kambarių mūrinis, labai gerai už
laikytas namas, garažas, patogio
je vietoj gyventi ir nuomoti. Klaus
kite A. Paleckis.

$8.000 įmokėti, vienas morgičius, 8 % 
didelių kambarių mūrinis namas, L* 
vandeniu alyva šildymas, gražiau- * 
šioj High Parke vietoje, privatus 
įvažiavimas, garažas. Klauskite S.
Jucevičius. / Ik

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

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio

ANTANAS ČEPONIS
Taisau, patikrinu, prijungiu ar 

perstata u: 
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, duodu 

techniškus patarimus.
Skambinti telef. KE. 1080

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

PERKANT - PARDUODANT 
KREIPKITĖS

NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ
| LIETUVIŠKĄ BIURĄ

REAL ESTATE & BUSINESS BROKER
1333A Dundas St. W., Toronto

579 College St. (kampas Manning) OL. 2324, - OL. 2325
OL. 8443 - OL. 8444

Mūsų šios savaitės pasiūlymai
1. $7.000 įmokėti, 500 vietų kinas 

ir 4 butai susidedą iš 14 kamb. 
Labai lengvos išsimokėjimo sąly
gos. Pilna kaina tik $45.000. Va
karų Toronte.

2. $40.000 pilna kaina. 9 butų mū
rinis, atskiras namas. Lengvos iš
simokėjimo sąlygos. Bloor rajone.

3. $3.500 įmokėti. 200 akrų ūkis su 
modernišku inventorių. Yra gali
mybių auginti tabaką. Pilno kaina 
$12.500. Maždaug 70 mylių nuo 
Toronto.

4. $5.000 įmokėti, 10 komb. mūri
nis, atskiros namas, vandeniu - 
alyva šildomas. Kaina $18.500. 
Parkdole rajone.

5. $4.000 įmokėti, 10 komb. per du 
augštus. Mūrinis, atskiros namas, 
vandeniu - alyva šildomas. Indian 
Rd. - Bloor rajone.

6. $20.000 pilna kaino. 8 komb. per 
ou augštus. Rusholme Rd. rajone.

7. $20.500 pilna kaino. 8 komb. 
mūrinis, atskiros namas, vande
niu - alyva šildomas Bloor - Run
nymede rajone.

8. $5.000 įmokėti, 6 komb. mūrinis, 
atskiros nomas, vandeniu - alyva 
šildomos, garažas, šoninis įvažia
vimas. Bloor - Clendenon rajone.

9. $22.000 pilno koino. 9 komb. 
figūrinis, atskiros nomos, garažas.

/ Lobai gerom stovyje. Indian Rd. • 
Bloor rajone.

Turime daugeli kitų lobai gerų Ir įvairiomis kainomis be! {mokėjimais namų, kurių dėl vietos stokos neįmanomo paskelbti.

V. PALIULIS 
OL 2324 

P. DAMBRAUSKAS
OL 2324 

Nemų te!. RO. »-41»8

V. JUČAS
Ol. 9444 .

R. KUPREVIČIENĖ

2. Sudarome labai geromis sąlygomis paskolas iš bankų.
$16.900, 7 kambariai per 2 augštus, 

mūrinis, atskiros namas. Kvadra
tinio plano, alyva apšildomos, nau
jas stogas, naujas garažas. Ran
dasi Jane - Annette rojone.

$5.000 įmokėti, 10 kambarių, mūri
nis namas. Errdvūs, dideli kamba
riai, alyva apšildomas. Visi kamba
riai dažyti, moderni virtuvė. Lobai 
puikiai sutvarkytos namas. Dvigu
bas garažas. Bloor ir Gladstone ra
jone.

$14.500, 6 kambarių atskiros mūri
nis namas. Kvadratinio plono, oly
vo apšildomas, 2 modernios virtu
vės. High Park rajone.

$1.900 įmokėti, 8 kambarių mūrinis 
namas, alyva apšildomas, privatus 
įvažiavimas, garažas. Queen - Spa- 
dina rajone. Šeimininkas išvažiuo
ja į JAV, turi būti parduotas.

$19.500, 6 kambarių bungalow su 
žaidimų kambariu rūsy, 2 prausyk
los po 4 gabalus, moderni virtuvė, 
garažas. Randasi gražiame Jane ir 
Bloor rajone.

Skambinti 
Ant. MIČIŪNAS ’

Tel. OL 8481.

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!

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

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

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai 
___  netinkamai laikomi sugenda. Mū- 

? SU sandėliuose jūsų vasariniai rū-
▼ Mmtooct į>ai bus rūpestingai saugomi.* Kai

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

rūsių užuolaidų. firmai:
138-46 CLAREMONT STR. — TELEF. EM. 8-4557

30 metų valymo patyrimas

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

ImperiaKuto Collisicn
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 

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

TEL RO. 9-4773 
Namų tel. CE. 1-3444 

Sav. G. KERAITIS

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

TORONTO, ONT.
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10. $1.500 įmokėti. 9 kamb. mūri
nis namas, 2 mod. virtuvės, aly
va šildomas, garažas. Dovercourt 
Rd. rajone.
$2.000 įmokėti. 6 kamb. mūri
nis namas, apie 10 metų senu
mo. St. Clair - Caledonia Rd. ra
jone.

12. $10.500 pilna kaina. 5 komb. 
mūrinis narnos. Alyva šildomos. 
Rusholme Rd. - Bloor rajone.

13. $1.000 įmokėti. 8 kamb. mūri
nis nomos. Alyva šildomas, pil
nas rūsys. Naujos kietmedžio 
grindys. Lengvos išsimokėjimo 
sąlygos. Dovercourt Rd. rajone.

14. $1.500 įmokėti. 5 komb. mūri
nis namas, garažas, gerame sto
vyje. St. Clair - Caledonia Rd.

15. $1.600 įmokėti. 7 kamb. mūri
nis nomas. Labai gerame stovyje, 
didelis kiemas ir įvažiavimas. 
Lengvos išsimokėjimo sąlygos. 
Dundas - Runnymede rajone.

16. $2.000 įmokėti, 6 komb. mūri
nis namas, alyva šildomas. Bloor
- Ossington rajone.

17. $14.000 pilna kaina, 6 komb. 
mūrinis namas. 2 mod. virtuvės, 
olyvo • šildomos. Indian Rd. - 
Bloor rajone.

18. $3.000 įmokėti, 8 komb. mūri
nis narnos. Vandeniu • olyvo šil- 
domso. 2 mod. virtuvės. Bloor • 
Dufferin rajone.

19. $3.500 įmokėti. 8 kamb. mūri
nis, atskiros nomos, vandeniu - 
olyvo šildomos, garažas. College
- Dufferin rojone.

20. $3.500 įmokėti, 8 komb. mūri
nis nomos, mod. virtuvė, gara

D. KAROSAS
OL 8443

I. BUCANTAS

$1.900 įmokėti, Dundas - Dovercourt, 
6 kambariai, 2 virtuvės, gerame 
stovy, alyva šildomas, garažas.

$4.000 įmokėti, visai prie Roncesval- 
les, mūrinis, 9 kambarių, 3 virtu
vės, vandeniu alyva šildomas.

$15.200 pilno kaino. Bloor • Dela
ware, mūrinis, 7 kambarių per 2 
augštus, gero plano, modemus šil
dymas su alyva.

$12.900 pilno kaino. Bloor • Runny-
. mede, į pietus nuo Bloor, mūrinis, 

atskiras, 8 kambarių per du augš
tus, dvi vonios, alyva šildomos, pri
vatus įvažiavimas.

$1.500 įmokėti. High Parko rajone, 
mūrinis, 9 kambarių, įvažiavimas į 
kiemą. Pilna kaina $13.500.

Visa eilė namų su $5.000 įmokė] i- 
mais ir daugiau. *

Skambinti 
KUZMAS. 
Te!. OL 8481.

pilna kaina. 6 kamb. 
atskiras namas, mod. 
garažas, privatus įva-
Glenholme - St. Clair
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žas, didelis kiemas. Btoor-Mont- 
rose rajone.
$15.700 
mūrinis, 
virtuvė, 
žiavimas.
rojone.

22. .16.500 pilna kaino. 8 kamb. 
mūrinis namas. 2 garažai. Vie
no skola balansui. Dufferin - 
Bloor rajone.

23. $3.000 įmokėti. 8 kamb. mūri
nis,* atskiros namas, garažas. Pil
na kaina $16.500. Gilmour. - 
Annette rojone.

24. $5.000 įmokėti. 7 kamb. ameri
koniškų plytų, mūrinis, atskiros 
namas. 2-jų metų senumo. Van
deniu - alyva Šildomas. Didelis 
kiemas. Bloor - Montrose rajone.

25. $18.000 pilna kaina, 7 komb.*, 
mūrinis, atskiras namas, vande
niu - alyva šildomas, garažas, šo
ninis įvažiavimas. Armadale - 
Bloor rojone.

26. $18.900 pilnd kaina, 6 kamb. 
mūrinis, atskiras namas. Vande-

• niu - alyva šildomas. Annette - 
Runnymede rajone. A

27. $5.000 įmokėti, 9 komb. mūri
nis namas, 2 mod. virtuvės, 2 
prausyklos, garažas, didelis kie
mas. Beatrice'• College rajone.

28. $7.000 įmokėti, 7 kamb. mūri
nis nomos, 2 mod. virtuvės, 2 
prausyklos, 2 garažai, St. Clair 
rajone. Vieno skola balansui.

29. $3.000 įmokėti. 6 komb. mūri
nis namas, alyva I omadiš ,2s5 
nis namas, alyva šildomas, 2 
virtuvės, garažas. Shaw - Bloor 
rajone.

Vyčio klubo žinios
Klubas dėkingas Prisikėlimo 

parapijos vadovybei, leidusiai 
vieną kartą savaitėje naudotis 
sale treniruotėms. Salė gauta 
trečiadieniais nuo 7.30 vai. vak. 
Čia vyks mergaičių ir vyrų krep
šinio treniruotės. Kadangi vie
nos dienos savaitėje 2 vai. lai
kas yra per trumpas, kitoms sek
cijoms yra parūpinta salė St. 
Christopher House, kur vyks fut
bolo ir tinklinio treniruotės.

Futbolininkai prašomi ateinan
tį šeštadienį 2 vai. pp. atvykti su 
sportine apranga (su guminiais 
batukais) treniruotėn, taip pat 
atsinešti kamuolius.

Džiugu pranešti, kad S. Mac
kevičius sutiko treniruoti mer
gaites ir vyrus krepšininkus bei 
tinklininkus, padedant p. Vaičiu
liui, kurie, esame tikri, pakels 
komandų lygį.

— Vyčio sportininkai artimiau
sioj ateity prašomi sunešti pas 
sekcijų vadovus visą pavieniai 
turimą klubo turtą nesvarbu ko
kiame stovyje jis būtų. Naudoja
mas turtas bus tuoj pat išduotas 
atgal. Sunešimas yra būtinas re
gistracijos, inventorizacijos bei 
nurašymo reikalui. Nenaudoja
mas turtas turės būti paliktas 
pas sekcijų vadovus.

— Sekcijų vadovai: stalo teni
so — Jonas Nešukaitis, tel. OX. 
1-7798; lauko teniso — Viktoras 
Pundzius; vyrų tinklinio vado
vas ir treneris — Juozas Balsys, 
tel. RO. 2-3738; lengvosios atle
tikos — A. Kernius; krepšinio — 
M. Duliūnas, tel. LO. 1783; šach
matų — Albinas Tarvydas, tel. 
RO. 2-6928; mergaičių tinklinio, 
krepšinio bei lengvosios atleti
kos — S. Kasperavičiūtė, tel. 
tel. KE. 2245. Futbolo ir jaunių 
sekcijų vadovai dar neišaiškinti. 
Netrukus ir tai bus padaryta ir 
pranešta.

— Su malonumu tenka kon
statuoti, kad organizuojamas 
prie klubo Narių Rėmėjų būrelis 
pradėjo gražią pradžią. Jų aukos 
duoda vilčių Vyčiui stipriai atsi
stoti ant kojų!. Iki šiol turime 
šiuos narius rėmėjus: J. Strazdas 
$200, J. Margis $75 (sutiko glo
boti krepšininkus), dr. A. Pace- 
vičius $25 (taip pat yra klubo 
neapmokamas gydytojas), K. 
Motušis $10 ir kiti, kurie yra 
pasižadėję netolimoj ateity pa
remti. Ateity visi rėmė j ai bus 
skelbiami šio skyriaus eilutėse.

Klubo valdyba.
Toronto futbolo lygos susirin

kime lygos sekretorius Graham 
viešai atsiprašė Vyčio klubo dėl 
jo per neapsižiūrėjimą padary
tas klaidas. Ta klaida mums bu
vo didelis nemalonumas, nes, jei 
ne ji, galėjome iškopti į lygos 
nugalėtojus. Vytis turėjo įeiti į 
play-off, bet dėl klaidingo ap
skaičiavimo mums nebuvo leista 
peržaisti dėl pirmos vietos, o bu
vome nustumti į trečią vietą. 
Atsiprašant nors dalinai klaida 
buvo atitaisyta užskaitant Vy
čio klubui antrą vietą.

Toronto ’futbolo sąjunga nu
mato sujungti visas Toronte 
veikiančias lygas į vieną — di
vizijų sistema. Po tam reikalui 
įvykstančio posėdžio paaiškės 
kur ir kaip mūsų klubas atsistos. 
Viena tikra, kad klubas darys 
viską patekti kiek galint augš- 
tesnėn lygon ar būsimon divizi
jom

Vyčio krepšinis
Praėjusi savaitė Vyčio krepši

ninkams buvo labai sėkminga — 
turėjo trejas krepšinio rungty
nes ir visas’laimėjo. TREC lygos 
rungtynėse lengvai sudorojo 
Fairlawn UC krepšininkus net 
94:36. Žaidė: Duliūnas 15, Žukas 
14, Gvildys 14, Supronas 4, Bal
sys 24, Strimaitis 16, Laurina
vičius 7.

Kanados lietuvių pirmenybių 
šeštadienio " rungtynėse Vyčio 
Žalieji laimėjo prieš Hamiltono 
Kovą 71:44. Žaidimo pradžia pri-
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klausė Kovui, tačiau Žalieji, bū
dami techniškai geresni, greit 
perima vadovavimą žaidimui ir 
užtikrintai laimi rungtynes. Žai
dė Kovas: Jankauskas 4, Palta
rokas 8, Petrušaitis 12, Stanaitis, 
Trumpickas 8, Liškauskas 10, 
Apanavičius 2. Žali: Duliūnas 
211 Ignatavičius 22, Laurinavi- 
čius6, Atkočiūnas 12, Baliūnas 
2, Gineitis 8.

Sekmadienį Vyčio Geltonieji 
viešėjo Niagara Falls ir tų pačių 
pirmenybių rungtynėse nugalėjo 
Niagarą 49:38. Žaidimo pradžioje 
Niagara atsiplėšia keliais taškais 
tuo tarpu Geltonieji gelbstisi tik 
baudų metimais ir atrodė, kad 
turės skaudžiai pralaimėti. Ta
čiau žaidimas pamažu išsilygina. 
Antro puslaikio viduryje išsifo- 
luoja Žukas ir Niagara vėl turi 
progą laimėti. Tinkamas Gelto
nųjų persigrupavimas ir tikslūs 
Balsio abudu metimai (8 iš 10) 
išgelbsti nuo pralaimėjimo. Žai
dė: Niagara — Bersenas 8, Bie
liūnas 14, Janušas 2, Zelionis 14, 
Švaža, Obeika, K. Bieliūnas, 
Dainora. Geltonieji — Žukas 7, 
Supronas 7, Strimaitis 9, Balsys 
18, Butkys 6, Jonaitis 2. A.S.

PPSK ’’Aušra“ žinios
Praėjusį pirmadienį aušrietės 

turėjo priešpaskutines CYO 
krepšinio lygos rungtynes: Auš
ra — St. Francis. Laimėjo mū
siškės 13:7. Paskutinės šios ly
gos rungtynės įvyks šį sekma
dienį 2 vai. pp. Harbord kolegi
jos patalpose Aušra — Christ the 
King.

Vyrų komanda, BC lygoje, 
pralaimėjo prieš latvius 75:64. 
Sekančios BC lygos rungtynės šį 
sekmadienį 2 vai. pp. UNF sa
lėje: Mustangs— Aušra.

Stalo teniso TTT lygoje i-ji 
komanda laimėjo prieš Toronto 
Amasone 11:10; II-ji komanda — 
prieš Toronto Hydro 17:4.

Mergaičių krepšinio treniruo
tė šį penktadienį 6 vai. vak.

NEWFOUNLANDO SVEI
KATOS PLANAS

(CSca. Newfoundlandas, jau
niausia Kanados provincija, ruo
šiasi pralenkti visas kitas savo 
sveikatos planu. Šios provincijos 
premjeras Smollwood jau pa
skelbė, kad provincijos valdžia 
ruošiasi perimti visas vaikų iki 
16 metų medicinos, dantų ir akių 
gydymo išlaidas.

Newfoundlande yra 173.000 
vaikų, jaunesnių kaip 16 metų. 
Šiai sveikatos programai apmo
kėti pinigai numatomi gauti iš 
valstybinių mokesčių, gausimų 
iš naujųjų geležies kasyklų prie 
Lake Wabush. Šio plano sąskai
tos į metus numatomos apie 1% 
mil. dol. Planui įvykdyti provin
cijai papildomai reikės apie 10 
gydytojų ir apie 17 dantų gydy
tojų. A L

— Otava. — Pereitais metais 
šv. Lauryno kanalo statybai iš
leista $16.443.000, šiemet numa
toma išleisti $75.000.000. . \

— Otava. — Šių metų vidury 
Kanados gyventojų skaičius pa
sieks 16.000.000, Pr. m. gruodžio 
1 d. buvo 16.792.000.

— Otava. — Kanada pastaruo
ju metu pardavė komunisti
niams kraštams 9.600.000 svarų 
sviesto — Rytų Vokietijai po 37 
centus, Čekoslovakijai po 39 c., 
svarą, kai valdžia supirkdama 
moka po 58c už svarą. Sandėlių 
išlaikymas, beabejo, taip pat kai
nuoja.

LIUTKUS 
PLUMBING CO

626

Atlieka wisu rūšių plumbingo 
darbus.

EUCLID AVE., Toronto
Tel. ME. 1639

I
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REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

J872 BLOOR ST. W., (prie Ossington), TORONTO. Tel ME. 4605
Priklauso Toronto, Ontario, Canadian

pLOOR - DUFFERIN, $1.500 įmokė- 
ti4 5 kambariai, atskiros, šoninis 
įvažiavimas, 2 garažai.

ĘLOOR - LANSDOWNE, $2.000 įmo
kėti, 8 dideli kambariai, mūrinis, 
didelis kiemas ir 2 garažai.

PARKDALE, 7 labai dideli kamba-
- riąi, atskiras, vandeniu alyva šil- 

domes, sklypas 69 iš 150, geras
. pirkinys, įmokėti $7.000.

BLOOR - OSSINGTON, naujas 2-jų 
butų po 5 kambarius namas, di
delis kiemas ir garažai, įmokėti 
$5.900.

Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms.

Jūsų patarnavimui. Kreiptis telefonu ME. 4605

WINDSOR, Ont.
Blynų balių - vakarą ruošia 

apylinkės valdyba vasario 11 d. 
puikioje vokiečių “Teutonia” sa
lėje. Prie geros muzikos ir kitų 
įvairenybių praleisime puikiai 
vakarą. Kviečiame visus iš arti 
ir toli atsilankyti. Tai paskuti
nis vakaras prieš gavėnią.

Visi Windsore ir apylinkėje 
gyveną lietuviai yra Lietuvių 
Bendruomenės Windsoro apylin
kės nariai. Seniai ar po paskuti- 
jjjo karo atvažiavę, jaunas ar se
nas, nežiūrint tikybinių, pasau
lėžiūrinių ir politinių įsitikini
mų, mes visi priklausome vienai 
šeimai — Lietuvių Bendruonie- 
iiei. Bet būti jos nariu reiškia tu
rėti taipgi kaikurių Įsipareigoji
mų. Vienas iš tokių, tai kiekvie
nas dirbantis užsimoka metini 
solidarumo mokestį — $2. Mo
kestį renka Vyt. Kačinskas. ’

Choras nori sustiprinti savo 
sąstatą ir kviečia naujus choris
tus. Choras dainuos Vasario 16 
minėjime ir galimas daiktas da
lyvaus Dainų Šventėje Čikagoje.

Apylinkės valdyba.

Fort William, Ont.
Padėka

Mūsų mylimas vyras/ tėvelis ir brolis 
q.a. Adolfas Mitalas/ buvęs aviacijos ma
joras, mirė 1955 m. gruodžio 12 d., 
Port Arthur, Ont.z ir palaidotas gruodžio 
20 d. Toronte.

Mes nuoširdžiai dėkojame Port Arthur 
įr.Fort William apylinkės valdybai, apy
linkės lietuviams, giminėms, draugams 

Tt visiems pežistamiems pareiškusiems 
^užuojautos asmeniškai, per laiškus ir 
per laikraščius.

Dėkojam visiems, kurie lankė jo kūną 
koplyčioje ir kurie prisiuntė velioniui gė- 
fių ir vainikų.
~ Dėkojam visiems taip skaitlingai da

lyvavusiems laidotuvėse Port Arthure, 
ję.taip’pat Toronte.

4 Dėkojam Tėvui Pauliui už palydėji
mų j kapines ir duobės pašventinimą.
I Nuliūdusi žmona, dukros,
i sūnūs ir broliai.

/. SUDBURY, Ont.
Graži dovana bažnyčiai. Sofija 

Rakštienė, pasižymėjusi ne tik 
mūsų kolonijoje, bet ir už jos ri
bų savo geraširdiškumu. įtaisė 
lietuviams vargonus. Pirmą sy
kį pradėta jais groti šiemet sau
sio 15 d., sekmadieni, per lietu- 
„viškas pamaldas. Šie vargonai 
yra keturis kartus didesni už se
nuosius vargonėlius. Liet, baž
nytinis komitetas jai reiškia 
nuoširdžią padėką ir pagarbą. 
Reikia su džiaugsmu pastebėti, 
kad S. Rakštienė jau treti metai 
sėkmingai vadovauja saleziečių 

igimnzijcs būreliui ir yra uoli ir 
kitokių lietuviškų institucijų ir 
iniciatyvų rėmėja.

Stasys Čipkus ir Dana Gelgo- 
’ taitė, kurie neseniai Clevelande 
susituokė, dabar leidžia čia atos
togas pas jaunojo tėvus. Vasarą 
žada ir jie ir daugiau Cleveland© 
mergaičių atvažiuoti į Sudburį 
atostogų.

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

DIDELIS PASIRINKIMAS. IŠSIMOKĖJIMO SĄLYGOS. DUODA GARANTIJAS.

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

4 
« KVALIFIKUOTŲ SPECIALISTŲ PATARNAVIMAS 

Pilna lengvų'automobilių ir sunkvežimių tarnyba 
Karoserijos ir sparnu 
remontas, mechaninė 

tarnyba, fronto 
sureguliavimas.

*

* 
*

HUDDLESTON MOTORS CO. Ltd. 
/ G. M. Warren, President

2803 DUNDAS ST. W. (prie Keele). TEL. RO. 2-8333 

IMPERIAU- CHRYSLER - PLYMOUTH - FARGO 
nF .......... . ..... . .. . 11 i     .......
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ir International Real Estate Board

HIGH PARK, 7 kambariai, gero mū
ro, alyva šildomas, įmokėti $3.000.

COLLEGE - RUSHOLME RD., nau
jas 6-šių atskirų butų pastotas, di
delis kiemas ir garažai, geros pir-

RUSHOLME-RD., 9 lobai dideli kam
bariai, 2-jų augštų, atskiras, ekstra 
butas rūsyje, vandeniu alyva šil
domas, labai didelis kiemas ir 2 
garažai, įmokėti $7.500.

HIGH PARK, 18 butų apartamentas 
ir garažai, geros pajamos, žemas 
įmokėjimos.

LONDON, Ont.
Sausio 14 d. Londono šeštadie

ninė mokykla surengėm viešą va
karą, kurį reikia laikyti labai 
pasisekusiu. Mokiniai, Julijos 
Čegienės režisuojami, puikiai 
suvaidino 2 veiksmų kalėdinį 
vaizdelį “Šventoji naktis”. Ne 
tik geras suvaidinimas, bet ir gi
liai patriotinis vaizdelio turinys, 
visus žiūrovus labai maloniai 
nuteikė. Labai ivertintinas įdė
tas triūsas ir pastangos: vaidini
mą labai papildė puikūs vaidin
tojų kostiumai ir dekoracijos.

Savo viešaisiais pasirodymais 
mokykla jau ne pirmą kartą su
silaukė tautiečių šiko pritarimo 
ir audringų katučių. Tėvų komi
tetas gauna ir gražių aukų. Dr. 
A. Kaveckas mokyklai paauko
jo $25. Buvo aukotojų, davusių 
po $3 ir pan.

Reiškiant mieliesiems aukoto
jams širdingiausią padėką, su 
gera viltimi tenka žiūrėti į mo
kyklos pažangėjančią ateitį; nes 
rėmėjų bei pritarėjų skaičius 
vis auga. L. E-tas.

ST.
Pirmas pasilinksminimas šiais 

metais. Sausio 28 d. 8 v.v., šešta
dienį, Queensway Hotel, Eliza
beth salėje ruošiamas tradicinis 
pabaltieėių vakaras. Programo
je dalyvauja solistas Aleksas 
Paulionis ir estų bei latvių meni
ninkai. Šokiams gros puikus or
kestras. Protarpiais skambant ir 
lietuviškoms melodijoms, links
mai praleisite laiką. Veiks bufe
tas su įvairiais gėrimais, bus lo
terija su gausybe fantų. .

Ateityje dar glaudžiau ben-!džio 21 d. Susirinko vien tik vai- 
dradarbiaujant su estais ir lat- ’ 
viais. tikimasi suruošti didesnių 
kultūrinių parengimų. Bendro
mis jėgomis, gal būt, sudarysi
me salvgas žymesniųjų mūsų- 
meniniu vienetų atsilankymui į 
St. Catharines. Tuo pačiu susi
pažinsime su estų ir latvių meni
nėmis pajėgomis.

Laukiame visuomenės dėme
sio. Suprantama, kad dėl užsitę
susio streiko žmonių nuotaika 
nėra optimistiška, bet kartais 
reikia pasilinksminti. A. Z.

Rimta padėtis. Jau penktas 
mėnuo trunkąs “General Mo
tors” streikas palietė didelę dalį 
mūsų kolonijos lietuviu. Kaip 
greitai tas baigsis nėra žinių. Jo
kio susitarimo kol kas dar nesi
mato. Lietuviai iki išam laikui 
dar šiaip taip laikėsi, gelbėjosi 
iš atsargų ar paskolomis. Tokie 
nenormalumai ne tik trukdo 
veiklą, bet atneša nemažai žalos 
ir visuomeniniame darbe. St. ca- 
thariniečiai betgi nenuleidžia 
rankų, o po truputį juda.

Šeštadieninė mokykla. Šiais 
metais, galima pasidžiaugti, atsi-

Perstatymo*, 
motoro nustatymo* ir 

elektriniu įrengimu sutvarkymo*, 
tepime*.

Sauzudys
Rytų Vokietijos kompartijos 

sekretorius Fricas Zwibelkornas 
sutiko gražią merginą ir ligi au
sų ją įsimylėjo. Kai mergina at
sakė, kad agitpropams negalima 
tikėti, Zwibelkornas ' labai nu
liūdo, pametė apetitą ir net nu
sprendė nusižudyti.

HO krautuvėj Zwibelkornas 
nusipirko augščiausios rūšies R. 
Vokietijos virvę, gabalą muilo 
virvei' įmuilinti ir didoką kablį. 
Parašęs merginai graudų atsi- 
sveikinimo laišką, susirado plak
tuką, pastatė prie sienos kėdę, 
paėmė kablį ir pakopęs ant kė
dės norėjo jį atitinkamam augš- 
tyje įkalti.

Deja, po pirmojo smūgio lūžo 
plaktuko kotas, po to ir kėdės 
koja. Perpykęs vyras nuvirto že
mėn, susimušė kelį, bet vilties 
nusižudyti nepametė.

Apie kablio įkalimą nebebuvo 
ką galvoti. Zwibelkorno žvilgs
nis apsistojo ties elektros lempa 
palubėje. Didelė, galėtų žmo
gaus svorį išlaikyti. Atsinešęs iš 
gretimo kambario seniau gamin
tą, nors jau apnešiotą, bet stip
rią kaip jautis kėdę, Zwibelkor
nas įmuilino virvę, pakopęs ant 
kėdės pritvirtino vieną galą prie 
lempos, o iš kito galo padarė kil
pą. Nelaimingasis meilės kanki
nys užsinėrė ją ant kaklo ir su
šuko:

— Dabar tai jau baigta su ma
nim! — ir šoko nuo kėdės.

Rytų Vokietijos geriausioji 
virvė, kuri, atrodė, galėtų ir ark
lio svorį išlaikyti, pertrūko, jis 
drėbtelėjo žemėn. Nusivylęs 
Zwibelkornas kasė skaudamą 
pakaušį. Staiga, pykčio perimtas, 
pašoko, įsibėgėjo ir dėjo galva 
i sieną, norėdamas užsimušti. 
Penkmetinį planą vykdant sta
tyto namo siena išvirto ir jis 
įgriuvo į kaimyno butą. Ten kilo 
panika. Išklausę Zwibelkorno 
bėdų, jie visaip bandė jį nura
minti. Davė atsigerti šalto van
dens ir vaišino tik ką iš HO 
krautuvės atsineštais sovietinių 
vėžių konservais. Zwibelkornas 
ištuštino visą dėžutę ir netrūkus, 
be ypatingu pastangų, užmigo ... 
amžinai.

CATHARINES, Ont.
stoja ant stiprių kojų ir veikia be 
pertraukos. Yra tikra, kad ište
sės iki pabaigos metų. Vaikų 
skaičius vis didėja. Praėjusiais 
metais prisidėjo vaikai iš Niaga
ra Falls, Ont., o šiais metais, po 
ilgų pasitarimų, sausio 14 d., pri
sistatė ir iš Wellando. Šiam rei
kalui daugiausia pastangų ir. 
darbo padeda vietos klebonas 
tėvas Juvenalis Liauba, OFM.

Kalėdų eglutė apyl. v-bos pa
stangomis buvo suruošta gruo- 

kų apie 50. Prie papuoštos eglu
tės pasveikino b-nės pirm. A. Zu- 
brickas ir tėvas Juvenalis Liau
ba. OFM. Vėliau atvvkes Kalė
dų senelis (J. Skeivelas) išdali
no vaikams dovanėles. Vaikai at
sidėkodami padeklamavo, o vy
resnieji pagrojo ir padainavo. 
Akordeonu grojo Polujanskaitė 
ir Dauginas, o pianinu paskam
bino PaulioniS. Labai sumaniai 
ir patraukiančiai St. Zubrickie- 
nė pravedė su vaikais lietuviš
kus žaidimus. Panašius paren
gimus reikia vaikams ruošti 
dažniau. Tas jiems duoda pro
gos pabūti lietuviškoje nuotai- 
Koie ir susidomėti lietuviška ap
linka, o tuo mažesnę progą nu
tolti nuo savųjų.

Vasario 16 minėjimą St. Ca-

La

Štai kaip dauguma 
kanadiečių

SUSTABDO KOSULĮ IR 
PALENGVINĄ SLOGĄ, 
BRONCHITĄ, ASTMĄ.

Milijonai kanadiečių 
gali jums pasakyti, 
kad skubiai pagal
bai nuo tikro ir kan
kinančio kosulio, 
slogos, bronchito ir 
astmos nėra nieko 
geresnio, kaip 

BUCKLEY'S 
MIXTURE.

Tai SKIRTINGA — 
nėra sirupo — pa
gaminta iš vertingų 
medžiagų. Tai STIP
RUS — veikia kai 
ugnis — užtenka 
dozės kosulio sulai
kymui. Štai kodėl

tai DAUGIAUSIA PERKAMI pagalbai 
nuo kosulio ir slogos vaistai Kanado
je. Nepriimkite kitokių vaistų. ĮSITI
KINKITE, kad tai BUCKLEY'S. Padės 
jums arba sugražinsime atgal pinigus, 

Normalaus dydžio 50c.
Šeimos dydžio S5c.

Buckley's Mixture yra taip pat pagar
sėjusi ir Europos kraštuose. Dabar 
jau pardavinėjama Vokietijoje, Bel
gijoje ir Olandijoje, štai puiki Kalėdų 
dovana jūsų giminėms užjūryje. Pa
siųskite jiems bonkelę. Taip pat pri
dėkite vieną įpakavimą Buckley's 
White Rub reumatinių skausmų pa
šalinimui.

BUCKLEY’S MIXTURE

Geriausias vyras
— Žinai, tamsta, koks pasauly

je yra geriausias vyras?
— Nežinau. Tai koks gi?
— Nagi ištekėjusios našlės ve

lionis ...

Nebėra prasmės
— Ar tu, Maryt, vis dar lankai 

tą jauną gydytoją?
— Ne.
— Kodėl?
— Pasirodo, jis susižiedavęs...

Kandi kaimynė
— Kad žinotum, tamsta, kaip 

Į mane vyras myli, kaip užsidegęs 
dirba, kai galvoja apie mane.

— O taip! Mačiau kaip jis va
kar plovė lėkštes...

Apgavikas laikrodis
Jis užtruko per ilgai su drau

gais ir, kaip ir visada, įmetė. Jau 
buvo trečia valanda ryto, o žmo
nai buvo pažadėjęs grįžti 11-tą.

Ką dabar daryti? Kas dabar 
bus? Sugrubusiais pirštais susi- 
grabinėjo kišenėje raktą, atsar
giai atsirakino duris ir pirštų ga
lais stypčiodamas, šlitinėdamas, 
per koridorių eidamas nusiren
gė, ir pradėjo laiptais lipti į vir
šų. Ir čia vėl naujas nuotykis. 
Kai jis pasiekė laipto vidurio 
aikštelę, laikrodis tris kartus su
kukavo. Tą svarbią akimirką 
protas nuskaidrėjo ir gimė suma 
nymas ... Kai laikrodis nutilo 
jis pats, tęsė kukavimą iki vie
nuolikai. Nusprendė esąs gud
rus kaip lapė...

Jis pabaigė nusirengti ant tos 
aikštelės ir spftriai įėjęs į mie
gamąjį įslydo į lovą. Žmona net 
nesukrutėjo.

Kitą rytą bepusryčiaujant ji 
sako: '

— Reikia daryti ką nors su tuo 
laikrodžiu...

— Kodėl, — klausia jis, — juk 
jis gerai laiką rodo.

— Aš nežinau, kas su juo pa
sidarė, — tęsia ji toliau. — bet 
jis paskutiniu laiku keistai pra
dėjo elgtis. Pagalvok tik, kas at
sitiko, vakar naktį, kai aš gulė
jau ir tavęs laukiau! Jis tris kar
tus sukukavo, po to sužaksėjo, 
nusikeikė, ir kukavo dar ketu
riolika kartu ...

tharines ir Wellando b-nės apy
linkių valdybos nutarė šiais me
tais ruošti kartu. Vasario 19 d., 
sekmadienį, Niagara Falls, Ont.. 
St. Patrick salėje. Bendrai pri
eita išvados, kad sudarius visas 
jėgas kartu tą mums didelę šven
tę galima paminėti daug geriau 

-ir iškilmingiau. Tad visi vienin
gai, kaip vienas šios apylinkės 
lietuviai vyksta Į Niagara Falls 
Vasario 16 minėjimo šventę. Pa
rodykime tikrai, kad Nepriklau
somybės šventė - vienybės šven
tė. Laikas ir programa bus pa
skelbta vėliau.

Užsigavėti LTS (tautininkų) 
skyrius vasario 11 d. Wellande. 
slovakų salėje, Hager- St., ruo
šia Užgavėnių blynų baliųv Rim
tos nuotaikos jau lyg ir atsibo
do. Pravartu kartkartėmis ir 
linksmesnis žanras. Ta proga at
vyksta iš Hamitlono gerai žino
mos pp. E. Kudabienė, V. Pana- 
vaitė ir L. Šturmaitytė su šiu
piniu palinksminti. Kiekvienas 
norėdamas linksmai ir gerai lai
ką praleisti, tegul nepraleidžia 
progos tą šeštadienį atsilankyti 
Wellande — blynų baliuje.

Vilniečiai ir šiais metais, bir
želio 23 d., šeštadienį, ruošia Jo
nines Wellande (toje pačioje vie
toje kur ir pernai buvo), St. Ste
phan Hall. Paruošiamieji darbai 
jau pradėti. jd.

Delhi, Ont.
Ontario ūkininkai - taboki- 

ninkai, kaip Rodney apyl. b-nė, 
Tillsonburgo ūkininkų klubas ir 
Delhi apyl. b-hė, šiais, metais 
bendrai ruošia iškilmingą Vasa
rio 16 minėjimą, kuris įvyks va
sario 4 d., šeštadienį, Aylmer 
miestelio sporto salėje.

Po oficialiosios dalies, Hamil
tono “Aukuro” artistai suvąįdins 
Grušo “Tėvą”. Vėliau bus šokiai 
ir žaidimai. Šokiams gros geras 
orkestras. Čia pat salėję bus bu
fetas su įvairiais gėrimais.

Maloniai kviečiami į šį minė
jimą atsilankyti Londono, Mount 
bridge, Woodstocko, Ingersool ir 
kitų apylinkių lietuviai, tiek se
nimas, tiek jaunimas. Visas pel
nas skiriamas Tautos Fondui.

Pradžia 5.30 vai. pp.
Rengėjai.

Paieškojimai
Su Juozu Vaitkūnu iš Akme

nynės kaimo nori susirašinėti jo 
motina. Su Feliksu Rūgiu iš Mi- 
liškių kaimo nori susirašinėti gi
minės Lietuvoje. Smulkesnių ži
nių gali gauti pas mane: J. Sin
kus, 2123 Ontario St, Windsor, 
Ont, Canada. ...

Dr. J. URBAITIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

1398 DUNDAS ST. W.
Telef. LQ. 9622.

Priima taip pat ausų, nosies ir 
gerklės ligonius.

Darbo valandos: kasdien 12-3 
vai. pp. ir 6-9 vai. vak.

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
ROOM 503

/kampas Bay & Richmond/

TELEFONAI:
įstaigos: Namų:
EM. 2-2585. ST. 8-5088.

i

"VIENYBĖJE — GALYBĖ" !

TAUPYK
savo kredito koop. "PARAMA". Indė

liai apdrausti. Augštos palūkanos.
Darbo valandos: antradieniais ir penk
tadieniais nuo 7 voL vak. iki 9 vai. v. 

Šeštadieniais 2-4 vai. pp.
Būstinė: Lietuvių Namai, 235 Ošsing- 
ton Avė., Toronto, Ont. Telefonai 
KE. 3027.

Valau fotelius
IR ĮVAIRIAUSIUS kilimus, 

taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau 
iširusius galus ir pradegintus.kilimus.

SKAMBINTI ME. 4973.

P. KARALIŪNAS.

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Domą Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

(netoli Dundas)

Tel. KE. 2904

Sav. D. KAUNAITĖ ‘

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

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

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

Tel. KE. 3881

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont

Tel. EM. 4-2715

RŪBUS:
vyriškus ir moteriškus, sukneles ir visą 
kitą pagal jūsų skonį ir naujausią 
madą siuva jums
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STASĖ IR V. 
BARTUSEVIČIAI

STAFFORD ST., Toronto.
Telef. EM. 2-2705.

UPHOLSTERING
2 DELAWARE AVE., 

Toronto,

Telef. OL. 9830, po 6 val. v.

Dirbame sofas 50% pigiau nei krau
tuvėse. Pvz. už $60 įsigysite $120 
vertės sofą. Taip pot ir kiti minkšti 
baldai. Taisome ir atnaujiname senus.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.
Visi elektros darbai atliekami 

greitai ir prieinamomis 
kainomis.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

251 LAUDER AVE., LL. 7714

Toronto

VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ 

Siuvėjas 
A. BERESNEVIČIUS

Didelis importuotų medžiagų vyrų ir 
moterų kostiumams pasirinkimas. Už
sakymus atlieku žemiausiomis kaino

mis. Duodame išsimokėjimui.

1229 DUNDAS ST. W., TORONTO 
Telefonas LL 3222.

Dr. M. Arštikaitytė
Akių ligų specialistė

345 BLOOR ST. W. /prie Huron/ 
Suite 12

Telefonai: kabineto WA. 1-3584, 
namų WA. 3-5555.

Toronto, Ont.

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W.

- (jSrie Dufferin)
Telefonas ME. 2933.

priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. vak. 
Ketvirtadieniais ir šeštadie
niais nuo 1 vai. pp.—3 vai. pp.
Rentgenas pagal susitarimą.

f

Dr. A. Pacevičius 
Gydytojas ir Chirurgas

NAUJAS KABINETAS 

280 Roncesvalles Avė. 
Telefonas OL. 4778.

Priėmimo valandas: 11-1 vai. p.p.; 
vakarais nuo 6-8 vai. vak.; trečiadie- 

1 niais ir šeštadieniais 11 -3 vai. p.p. 
Kitu laiku pagal susitarimą.

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

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

Priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir 6.30-8, šeštadieniais 
2-4. Kabinetas uždarytas tre- 
čiadeniais. Kitu laiku pagal 
susitarimą. '

Į , Telefonas LO. 1794
Toronto

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS 

Baigęs universitetą Vokietijoje 
ir Kanadoje

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

TORONTO
WA. 3-2003

Priėmimo valandos: nuo 9-12 ir nuo 
2-9 vai. vak. (pagal susitarimą).

Nuo š.m. sausio 15 d. iki vasa- 
rio 15 d. KABINETAS

’ UŽDARYTAS.
A

Raštinė: OLiver 4451 fc

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

i Vakarais ir Šeštadieniais
' pagal susifprimą

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

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

Seymour H ermant
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir «.

Suite 410
394 Bay St., Toronto, Ont.

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

JEFFERY, JEFFERY 
& FROST

Advokatai, Notarai 
371 BAY ST., Toronto 

Telef. EM.6 5255
Prašoma kreiptis į

N. ČEPULKAUSKIENĘ

James B. Trotter, 
B.A.

Teisininkas, advokatas, 
notaras.

Įstaiga: 220 Roncesvalles Avė. 
Tel. LA. 0846.

Buto tel. RO. 6-2944 
Toronto.

Priimama susitarus iš ankšto.

GEORGE BEN, B.A. 

teisininkas — 
advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis. 

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

A. STANČIKAS, boigės National Ra
dio Institute radio ir televizijos skyrių, 

TAISO 

TELEVIZIJOS
RADIO APARATUS
Aparatai paimami ir grąžinami } na- 
mut veltui. Darbas ir dalys garan-

Preieu ekamMnH ME. 1602, keediM 
6 vėl. Hti 9 vol. vekere.

Dr. WILLIAM J. Z1NCHJSIN 
B.A., M.D., L.M.C.C.

Gydytojas ir chirurgas 
Priėmimo valandos: 10-12 va', 2 - 

4.30 vol. ir 7-9 vol. vok. 
606 BATHURST *TREET

Toronto 
Telefono; KE. 432^

Dr. L. SIMON
Odos ir Veneros ligų specialistus. 

3 Spadina Rd., Toronto 
(Bloor - Spadina kampas) 

Dprbo valandos: 10-12 ir 3-7 pp. arba 
pagal susitarimų.

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

Dr. K. Žymantiene
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

1393 DUNDAS ST. WEST 
Toronto

(torp Gladstone ir Rusholme)

Priima ligonius, gimdyves ir moterų 
ligomis sergančias kasdien nuo 1 -3 ir 
nuo 6-8 vai. p.p., šeštadieniais nuo 
Ii-2 vai. p.p., kitu laiku pagal susi
tarimų.

Telefonas OL. 6851

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

X RAY (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

ir 
chirurgas 

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų

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

Dr. Chas. OKUM
DANTISTAS - CHIRURGAS 

838 Dundas St W. Toronto 
kampas Euclid Ave.

Priima vakarais oagal susitarimų.
Telef. EM. 8-9822

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

Patikrina akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

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

(at Dundas)

AKIU SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek- 
Ižtirio akių nervus, kurie daž

nai sukelia gn.’vas skaudėjimų ir ner
vingumų. Kalba slavų kalbomis.

470 College St. W. Toronto 
Telef. WA. 1-3924 '

OKULISTĖ
B. BEJNAR - BUKOWSKA 

dirba nuo 1944 metų. 
274 RONCESVALLES AVĖ. 

/prie Geoffrey/ 
Tel. LA. 5493.

Priėmimo vol.: 10 ryto iki 9 vok., sek- 
mod. ir šventod. nuo 2-4 vai. popiet.

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

Advokatai — Notarai 

35 HAYDEN ST., Toronto, 
(arti Bloor ir Yong gatvių) 

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

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

1438 Dundas St W. Toronto 
prie Gladstone

Radio-Televizijos Technikas
J. STANIONIS

Toi*ou radijo, televixijo* operotin, po- 
refonu*. Darbas garantuotos. ■ 
Skambinti vokorois po 6 vat.

ME. 5142.



*
10 PUSL. TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

X TORONTO, Ont.
Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Atnaujinus bažnyčios pa

statą, iškyla būtinas reikalas ir T. Rafaelis sekmadienį išvyko 
daugiau konsoliduoti ir vidinį į JAV metinėms rekolekcijoms, 
parapijos gyvenimą. Nacionali-. kurios užtruks 8 dienas. Toron- 
nės parapijos darbos daug sūdė- i tan jie grįš kitą sekmadienį va- 
tingesnis ir platesnis. Jį įvykdy-'1-— -----i:- J;-"------
ti tinkamai gali tik apie parapi
ją susispietę vieningi vienetai — 
organizacijos. Parapijos gyveni
me šiuo metu ypač pasigesta or
ganizuotos moterų veiklos kul
tūrinėje,, socialinėje ir parapiji- mo reikalu parapijiečiai malo
nėje srityse. Gavus Kanados j mai prašomi kreiptis į šv. Jono 
Liet. Kat. Moterų D-jos Cenro 
Valdybos raštišką sutikimą, prie 
šv. Jono Kr. parapijos steigti LK 
Moterų D-jos skyrių, šį sekma
dienį, sausio 29 d. 12 vai. (tuojau 
po 11 vai. pamaldų) klebonijoje 
šaukiamas kat. moterų susirinki- 
ftias, į kurį maloniai kviečiamos 
visos parapijos moterys, kurios 
■lanko šią parapiją ir sielojasi jos 
reikalais. Tuo tarpu į skyrių jau 
yra įsirašęs gražus būrys narių.

— Šią savaitę parapijos kuni
gai lanko šias gatves: Old Mill, 
Harshow, Humber Rd., Humber 
Side ir Brunel.

— Šį sekmadienį 11 vai. pa
maldose prisimenama buv. Lie
tuvos prezidentas a.a. Antanas 
Smetona, pasimeldžiant už jo

Prisikėlimo parapijos žinios 
— T. Bernardinas, T. Kęstutis

kare. Tą pačią dieną po pietų, re
kolekcijoms į Niujorką išvyks T. 
Placidas ir T. Paulius. Galimas 
dalykas, kad tą sekmadienį pa
rapija keletą valandų liks visiš
kai be kunigų. Ligonių aprūpini-

Kr. parapiją. Kitais reikalais 
skambinti į kleboniją, kur prie 
.elefono budintis bažn. komiteto 
narys suteiks reikiamas informa
cijas. T. Paulius Torontąn grįš 
vasario 7 ar 8 d. T. Plasidas JAV 
užtruks kiek ilgiau, kur turės 
pravesti eilę misijų.

— Šią savaitę kasdien laiko
mos tik vienerios šv. Mišios 8 v., 
išskyrus trečiadienį, kada jos 
bus laikomos tik 11 vai.

— Choro repeticija — ketvir
tadienį, bendra.

— Orkestro studijos pamoka— 
ketvirtadienį, 6.30 vai. vak., 
bendra.

BALIUS
O>ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, SAUSIO 28 D., 7.30 vai vakaro 

PRISIKĖLIMO PARAFUOS SALĖJE

Didžiulis penkių metų jubilėjinis

MONTREAL, Cue

Programoje dalyvauja: žurn. V. KASTYTIS — humoristika; 
poetas B. RUKŠA — poezija; speciali radijo programa ir kt. 
BALIAUS METU BUS PREMIJUOJAMA GRAŽIAUSIA 

SUKNELĖ — BALIAUS KARALAITE ....
Šokiams gros TLO TRIMITAS. Bufetas - įvairenybės. 

Visus maloniai kviečia
Radijo programa “Tėvynės Prisiminimai”

♦
Radio programa “Tėvynės 

Prisiminimai”
pakeitė laiką ir stotį. Dabar gir
dima kiekvieną šeštadienį nuo 
12-1 vai. vidudienį iš stoties CK 
FH banga 1400, Toronto. <

Praeitą šeštadienį “TP” pami
nėjo Adomo Mickevičiaus 100 m. 
mirties sukaktį, pertransliuoda
ma programą, kuri buvo Ameri
kos Balso transliuota į Lietuvą. 
J. Kačinsko deklamacija vieto
mis net ašaras išspaudžia.

— Vasario 16 d. Nepriklauso-:, gj šeštadienį, sausio 28 d., 7.30 
vbės šventės ciienn. ketvirta“ ^TAwnAc

— Šį šeštadienį 8 vai. gedu
lingos pamaldos už a.a. Kazimie
rą Martinaitį, o 9 vai. už Miliaus
kų ir Jakimavičių šeimos narius, 
mirusius Lietuvoje.

Prez. A. Smetonos 12-jų 
metinių minėjimas 

įvyks ateinantį sekmadienį, sau
sio 29 d.

11 vai. lietuvių bažnyčiose ta 
intencija pamaldos. Pamaldų 
metu šv. Jono Kr. bažnyčioje 
smuiku solo gros St. Kairys.

4 vai. šv. Jono Kr. parapijos 
salėje iškilmingas aktas. Kalbės 
gen. kons. V. Gylys. Po to P. 
Budreikos paskaita. Meninę dali 
išpildys solistai: A. Ščepavičie- 
nė, V. Žemelytė ir Br. Marijo- 
šius. Jiems akompanuos muz. 
St Gailevičius.

Kviečiame visuomenę į šį mi
nėjimą kuo skaitlingiausiai atsi
lankyti. . ' '

Tautinio Sąjūdžio Toronto sk.

Pabaltiečių arbatėlė
Pabaltiečių Moterų Sąjunga 

pereitą sekmadienį naujosios es
tų protestantų bažnyčios salėje 
surengė kviestinės publikos su
sipažinimo arbatėlę su menine 
programa. Iš lietuvių matėsi 
gen. konsulas min. V. Gylys. Kr. 
Valdybos pirmininkas B. Saka
lauskas su poniomis ir eilė vi
suomenininkų. Programa buvo 
išpildyta visų trijų tautų meni
ninkų. Iš lietuvių dalyvavo sol. 
V. Žemelytė ir sol. Rožaitis. Be 
to, solistas latvis padainavo vie
ną lietuvišką dainelę lietuviškai, 
o antrą (Kur bakūžė samanota) 
latviškai.

mybės šventės dieną, ketvirta
dienį, 8 vai. vak. ruošiama religi
nė valanda. Pritaikytą žodį tars 
ir palaiminimą Švč. Sakramentu 
suteiks J. Em. Toronto kard. J. 
McGuigan. Pamaldų metu gie
dos jungtiniai “Varpo” ir Prisi
kėlimo parapijos chorai.

— Kiekvieną sekmadienį pa
rapijos salėje rodomas filmas, po 
jos pasilinksminimas. Gavėnios 
metu pasilinksminimų nebus.

— Parapijos rekolekcijos šiais 
metais bus dviejų savaičių, at- 

■ skirai po savaitę vyrams ir mo- 
Į terims. Taip pat bus atskiri pa
mokslai jaunimui ir vaikams. 
Rekolekcijos prasidės kovo 11 ir 
baisis kovo 25 d.

Moterims rekolekcijas ves T. 
Anicetas Tamošaitis, SJ,, vy
rams — T. Juozas Vaišnys, SJ.

— Parengimai Prisikėlimo sa
lėje: sausio 28 d., šeštadienį, “Tė
vynės Prisiminimai”, sausio 29 
d., sekmadienį, kinas ir pasilinks 
minimas. Vasario 4 d., šeštadienį, 

. šeštadieninės mokyklos tėvų ko
miteto. Vasario 11 d. operetė 
“Viengungiai”. Vasario 12 d., 
sekmadienį, lėlių teatras rengia
mas vaikų darželio rėmėjų bū
relio. ‘Vasario 14 d., antradienį,:

PARDUODAMAS naujos miegamos da- 
venportas ir kėdė už $90. 1955 metų 
modelis. Kreitpis tel. OL. 9830, po 6 v.v.

vai. vak., “Tėvynės Prisiminimų” 
jubilėjinis 5 metų parengimas 
Įvyks Prisikėlimo parapijos sal- 
lėje. Programoje: žurn. V. Kas
tytis — humoristika, poetas B. 
Rukša — poezija; speciali radio 
programa ir kit. Gros TLO “Tri
mitas”, premijos gražiausiai ap
sirengusioms ponioms ir pane
lėms, kitos įvairenybės.

Kviečiami visi radio klausy
tojai.

Kūrėjų - savanorių dėmesiui
Dėl paskelbtos “TŽ” nr. 2 ži

nutės apie Carito sušelpimą To
ronte gyvenančio ir sunkiai ser
gančio kūrėjo - savanorio Liet. 
Kar. Kūr. - Savanorių S-gos To
ronto skyriaus valdyba' praneša, 
kad toks asmuo gal ir yra kūrė
jas - savanoris, bet mūsų sky
riui nežinomas ir nėra jame Įsi
registravęs.

Skyriaus valdyba per spaudą 
daug kartų kvietė ir dar kartą 
kviečia visus įstatymu pripažin
tus kūr. - savanorius, gyvenan
čius Toronte ir jo apylinkėje ne
delsiant užsiregistuoti mūsų 
skyriuje.

Skyriaus valdyba laiko pir
muoju savo uždaviniu visokerio- 

blynų balius, rengia KLK Mptjpai remti bendrų laisvės kovų 
D-ios -Toronto sk. Vasario 18 d.,' 
šeštadienį, Toronto Jaunimo Me
no Mėgėjų Grupė stato Šilerio 5 
veiksmų draiką “Vilius Telius”. 
Vasario 19 d., 4 vai. pp., College 
teatre Vasario 16 minėjimas, o 7 
vai. kinas parapijos salėje. Vasa
rio 25 d., šeštadienį, “Žiurkių ka
mera”, vadina clevelandiečiai. 
Kovo 3 d., šeštadienį, 3 ir 7 vai. 
vak. Motuzų kinas iš nepriklau
somos Lietuvos gyvenimo. Kovo 
4 d., sekmadienį, šv. Kazimiero 
minėjimas. Kovo 10 d., šeštadie
nį, Albasio baletas. Kovo 18 d,, 
sekmadienį, Dainavos ansamblis.

mamytei Lietuvoje mirus, giliai užjaučiame

Lietuvos Miškininkų S-gos Išeivijoje 
Kanados skyrius.

Kolegą ALBINĄ KANTVYDĄ,
jo mamytei Lietuvoje mirus, nuoširdžiai užjaučia ir kartu 
liūdi

Jonas Tumosas.

Mylimai mamytei mirus Lietuvoje, 
p. ALBINUI KANTVYDUI 

giliausią užuojautą reiškiame

B. I. Jonynai.

Paulionių šeima.

Mylimam sūnui ir broliui Lietuvoje mirus,
p. GRAJAUSKIENĘ ir p.p. GUSTAINIUS 

nuoširdžiai užjaučia

Mylimai mamytei, sesutei ir sūnėnui mirus Lietuvoje.
p. E. MILIAUSKĄ ir jo šeimą

giliai užjaučiame

M. L. Malinau&ai.

nelaimės ištiktus brolius kūrė
jus - savanorius ir tam tikslui iki 
šiol yra pasiuntusi Vokietijoj pa- 
silikusiems apie $300.

Reiškiame gilią padėką Toron
to Caritui nelaimėje atjaučiant 
mūsų laisvės kovų veteranus ir 
jiems ištiesiant duosnią ranką.

Šiame darbe ateityje tikimės 
glaudaus bendradarbiavimo.

Skyriaus valdyba.

Vaikų pasilinksminimas
Sekmadieni, sausio 22 d., Pri

sikėlimo salėje įvyko tradicinis 
Toronto Maironio vardo šešta
dieninės mokyklos vaikų pasi
linksminimas. Programą išpildė 
III ir IV sk. mokiniai.

Nuoširdi padėka Tėvams Pran 
ciškonams už veltui duotą salę ir 
parodytus gražius filmus, o tė^ 
vų komitetui — už vaišes vai
kučiams.

Visas pasilinksminimas. pra
ėjo jaukioje nuotaikoje. Kitas iš 
eilės pasirodymas bus Vasario 16 
proga. Z. D.

L. Kat. Moterų D-jos 
susirinkimas, 

įvyko pereitą sekamdienį po pa
maldų vaikų darželio patalpose.

Ilgiausiai svarstytas Centro 
Valdybos pasiūlymas skyriui 
pasisakyti dėl keliamo dviejų 
skyrių Toronte sudarymo. Po 
daugelio pasisakymų, buvo pri
eita vieningos išvados, kad lie
tuvių katalikių moterų gyvesnio 
pasireiškimo lietuviškoje ben
druomenėje reikalui būtų nau
dingiau išlaikyti visai Toronto 
kolonijai bendrą skyrių. Jei liet, 
kat. moterims atsirastų kokių 
specialių darbų parapijose, ga
lima būtų steigti parapijinio dar
bo sekcijas to paties bendro sky
riaus rėmuose. Tokią skyriaus 
susirinkimo išvadą nutarta pra
nešti raštu Cenro Valdybai ir 
Dvasios vadui.

Toliau buvo patvirtinta perei
to kalakutų baliaus apyskaita. Jo 
pelnas, kaip buvo nutarta dar 
prieš jo rengimą, paskirtas pu
siau — po $100 vaikų darželiui 
ir Kult. Fondui vaikų literatū
ros premijai. Pastaroji šimtinė — 
čekis kaip tik šiame susirinkime 
įteiktas Kultūros Fondo pirmi
ninkei I. Matusevičiūtei. Vaikų 
darželio laikotojoms $100 jau se
niau buvo įteiktas.

Skyrius nutarė tradicinį Už
gavėnių blynų balių surengti va
sario 14 d., t.y. pačiose Užgavė
nėse.

Susirinkimui perilgai užsitę
sus, numatytieji valdybos rinki
mai atidėti kitam kartui.

“Tėv. Žib.” spaudos balius 
pereitą šeštadienį praėjo su di
deliu pasisekimu. Apie 600 to- 
rontiečių ir apylinkės lietuvių 
vakarą praleido tikrai jaukioje 
aplinkoje ir pakiliose nuotaikose.

Rengėjus bei “TŽ” bičiulius 
pagerbė savo atsilankymu Po
nia bei gen. kons.v m in. V. Gylys. 
Pp. Ivaškevičiai padarė staigme
ną atvykdami į balių net iš 
Montrealio. Buvo ir hamiltonie- 
čių būrelis, nors ten tuo pačiu 
metu vyko savas didysis Žiemos 
Balius, buvo iš Oakvillės ir kitų 
apylinkių.

Vakarą labai praturtino sol. V. 
Verikaičio vadovaujamas kvar
tetas padainavęs net 8 nuotai
kingas daineles, dalyvių palydė
tas gausiais plojimais. Tai buvo 
Martinonio (kiek perdirbta) Lo
ja šuva ant kiemo, Kaimo polka, 
Pilu Stiklelį (dainavo kvartetas 
kartu su sol. V. Verikaičiu), po
puliarioji Rudens lapai (Autumn 
leaves), Santa Lucia, torontiečių 
pamiltos Baltos gėlės (dainavo 
kvartetas su sol. Verikaičiu), 
audras katučių sukėlusi Prie 
Gintaro jūros (latviška daina iš 
jų filmo) ir pagaliau Žinau aš 
dainą vieną. Ši pastaroji daina 
buvo pridėta jau bisui. Daly
viai dar ilgai plojo prašydami 
dar daugiau, bet prašmatnusis 
kvartetas, matyt, norėjo ir pats 
pasilinksminti, linksmai pasiaus
ti “Trimito” muzikos garsuose. 
Pagaliau reikėjo palikti laiko 
dar ir kitoms įdomybėms — už- 
intrigavusiai loterijai, spaudos 
valsui su kepuraitėmis ir tt. Ba
liaus metu reikia juk ir į bufetą 
užsukti ir su bičiuliais žodelį su
mesti, o tas laikas taip greit slen
ka! Nespėji apsižiūrėti, o jau ir 
pusiaunaktis su sekmadienio 
rimties pradžia... Teko skirsty
tis. . . ■■ ■ ’ ■■■'■":; /

Primintina dar, kad visas ba
lius praėjo spaudos ženkle. No
rintieji galėjo “TŽ” užsiprenu
meruoti, buvo taip pat specialus 
stalas su platinamomis knygo
mis, pagaliau ir loterijoje laimi
kių tarpe buvo 3 vertingos kny- 
gos. ■. T .. , ri
High Park rajone, I!-meaugšte išnuomo
jamas kambarys ir "sun-room". Skam
binti ME. 9490.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė. Su 
baldais, II augšte. Delaware, netoli Col
lege. Tel. KE. 3045.

Išnuomojamas gražus kambarys lll-me 
augšte, $5; galima naudotis virtuve. 
333 Delaware Ave. Tel. OL. 2720.

Išnuomojamas kambarys III augšte, yra 
garažas. 693 Dovercourt Rd., arti Bloor. 
Tel. LO. 8951.

Išnuomojamas lll-me augšte viengungiui 
kambarys. Galima naudotis virtuve. Tel. 
KE. 9308.

Roncesvalles - Howard Pork rajone iš
nuomodami 2 kambariai, virtuvė ir "sun
komis", be baldą, su visais patogumais. 
Tel. OL. 6747, po 6 vai. vak.

“Helen of Troy” didžiulis spal
votas Cinemascope filmas sų vy
riausiais veikėjais J. Šernu ir 
Sossana Podesta, pradedamas 
rodyti šį penktadienį, sausio 27 
d., net 50 kraštų. Toronte rodo
ma The Imperial teatre.

TORONTO APYLINKĖS ŠALPOS 
FONDO APYSKAITA

Nors mūsų darbas tik įpusėtas, bet 
pabaigoje metų norėtume duoti jo apy
skaitą. Patį darbą, tai yra pinigų telki
mą, pradėjome spalio vidury, nes iki to 
laiko teko rūpintis kartotekos sudarymu 
ir rinkėjų talka. Susivėlinimas ir buvo 
kliūtis, kad nepajėgėm sutelkti užten
kamo kiekio rinkėjų. Pasėka - 
aplankyti. Rinkliava tęsiama.

Įplaukos: persiuntimui ............
Viešos rinkliavos:
Prie Prisikėlimo par bažn. . ... 
Prie šv. Jono Kr. bažn.............
Prie Pirm. Liet. Ev. Liut. bažn. 
Prie Liet. Ev. Liut. Išganyt. b. 
Einant per namus surinko: 
pp. Juodišiai .................... .
p. Diržys  ...i
p. Dabkus ....................i.....
p. Murauskienė ir P. Urbonas 
P. Petrauskas .........................
p. Venckute ...........................
pp. Širkai ir p. Selmienė ........
P. Urnevičiūtė .......................
p. Gvaizdaitytė ir p. Jučaitė .... 
p. Jurkšaitienė......................
p. Kvedarienė .........................
p. Butienė ..............................
Skautai: R. Bleizgytė, S. Skir- 
gailaitė ir G. Skirgailaite ........
p. Šernaitė ...............
P. J. Bersėnas paštu . 
gauta betarpiai .........
vietoj sveikinimų .... .. 
priskaityta nuoš ir vai 
įnešta .................... 
perimta ................... .

nevisi

Vasario 16 Montrealyje. Lietu
vos Nepriklausomybės šventė 
Montrealyje bus minima vasa
rio 19 d.

Seimelio prezidiumas rūpes
tingai planuoja, kad ši mums 
taip brangi šventė būtų iškilmin
ga ir įspūdinga. Naujai suorga
nizuotas reprezentacinis choras 
ruošia specialią programą, su ku
ria jis pirmą kartą pasirodys 
Montrealio lietuviams. Tautinių 
šokių grupė, Lietuvių dramos te
atras bei kiti menininkai taipgi 
ruošiasi visu kruopštumu.

Provizorinė šventės programa 
yra sekanti:

11 vai. ryto visose lietuvių 
bažnyčiose laikomos iškilmingos 
pamaldos. Visos organizacijos ir 
draugijos prašomos dalyvauti 
organizuotai su savo vėliavomis.

4 vai. pp. Plateau salėje įvyks 
iškilmingas aktas - koncertas, 
kurio metu tars žodį Lietuvos 
Laisvės Komiteto pirmininkas 
min. V. Sidzikauskas. Koncerto 
metu pasirodys stipriausios 
Montrealio meninės jėgos su 
nauju repertuaru.

Nepriklausomybės šventė yra 
Vienybės šventė, todėl seimelio 
prezidiumas prašo organizacijas 
ir pavienius asmenis to savait
galio metu atsisakyti nuo bet ko
kių kitų minėjimų, susirinkimų, 
išvykų ar šeimos švenčių. Te
būnie šios šventės šūkis — visi 
i Lietuvos Nepriklausomybės

$115.00

159.36
37.15 v .
21.00 šventės minėjimą.

5.00 Seimelio prezidiumas.
Susituokė AV bažnyčioje H.

Briksnis su Zita Kundrotaite.

Šv. Elzbietos Draugystės vM 
karionė įvyks sausio 28 d. 7 
v., Vytauto D. klubo patalpose* 

Šv. Jono bažnyčioje, Jeanne 
Mance ir Prince Arthur gatvių 
kampe, sausio 29 d., 1230 vai? 
lietuvių pamaldos.

Kun. dr. M. Kavolis. « 
Mokyklų Globos Komiteto sU{ 

sirinkimas įvyko sausio 21 d. Bu* 
vo aptarti svarbūs šeštadieniniu 
mokyklų reikalai. Dalyvavo mo* 
kytojai, tėvų komiteto nariai, L» 
Kult. Fondo įgaliotinis ir parsn 
pijos klebonas, mokyklų globė? 
jas. *

A. ir M. Joneliai pakrikštijd 
antrą dukrą Lilija, Teofile. ; 

Alfonsas Vazalinskas serga ir 
guli Lachine ligoninėje. Taip pat 
seselė Agnietė sunkiai serga ir 
guli Verduno ligoninėje.

Montrealyje yra vienas milijo
nas katalikų, 250.000 protestan
tų, 100.000 žydų, 15.000 ortodok
sų ir 15.000 įvairiom kitom sek
tam priklausančių.

Kanados Paštų ministerija ’ 
praneša, kad nuo š.m. vasario 1 
d. paštas nebepriims persiųsti 
laiškų vokų, kuriė trumpesni 
kaip 4 coliai ir siauresni kaip 
23>4 colio. - -

Tai priklauso nuo tarptautinių 
susitarimų, o priežastis yra ta, 
kad mažesni vokai netinka štam
pavimo mašinoms, o be to, ma
žesni vokai sunkiai duodasi tvar
komi pašto tarnautojams 
slysta, pasimeta ir tt.

1S-

keit

175.00
152.00
77.50
75.00
73.60
67.00
40.50
38-00;.
27 00' enerSinSas *r emigrantų reika-

23.00
11.00

22.74
8.00

20.00
27.00
15.00
7.04

153.39
174.73

Imigracijos biuras
Prie Toronto katalikų arkivys

kupijos yra įsisteigęs imigraci
jos biuras, kuriam vadovauja

Viso......... $1558.01

Aukos paskirstytos ir pasiustos:
... $115.00
... 222.00
... 100.00
... 200.00
... 500.00
... 100.00

27.95
13.04

persiųsta pagal nurodymą . 
Vok. mokyklų ir gimn. mok. 
Mokyklos Vokietijoje .... .
Vosorio 16 gimn. ......... .
Bendrai šalpai Vokietijoje .. 
P. E. Jankutei paremti

Išlaidos:
Kartofekai medžiaga, kvitų 
knygelės ir kasos knyga ...... 
Persiuntimas pinigų ir siunt----

Viso..... ..$1277.99
Lieko kasoje......  280.02

Tuo pačiu norėtume pareikšti mūsų 
nuoširdžių padėkų visiems aukotojams, 
rinkėjams, visų keturių parapijų klebo
nams: kun. Ažubaliui, tėvui Bernardi- 

, nui, dr. kun. Kovoliui, kun. Kostizenui už 
į paskelbimų ir įsileidimų mūsų su rinklia
va. Taip pat nuoširdus ačiū "Tėviškės 
Žiburių" ir "Nepriklausomos Lietuvos pp. 
redaktoriams už talpinimų mūsų kores
pondencijų. Lietuviškas ačiū p. Simana
vičiui, nepamiršusiam mūsų savo radio 
bangose.

Toronto opyl. ŠF komitetas.

išnuomojamas kambarys. Galimybė virti. 
515 Brock Ave. Tel. OL. 4155.

Išnuomojami 2 kambariai. Galimo virtis. 
36 Euclid Ave. EM. 3-9014, po 5 v. v.

Išnuomojamos frontinis didelis kamba
rys viengungiui. Galima naudotis virtu
ve. High Park rajone. Tel. RO. 7-9138, 
po 6 vai. vok., šeštadieniais visą dieną.

lams pasišventęs kun. Mulvihil, 
67 Bond St. Teko patirti, kad šio 
imigracinio biuro' pirmieji užsi
brėžti tikslai yra šie: 1. gauti tei
sę į senatvės pensiją kiekvienam 
imigrantui, sulaukus 70 metų 
(pagal valdžios įstatymą dabar 
reikalinga išgyventi Kanadoje 
dvidešimt metų); 2. gauti teisę 
imigrantų vaikams nuo įvažiavi
mo į kraštą dienos gauti nepil
namečio pašalpą (dabar nepilna
mečių pinigai mokami tik išgy
venus Kanadoje vienerius me
tus) ir 3. daryti spaudimą į fede- 
ralinį parlamentą, kad senatvės 
pensijos būtų pakeltos nuo $40 
iki $75 į mėnesį, mokant jas su
laukus ne 70; bet 65 metų. Imi
gracijos biurai įsteigti prie dau
gelio vyskupijų bendru Kanados 
Vyskupų konferenc. nutarimu.

P g d ė k o
Nuoširdžią padėką reiškiu tautiečiams 

mane nelaimės ištiktą - invalidą užjau- 
tusiems ir gydymuisi aukojusiems: D. 
Renkouskiėnei už $15; V. Meilui, J. 
Mikelėnui, E. Punkriui, A. Šiukštai ir J* 
Vainauskui po $10; B. Jackevičiui $8; 
St. Jaseliūnui $7; Dr. Kvįėtelaičiui, Dr. 
Pragulbickui, K. Ožalui ir J. Punkriui 
po $5; T. Gaižauskui ir J. Miliušui po 
$3; O. Simanavičienei, P. Skirgailai, J. 
Strazdui ir P. Šernui po $ Ir ' ‘

Dar kartą tariu visiems nuoširdų ačiū!
Jonas Pelanis.

DIDELI ĮVYKIAI ... t 
(Nukelta į 10 psL) L 

lių ir naujakurių atžvilgiu taip 
kietai nusistatę. Sausio 14 d. Pa-j 
vergtųjų Europos Tautų Seimų 
Generalinio Komiteto iniciatyvą 
(pats seimas yra lietuvių -.lenkų 
iniciatyva) įvyko antrasis Rytų 
Europos kilmės amerikiečių or
ganizacijų posėdis tikslu remti 
Seimą ir visą išlaisvinimo re£ 
kalą. Niujorko lietuviai vertai 
didžiavosi, kai Amerikos Lietu* 
vių Tarybos vardu prel. J. Balį 
kūnas ALBendruomenės organic 
zatorius(!) pasiūlė suorganizuo
ti “The American Committee foę 
Captive European Nations”. ■ 

Įžvalgusis lietuvių dvasiškis 
savo kalba įrodė, jog Amerikos 
Lietuvių Taryboje yra ir su rea
liu gyvenimu einančių politikų! 
Prel. J. Balkūnas iŠ Maspeth, 
N.Y., vienbalsiai buvo išrinktas 
šios naujosios organizacijos LOK 
pirmininku. ALT susirinkime 
taip pat atstovavo LAIC direkto* 
rė M. Kižytė šiuo kartu nedvij 
prasmiškai pasisakiusi už! J

General Insurance
AL. DŪDA 

Visų rūšių draudimas.
WA. 4-8539

Savi pas savus

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė lll-me 
augšte. Be baldu. 39 Russctt Avė. Tel. 
OL. 4893, po 6 vai. vak.

Išnuomojami 2 kambariai, vienas l-me 
augšte ir vienas lll-me augšte. Su ar be 
baldą. 284 Lisgar St. Tel. LL. 6739.

Išnuomojamas kambarys III augšte. Ga
lima naudotis virtuve. 514 McKenzie 
Crs. Tel. KE. 9222.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė II 
augšte be baldą. Indian Rd. - Bloor. Tel. 
RO. 2-3168.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė už $8 
suaugusiems, ramiems žmonėms. Dundas 
- Crawford. Tel. KE. 4370.

Išnuomojamas frontinis kambarys su vir
tuve, su baldais ar be baldą. 315 Brock 
Ave. Tel. LO. 8835.____________ _____
Išnuomojamas didelis kambarys ir ga
ražai* Galima naudotis virtuve. Telef. 
LA. 3960.

DĖMESIO!
Atlieku jvoirius remonto darbus: baldą ir 
namą. Žemomis kainomis. Skambinti po 
6 vai. vak., RO. 6-5765 arba laišku — 
333 Indian Grove, Toronto. P. Jagminas.

Užsisakykite anglių
per .

Vytautų ir Sigitą AUŠROTUS

O. JONAITIENĘ

Tel. LL. 0527
Skubus pristatymas.

arba

DĖMESIO!
Dar viena lietuvių krautuvė

Įvairus maisto produktų pasirinkimas, specialiai pritaikin
tas lietuvių pageidavimams. Apylinkės tautiečiai maloniai 
laukiami atsilankant.

STAN’S FOOD MARKET
Sav. ST. STRIMAITIS

1002 COLLEGE STREET 
TELEFONAS LA. 1545

(priešais statomą Prisikėlimo bažnyčią)

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

30 DEWSON ST. TEL. OL 1403 
TORONTO

B. S ERG AUTI S- Realtor
REAL ESTATE, GENERAL INSURANCE, MORTGAGES

Telefonas OL. 2426
Didelis žemės sklypų pasirinkimas Toronte ir užmiestyje. Paskolos statybiniu* 
kams geriausiomis sąlygomis. Esame Toronto ir Kanados Real Estate Bard's na* 
riais. Gauname visus šios organizacijos namus pardavimui, todėl perkant ar 
parduodant, kreipkitės pas mus efektyviam patarnavimui.

A. Garbenis
NARYS TORONTO REAL ESTATE BOARD.

REKOMENDUOJA

AL BARBENS
REAL ESTATE

Uli BLOOR STREET WEST. TORONTO. ONTARIO 
Telefonai: LO. 2738, LA. 8772. Vakarai* HU. 8-1343.

1. QUEBEC AVE., 9 komb. per 2 augštus, atskiros nomos, vandeniu - olyvo
Šildomas, 2 vonios, 3 garažai. Viso $18.500, įmokėti $6.000; ~

2. DUNDAS - BROCK, 8 komb. per 3 augštus, atskiros plytų namas, oru - aly
va šildomos, nepereinami kambariai, privatus įvožiovirhos, garažai. Viso 
$15.900, įmokėti $4.000. Vienos atviros morgičlus bolonsę. ' • < '

3. PRIE RONCESVALLES, 13 komb., atskiros nomos, vandens - alyvos šildy
mas,, 5 virtuvės, garažas. Viso $27.000, įmokėti opie $10.000. Gera* 
morgrčius bolonse *


