
Ar nugalės lietuviu?
Žmogus,.kurį amžiais formavo krikščioniškoji pasaulio kultū

ra, kuris gyvena tos pačios krikščioniškosios kultūros sukurtoje 
aplinkoje, tiesiog yra panertas toje dvasioje, bolševikinėje san
tvarkoje yra atsidūręs dirbtinoje kalvėje, kur jį nori pakeisti iš 
pat pagrindų. Visa, ką žmonija amžiais vertino ir augščiausia 

■' kėlė, bolševizmas paneigė, pats betgi neiškeldamas jokių dvasi- 
nių vertybių. Vadinamojo-istorinio bei dialektinio materializmo 
esmėj yra paneigimas idėjinio prado, paneigimas dieviškojo prin- 

/ - cipo, kurio vieton nepastatoma nieko. Tuštuma gi negali impo
nuoti žmogui, tuštuma negali virsti žmogiškojo gyvenimo bei tą 
gyvenimą tvarkančių principų varikliu. Dėl to tai bolševikiniam 

■ pasauliui taip ir nesiseka patraukti savo pusėn žmogų, žmonių 
bendruomenes bei tautas. Jas tenka laikyti prievartos priemonė- 
įlfe, įbauginti, kad drebėdami būtų klusnūs.

Stebint dabartinės Lietuvos gyvenimą (bent kiek tai matyti 
iš spaudos), matome, kad bolševikinis prispaudėjas visuomenę 
yra surūšiavęs į tris rūšis: 1) tie, kurie geruoju ar piktuoju gali 
būti paversti priespaudos įrankiu; 2) tie, kurių pakeitimo galimy
bėmis jau nebetikima, kurie tad paskirti išnaudoti tik kaip dar
bo jėga savame krašte arba tremtyje; 3) jaunoji karta, iš kurios 
tikimasi išsiauginti bolševikinę visuomenę. Pirmosios kategori
jos atstovai yra dabartinio gyvenimo viršūnėse, antrieji velka 
vergišką jungą fabrikuose ar kolchozuose, uždirbdami 3 ar 2 ki
logramus grūdų per dieną, kai namuose dažnai kelios burnos 
laukia. Daugiausia dėmesio kreipiama trečiajai kategorijai — 
vaikams. Jei partijos organizacija nešlubuotų, jei ji pajėgtų įgy
vendinti savo planus, vaikai būtų net visiškai išimti iš tėvų 
įtakos. Ir dabar stengiamasi visur kurti vaikų darželius, į kuriuos 
motinos turi suvesti savo vaikučius, kad pačios galėtų eiti dirb
ti į fabriką ar į kolchozą. Iš tų darželių vaiką perima pionierių, 
paskiau komsomolo organizacijos. Visa tai turi tarnauti vienam 
tikslui — atskirti augantį žmogų nuo senojo pasaulio, pasak jų, 
nuo buržuazinio nacionalizmo ir religiškų prietarų. Vaikams nuo 
pat mažens skiepijamos priešreliginės mintys, tėvai įbauginami

• neveikti prieš komunistinį auklėjimą. O vis dėl to gyvenimas 
rodo, kad lietuvis žmogus tebėra išlikęs toks, kokį jį suformavo 
amžiais veikusi lietuviška ir krikščioniška kultūra.

Štai neseniai buvo didžiosios krikščioniškosios' šventės. Var- 
\ tydami bolševikinę spaudą neužtinkame jokio prisiminimo, kad 

tai Kalėdos. Dienraščiai tą dieną išleido normalias savo laidąs, 

niekam nėbuvo valia šakyti,-jbg tai 
Kalėdos. Juk ne vienas iš mūsų čia gavome net plotkelių prisiųstų 
laiškais. Kaip jau TŽ buvo skelbta, Vilniaus Aušros Vartų kop
lyčioje buvo laikomos Bernelių Mišios, kuriose dalyvavę apie 
2.000 maldininkų. Tai atviroje gatvėje, čekistų akivaizdoje! O 
buvo juk pamaldos ir visose viso krašto bažnyčiose.

Daugelis lietuvių, net kaimuose, ruošdavo kalėdines eglutes. 
Dabar jų taip vadinti nebuvo galima. Jas pavadino Naujų Metų 
eglutėmis,’bet jos buvo pradėtos pardavinėti dar anksti prieš Ka
lėdas — net valdiniuose pardavimo punktuose. Kalėdų senelis 
viešai vadinamas rusišku “Dieduška Moroz” — Senelis Šaltis. 
Bet lietuviškoje grįčio j e jis beabejo tebebuvo tas pats Kalėdų 

. senelis. Tik pionierių ir komjaunimo organizacijos Naujų Metų 
dieną aikštėse ir salėse išpuošė eglutes, prie kurių suvestiems 
vaikams pristatė “Senelį Šaltį” (Vilniuje eglutės buvo trijose 
aikštėse — Gedimino, Stoties ir Jaunimo parke).

Sunku čia viską suminėti, bet net iš tos pačios bolševikinės 
spaudos matyti, jog lietuvis Kalėdas šventė,jog jis tebegyvena 
sava dvasia, o su peršamąja skaitosi tik tiek, kad išvengtų trem
ties ar kartuvių. O kiti ir tiek nepakenčia, nors dėl to ir nukenčia, 
kaip tas dar neturįs 20 m. jaunuolis, kuris savo broliui į šį kon
tinentą rašo iš Sibiro: “Mus gali nužudyti, bet kitokiais nepada
rys”, arba kaip tie girių broliai, kuriems sausio 20 d. per Vil
niaus radiją Kremliaus agentai šaukė: “Padėkit ginklus, pasi-

• duokit!”.
Jie juk dar nenugalėti!...

Pavergtųjų Jungt. Tautų atstovai pas JAV užsienio r. min. J. F. Dulles. Lietuvius atsto
vavo Vacį. Sidzikauskas.

Vašingtonas sveiksta
Susirūpinę pavergtųjų tautų 

žmonės sekė Sovietų ambasado
riaus Zarubino plačiausiai išrek
lamuotą apsilankymą pas bai
giantį sveikti Amerikos prezi
dentą. Pavergtųjų politikai net 
manė vėl belstis į Vašingtono 
duris, bet šeštadienį paskelbtas 
prezidento atsakymas sovietų ti
ronui visus įtikino, kad kartu su 
gerėjančia prezidento sveikata iš

Mūsų bendradarbis Niujorke
mis išlaisvinimo politikos”, ku
ri, tironams nesitraukiant, gra
sintų ginkluotu susirėmimu?

Žvalgybos žmogus, 
prezidento asistentu
Kad griežtesnės politikos šali

ninkai paėmė viršų lija ir bu
vusio Amerikos Centrinės Žyal-

įstums Ameriką bankrotan (per 
tas miliardines sumas, duodamas 
užsieniui), bet demokratai “ži
nojo”, jog užsienio politikos pro
blemos ir sekančiuose rinkimuo
se užims pirmąją vietą. Sen. 
Kennedy pareiškė, kad “Ameri
ka gali būti įvelta į karą kiek
vienu momentu” — Vietname,. 
Korėjoje ar Vid. Rytuose. Pra
ėjusį savaitgalį demokratai bu-

Savaitės įvykiai
Naujausias sovietų diplomatinis ėjimas praėjusią savaitę buvo 

Bulganino laiškas JAV prez. Eisenhoweriui. Jame sovietų premje
ras labai taikiu tonu pasiūlė JAV sudaryti su Maskva 20 metų tai
kos bei draugiškumo sutartį, nors panašias sutartis su Britanija ir 
Prancūzija nutraukė. Prez. Eisenhoweris betgi atsakė, kad JAV 
šiuo metu nesančios palankios tokiai sutarčiai. Kaip Ženevos kon
ferencijos proga, taip ir dabar prezidentas priminė sovietams rei
kalą pirmiau įrodyti savo taikos norą ne žodžiais, o darbais, be 

kitko, duodant laisvę Rytų Eu
ropos tautoms ir leidžiant suvie
nyti Vokietiją...

Neabejojama, kad šis sovietų 
ėjimas tebuvo propagandinės 
vertės ir tai dargi nenaujas. Per 
paskutinį keturių didžiųjų susi
tikimą Ženevoj sovietai siūlė pa
našią sutartį tarp Š. Atlanto Są
jungos kraštų ir sovietinio bloko. 
Siūlymas buvo atmestas ir dabar 
nauja forma vėl buvo pateiktas 
JAV ir tai vos keletą dienų prieš 
Edeno - Eisenhowerio susitiki
mą. Matyt, buvo norėta jų nuta
rimus pakreipti sau palankia 
linkme. Kad neatrodytų, jog 
Bulganino laiškas turėjo įtakos į 
jų svarstymus, prezidentas pri
ėmė kaikurių savo patarėjų nuo
monę nedelsti su atsakymu. To
dėl JAV atsakymas buvo greitas 
ir aiškus. JAV kongresas pareiš
kė pasitenkinimą tokia politika. 
Kitaip esą JAV sudarytų įspūdį, 
kad palieka laisvas rankas sovie
tams, nekeldamos netgi paverg
tųjų tautų klausimo. Tuo atveju 
padidėtų neutrali!jų valstybių

avimą,-<
politikoj. Tai tas pa nežiūrint, kad Maniušis turi įga siema r.

šuvoj jie yra sudarę sovietinį ka
rinį bloką, kurin įeina: Sov. Są
junga, R. Vokietija, Lenkija, Če
koslovakija, Rumunija, Bulgari
ja, Vengrija ir Albanija. Įvyku
sioj konferencijoj Prahoje buvo 
įjungta naujai sukurta R. Vokie
tijos kariuomenė į sovietinio blo
ko karinius planus. Be to, kon- 
ferecijoj buvo apsvarstytos prie
monės bendros “gynybos” prieš 
vakariečių puolimą.

Sov. Sąjungą atstovavo užsie
nio r. min. Molotovas ir krašto 
apsaugos min. gen. Žukovas.

Įtempimas Jordane
Vid. Rytuose pešasi ne tik iz

raelitai su arabais, bet ir arabai 
tarpysavy. Kai britai bandė Jor
daną įjungti į Bagdado antiko
munistinę sąjungą, kilo smar
kios riaušės. Krašto kariuomenė 
— vad. Arabų Legijonas — nevi- 
sur pasirodė pakankamai pajė
gus. Kadangi tai iš seno jautri 
vieta britams, šie skubiai iš Ira
ko lėktuvais permetė vieną sayb 
kariuomenės pulką aerodro
mams saugoti. Į tai atsiliepė ,

TAUTININKU TALKA GARSINASI
Tautininkų organizacijų su

kurtoji organizacija, vad. Lietu
vos Nepriklausomybės Talka, 
paskelbė pirmą savo pranešimą 
sausio 21 d. Ten pirmiausia pra
nešama, kad TNT sudarančių or
ganizacijų vadovybės valdybon 
išrinkę V. Alksninį nuo LLais- 
vės Kovotojų Sąj., B. Bieliuką 
nuo LRezistencijos S., B. Nemic- 
ką nuo LTautinės Sąj. ir L. Vir
bicką nuo LAS, o šieji pirminin
ku išrinkę V. Rastenį.

Netrukus būsianti sudaryta 
LNT taryba, kurios pirmas suva
žiavimas numatomas pavasarį 
greičiausiai Čikagoje.

Iš VLIKo išėję tautininkai ir 
laisvės kovotojai kartu su LRez. 
Sąj. ir LAS buvo pasiskelbę su
darą koordinacinį centrą, kuris 
dabar pavadintas LNT. Jau tada 
“Dirvoj” Rastenis rašė ir koordi- 
nantų vardu buvo oficialiai skel
biama, kad jie užsiimsią Lietu
vos padėties studijomis ir savo 
patyrimu pasidalinsią su lietu
viška visuomene, skelbdami ži
nias apie gyvenimą, Lietuvoje. 
Dabar kartu su minėtuoju pra
nešimu laikraščiams išsiuntinė- 

- tas 4 pusi, biuletenis su žiniomis, 
paimtomis iš “Tiesos” ir kaiku- 
rių kitų bolševikinių laikraščių. 
Tokie biuleteniai ir toliau kas 
savaitę būsią siuntinėjami vi
siems laikraščiams, kurie užsisa
kysią ir priimsią jų sąlygas, ku
rios šį kartą nenurodytos.

Pirmuosiuose puslapiuose jo
kių nepaprastų žinių nėra, ta
čiau kadangi ne visi | 
gauna sovietinę sp

nimosi. Rašėme anksčiau, kad 
ne vien pabėgėliai Amerikoje, 
bet ir pačioje prezidento tarybo
je, reikalauta griežtsenės poli
tikos tiranijos atžvilgiu. Šio po
būdžio ginčas prasiveržė “nuo
saikiųjų” kaltinimais “griežtų
jų” stovyklos vienam vadui 
John Foster Dulles. Jo linija, at
rodo, betgi paėmė viršų. Niujor
ke ir Vašingtone daug kas laikė 
Eisenhowerio atsakymą Bulga- 
ninui “generolišku”, spėliodami

siuntinėjamas biuletenis kaikam 
bus parankus. Bet čia yra dar 
viena nemaloni pusė. Kaip žinia 
pats viso šito darbo šefas tarnau
ja įstaigoje, renkančioje žinias 
apie okupuotų kraštų gyvenimą.. 
Jo tiesioginis uždavinys rinkti 
ir sisteminti žinias apie okupuo
tos Lietuvos gyvenimą panaudo
jant jam pristatomą bolševikinę 
spaudą ir kitokius šaltinius.

Į tą darbą V. Rastenis nuėjo 
ne kaip asmuo ir ne kaip tauti
ninkų atstovas, bet kaip atstovas 
visų lietuvių. Jei tarnyboje pa-' 
dirbtas darbas bei ten gaunamoji 
medžiaga paskelbiama partijos 
vardu, ar tai kartais nėra tarny
binės padėties panaudojimas 
partijos reklamai?

PAPIGINTA APDRAUDA 
AUTOMOBILISTAMS 

ABSTINENTAMS
Ontario provincijoj susiorga

nizavo “Abstainers Insurance 
Company”, kuri abstinentams 
vairuojantiems teiks apdraudą 
su žymiai didesne nuolaida. No
rintieji pasinaudoti šios bendro
vės patarnavimu turės prisiekti, 
kad nevartos jokių svaiginamųjų 
gėrimų. Pradžioje tokiems bus 
duodama 15% nuolaidos, o po 6 
metų, jeigu nebus turėję nė vie
nos nelaimės — 40%. Jeigu kuris 
abstinentas savo pasižadėjimo 
neišlaikys, apdrauda bus laiko
ma nustojusi galios.

Naujosios bendrovės pirminin
kas yra gydytojas dr. R. B. Hare 
iš Simcoe. Provincijos vyriausy
bės leidimas - char ta jau duotas. 
Netrukus bendrovė tikisi gauti 
Ontario prov. apdraudų departa
mento leidimą ir sekančią vasa
rą pradėti pardavinėti apdrau- 
dos liudijimus. Tai būsią daroma 
daugiausia paštu.

Panaši apdraudos bendrovė 
veikia JAV Obio valstijoj jau 10 
metų. Kanadoje tai pirmas tos 
rūšies bandymas.
ar tai nebus pradžia 1952 m. ža
dėtosios “taikingomis priemonė-

VISUOTINĖ SVEIKATOS APDRAUDA
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1952 - 1953 m. vadovavęs pre
zidentiniam komitetui, kuriam 
buvo pavesta nustatyti tarptau
tinės informacijos gaires. Būdin
ga ir tai, kad prezidentas nepa
sidavė Kongreso ir “nuosaikių
jų” spaudimui įsteigti specialią 
Kongreso atstovų komisiją pri
žiūrėti žvalgybos darbuotę. Jau 
kuris laikas Niujorke puse lūpų 
šnekama, kad ČIA (Centralinė 
Žvalgybos Agentūra) turinti sa
vo “užsienių politiką”, labai pa
vojingą, provokuojančią Sovietų 
Sąjungą.

Partizanų talkininkų > 
sumažinimas
“Nuosaikiųjų” laimėjimu 

gi laikytinas “išlaisvinimo” 
pių sumažinimas. Pasak 
Times, ČIA iš pavergtųjų tautų 
vyrų organizavusi specialius pa
rengtų parašiutininkų dalinius, 
kurie karo atveju būtų išmesti 
už priešo linijų užmegsti ryšius 
su partizanų daliniais. Bene dar 
prieš “Ženevos miražams” prasi
dedant, šie daliniai buvę perduo
ti Amerikos sausumos kariuo
menei. Pastaroji šiuos dalinius 
praplėtė, sumodernino ir pada
rė geresniais nei buvusieji “Ran
gers” ar britų “Commandos”. 
Praėjusią savaitę buvo paskelb
ta, kad šie specialūs daliniai nu
tarti panaikinti ir tik įsikišus 
sausumos kariuomenės vadui 
gen. Taylor, buvo sumažinti 
“tik” dviem trečdaliais. Vokieti
joje pasilikęs “10” kovos grupės 
branduolys, Amerikoje — “77”. 
Amerikiečių spauda pakėlė 
triukšmą ir priminė Korėją, o 
“Darbininkas” pasidžiaugė, jog 
“dabar Chruščiovas galės miego
ti ramiau”.

Kongrese padėtis 
suprantama
Resp. Martin baiminosi, kad 

Maskva, kaldama karo baimę

bet-
gru-
NY

liojimą kaip rinktas pirminin-1 Amerikos krantus, nuskubėjo į 
kas. Demokratai nutarė kartoti 
patrauklų tautų laisvinimo šū
kį. Respublikonai ir sekančiuose 
rinkimuose tautybių balsams 
skyrė kur kas mažiau dėmesio, 
tikėdamiesi patraukti mases už
sienio politikos bendra linija. Ta 
pačia ir artėjančios Vasario 16 
proga Vašingtone lankėsi ir kiti 
ALT nariai, kurie taipgi manė 
konkuruoti su PET seimo poli
tikais neseniai priimtais pas patį 
Dulles. Jie manė perimti iš PET 
iniciątyvą išprašydami kitą, a la 
Kersten komitetą, šiuo kartu se
nate. “Specialaus Naujienų ko
respondento” žiniomis, ALT lan
kėsi pas “labai malonaus būdo 
sen. John J. Sparkman” ir klau
sė ar jis senatui nepasiūlytų pa
tyrinėti komunizmo agresiją Lie 
tuvoje. Sen. Sparkman, malo
niai sutiko prašydamas kad jie 
patys atsiklaustų Valstybės De
partamente. ALTo delegacija 
buvo priimta 4-to rango Valsti 
Dept. pareigūno F. B. Stevens, 
Rytų Europos reik, skyriaus ve
dėjo, ir H. Trivers, jo patarėjo

(Nukelta į 2 psL)

Vašingtoną, kur ištisas tris die
nas tarsis su prez. Eisenhoweriu 
ir užsienio r. min. Dulles. Mano
ma, kad jų nutarimai nebūsią 
viešai skelbiami ir apimsią visą 
eilę neišspręstų problemų. Kaip 
matyti iš Edeno pareiškimų, Bri
tai norėtų sutarti su Vašingtonu 
bendrą pareiškimą dėl kolonio- 
lizmo Afrikoj ir Azijoj, kur dėl 
to jų garbė yra labai smukusi. 
Britai linkę palaipsniui duoti 
savivaldą Nigerijai, kur dabar 
lankosi Anglijos karalienė ir kt. 
sritims. Amerika į kolonializmą 
jau iš seno kreivai žiūri ir nori 
greitesnio jo galo. Be to, Edenui 
labai rūpi Vid. Rytai. Esą jis 
siūlysiąs JAV veikti bendrai ir 
panaudoti Izraelio - arabų ginčui 
spręsti panašius būdus kaip 
Triesto probelmai 1954 m., bū
tent neviešas derybas kurioj 
nors nors neutralioj sostinėj. 

, Bus svarstomi ir kiti aktualieji 
klausimai.

Sovietų blokas Prahoj
Kaip jau įprasta, sovietai vie

na ranka siūlo taiką, kita — stip
rina savo karinį pajėgumą. Var-

Praėjusių metų rudenį per 
Kanados provincijų min. pirmi
ninkų ir feder. vyriausybės kon
ferenciją buvo iškeltas reikalas 
visuotinės sveikatos apdraudos. 
Feder. vyriausybė tada pažadėjo 
klausimą studijuoti. Praėjusią 
savaitę tam reikalui Otavoje bu
vo sušaukta speciali suinteresuo
tų provincijų konferencija, ku
riai pirmininkavo svikatos min. 
Martin. Konferencijos nutarimai 
dar nėra paaiškėję, bet iš pa
skelbtų pranešimų matyti, kad 
visuotinė sveikatos apdrauda ga
li būti įvesta palaipsniui ft* tai po 
dvejų - trijų metų. Feder. vy
riausybė sutinkanti remti planą 
apmokėdama pusę išlaidų, kurių 
per metus, manoma, susidarytų

apie $300 mil. Ontario prov. vy
riausybė labai nori tokio plano, 
bet reikalauja didesnio feder. 
vyriausybės prisidėjimo — bent 
60%; be to, ji priešinga feder. 
vyriausybės pasiūlymui daugiau 
remti neturtingąsias provincijas, 
nes tuo atveju Ontario gyvento
jo doleris gautų 40ė paramos, ki
tų provincijų — 60-70< Quebeco 
prov. atstovas, sveikatos min. A. 
Paquette, nerodo didelio susido
mėjimo planu, kuris esą neatsi
žvelgiąs į jo provincijos autono
miją. Visuotinės sveikatos ap
draudos planui įgyvendinti rei
kia, kad bent šešios provincijos 
jame dalyvautų, jų tarpe Ontario 
arba Quebec, t.y. didesnė pusė 
krašto gyventojų. Tuo tarpu fe-

I

der. vyriausybės pasiūlymai yra

ATVYKO SOVIETŲ 
DELEGACIJJA

Į Otavą atvyko prekybinė so
vietų delegacija, kuri tęs drybas 
su Kanados vyriausybe. Jos bu
vo užmegstos L. B. Pearsonui 
lankantis Maskvoje. Numatoma, 
kad Kanada galės eksportuoti 
savo kviečius iš Vancouverio į 
rytinę Rusiją. Esą taip būsią pi
giau nei gabenti Ukrainos kvie
čius geležinkeliu per Sibirą. So
vietai galės importuoti Kanadon 
mangano, odų, kailių ir tt.

¥< v

Iš S. Arabijos—- 
lia, tai esą tik 

tradicinė plataus masto medžiok- . 
lė, bet tuo, žinoma, niekas netiki, 
juoba, kad ten dalvaują ir egip- . 
tiečių kariniai daliniai. Ikišiol 
susidūrimų neįvyko. Naujoji 
Jordano vyriausybė bando at
statyti tvarką.

Derybos dėl Kipro
Jau keturi mėn. britų gen. gu

bernatorius Harding derasi su 
Kipro salos ortodoksų arkivys
kupu Makarios. Praėjusią savai
tę gubernatorius, grįžęs iš Lon
dono su naujais pasiūlymais, vėl 
buvo susitikęs su arkivyskupu, 
tačiau susitarimo dar nematyti. 
Kipriečiai reikalauja susijungi
mo su Graikija plebiscito keliu, 
o britai nenorėtų netekti pasku
tinės savo bazės Viduržemio jū
roj. Tuo tarpu kipriečių vadai 
svarsto naujuosius pasiūlymus.

— Paryžius. — Nauju min. pir
mininku pakviestas socialistas 
Guy Mollet. Mendes - France su
tiko būti vicepremjeru.

UŽDRAUDĖ POPIEŽIAUS 
SUKAKTĮ

Kovo 11 d. katalikų kraštuose 
minima Pijaus XII 80 m. am
žiaus sukaktis. Didesnės iškilmės 
rengiamos Romoje, kitur ji bus 
paminėta daugiausia dievna- 
miuose.

Šios sukakties minėjimo pabė
go Jugoslavijos vyriausybė ir iš-, 
leido įsakymą policijai išvaikyti 
betkokias iškilmes, rengiamas ne 
dievnamiuose. Kiekvienas kata
likų pasireiškimas būsiąs laiko
mas sąmokslu prieš valstybę. 
Slaptoj instrukcijoj komparti
jai sakoma: “Kiekvieno draugo 
pareiga yra daryti visa, kad bet- 
kokia manifestacija už popiežių 
baigtųsi fiasco. Tą dieną orga
nizuokite priešingas manifesta
cijas ... Patraukti jaunimui or
ganizuokite šokius...”

QUEBECO ARKIVYSKUPAS
— KANADOS PRIMAS

Popiežius Pijus XII suteikė 
prifno titulą Quebeco arkivysku
pui Maurice Roy. Tai garbės ti
tulas, pradėtas teikti 5-6 š. vie
nam iš kurios valstybės vysku
pų, kurių vyskupijos pasižymi 
savo senumu arba reikšmingu
mu. Mūsų laikais primo titulą 
turi šie arkivyskupai: Lijono — 
Prančūzijoi, Toledo — Ispani
joj. Salzburgo — Austrijoj, 
Gniezno — Lenkijoj, Prahos — 
Čekoslovakijoj, Malinęs — Bel
gijoj ir Gran 
Vengrjoj, 
yra seniausia 
joj daly JAV. J! -įsteigta 1657 m.
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KLB KULTŪROS FONDO
PRANEŠIMAI Nr. 1

.. Kultūros Fondo plenumo po
sėdyje, sausio 21 d. T. Lietuvių 
Namuose, 235 Ossington Avė., 
pasiskirstyta pareigomis:

Izabelė Matusevičiūtė — pir
mininkė, cįr. Adolfas Šapoka — 
I v’icepirm’, dr. Martynas Any- 
sas — IĮ viėepirm., Salomėja Sa
kalauskienė — sųąirašinėjįmų

sėdžių; ‘protokolų secret., kun, 
Boleslovas Paceyičius — teatro 
ir muzikps reikalams, dail Juo-

Bškys — meno reikalams, 
atstovas Lietuvių Dailės Insti- 
įiĮto. ’Ąntąnas ŠUpronas — spor
to; reikalams, atstovas FASK-to 
Kanados apygardos.

’ Švietimo skyrius: Pranas Ma- 
čiulaitis — pirm., Onutė Gailiū- 
nąitė — vicepirm., Marija Gu
daitienė - Daukšytė.— sekret.

Finansų skyrius: Jonas Karka 
— pirmi, Vytautas Abromaitis — 
sekretorius ir Vladas Kazlaus
kas ;— iždininkas.

Kultūros . Fondo nariai reiškia 
nuoširdžią padėką už sėkmingą 
veiklą buvusiam pirmininkui 
Antanui Rinkūnui, Švietimo sk. 
pirm. Vitaliui Matulaičiui, Fi
nansų sk. pirm. M. F. Yokuby- 
nienei, visiems buvusiems KF 
nariams, bei visiems Kanados KF 
įgaliotiniams.

Ypatingos padėkos susilaukia 
buvusieji Finansų sk. nariai, nes 
buy. ižd- Yladas Sonda perdavė 
virš $600 sumą kartu su visomis

kasos knygomis.
Naujus įnašus padarė KLB 

Toronto apyl. v-bos kasininkas 
tnž. Lėlys $85.50, procentą nuo 
solidarumo mokesčio ir KLKa- 
:alikių Moterų Toronto skyrius 
>100 — pirmą įnašą premijai, 
skirtai vaikų literatūrai.

Nutarta: a. Suorganizuoti ta
pybos bei skulptūros kilnojamą
ją parodą. Jos organizavimas pa
vestas dail. J. Bakiui; b. Prisidė- 

; ti prie ruošiamo JAV Liet. B-nės 
kultūros kongreso programos, 
kuris įvyks birželio 30 d. ir lie
pos 1 d. Čikagoje kartu su Lie
tuvių I-ja Dainų Švente, c. Su
ruošti pedagoginę, savaitę Toron
te ir visose didesnėse lietuvių 
gyvenamose vietovėse, d. Sukel
ti $800 sumą jaunimo literatūri
nei premijai: dramos veikalui ir 
apysakai, romanui ar panašaus 
žanro jaunimo lektūrai tinkan
čiam veikalui. Vaikų literatūri
nei premijai sutelkti $300, kurios 
pirmas įnašas — $100 jau gau
tas iš KLKat. Moterų D-jos To
ronto skyriaus, e. Paremti jauni
mo stovyklas, jaunimo kultūri
nius klubus bei atskirus pasiro
dymus. f. Finansuoti bent vieno 
mokslinio veikalo išleidimą, ku
ris turėtų propagandinės reikš
mės lietuviu mokslui ir laisvini
mo akcijai.

Kultūros Fondo adresas: 235 
Ossington Avė., Toronto, Ont.

KF valdyba.

Tf umpaūkinį apžvalga
Į kur einame, ar gėrėja ekono

minės perspektyvos? Klausimas, 
atrodo, trumpas, bet reikalaują 
ilgo, painaus, komplikuoto 
vedžiojimo statistikos* lentelių 
koridoriais, ’kad gavds kiek pa- 
.tikimesnį atsakymą.

Sunkiausia yra būti pranašu, 
sakoma, meilės, politikos ir eko
nomikos srity, ypač gi posū
kiams iš anksto atspėti, nes tai 
labiausiai slidžios, nepastovios - 
įvairuojančios gyvenimo sritys, 
jei nepalikti vietos naujiems fak
toriams, jų kombinacijoms, ku
rios atsiranda staigiai ir netikė
tai. Taip ir daugelio ekonominiai 
pranašavimai dėl 1955 m. nepa
siteisino pilnumoje.

Atskirai nuo valdančiųjų li
beralų, kurių lyderiai (vargu, 
tačiau, ar skirtųsi daug konser
vatoriai, ar kita partija, suėmu
si į savo rankas centrinę Otavos 
valdžią) — visada šūkauja apie 
gerėjimą, geryn ėjimą, reikalin
ga paieškoti daug patikimesnio 
šaltinio, o tokiais; be abejo, bū
na didžiųjų prekybos, pramonės 
koncernų ir bankų metinės apy
skaitos, kur randame šaltą skait
linių kalbą, laisvą nuo karštų, 
praskiestų, melagingų tiradų bei 
pažadų.

Čia reikia išskirti piršlio - me
lagėlio, valdžios ponų bei poetų 
melas, konstruktyvus, niekam 
nekenkiąs. Jeigu istorikui, me
dikui, technikui — draudžiama 
melas, tokio jie ir nepraktikuo
ja, tai kas uždraus poetui svai
čioti apie “dainuojančią žemę”, 
“krintančias žvaigždes”, ar pirš
liui kiekvieną merginą vaizduo
ti reta princese, o jaunikaiti — 
kunigaikščio tolimu giminaičiu... 
Taip valdančios partijos didikų 
rėkavimai bei išpūsti “pranaša
vimai” turi tikslo ne vien ginti 
savo partijos kromelį, bet ir daug 
rimtesnį norą — apsaugoti vi
daus rinką nuo įpirkimų suma-

ST. BIJŪNAS

Fašinglonas sveiksta
\ (Atkeltą iš 1 pųsLl bėtasi jo energija .ir tikėtasi, kad do, kaip tam buliui raudona, 
fclrip, ^Čekoslovakijos ir Len- jąm pasiseks Vyriausiojo ĮUetu- Tąip jis reaguoja į tai-ką mes

bėtasi jo energija .ir tikėtasi, kad do, kaip tam buliui raudona.
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J . giO sėkmingumu abęj
Edenas - Eisenhov, __

į Niujorke mahomaįjkad Edeno
- Eisenhowerio konferencijoj iš
laisvinimo reikalas hus irgi pa
liestas. Juo labiau dabar po są
moningo Dulles užsiangažavimo 
Pavergtųjų Tautų politikams. 
Realistai britai seniai norėjo nu
rašyti Pabaltijo tautas ir Lenki
ją de facto; esą verčiau sovietų 
neerzinti. Amerikos griežtas nu
sistatymas “nelaužyti principų” 
juos vis sulaikydavo nuo tokių 
dalykų kaip pabaltiečių aukso 
fondų atidavimo sovietams. Pa
vergtųjų tautų politikai bandė 
kalbinti Edeną, kad prisimintų 
jų reikalą Vašingtone ir kad jis 
ar jo užsienių reik, ministeris 
juos priimtų pasimatymui. Atro
do, jie norėjo gauti ir britų už
tikrinimą, kad Jo Didenybės 
Karalienės vyriausybė niekad 
nesiliės su .sovitiniais tironais 
į jokius) kompromisus.

Nevisi patenkinti
Čiango — Kinijos atstovas J. 

Tautose dr. Čang, kalbėjęs pra- 
. ėjusį savaitgalį pabaltiečiams 

studentėms, NYTimes žiniomis, 
skatino pavergtuosius energin
giau burtis į pasaulinį sąjūdį ko
vai prieš Maskvos propagandą ir 
tikslus. Įdomu, kad VLIKo nau
jasis pirmininkas, tik atvažiavęs 
Niujorkan lietuvių spaudos žmo
nėms sakė esąs suinteresuotas 
užmegsti ryšį tam pačiam tiks
lui su Pietų Korėjiečiais ir kt. 
Azijos tautomis, d ypač su seniau 
pavergtomis sovietų tautomis. 
Jonas Matulionis, buvęs Kana
dos Bendruomenės pirmininkas, 
Vėliau sakė gal turėsiąs daugiau 
ką*spaudai tuo reikalu pranešti 
grįžęs iš Europos. Niujorke ste-
- ' f. 3 T'
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žėjimo (mat, tautos gamyba ei
na ne tik eksportui, bet didesne 
dalimi, vidaus rinkai). Įpirkimai 
gi staiga ima mažėti, kai varto
tojai išsigandę depresijos, šoko
si į perdėtą taupymą, nuplauda
mi nereikalingas ar nebūtinas 
išlaidas. Rezultate tuč tuojau nu
kenčia alaus, vyno pramonė, šo
kolado, tabako fabrikai, rūbų 
siuvyklos ir sumažindąmos ga
mybą — sukelia destruktyvų ra
tą pramonėje. Greit mažinirho-- 
siaurinimo kryptimi pasuka ir 
daugelis kitų pramonės šakų, vi
sur sukeliant tūkstančius naujų 
bedarbių. Užkrečiantis įsisiūba
vimas, paprastai vadinamas, psi
chologiniu faktorium iki tdm tik
ros ribos ir pateisina konstruk
tyvųjį melą, ypač jei tuo laiku 
nesnaudžiama, o sujungiama pa
tylom su gydomąja mašinerija, 
kuo, tačiau, -liberalai, anot opo
zicijos — niekuomet perdaug ne
pasižymėjo, nebent savo naudai. 
Taip 1949 ir 1953 m., jausdami 
ūkio smukimą, liberalai 12 mėn. 
anksčiau paleisdavo parlamentą 
ir darydavo naujus rinkimus, ne
laukdami, kol visuomenė gali 
pasišiaušti jų nenaudai. Tikrai 
visi pastebėjom 1954 m. atoslū
gį (metalo, tekstilės ir anglių 
pramonėje net pusiau depresi
ją), kuri nusitęsė ir į 1955 m. 
pavasarį.

“x he Globe and Mail”, kuriam 
nerimtumą sunku prikišti, 1955 
m. sausio - vasario njėn. dar 
linksniavo ekonominį letargą, 
atslenkančią “netikrumo jūrą”, 
tačiau į vėlų 1955 m. pavasarį 
reikalai staiga pradėjo taisytis. 
Ir dabar turėdami galimumą da
ryti apžvalgą mažne už pilnus 
metus mes matome — jeigu ta
čiau skirti du dalykus, būtent 
biznio ir darbininkų gerovę — 
tai bizniui 1955 metai skaitėsi 
labai geri — “bumo”, mažne, re
kordiniai metai, nors, deja, su 
keistais svyravimais: vienų ša
kų kritimu žemyn, tarsi kompen
suojant kitų (naftos, plieno, ge
ležies rūdcAs) peršokimą bet ko
kių ligi šiol pasiektų ribų. Bend-

eik. nebuvob< ~ kad-‘<D^^ . 
prieš VLIKą' puolimų, nors kiti 
manė, kad frontininkų sugrįžimo 
lauktina pirmiausia.

Ukrainiečiai 
reikalauja

Įtikinančiam vedamajame “The 
Cause of US International fai
lure” Amerikos Ukrainiečių Kon 
gresas kultūriniame bei politi
niame žurnale “The Ukrainian 
Quarterly” mano, esą, Amerika 
niekad neatsieksianti tikrosios 
taikos iki ji griežtai nesilaiky
sianti Amerikos Nepriklauso
mybės Deklaracijos principų; 
nesiims iniciatyvos ir nebus di
namiška, kol nebus stipri idea
listiškai ir kariškai, nedrįs at
skleisti sovietų veidmainystės, 
iki Amerika nepaskelbs esanti 
už Ukrainos, Kaukazo, Tadži
kistano ir kitų Rusijos pavergtų 
tautų išlaisvinimą; iki Valstybės 
Departamente viešpatauja pro- 
kerenskiška Rusijos “matuškos” 
linija, siekianti išsaugoti Rusijai 
jos kolonijas.

NYTimes Sulzberger keliais 
atvejais nurodė Maskvos kolo
nizmo pavergtas tautas, o pra
ėjusią savaitę skundėsi iš Pary
žiaus, jog Maskvos cenzūra 
esanti ypač tuo reikalu jautri. 
Jis rašė: “Chruščiovui nebuvo 
keista, kad jo kalbės apie kolo- 
nizmą klausėsi delegatai iš ka
daise nepriklausomų Lietuvos, 
Latvijos, Estijos, Kokandos ir 
Bokharos valstybių...” Kitos 
dienos pranešime Sulzberger 
citavo vieną Chruščiovo pati
kėtinį, kuris pareiškęs, esą, kai 
“Chruščiovas išgirsta jus ame
rikiečius kalbant apie “išlaisvi
nimo politiką”, jam viskas atro-

reikalavimas
Prieš kelis metus “lenkui” Ju

liui Epšteinui kilo mintis at
skleisti pasauliui pavergt, sovie
tų tautų likimą papasakojant kas 
dėjosi karui pasibaigus repatria
cijos stovyklose. Jam pasisekė 
prisikalbinti Niujorko kongres
meną A. Bosh, kuris tuo tikslu 
atstovų rūmams įteikė rezoliuci
ją 137. Amerikiečių masėms ši
tokios aiškios minties, kad Ru
sijos kolonizmas nesiskiria nuo 
Ispanijos, Olandijos, Prancūzi
jos ir Anglijos kolonizmo, pra
ėjusią savaitę žymūs Amerikos 
sovietikos komentatoriai ir poli
tikai kaip Buckley, James Burn
ham, Bliss Lane,-Don Levine, 
Sol Levitas, Eugene Lyons, Sca- 
nan ir Schlamm viešu laišku NY 
Times kvietė amerikiečius šiai 
rezoliucijai pritarti. Tai jau gra
žus žingsnis priekin.

fct vfe; ra garnJHį 
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vargu ar turėtų, daug vertės. 
Uranijų, naudojamą atomo skal
dymui bei bombų gamybai, ame
rikonai noriau perka iš Belgų 
Kongo (Afrikoje) ir kit. tolimų 
šaltinių, manydamiesi, kad arti
moje Kanadoje šią prekę ras ir 
vėliau, kai bus jau iš tolimųjų 
rinkų išstumta. Ta pati rezerva
vimo ateičiai politika, kuri fak
tiškai yra žalinga Kanadai, pasi
reiškia pas amerikonus dar naf
tos srity, ir, aišku, kelia Kanado
je susinervinimo, nebe tik šnai
ravimo į gerbūvio planus, bei jų 
evoliuciją dėl jankių daromo 
“sabotažo”. Kadangi bizny sen
timentų nėra, tai amerikonai vi
siškai nesiskaito, bent jau nesi
varžo prieš besipučiantį jų nykš
tuką - kaimyną, kai jo gyvento
jų’ skaičius tėra 9:100 (lyginant 
su JAV), o ekonominis potencia
las tik 6^:100, ir ne taip svarbu 
didžiuliai tušti, tik e baltomis 
meškomis gyventi tinkami plo
tai Arktikos srity. Tai reikalinga 
suminėti, nes kitaip keltų daug 
neaiškumo Kanados “savaran
kiškumas” užsienio politikoje, 
neva aklai pataikaujant Mask
vai, tuo stengiantis pavaryti mo
ralinį kylį savo JAV kaimynui. 
Taip išpūstą, propagandinę žve
jybos ministerio Sinclair 1955 m. 
pavasarį kelionę į Rusiją sekė 
šį rudenį Pearsono, užsienių rei
kalų ministerio, vizitas Maskvo
je, kuris, pažymėtina, visai ne
atsitiktinai sutapo su Kanados 
dolerio kritimu ir kuris dabar 
jau žemiau stovi už savo ameri
koniškąjį brolį, sukeldamas tuo 
logiškąjį klausimą, ar tai jau ga
las, ar prasidėjęs gana pastovaus 
Kanados dolerio kritimas — dar 
tęsis ir ligi kurio taško nueis?

Grįžtant prie pono Pearsono 
vizito į Maskvą, dėl kurio pusiau 
oficialiai iš anksto buvo pareikš
ta, kad būsią siekiama, neva 
ekonominių santykių pagyvini
mo, reikia suabejoti, ar p. libe
ralų lyderiai Otavoje patys nai
viai tiki tokiais menkais laimė
jimais, geriausiu gi atveju, ga
limais išplėsti ligi kelių dešimtų 
milijonų dolerių į metus — at
sverti iš lygsvaros vis labiau iš- 
slystančią Kanados prekyba su

partnerį, padaryti nuolaidesnių 
Kanadai, nes antraip galėtų tu
rėti labai nemalonių politinių 
rezultatų prieš viešąją opiniją, 
ypač prieš atbundančias Azijos - 
Afrikos tautas diskredituojant 
JAV anti-rusišką užsienio poli
tiką. Tuo atžvilgiu liberalinė 
Kanada jau pralenkė ir konser
vatorių valdomą Angliją, bet ne
sistebėkime patyrę, kad Kana
dosdes prekybos su JAV deficitas 
už 3/4 1955 m. (taigi Pearsono vi
zito išvakarėse) jau buvo 150 mi
lijonų dolerių pašokęs, lyginant 
net su 1954 m. deficitu! Kanados 
eksportas į Pietų Ameriką ir į 
Tol. Rytus taip pat krito (lygi
nant su 1954 m.). Skirtumą už-, 
lygino užsienio prekyba nepro
porcingai padidėjusi į Britų im
periją ir i pačią Angliją, kuri 
smarkiai pataisė Kanados 1955 
tn. finansus. Tačiau tenka abe
joti, ar tai nebus laikinai, nes 
Anglija labai susirūpino apsau
ga savo tirpstančių aukso fondų 

i ir ruošiasi smarkiai apkarpyti 
savo gyventojų infliacinį užsie
nio prekių įpirkimą.

Vidaus rinka Kanadoje 1955 
m. labai pagyvėjo, ypač staty
bos. Pastatyta rekordinis skai
čius naujų gyv. vienetų — 125.- 
000 lyginant su 102.000 1954 m. 
bėgy. Suminėjus pakilusią miške 
bei mineralų pramonę, tenka pa
žymėti iš Labradoro gaunamą 
augštos rūšies geležies rūdą, 
pradėtą eksploatuoti 1JJ54 m. rug
pjūty, kurios pirmais metais iš
kasta 4 milijonai tonų, sekan
čiais (numatoma) 6, dar sekan
čiais 10 ir kai šv. Lauryno kana
las bus baigtas, pasieks 20 mili
jonų tonų. Žinoma, tai vis pro
jektai, nes Labradoro rūda dau
giausia eis į JAV ir produkcija

priklausys nuo JA^ kapitalo in
teresų ar kaprizų. Numatoma į 
Centr. Kanadą atvesti natūralias 
dujas iš Albertos, ir net Toron
to - Montrealio šaką užbaigti 
1956 m. gale, bet tai — taip pat 
tik projektai

O nežiūrint to, Kanados dole
ris Wallstreeto biržoje dar po 
truputį krenta. Tam yra daug 
priežasčių. Bet pagrindinė turi 
būti pats ekonominis status. Ke
li dienraščiai, jų tarpe ‘‘London 

!Free Press”, su 100.000 tiražu, 
1955 m. Kanados gamybą verti
na 24.240.000.000 dolerių, (vietoj 
26 bilijonų, liberalų Otavoje tri
mituojamų), prisimenant net re
kordiniai gerus 1953 m. su 24.400 
milijonų, kai tuo tarpu 1955 m. 
sausio - vasario - kovo mėn. ga
myba gi stovėjo kritiškai žemai 
su 600.000 bedarbių, arba 12% 
visų dirbančiųjų.

Bet Kanada yra demokratinis 
laisvių kraštas, kur laisva valia 
— girtis, ir laisva-----netikėti,
turint galvoje, kad gyrimasis — 
yra silpnybės ženklas. Žmonių 
renkama valdžia gali būti ir kri- . 
tikuojama. Jos klaidas slėpti —. 
nėra pagrindo. Vienu iš tų opių
jų punktų yra — nedarbas. Tu
rint omeny, kad JAV net 1929 - 
1933 depresijos metais tebuvo 
25% bedarbių, Kanadoje jų pro
centas — per augštas ir pereitos 
žiemos skaičiai dažnai buvo ci
tuojami Europos spaudoje, ko 
dėka imigracija į Kanadą 20% 
krito, važiavo beveik tik giminės 
senesnių imigrantų ir dėl to be
darbių skaičius' čia gerokai su
mažėjo..

Žinoma, kalbant apie krašto 
gerbūvį, nebūtinai imtina* gal
von esamų bedarbių tūkstančius 

(Nukelta į 7 psl.)

“Žiburiu” 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.

Die no tvarkė:
■■ 1.

2.
3.
4.
5.
6.

3 7.
8.

Susirinkimo atidarymas,
Valdybos pirmininko ir iždininko pranešimai,
Revizijos Komisijos pranešimas,
Diskusijos dėl pranešimų,
1955 m. ataskaitos ir Revizijos K-jos akto priėmimas,
1955 m. pelno paskirstymas,
1956 m. sąmatos priėmimas,
Valdybos ir Revizijos Komisijos rinkimai,

NAUJI RADIJO PRIIMTUVAI- 
Tikra šių dienų sensacija!

Naujauti, tu naturafiu balso perdavimu (High Fidelity), vokiečiu gamybos 
’ radijo pnhutuvah KOFRTING — SABA — BLAUPUNKT.

Muzikos kabinetai, automatiniai gramofonai, garsams užražyti magnetofonai, 
televizijos aparatai, be to, įvairiausi gintariniai papuošalai bei odos iidirbiniai 
gaunami generalinėje atstovybėje —

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

šav/K. MOTUŠIS.
Radijo priimtuvų specialios trumposios bangos jums garantuoja Europos stočių 
priėmimų (Vilnius kasdien 6.30-—7.00 p.m.). Pas mus atliekami specialistų 
technikų visokiausi radijo pataisymai bei perdirbimai. Lengviousios išsimokėjimo 
sglygos: įmokėjus tik 10%, likusi suma ligi 24 mėn. Jūsų vartotas aparėtos 
goiibūti priimtos kaip jmokėjimo pagrindas

ATLANTIC EXPORT - IMPORT CO. Centrinė Prekyba ir Biuras:
_ 926 Dundas St. W„ Toronto

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

HL mi Toronto — 697 Queen St. W.SS Homilton — 236 James St. N. ir
24 H Kino St. W. .

Kitchener — 343 King St. E.
Waterloo — 96 King. St. S.
London — 110/2 King St.
Golf, Ont.

Voncouver

LIET. FRONTO KONFEREN
CIJOS REZOLIUCIJA

JAV ryt. valstybių LF Bičiu
lių konferencija Waterbury, 
Conn., sausio 21-22 d. svarstė ir 
Lietuvos išlaisvinimo organiza
cijos reikalą, tuo klausimu savo 
nusistatymą išreikšdama specia
lia rezoliucija, kurioje sakoma:

“LF visą laiką buvo ir tebė
ra už vieningą bendrą laisvinimo 
darbo vadovybę, kuri žengtų 
laisvinimo pastangų priekyje, 
derintų jas ir apjungtų gyvąsias 
visuomenės jėgas.

Konferencija apgailestauja są
lygas, dėl kurių didelė gyvųjų 
visuomenės jėgų dalis nebėra 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto atstovaujama, su dė
mesiu konstatuoja jo paties pri
pažintą sanacijos būtinybę ir lai
ko šio momento lietuviškuoju 
reikalu visiems ieškoti kelio ir 
būdų sutelkti visas lietuvišką
sias jėgas vieningai vadovauja
mai Lietuvos laisvinimo kovai.

Kol tai bus pasiekta, konfe
rencija pabrėžia, kad, ir kol kas 
dirbdami sau, visi laisvinimo 
veiksniai ir veikėjai tarpusavio 
santykiuose privalo laikytis mo
ralės, geros valios, tarpusavio 
pagarbos bei vieni kitų apykan
tos, politinės išminties ir apdai
rumo, kad organizacinė nedar
na nevirstų kad ir netiesiogine 
tarnyba Lietuvos laisvės ir ne
priklausomybės priešui.

Kelyje į Lietuvos laisvinimo 
kovai vieningos vadovybės at
statymą konferencija laikytų 
pozityviu dalyku visy rezisten
cinių sąjūdžių santykių suglau- 

Idinimą...”

nė- 
k^a i čiuo t h, t ik im a si pasieks, 

kaip nfekū’dmet ligi, šiol; 26 bi- 
lionų ribą (ftors finansų ministe- 
ris p. Harris pranašavo 25% bi- 
lionų), kai tuo tarpu 1954 m. vos 
siekė 24 bilionus. Valdžios lyde
riai pranašauja — bumo tęsinį 
toliau ir kad 1956 m. tautos ga
myba --mažiausiai pasieks 26% 
biliono dolerių. Blaiviai žiūrint, 
net jeigu taip būtų, reikia neuž
miršti betgi, kad šią sumą turėtų 
išpūsti, šalia gamybos didėjimo 
dar ir — kylančios kainos bei pa
kelti'atlyginimai ir tai — visų 
pagrindinių šakų darbininkams. 
Šalia to Kanadoje kasmet priau
ga vidutiniškai apie 100.000 nau
jų darbininkų, plius 50-75.000 
imigrantų, taigi šis darbo rankų 
prieauglis kasmet vidutiniškai, 
jau -esamu standartu, turi išpūsti 
300-400 milijonų dolerių Kana
dos gamybą, kurią kaikurie ge
raširdžiai Otavoje negaišdami 
tuoj pasišoksta priskirti krašto 
gerbūvio kilimui. Juk Kanados 
gyventojų skaičius kai kada pa
dvigubės ir jeigu tada tautos ga
myba taip pat pakils dvigubai, 
argi tai reiškia kokį gerbūvio 
didėjimą, aišku, kad ne ir pats 
klausimas tai jau pusiau atsaky
mas. Pereitų 1955 m. gamyba at
skirom šakom svyravo šitaip:

Ūkininkų pajamos’ krito (ir 
dar krenta), dėl rinkų stokos, 
tekstilė (ir dalis siuvyklų) krito, 
anglies kasyklos — krito.

Pakilo — automobilių pramo
nė. nežiūrint JAV ekspertų pra
našauto “sieko” (mažėjimo) 1955 
m. antram pusmečiui, ir beveik 
pasiekė 1953 m. rekordinės ga
mybos 481.000. Plieno pramonė 
pereitų metų gamybą prašoko 
40%, ir net rekordinius 1953 m. 
— 10%. Pažymėtina, kad japonų 
plieno importas per metus pa
šoko iš vieno į du milijonu tonų, 
japonų prek. ministeris aplankė 
Otavą su pasiūlymu — padidinti, 
pagerinti bei atpiginti jų plieną, 
kurio eksportui jie neturį rinkų 
(išslydus Kinijai, kuri buvo jų 
natūrali rinka per šimtmečius). 
Tikimasi, kad 1955 m. plieno pro 
dukcija bus pasiekusi 4% mili
jonų tDnų.

Statyba smarkiai pagyvėjo ir 
pastatyta apie 125.000 naujų gyv. 
namų (1954 — 102.000).

Šv. Lauryno upės pagilinimas 
okeaninių laivų navigacijai, pa
darant Čikagą, Toronto ar St. 
Sault Marie, Ont., jūrų uostais— 
padarė gerą pradžią.

Kasyklų ir miškų pramonė — 
neparodė atoslūgio. Naftos pra
monė — visose trijose prerijų 
provincijose — dar vis didėja. 
Uranijaus rasta nauji klodai Sa- 
skačevane ir apie Blind River, 
Ont., stengiamasi pritraukti JAV 
kapitalą, be įcurių šie “radiniai”

Greičiau norėta politiniu manev
ru, neva pataikavimu, rusams 
(tikrumoje, Kanada palieka ir 
toliau anti-bolševistinė visuose 
didžiuosiuose interesuose) pagąs 
dinti Ameriką, kaip ekonominį

IŠ PRAEITO KARO UŽRAŠU

NusfatyttfTaiku* nešusirinkus kvorumui, po valandos šaukiamas 
kitas susirinkimas, kuris bus teisėtas neatsižvelgiant į dalyvaujan
čiųjų skaičių. *

Šėrininkas, negalįs susirinkime dalyvauti, gali raštu įgalioti 
save atstovauti kita šėrininka. '

erodromo puolimas
(Pabaiga)

— Hallo, Kenway, Filmstar 
Leader calling — what about 
the Tiffie boys?

Nejuokais susirūpinau. Per- 
skridome Elbę ir jau horizonte 
gan aiškiai galėjome matyti 
Schwerino ežerą, bet Typhoons 
eskadrilės vis dar niekur nesi
matė.

Po trupučia pertraukos lako
niškai, bet pakankamai aiškiai 
Kenway atsakė:

— Hallo Filmaster Leader, 
man labai nesmagu tai pasakyti, 
bet kažkas' netvarkoje su Tif- 
fies. Darykite kas įmanoma ir 
be jų.

Geras malonumas! Be prieš 
priešlėktuvinių Typhoons mes 
būsime kaip į patį pragarą pa
kliuvę. Rikiuojant lėktuvus puo
limui, manau, mano balsas ne
buvo tvirtas.-

Didelio mėlyno ežero apsupto 
pušų miškais pusiasalyje buvo 
Schwerin. Gražus mažas mies
tas su renesanso bokštais ir ži
bančiais nuo saulės stogais. Va
karų pusėje puikus aerodromas 
su sveikais namais ir maskuotais 
angarais — nedaug tokių yra 
Vokietijoje belikę?

Buvome 14 tūkstančių pėdų 
augštyje ir skridome tiesiai pro 
kairę aerodromo pusę pirmyn, 
lyg visai nė negalvodami apie 
užpuolimą. Turėjau laiko gerai 
apžvelgti visą lauką. Aiškioje 
pavasario žolėje ryškiai skyrėsi 
maži juodi kryžiai kaip tik ten, 
kur ir tikėjomės juos būsiant. 
Bet ypatingai gerai matėsi vie
nas, du, keturi, septyni — prieš
lėktuvinės bokštai su jų šešė
liais aiškiai atsimušančiais ae
rodromo pakraščiuose.

— Dėmesio, Filmstar Leader, 
sviedinių sprogimai šeštoje va
landoje. — Du šimtai j5rdų už
pakalyje mūsų pakankamai aiš
kiai pasirodė sprogusių 88 mm 
kalibro sviedinių dideli dūmų 
kamuoliai. Gerai, u^ penkių se
kundžių pradėsime puolimą. Mes 
skridome dabar tiesiai į saulę, 
o' aerodromas buvo užnugaryje. 
Baimė sukaustė gerklę, kad vos 
galėjau kvėpuoti. Paprastai oro 
kautynėse jausdhvausi gan šal
tai, ypač joms jau prasidėjus.

Vertė P. BRAKAS

Bet visai kitas dalykas yra prieš
lėktuvinė ...

— Meskite pagalbinius kuro 
bakus! — įsakiau.

Pilvas susitraukė ir per mane 
visą perėjo didelė silpnumo sro
vė. Vienviečio lėktuvo ypatybė 
yra, kad lakūnui apalpus niekas 
nepastebės, kas ir dėl ko tai at
sitiko.

— Greit apsisukti į kairę 180° 
kampu!

Atsiradome veidu į aerodromą 
su saule užpakaly.

— Smigti žemyn!
Į kairę nuo manęs, nors smigo 

beveik vertikaliai žemyn, septy
ni Tempest laikėsi labai taisyk
lingos rikiuotės.

— Gėlių kvapas! — pašaipiai 
ausinėse suskambėjo Bay Adams 
balsas.

Priešlėktuvinės ugnis! Kris
tau, kokia ugnis! Atrodė, kad 
visas aerodromo paviršius švi
tėjo 20 mm ir 37 mm pabūklų 
liepnelėmis. Atrodė, kad ten jų 
turėtų būti mažiausiai apie ketu
riasdešimt. Žemiau mūsų buvo 
nuklotas tankus kilimas baltų 
sprogimų, o juodi 37 mm kalib
ro sprogimai pasirodydavo vir
tinėse po aštuonis.

Kokia ugnis! Kūniška baimė 
žmogui yra didelis ’dalykas. Ro
dėsi, kad man širdis iššoks per 
burną. Buvau kaip išmaudytas 
tirštu, limpančiu prakaitu. Stip
riai sulenkti kojų pirštai plau
kė batuose pilnuose prakaito. 
Beviltiškai smigome į dūmus 
Sprogimai ir šviečiantys sviedi
nių pėdsakai iš kairės ir dešinės 
viršuje ir apačioje. Bloga pra
našaują akinantys švysčiojimą: 
ir trenksmai apie sparnus.

Atsiradom apie 150 pėdų nuc 
žemės ir dar apie mylią nuo ae
rodromo pakraščio. Matėsi kaip 
žmonės bėgiojo šen ir ten.

— Žemiau, dėl Dievo meilės! 
— šaukiau beveik isteriškai. -

Lygios žolės plotas iškapotas 
pilkais nusileidimo takais iški
lo bėgdamas į mane. Mes darė 
me apie 450 mylių į valandą. Ai
garas ... vilkikas... ir nerangia 
tupį ant savo.Jinam važiuoklių 
Messerschmitai. Maždaug apie

V aldyba

trisdešimt. Po sparnais tūnojo 
sulindę mechanikai, 6 gal ir la
kūnai. Gaila, per daug į kairę. 
Yra už mano šaudymo linijos...

Dvylikos Arądoš grujpė iškilo 
į mano taikinį. Nykštys prisvilo 
prie patrankėlių 'mygtuko. Šau
džiau susijaudinęs, drebėdamas 
ir nieko nematydamas'. Mano 
sviediniai Sudarė kaspiną Spro
gimų, kuris tiesė sau kelią per 
Arados, lipdamas važiuoklėmis, 
apgaubdamas variklius, ar raus
damas žemes. Dūmai.. .‘vienas 
lėktuvas sprogo lygiai, kai aš bu
vau virš jo. Oro smūgis metė 
mano mašiną staigiai į viršų.

Kažkuris Tempest palietė že
mę, sprogo ir išsisklaidė į nedi
deles daleles. Priekyje manęs 
vėl angarai. Vėl šaudžiau. Svie
diniai sproginėjo ant galvani
zuotų geležinių durų ir plieni
nių sijų.

— Sagokis Red 2! Mano Nr. 2 
dideliu greičiu be visiškos kont
rolės skrido tiesiai į mane. Ka
binos dangtis jau buvo nuskri
dęs. Dvidešimt jardų į mano de
šinę, apie 470 mylių į valandą 
greičiu, jis smogė į priešlėktu
vinės bokštą nukirsdamas apa
čioje platformos. Medinės bokš
to dalys pasipylė į orą ir pabūk
las su tarnyba nugriuvo į tuštu
mą. Lėktuvas dar krašte aerod
romo nugriovė kelis nedidelius 
namus ir pasipylė dideliu lieps
nos ir dūmų kamuoliu. Variklis 
nusirito žeme apsuptas ugnies, 
verpetų. Kitos lėktuvo dalys iš
sibarstė po dangų mažais gaba
lais.

Beveik jau po visa... Vienas, 
iu, trys... sviedinių pėdasakai 
mane persekiojo... Įtraukiau 
galvą į pečius ir susiriečiau už 
užpakalinio šarvo... dvylika, 
trylika, keturiolika... Aš išne- • 
šiau savo kailį... Salvė 37 mm 
kai. sviedinių trenkė taip arti, 
kad vien tik ugnį aplinkui te
mačiau. Skeveldros nulijo lėk
tuvą ... devyniolika, dvidešimt! 
Patraukiau vairolazdę ir pakilau 
viršun. Priešlėktuvinė nesiliovė.

Pažvelgsiu Schwerin link, ku
ris po mano lėktuvo uodega bu
vo jau vos hematomas. Tūkstan-

(nukelta į f psT.Y ~~
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TORONTO SAUGOKIMĖS MICHAILOVO PINKLIŲ!
AA. A. Smetonos 12-tos 

metinės
paminėtos pereitą sekmadienį 
pamaldomis abiejose parapijose 
ir iškilmingu minėjimu - koncer
tu šv. Jono Kr. parapijos salėje.

Iškilmes suorganizavo LTS 
Toronto skyrius. Minėjimą ati
darė skyriaus pirm. p. Kvedaras, 
pakvietęs pirmiausia kalbėti 
gen. konsulą min. V. Gylį, kuris 
prasmingai išryškino asmenybių 
reikšmę Lietuvos valstybės ka
rime ir jos gyvenime.
, Specialią paskaitą apie velio
nį prezidentą skaitė P. Budrei- 
ka. Bendrais bruožais apžvelgęs 
jo biografiją bei didžiuosius dar
bus, prieš priekaištus iškėlė ano 
meto Lietuvos gyvenimo kilimo 
faktą, primindamas, kad dažnai 
ir žemųjų pareigūnų ydos pri
metamos viršūnėms. Bendrai pa
skaita buvo nuosekli ir santūri, 
gal tik su per dažnom reabilita
cijos užuominom, jautresnėse 
vietose stengiantis kitų žodžiais 
pasiremti, ypač cituojant ištrau
kas iš M. Biržiškos “Lietuvių 
tautos kelio”.

Po paskaitos sekė 10 min. per
trauka ir koncertinė dalis. Muz. 
St. Gailevičiui akompanuojant 
solistės A. Ščepavičienė ir VI. 
Žemelytė ‘ padainavo po- trejetą 
dainų ir du duetus, kurių vieną 
dalyviai plojimais privertė pa
kartoti. Programoje numatytas 
sol. Br. Marijošius susirgo ir ne
dalyvavo. Meninė dalis buvo ne
ilga, bet dalykai taikliai parink
ti, gražiai išpildyti ir padarė ma
lonaus įspūdžio.

Į minėjimą atsilankė apie 200 
žmonių. Svečių tarpe matėsi taip 
pat Krašto Valdybos pirm. B. 
Sakalauskas ir bent keli kiti Kr. 
V-bos nariai. Įspūdį minėjimas 
paliko gerą ir beabejo laikytinas 
vertingu įnašu valstybingumo 
tradicijų puoselėjimo pastango
se.

Iš “Dainos” veikimo
Sausio 15 d. įvyko grupės me

tinis susirinkimas pas narę Br. 
Pabedinskienę. Narių dalyvavo 
daug. Laiškų — švenčių sveiki
nimų ir padėkų už gautas dova
nas bei iš reikalingų paramos — 
buvo net 34. Ypatingai jautrios 
padėkos iš senelių prieglaudų.

Iš revizijos komisijos paaiškė
jo, kad metinių pajamų turėta 
$1.065,86. Iš tų vien tik senelių 
prieglaudoms išsiųsta $767,51, į 
tą sumą įeina ir 4 prieglaudoms 
laikraščių užsakymas, viso $34. 
Saleziečių gimn. Italijoje pa
siųsta $52,42, iš tų $24,50 suauko
jo pačios “Dainos” narės. Saldo 
1956 m. $216,35.

1956 m: valdyba: pirm, buvo 
prašoma ir pasiliko Br. Žiobie- 
nė, Br. Pabedinskienė ir W. 
Kondrotienė—vicėpirm., J. Ruk- 
šienė — sekt., E. Ališauskienė — 
ižd. Revizijos kom. V. Jasinevi- 
čienė, L. Noyogrodskienė ir E. 
Astravienė. Parengimų vadovė 
— Bronė Dambrauskienė.

■ Pirm. Žiobienė dėkojo už glau
dų ir gražų bendradarbiavimą 
praeityje ir beabejo tikisi, kad 
mes nenuvilsime ir šiais metais, 
o prijautimo ir talkos ji tikrai 
verta, nes atsidėjusiai šalpai 
dirba.

Sekantis susirinkimas įvyks 
vasario 26 d. 3 vai. pp. Prisikėli
mo par. muzikos salėje — III 
augšte, įėjimas iš Rusholme. 
Rengėjos: St. Yokubynienė, L. 
Novogrodskienė, N. Kaveckienė.

Ačiū Br. Pabedinskienei už la
bai gražų ir šilta priėmimą.

M. F. Y-nė.
Siūlo pakelti mokesčius 50% 

namams, kurių dalis kambarių 
išnuomojami!

Praėjusią savaitę įvyko To
ronto metro visų burmistrų kon
ferencija.. Toronto miesto iždi
ninkui Gray pasiūlius, buvo nu
balsuota, kad mokesčiai visų To
ronto gyvenamųjų namų, kurių 
nors dalis kambarių yra išnuo
mojami šeimoms ar pavieniams 

asmenims, būtų pakelti mokes
čiai 50% dabar mokamos sumos. 
• Šiuo nAuju mokesčiu esą sie
kiama Toronto metro pajamas 
padidinti 6 mil. dol., bet tai su
darytų sąlygas, kad neturtingieji 
namų savininkai: naujieji atei
viai, jaunavedžiai, skaitlingo
sios šeimos nebegalėtų turėti sa
vų namelių ir būtų priversti gy
venti kaip nuomininkai turtin
gųjų apartmentuose. Gi nepa- 
slaptis, kad dabar šimtai naujų 
moderniškų apartmentų užmies
tyje stovi apytušti. Turtuoliai 
savininkai padarė spaudimą ir, 
atrodo, laimės.

Naujojo mokesčio priėmimą 
turės dar svarstyti Toronto 
miesto taryba ir Ontario provin
cijos parlamentas.

Mes, naujieji Kanados pilie
čiai, dėl šio neteisingo ir netiks
lingo mokesčio daugiausia nu- 
kentėtume. Todėl mes turime 
siųsti dabar protesto laiškus 
tiems, kurie jį svarstys, būtinai 
organizuotis į Namų savininkų 
draugiją. Turime sekti Toronto 
miesto tarybos posėdžius ir pa
vardes tų aldermanų, kurie dir
ba dėl visų miesto piliečių gero
vės ir taip pat tų, kurie tik ma
žai grupei tarnauja. Per ateinan
čius miesto rinkimus mes turime 
žinoti, už kuriuos verta balsuoti.

Kanados pilietis.
Radijo valanda “Tėvynės 

prisiminimai” atšventė 5 metų 
sukaktį

sausio 28 d. nuotaikingu pobūviu 
su meniška programa.

Šios lietuviškos radijo valan
dėlės pradininku ir vedėju yra J. 
R. Simanavičius, žinomas Toron
to visuomenininkas. Šalia ‘muzi
kinės programos per jį skelbia
mi visi svarbesnieji Ii tuvių ben
druomenės, lietuviškų parapijų 
bei įvairių organizacijų visuome
niniai ir kultūriniai parengimai.

Ši radijo valanda penkerius 
metus tarnavo be skirtumo tiky
bos ir įsitikinimų lietuviškajai 
visuomenei.

Prisikėlimo parapijos patalpo
se įvykusiam jaukiam pobūvy 
dalyvavo ketvertas šimtų žmo
nių. Grojo TLO “Trimitas”. Me
ninę programą atliko šios valan
dėlės bendradarbis, kuris j au ke
linti metai veda politinę apžval
gą, humoristas Vytautas Kasty
tis, Jis paskaitė Toronto bendruo 
menės gyvenimo aktualijas. Sa
vo eilėraščių paskaitė poetas B. 
Rukša, senai jau begirdėtas To
ronto visuomenės. Jo eilėraščiai 
buvo daugiau eleginio pobūdžio.

Atžymėti 100 metų mirties su
kakčiai pagrota ištrauka iš Ame
rikos Balso iš Adomo Mickevi
čiaus minėjimo.

Vakaro nuotaikai paįvairinti 
buvo renkamos skoningiausiai 
pasipuošusios ponios. Tam bu
vo skirtos trys’premijos. Komi
siją sudarė: Augustinavičius, Al. 
Kuolas, Marijošienė, Iz. Matuse
vičiūtė, Portopiejus, Starkevi
čius ir Vekteris.

Pirmąją dovaną — kvepalų — 
alimėjo p-lė Ožolaitėj II-ją — 
saldainių dėžę — Liuda Kuolai-, 
tė ir III-ją Elvyra Žeimienė — 
taip, pat saldainių dėžę.

Buvo ir daugiau įdomybių. 
Pranešėjas buvo J. Dapkus. 
Balius praėjo labai kultūrin

goje ir blaivioje nuotaikoje.
Dalyvė.

Tiltas į salą
Toronto susisiekimo komisijos 

(TTC) prezidentas Allan Lam
port yra paruošęs projektą į eže
ro salas pastatyti tiltą. Pagal 
projektą jis kainuotų $600.000 ir 
būtų pradėtas statyti dar šiemet. 
Tiltas eitų nuo Cherry gatvės į 
rytinį Ward salos ragą. Kadangi 
dabar miestas susisiekimo su sa
lomis palaikymui kasmet pride
da apie $300.000. Lamport pro
jektą žada pateikti dar šį mėnesį 
didžiojo Toronto tarybai.

Pagal projektą už naudojimą
si tiltu turėtų būti įvestas mo
kestis— apie 10 centų.
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;ir kvtose vietose.

Muitas jr visi primokėjimai atliekami čia. 
Garantuotas pristatymas.

nerolas (o galbūt įr politrukas) 
Michailovas sukūrė Rytų Vokie
tijoje komitetą, kurio tikslas yra 
ketveriopas:

1. Aktyvi propaganda tarpe 
emigrantų už grįžimą į savo 
gimtuosius kraštus

2. Diskreditavimas emigrantų, 
jų organizacijų tuose kraštuose, 
kuriuose jie gyvena

3. Per savo agentus supiudy- 
mas' emigrantinių organizacijų 
tarpusavy ir pasėjimas jų tarpe 
nepasitikėjimo vieni kitais

4. Surinkimas tikslių žinių 
apie antisovietinę veiklą emig
rantų tarpe.

Sovietų agentai jau yra stip
riai pasireiškę įvairių tautybių 
tarpe: bulgarų, čekoslovakų, len-

Sugavo kartoteky vagį
Muencheno policija patvirtino 

faktą, kad yra suimtas vienas iš 
įsilaužikų, padėjęs sovietams^ 
bevykdant “Sniego operaciją”, 
grobti iš Rytų kraštų pabėgėlių 
kartotekas. Tai 32 m. “be piliety
bės” šoferis P. Karpacki, gimęs 
Rusijoje. Jam buvo pavykę Mi
chailovo komitetui pagrobti vi- 
ą eilę rusų ir kitų sovietų pa- 
ergtųjų kraštų pabėgėlių karto

tekų ir jas perduoti sovietams. 
Kokių nors brangenybių ar pini
gų grobimu jis nesivertė, tik vie
ną kartą iš vieno amerikiečių 
pagalbinio komiteto biuro pasi- Muencheno pabėgėlių biurų iš-

Karūnos vaidmuo Kanadoje
nedaug ką daugiau, kaip sim
bolinė.

Karalienė Viktorija, gyvenusi 
19 šimt., jautėsi šio proceso 
įskaudinta, ypatingai jautėsi ne
laiminga ir nepatenkinta “pavo
jingai radikalia” Didžiosios Bri
tanijos ministerio pirmininko 
Gladstone valdžia ir yra paskel
busi net raštiškų protestų tuo 
reikalu, bet ir jos aliarmas ne
daug turėjo įtakos.

Antra vertus, moderniųjų lai
kų karaliaus balsas ir įtaka yra 
sveikinama ir dažniausiai labai 
naudinga svarstant valstybinius 
reikalus. Jo (ar Jpš) pageidavi- patarimų savo ministeriams ir, 

nio gubernatoriaus apsaugos lmąi.„paprastei.jxtš -

(CSč). Vieną popietę, sausio 
mėnesio antroj savaitėj Jo Eks. 
Vincent Massey, Kanados gene
ralinis gubernatorius, išvyko iš 
savo oficialiosips rezidencijos 
Otavoje atidaryti Kanados 22-ro 
parlamento trečiosios sesijos. 
Važiavo jis Kanados sostinės gat 
vėmis labai iškilmingai: didingą 
karietą traukė keturi arkliai, jį 
lydėjo Kanados Raitosios Poli
cijos būrys iš 24 asmenų.

Kai Jo Eks. pasiekė parlamen
to rūmus, iškilusius ant uolos 
virš Otavos upės, nuaidėjo saliu
to šūviai iš 100 pabūklų ir gar
bės kuopa, parinkta iš generali- 

pulko, gerbė ginklu. “God Save 

mento augštumose. Mr. Massey 
žengė laiptais link parlamento 
durų, kur Jį pasitiko ir pasveiki
no ministeris pirmininkas, toliau 
nulydėdamas į raudonais kili
mais išklotą senato salę.

Tuo pat metu Pranešėjas, ku
rio titulas ir pareigos siekia ke
lių šimtmečių senumo Britų 
parlamentines tradicijas, nuėjęs 
iš senato salės į parlamento sa
les kitoje rūmų pusėje, pakvie
tė parlamento narius. Tada pra
sidėjo iškilmingas posėdis. Ge
neralinis gubernatorius, vilkėda
mas valstybinę iškilmių unifor
mą ir sėdėdamas sosto kėdėje, 
paskaitė “savo” kalbą apie įsta
tymų projektus, numatomus 
svarstyti prasidedančioje sesijo
je. Kalbos klausė visi ministe
rial, senatoriai ir parlamento na
riai. ‘

Pareigos, kurias šiuo atveju 
vykdė Mr. Massey, yra visai pa
našios į tas, kurias vykdo pati 
karalienė Londone, kai Ji kas
met atidaro Britų parlamento se
siją Westminsteryje. Panašias 
pareigas, (tik kiek mažesnės ap
imties) vykdo ir kiekvienas gu
bernatorius - leitenantas kiek
vienoje Kanados provincijoje, 
kai jis atidaro atitinkamos pro
vincijos parlamento sesiją. Tai 
yra Karūnos vaidmuo mūsų mo
dernioje bet senoviškų tradici
jų demokratijoje.

Generalinio gubernatoriaus 
skaitomoji kalba, taip vadinama 
“Sosto kalba”, iš tikrųjų nėra jo 
paruošta, nors tam tikros įtakos 
tai kalbai paruošti jis ir gali būti 
turėjęs. Šią kalbą paruošia mi
nisteris pirmininkas, šiuo atve
ju Mr. St. Laurent, ir įteikia ge- 
nraliniame gubrnatoriui trum
pai prieš posėdį. Tuo pat būdu 
karalienės Elzbietos kalba, kurią 
Ji skaito Britų parlamento ati
daryme, ištikrųjų yra žodžiai 
Britų ministerio pirmininko.

Trumpai sakant, nors karalie
nė ir “valdo” Britaniją (o taip 
pat Kanadą, Australiją, Naująją 
Zelandiją ir kitas BritvJ Valsty
bių Bendruomenės šalis), nors 
Mr. Massey reprezentuoja Ją ir 
Jos autoritetą Kanadoje, bet ką 
Karūna skelbia yra tik vietinės 
valdžios rekomendacija, val
džios, kurią demokratiniu balsa
vimu išrenka pati tauta.

Per ištisus šimtmečius, prade
dant nuo Magna Charta (1215) 
laikų, toliau einant per Petition 
of Rights (1628), per Bill of 
Rights (1689) ir per tolimesnius 
aktus, rašytus ir nerašytus, Ka
rūnos galia palengva vis mažėjo 
ir mažėjo, kol dabar ši galia yrą

TĖVIŠKĖ ŽIBURIAI 
'.... i

: lietuvių. Me
delius pinigus, 
prijoję yra apie 
jųjų ir naujųjų 
ikai jiems su- 
kasdien po 3

inės emigra
te nuvertinti

kų, estų, altvių j 
ta bolševikai ir d 
Pvz. lehkų Pranei 
vieną milijoną sei 
emigrantų. Bolše' 
kiršinti išleidžią 
milijonus frankų.

Pragos čekosloMakai daro vis
ką, kad sunaikinti čekus emig
rantus. Jie statosi vieną tikslą.— 
suskaldyti politii ę emigraciją, 
diskredituoti politinė 
cijos vadus ir įio nuvertinti 
amerikonų palaike mas radio va
landėles, per kurias kalbama į 
Čekoslovakijos pavergt, žmones. 
Ir jau, reikia pasakyti, yra pasie
kę gražių rezultatų: čekoslova- 
kai smarkiai yra nuskaldyti.

Pagalvokime —o kaip eina su 
mumis? J. M. R.

ėmė 300 DM. Prie reikšmingiau
sių jo “žygdarbių” priskiriamas 
pagrobimas vieno portfelio su 
svarbiais dokumentais, kuriuos 
jis vienoj Muencheno valgykloj 
“nudžiovė” nuo stalo. Iš Rosen- 
heimo užsieniečių gyvenvietės 
administracijos jis “išsiėmė“ ir 
susikrovė į kuprinę 1.200 kor
telių.

Amerikiečių “Newsweek” skel 
bia, kad įsilaužimai buvo vykdo
mi pagal gen. Michailovo įsaky
mą. Tai sudaro dalį vad. “Snie
go operacijos”. Karpacki 15-oj

r skelbiami 
viešai, bet visad priimami su di
deliu dėmesiu. Karalius Jurgis 
V, miręs 1935 m., turėjo nemato
mos, bet- nuolatinės įtakos Britų 
vyriausybei I Pasaulinio karo 
metu ir po jo ėjusiame sunkia
me krizės laikotarpyje. Jo sūnus, 
Jurgis I, antrojo pasaulinio ka
ro metu, kiekvieną savaitę ilgai 
kalbėdavosi su min. pirm. Chur
chill (dažniausiai pietų metu). 
Apie tuos pasikalbėjimus Chur
chill vėliau rašė: “Aš stebiuosi 
tuo ypatingu stropumu,' su ku. ' -- mas daug iškilmingu pareigų,nuo karalius skaitė Jam pateik-i , . , , . . : . .ir kitnkinc viP- palengvina darbą mmistenui 

pirmininkui, kuris tuo budu ga
li pašvęsti daugiau laiko valsty
biniams reikalams.

tas telegramas ir kitokius vie
šuosius dokumentus... Kara
lius turi neribotą teisę duoti pa
tarimus savo vyriausybei”.

Kanadoje gen. gubernatorius 
yra karalienės atstovas ir Britų 
Karūnos simbolis, bet jau labai 
seniai liovėsi buvęs Britų vy
riausybės atstovas, nors visas su
sirašinėjimas tarp Kanados ir 
Britų vyriausybės pereina gen. 
gubernatoriaus įstaigą. Per jo 
įstaigą taip pat eina ir Kanados 
valdžios susižinojimas su kara
liene.

Gen. gubernatoriaus alga yra 
mokama iš valdžios iždo, t.y. mo
kesčių mokėtojų pinigais, bet jo
kie Kanados ar kanadiečių pini
gai neina karalienės dvaro išlai
kymui Anglijoje. Karalienės ir 
Jos šeimos išlaikymą apmoka 
pati Britų tauta.

Gen. gubernatorius turi teisę 
duoti patarimus ir gali būti to
kių patarimų prašomas, bet jo 
teisės yra mažesnės už tas, ku
rias turi Britų karalienė savo vy
riausybės atžvilgiu. Gen. guber
natoriaus parašas (karališkas 
sutikimas) turi būti ant kiekvie
no Kanados įstatymo. Jie kvie
čia ir priima .atsistatydinimą mi- 
nisterio pirmininko ir kitų mi- 
nisterių, bet iš tikrųjų jam būtų 
beveik visai neįmanoma, atsisa
kyti pasirašyti tai, ko yra vy-

MVD GALIA PALAUŽTA?
Prof. J. Bermanas iš Harvardo 

un-to, išsikalbėjęs su kokiais 20 
sovietinio teisingumo pareigūnų, 
sakosi pasidaręs išvadą, kad MV 
D galia po Berijos likvidavimo 
buvusi iš esmės palaužta. Jos 
spec, daliniai buvę pavesti ka
riuomenės kontrolei. MVD pa
statytos stovyklos iš dalies pa
vestos armijai, iš dalies sovieti
nių teisingumo organų kontrolei, 
o kaikurios visai likviduojamos. 
Esančios panaikintos ir garsio
sios “troikos”, kurios buvo mili
jonus žmonių pasiuntusios į iš
trėmimą. Kadaise Stalinas buvo 
paskelbęs patvarkymą, kad 3 M 
VD pareigūnai gali kiekvieną pi
lietį, kaip “pavojingą valstybei”,

VASARIS 
NE 

PAVASARIS! 
bet

geras šeimininkas 
jau Rūpinasi 

sėja!

Paklausykime Kunigų 
Vienybės žodžio ir 

pasirūpinkime vasaryje 
mūsų spaudos sėja ir 

geru derlium — 
pasiųskime savo 
prenumeratą ir 
prikalbinkime 

neskaitantį skaityti

Tėviškės Žiburius
Metams $4.00

941 Dundas St. W., Toronto

tikrino visas kartotekas ir pasi
ėmė sau reikalingą medžiagą su 
asmeninėmis žiniomis ir pabėgė
lių adresais.

riaušybės prašomas. Gen. guber
natorius Lordas Byng 1926 m. 
atsisakė pasirašyti parlamento 
paleidimo aktą, nors to buvo 
prašomas ano meto min. pirm. 
King. Tas sukėlė konstitucinę 
krizę, kuri padėjo apibrėžti tą 
teisę kartą ant visados.

Didysis Kanados min. pirmi- 
. ninkas Sir Wilfrid Laurier yra 
pasakęs: “Kanados gen. guber
natorius jau seniai nebespren- 
džia krašto politikos, bet jis nėra 
ir neprivalo būti vien tik repre
zentacinė figūra, kaip kaikas jį 
įsivaizduoja. Jis tūri teisę duoti

jei jj»-yga~žmegus_^gil Lai—galvn- 
jantis ir patyręs, tais patarimais 
dažnai pasinaudojama. Didelę jo 
laiko dalį užima iškilmės, kaip 
kertinių akmenų dėjimas bei iš
kilmingų kalbų sakymas ar klau
symas. Bet ir tie dalykai yra rei
kalingi. Žmonės mėgsta spalvo
tas iškilmes. Kaikurie pareigū
nai, ypač burmistrai, mėgsta iš
kilmingomis kalbomis sveikinti 
gen. gubernatorių ar kurį kitą 
augštą. svečią”.

Gen. gubernatorius, atlikda-

RAUDONOJI BURŽUAZIJA
Jei ir okup. Lietuvoje skelbia

ma augant “kolūkių milijonie
rių” skaičių, tai Sov. Sąjungoje 
jau yra net ir raudonųjų mili
jardierių. Tariamai “beklasinė 
sovietinė bendruomenė” vėl su
siskirstė klasėmis, kur privilegi
juotųjų skaičius nuolatos didė
ja. Vokiečiai paskelbė statistiką, 
kad šiuo metu Sov. Sąjungoje 
esą 930 milijonierių, iš jų 78 — 
multimilijonieriai. Prieš karą 
raudonųjų milijonierių tebuvę 
vos du. “Matote, kokia mūsų 
krašte milžiniška pažanga”, gi
riasi ’’draugai“; Ir iš tikro, rau
donieji milijonieriai, nepaisant 
sunkių gyvenimo sąlygų, gali 
gauti viską, ko tik širdis trokšta.

Tarp raudonųjų milijonierių 
pasižymi prasimušę ir gavę įvai
rias stalinines premijas prbfeso- 
riai, komunistiniai rašytojai, me
nininkai, šokėjos, muzikai. Jie 
gauna geriausius butus ir uždir
ba tiek, kad gali laikytis auto
mobilį su šoferiu ir tarną. Prie jų 
prisideda ir augštieji partijos pa
reigūnai bei valstybinio aparato 
valdininkai. Jei kas nori šian- 

ištremti. Ištremtųjų nereikėjo 
nė tardyti, nebuvo jokios bylos 
revizijos, o “teismas” pasirašy
davo rezoliuciją slaptai. Taigi, 
kam nors pasiųsti į Vorkutą ar 
kur kitur užtekdavo, kad 3 MVD 
pareigūnai su tuo sutiktų. Da
bar, esą, visa eilė senųjų “troi- 
kų” sprendimų peržiūrimi, taip 
pat norimas kiek pakeisti ir bau
džiamasis statutas, kaikur suma
žinant bausmę. Jau ir išdirbio nu 
statytųjų normų neatlikimas ne
būsiąs kvalifikuojamas kaip vals 
tybės priešo darbas. Tačiau kiti 
į tokius tariamus pakeitimus žiū
ri skeptiškai, laikydami tatai tik 
laikinu reiškiniu, reikalingu bol
ševikų šio meto taktikai.

B “Tiesos** puslapiu

Ryty fronte nieko naujo
Vilnius atšventė spalio 
revoliuciją
“Tiesoje” talpinami šventinių 

iškilmių aprašymai pradeda atsi
duoti pelėsiais — kiekvienais 
metais juose demonstruojamas 
tas pats džiaugsmas pagal tą se
ną partinės propagandos kur
palį ...

Pasekime spalio 38-tųjų meti
nių apvaikščiojimą Vilniuje: 
“Lenino aikštė. Vyriausybinė 
tribūna papuošta Lenino ir Sta
lino portretais”... Be Lenino ir 
Stalino visiems įgrisusių portre
tų ir be tribūnos vyriausybei ko
munistai nesugeba nė vienos 
šventės atšvęsti. Paradui skirta 
aikštė (Lukiškio) pakrikštyta 
Lenino vardu. Ką gi — Leninas, 
Stalinas, Leninas, Stalinas — 
tikras nusigyvenusio laidotuvių 
direktoriaus biuras, kuris 38 me
tų praktikoje teturėjo tik du kli- 
jentus...

“Tiesa” užmiršo 
gen. Vlasavą...
Iškilmės pradedamos kariniu 

paradu—taip kaip Maskvos rau
donojoje aikštėje. Ir karių para
dą “Tiesa” aprašo pagal seną 
tuščių žodžių trafaretą: “Ryžtin
gi, drąsūs karių veidai. Kiek jė
gos kiekviename žingsnyje. Iš 
karių veidų trykšta atsidavimas 
Tarybų šalies Komunistų parti
jai, vyriausybei, pasiryžimas bet 
kuriuo metu apginti Didžiojo 
Spalio užkariavimus...” Jau 38 
metai kaip “Pravda” giriasi, kad 
sovietų kariai atsidavę konumis- 
tų partijai. Tąčiau faktas lieka 
faktu — paskutiniojo karo metu 
jie masiškai pereidinėjo į vokie
čių pusę. Negi “Tiesa” būtų už
miršusi gen. Vlasovą ir jo dali
nius vokiečių kariuomenės eilė
se. Stalinas buvo priverstas vie
toj komunistų partijos masalo 
kariams pakišti matuškos Rosi- 
jos idėją. Tiktai tada jie pradėjo 
kariauti. Stalinas juk ir antpe
čius kariams sugrąžino — savo 
platumu jie gerokai primena ca
rinę armiją...

Dėkui partijai už 
mokslą ir laimę...
Po karių į paradą įstumiami 

vidurinių ir pradžios mokyklų 
mokiniai. Į jų- rankas įbruktos 
raudonos vėliavos, gėles ir jiems 
visiškai jiėęeikalingi plakatai: 
‘'‘Šlove Tl^mąjaua^Stalinui”, “Dė" 
kui partijai už mokslą ir laimę”. 
“Tiesa” džiūgauja: “Šitie žodžiai 
plaukia giliai iš širdies...” Tas 
“Tiesos” džiaugsmas gali būti la
bai tuščias, nes į mokinių širdis 
komunizmui sunku savo kruviną 
koją įkelti. Pirmojo bolševikme
čio dienomis didžiausią rūpestį 
komunistų partijai kaip tik ir 
kėlė Lietuvos mokyklinis jauni
mas, kuris į visus komunistų šū
kaliojimus sugebėdavo atsakyti 
už didžiausią garsą baisesne tyla. 
Spalio revoliucijos parade tribū
noje tupintis propagandistas per 
garsiakalbius užrėkdavo: “Te
gyvuoja draugas Stalinas! Va
lio!...”, “Tegyvuoja Tarybų 

dien Maskvoje pažinti ar užsie
nietis, ar ne, tai pirmiausia žiūri 
į batus ir “iš jų atpažįsta žmo
gų”... Tačiau raudonieji milijo
nieriai jau ir batais yra susilygi
nę su Vakarų malijonieriais. Ir 
jie giria bolševikų režimą, sten
giasi visaip jį garbinti, nes, prie
šingu atveju, būtų pakirsti jų eg
zistencijos pagrindai.

Maskvoje tik centre esą švaru 
ir gražu. Pakraščiuose, kur dau
giausia gyvena darbininkai, pil
na “zemliankų” ir visokių lūš
nų. Gausu ir elgetų. Grįžtantieji 
matė jų pravažiuodami nemaža 
stotyse. Elgetauja ir karo invali
dai. Šių kojų protezės yra medi
nės, labai primityviškos ir grei
čiausiai pačių pasidarytos.

— Varšuva. — Skelbiama, kad 
Varšuvos gyventojų skaičius 
prašoko milijoną.

NEW 1956 Admiral Consoli
—with -TOD-FRONT” Tuning

Mooa tt»ixu 
The Maitland

PILNAS
★ 
★
★ 
*
★ 
★

♦ 
★
★ 
★

Didžiausia Lietuvių Prekyba Toronte

MOHAWK FURNITURE
2446 • 8 DANFORTH AVE.

3 PUSL.

Sąjunga! Valio!...” Pro tribū
ną pražygiuojančio jaunimo gre
tos net lūpų nepajudindavo... '

Paskui mokinius spalio parade 
sekė sporto klubų — “Žalgirio“, 
“Spartako”, “Dinamo”, “Loko
motive, “Darbo rezervų” sporti
ninkai. Jų rankose — taipgi rau
donos vėliavos ir raudoni pla
katai. Įsidėmėkime, kad iš visų 
išvardintų klubų tik vienas “Žal
giris” gali didžiuotis grynai lie
tuvišku vardu — kiti yra pa
prasčiausi vertimai iš rusų kal
bos. Rusiškų sporto klubų ko
pijos .

Žiema prasidėjus, 
o malkų nebėra ...
Kaip komunistų partija rūpi

nasi darbo žmogaus gerove, 
mums puikiai liudija drg. N. 
Baužos rašinys — “Tai ne menk
niekiai”. Veiksmas vyksta Nau
jojoje Vilnioje. Komunalinio 
ūkio vedėjo drg. Lvovo šilto ka
bineto duris varsto sušąlę darbo 
žmonės: “Padėkite suremontuo
ti krosnį. Inspekcija uždraudė 
kūrenti...” “Neturime galimy
bių, atsako drg. Lvova. — Nėra 
lėšų. Jūsų krosnį remontuosime 
kitais metais...”

Panašios istorijos vyksta ir 
pramonės kombinato direkto
riaus drg. Stašano kabinete: 
“Kada sandėlyje bus malkų?... 
— Galite palaukti, — trumpai 
atsako drg. Stašanas. — Žiema 
dar toli...” Argi iš tikrųjų žie
ma dar toli? Minėtasis N. Bau
žos rašinys atspaustas lapkričio 
mėn. 18 d., kada Lietuvoje pa
prastai jau ir snieko netrūksta...

Planuose Naujajai Vilniai bu- ' 
vo užrašyta 5.000 kubinių metrų 
malkų. Lapkričio 18 d. jų turė
ta tiktai vienas penktadalis. 
Drg. Bauža sausai konstatuoja: 
“Naujojoje Vilnioje dėl miesto 
tarybos vykdomojo komiteto ir 
pramonės kombinato vadovų ne
rūpestingumo iki šiol negalima 
įsigyti kuro ...”

Neužten’ka Iljičiaus 
lempučių...
Darbo žmogui komunistų par

tija gaili ne vien tiktai kuro, bet 
ir elektros šviesos miesto gatvė
se: “Atvykęs į Naująją Vilnią 
svečias, negali surasti nei gatvės 
pavadinimo, -nei namo nęmtfdb.

mitetas visiškai nesirūpina mies
to apšvietimu. Daugelis gatvių 
nakties metu neapšviestos. Pa
imkime ir Kovo 8 d. gatvę. Tai 
viena iš centrinių gatvių. Greta 
jos — mokytojų institutas, kul
tūros namai, vidurinė mokykla. 
Aišku, čia judėjimas vyksta iki 
vėlyvos nakties. Bet niekam ne
rūpi pakabinti dvi-tris lempas”...

Štai kaip komunistų partija 
rūpinasi darbo žmogaus gerove 
— nėra krosnių, nėra malkų ir 
nėra šviesos miesto gatvėse. 
Džiaugsmingi darbo žmonių vei
dai spalio revoliucijos parade, be 
abejo, egzistuoja tiktai ’’Tiesos” 
plunksnagraužių negyvoje fan
tazijoje ...

Vyt. Kastytis.

Vienas-du ir pašalinti
KRŪTINĖS 
PERSIŠAL
DYMO 
skausmai
Štai kaip:

1 — Ištrinkite Buckley's White Rub kru
tinę, kokią ir nugarą, pajusite, kad ky- 
kjnti šiluma palengvins skausmus.
2 — Įkvėpiant nuo kūno šilimos garuo
jančius vaistus, su kiekvienu įkvėpimu 
mažės sunkumos — tai ir yra White 
Rub's vienos - du smūgis, kuris greitai 
pašalino nuo krūtinės sunkumą. Nesu
tepantis kremas susideda iš 7 slogas nai
kinančių vaistų — 59c visur.
GRĄŽINSIME PINIGUS PADVIGUBINI 
jei nebūsite įtikinti, kad BUCKLEY'S 
WHITE RUB yra GERIAUSIAS ir GREI
ČIAUSIAI veikiąs vaistas, kokį jūs bet 
kada esate vartoję.

N-144-Dept. TZ

NAMŲ APSTATYMAS BALDAIS: 
TELEVIZIJOS APARATAI, 
iUduo APARATAI, 
KROSNYS, 
ŠALDYTUVAI, 
SKALBIMO MAŠINOS, 
SIUVIMO MAŠINOS, 
(VAIRŪS KILIMAI, 
LINOLEUMAS, 
VAIKŲ BALDAI, 
VEŽIMtLIAI, 
MODERNIŠKOS VIRTUVES, 
SINKAI.
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Lietuviai pasaulyje
IA VALSTYBĖS

amos kaukės, gėlių valsas ir kitos įdomybės.

Rengėjai

HAMILTONi

I
j Pavergtoje tėvynėje
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INAUGHT SALĖJE RUOŠIA DIDŽIULĮ

Liet, Baleto 30 metų sukaktį 
atžymėjo ir “Tiesa” specialiu 
baletmeisterio V. Grivicko strai
psniu. Jis mini naujas jėgas, esą, 
išaugusias P. Baravykui dėstant 
klasikinio šokio pamokas: H. Ba
nys, H. Kunavičius, V. Grivic- 
kas, R. Janavičiūtė, L. Ruzgaitė, 
R. Grigorovaitė, A. Tamulevi
čiūtė, V. Brazdylis, I. Kalvaity
tė, L. Šveikauskaitė, R, Joman- 
taitė, Z. Jomantas, R. Stankū- 

... navičiūtė, V. Sauleika ir kt. Vy
riausybė M. Juozapaitytei ir B. 
Kelbauskui suteikusi LTSR liau
dies artistų vardus, J. Jovaišąi- 
tei, G. Sabaliauskaitei, T. Sven- 

... cickaitei, H. Baniui, P. Baravy
kui, H. Kunavičiui ir V. Grivię- 
kui — LTSR nusipelniusių artis- 

.... tų vardus. “Didelė dalis šokėjų 
apdovanoti ordinais ir meda- 

... liais”. •
Paminimi baletmeisteriai: pats 

Grivick-as, M. Moisiejevas, K. 
... Salnikovas, M. Satunovskis ir 

svečias baletmeisteris F. Lopuc- 
kinas, 1948 m. naujai pastatęs 
“Gulbių ežerą”.

Didžiojo lietuvių kalbos žody
no III tomas jau esąs baigtas 

■ . rinkti K. Požėlos vardo spaustu
vėje Kaune ir netrukus būsiąs 
pradėtas spausdinti. Tomas iš
eis dviem pustomiais maždaug 
po 600 puslapių ir apims G-L rai- , 
dės. Esąs baigtas ruošti ir IV t., 
kuris apims I-J raides. Lietuvių 
kalbos ir literatūros institutas 
tolimesnių .tomų ruošimui nuo
lat renkąs medžiagą ir turįs jau 
daugiau kaip 2 milijonus korte
lių.

Dergia nepriklausomos Lietu
vos kūrimo laikotarpį. Norėda
mi suniekinti nepriklausomą Lie 
tuvą, vokiečiai kadaise išleido 
biaurų pamfletnį romaną “Ba
la”. Dabar tuo pačiu tikslu bol
ševikai išspausdino net 10.000 
egzempliorių Arnoldo Cveigo, 
vokiečių rašytojo, romano “Min
daugas II”, 572 psl. Knygoje esą 
vaizduojama, kaip norėtą paves
ti Lietuvą valdyti Urachui — 
Mindaugui H, kad ji virstų “mi
litaristinės Vokietijos priklauso^ 
ma dalimi”,I v 

tokių priemonių grie-' 
% biamasi, nepriklausomojo Lietu

vos laikotarpio idealizavimas, 
matyt, yrą svarbus veiksnys ir 
lietuviškojo jaunimo sąmonėje.

Arnoldas Cveigas, autorius 
1955 m. lietuviškai paskelbto ro
mano “Mindaugas II”, pasak 
’’Tiesos” I pasaulinio karo metu 
buvęs Lietuvoje, dirbęs Ober- 
Oste. Jis nepriklausomą Lietuvą 
nori pavaizduoti kaip imperia
listų vokiečių gaujos produktą, 
o Lietuvos tarybą, tokių pačių 
lietuvių rinkiniu, buvusia tik 
priedangą aniems imperialis
tams. Lietuviškoji liaudis tada 
buvusi revoliucinga, susižavėju
si ir sekusi kas dedasi Rusijoje 
ir jei ne vokietis kareivis, tai 
viską, girdi, būtų nušlavusi.

Romano pagrindiniai veikėjai 
vokiečiai, o iš lietuvių centrinė 
figūra tik advokatas Sasnauskas, 
kuris iš vokiečių kombinacijų 
sau. tik naudos laukiąs.

Mašinų - traktorių stotys Lie
tuvoje yra suskirstytos į 5 gru
pes. Vilniaus grupėje 27, Pane- 

. vėžip — 28, Šiaulių — 28, Klai
pėdos — 21, Kauno — 30. Tad 

. išviso MTS yra — 134.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
- - Lietuvių bendrovė OVER- 

, SEAS CARGO CO., atstovaųjan- 
-ti didele anglų firmą HASKO-
BA LTD-, Londone, siunčia Į 

_ LIETUVĄ ir kitus kraštus siun
tinius su. vilnonėmis medžiago- 

2 mis, maistu, avalyne, vaistais ir 
—kit 100% garantija — pilnas 

'_ draudimas. Visus reikalingus mo
kesčius sumoka siuntėjas, gavė
jui mokėti nieko nereikia. Siun- 
2tiniaž siunčiami iš Londono, 

Anglijos, tad labai greitas pri
statymas.

Prašykite mus siunčiamu į 
LIETUVĄ gėrybių sąrašo:

OVERSEAS CARGO CO.
4426 Rockwell St, 

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

Kauno hidroelektrinės stoties 
gyvepviete, kaip buvo pranešta 
pereitų metų lapkričio 29 d., Vil
niaus radijo pranešime, būsianti 
statoma pagal Kauno politechni
kos instituto auklėtinio Mazi
liausko projektą, kuris dar bu
vęs aptartas Kauno architektų. 
Pagal jų patarimus projektas bu
vęs galutinai paruoštas. Hidro
elektrinės statytojų gyvenvietė 
išaugsianti prie “busimosios Kau 
no jūros kranto” — Pažaislio 
miško pakraštyje, “sudarydama 
organišką Petrašiūnų priemies
čio tęsinį”. Būsią pastatyta daug 
pastatų. Gerai ir patogiai supro
jektuotos magistralės jungsią 
gyvenvietę šu miestu ir su busi
muoju Pažaislio miško parku.

Adomo Mickevičiaus mirties 
100 metų sukaktis Vilniuje pa
minėta lapkričio 26 d. iškilmin
gu aktu filharmonijos salėje. Mi
nėjimą atidarė liet, kalbos ir li
teratūros instituto direktorius 
K. Karosas, paskaitą škaitė V. 
Sirijos Gira, kalbėjo dar rusas 
iš Maskvos poetas Smirnovas ir 
gudų rašytojas A. Zarickis. Po 
to sekė koncertas su poeto iš
traukų deklamacijomis.

Gorkio gatvėj (berods, Pilies) 
Nr. 11 prikalta paminklinė len
ta, kad ten 1815-1819 m. gyveno 

, ir mokėsi Adomas Mickevičius. 
Taip pat paminklinė lenta pri- 
tvirtifita prie pedagoginio insti
tuto rūmų, t.y. buvusio Bazili
jonų vienuolyno, kur Mickevi
čius buvo kalinamas 1823-1824 
m. kartus su kitais filomatais.

Sekančią dieną, lapkričio 27 d,, 
dailės muziejuje atidaryta A. 
Mickevičiaus paroda.

Vilniaus un-to istorijos - filo
logijos fakulteto dekanas yra do
centas E. Meškauskas. 1940-1941 
m. jis dėstė marksizmą - leni
nizmą.

Šiemet derlius Lietuvoje bu
vęs mažesnis. Dėl to Šeduvos ra
jono “Komunaro” kolūkio vado
vybė susirūpinusi apsaugoti gal
vijų šėrimui šiaudus. Jų reikią 
nesunaudoti kraikui.

Įdomu, kiek pasižymėjusios 
melžėjos primelš pįęi^o^ kai bus 
šeriama šiaudais?

Agr. Petras Gervė, buv. Rasei
nių inkubatorinės paukštininkys 
tės stoties direktorius, mirė 1955. 
m. lapkričio mėn. gale.

Natalija Simokaitytė “Tiesoje” 
iškeliama kaip pavyzdys iš var
gingos šeimos kilusios kom. vei
kėjos. Jos tėvų šeimoje 1947 m. 
gimęs 10-tas kūdikis. Jų sodyba 
buv. Kėdainių apskritv, Palediš- 
kių km., prie kelio į Pernaravą 
Ji vyriausia dukra šeimoje. Bu
vusi baigusi 4 skyrius, mergavu
si pas “buožes”. Bolševikų lai
kais ji įstojo į Betygalos viduri
nę mokyklą, o priimta į k. parti
ją ji dirbusi MTS politinio skyr. 
viršininko pavaduotoja, partijos 
instruktore MTS zonos kolcho
zuose, o 1954 m., kai du kolcho
zai buvo sujungti į viena “Vie
nybės” — ji “išrinkta” kolchozo 
pirmininke.

Jos pasiekimai “dideli” — už 
darbadienį išmokėta po 2 kg 
javų.

Vilniaus valgyklos reklamuo
ja pag»mintus pietus parsineši- 
tinai į namus iš 3 patiekalų. Siū
losi taip pat paruošti valgius šei
myniškiems vakarams.

Medicinos mokslų kandidato 
laipsniui įgyti disertacijas gruo
džio 27 d. gynė: 1) gyd. Motie
jūnas Leontijus, tema “Interore- 
ceptorių vaidmuo anafilaksinėje 
reakcijoje”. Oficialūs oponentai: 
prof. dr. J. Šopauskas ir medici
nos m. kand. V. Rimkevičiūtė; 
2) gyd. Šeinbergas Matafija, te
ma “Ūminiai dizinterinės ir ne- 
dizenterinės etiologijos kolitai ir 
entrokolitai uždaroj vaikų įstai
goj”. Oficialūs oponentai: prof, 
dr. B. Elbertas, med. m. kand. 
P. Čibiras, vyr. dėst. P. Baublys.

Eglutės Lietuvoje šiemet bu
vo taip pat pardavinėjamos, bet 
buvo skelbiama, kad tai “Naujų 
metų eglutės”. Bet jos buvo par
davinėjamos dar prieš Kalėdas. 
Vilniuje skelbiamos buvo 4 par
davimo vietos - turgai.

ROYAL

UŽGAVtNiy KAUKiy BALIUS
Bus premijuc amos kaukės, gėlių valsas ir kitos įdomybės.' 

Gros “Aidas”. 1 ejks bufetas. Pradžia 7 vai. vak. Įėjimas $1.50, 
’ tliukais pasinaudojimas laisvas. 

Mi loniai kviečiame visus atsilankyti.

Vasario 16 minėjimas įvyks 
vasario 19 d. Minėjime paskaitą 
skaitys JAV Liet. Bendruome
nės pirmininkas St, Barzdukas, 
meninę dalį išpildys sol. Al. 
Stempužienė iš Clevelando ir 
sol. V. Verikaitis iš Toronto.

ApyL valdyba.
Lietuviai bedarbiai gali gauti 

prižiūrėtojų vietas Hamiltono 
Ontario Hospital (ant kalno) su 
beveik $200 atlyginimu į mėnesį. 
Kreiptis į ligoninės direkciją.

Trečiasis knygų platinimo va
jus po namus, vykdytas TF Ha
miltono sk., nuo 1955 m. sausio 
1 d. iki š.m. sausio 15 d., pasie
kė $3.285,55 apyvartą ir davė TF 
vietinio sk.. kasai $749,17 pelno. 
Jo metu paskleista 1114 knygų.

Iš viso per 3 knygų vajus, ku
rių pirmasis pradėtas 1954 m. ba
landžio 1 d., paskleista hamilto- 
niečių lietuvių tarpe 1926 lietu
viškos knygos, kurių kaina — 
$5.301,86, ir Tautos Fondo Ha
miltono sk. gauta $1.254,06 gry
no pelno.

Šie vajai buvo skirti rąūsų 
I spaudos atgavimo 50 m. sukak- 
I čiai paminėti.

Ryšium su einančiais gandais, 
kad dalį pelno iš šių vajų pasi
laikė kaikuriė platintojai, buvo 
prašyta “TŽ” ir “NL” redaktorių 
įdėti į spaudą visų 3-jų vajų 
smulkias apyskaitas. Kadangi jis 
užimtų apie vieną laikraščio 
psl., tad “TŽ” redaktoriaus nuo
mone, būtų daugumai skaitytojų 
neįdomu, o pačiam laikraščiui 
tik bereikalingas balastas.

Norintieji susipažinti su apy
skaitomis nuodugniau, prašomi 
kreiptis į St. Bakšį, 38 Stanley 
Avė., kuris suinteresuotiems 
mielai pateiks visas bylasį kurio- 
se yra šių trijų vajų apyskaitos 
ir pateisinamieji dokumentai.

Per visus tris vajus išplatino 
knygų: St. Bakšys už $4.184,65; 
Z. Orvidas perėmė už $519,55 su 
25% nuolaida ir už šias knygas 
liko TF skolingas $389,67, ku
riuos įneš pardavęs knygas.

Kiti platintojai, kurių buvo 14, 
pardavė už mažesnes sumas, nei

vienas neperėjo $100 ribos.
Didelė padėka priklauso “Ter- 

rai”, prisiuntusiai platintojams 
dovanų knygomis už $95 ir 
“Draugui” 
;gomis. _

Ir pati didžiausia pagarba ir 
lietuviškas ačiū mieliesiems Ha
miltono lietuviams, kurie taip 
gražiai ir jautriai į šį didįjį dar
bą reagavo. 1300 sielų bendruo
menei šie pasiekti rezultatai yra 
daugiau negu žavėtini, prisime
nant dar, kad tuo pat metu kny
gų apyvarta “švyturio” kioske 
nesumažėjo, ir’ lygiagrečiai kny
gas po namus platino Z. Orvi
das, pardavęs jų iki šio meto už 
apie $1.000.

Gimnazijų rėmėjai vis gauna 
naujų pastiprinimų! Nuo pr. me
tų gruodžio 1 d. į Vasario 16 
gimn. rėmėjus įsijungė Lucija 
Skripkutė ir Justas Vaičius, pa
sižadėję kas mėnesį aukoti po $1.

Nuo sausio 1 d. sutiko remti 
Saleziečių gimn. Onutė Bugai- 
liškienė, skirdama po $1 mėne
siui. Be galo malonu pareikšti 
pagarbą kiekvienam rėmėjui, 
prisidedančiam realiu veiksmu 
prie lietuviškumo palaikymo iš
eivijoje, bet.ypatingai miela už
akcentuoti tokias geras širdis, 
kaip p. Bugailiškienės, kuri, tu
rėdama du mokyklinio amžiaus 
vaikus, ir tik vienam vyrui dir
bant nepergeriausiai apmokamą 
darbą, visdėlto ryžosi nutraukti 
taip reikalingą dolerį nuo savos 
šeimos ir skirti jį mūsų bendram 
idėjiniam tikslui. Mieloji ponia 
yra vilnietė, rašytojo Jeronimo 
Cicėno, parašiusio didelį veika
lą “Vilnius tarp audrų”, sesuo, 
tad ir bus suprantama kodėl lie
tuviški reikalai yra organiniai

už $65 irgi kny-

ičąis kovoję priešlais. Dešim 
lenkų okupaciją, vilniečiai tą 
kovą už Lietuvos laisvę tęsia vi
sur, kur tik jie bebūtų.

Išvyko Į Ameriką. Petras, Ona, 
Irena ir Ingrida Blekiai, ilgesnį 
laiką gyvenę Hamiltone ir turėję 
savo namą 48 Garfield Ave. S., 
sausio 10 d. išvyko gyventi į JA 
V-bes. Hamiltone paliko brolius

VISI Į WELLANDA!
Vasario 11 d., šeštadieni, slovakų salėje, 162 Hagar St., ruošiamas

Užgavėnių balius - šokiai
Užgavėnėms pritaikytą linksmą ir įdomią programą išpildys 

Hamiltono menininkų būrelis:
p. KUDABIENĖ, p. PANAVAITĖ ir p. ŠTURMAITYTĖ.

Šokių pradžia 7 vai. v., grojant estų orkestrui iš Buffalo, N.Y. 
Veiks Užgavėnėms pritaikytų skanių užkandžių bufetas su gė
ralais. Visi iš arti ir toli maloniai kviečiami atsilankyti. Progra
mos pradžia 8 vai. punktualiai. Prašome nesivėluoti. Įėjimas $1.

Rengėjai.
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VANCOUVER, B.C.

Perkant ar parduodant namus

kreipkitės į mūsų atstovą

Zig mas Didzbali
1294 KING ST. HAMILTON 

Telefonas LL 9-3558

R. TESLIA Real Estate
nSllii mi.l.iMgimil.. MB       Į-r Į ■ !■■■ r    I.   

Naujai išrinkta KLB Br. Ko
lumbijos apylinkės valdyba pa
siskirstė pareigomis: pirm, ant
riems metams — adv. Jonas J. 
Justis; sekr. — Adomas Kaulius, 
ižd. — Pranas Judidckas, paren
gimų vadovas — Jonas Treška, 
valdybos narys — Petras Baro
nas. Vasario 16 gimn. rėmėjų 88 
būrelio vadovė antriems metams 
sutiko pasilikti Aldona Baronie
nė. Tautos Fondo įgaliotiniu lie
ka Kazimieras Skrinskąs. Val
dybos raštinės adresas: Suite 22, 
Tunstall Building, 709 Dunsmuir 
St., Vancouver 1, B.C. Telefonas 
PAcific 4511.

Nepriklausomybės šventės mi
nėjimas rengiamas, susitarus 
apylinkės valdybai ir KLTary- 
bos Vancouverio skyriui, vasario 
19 d., sekmadienį. Pamaldos 
įvyks 11.30 vai. St. Patrick ka
talikų bažnyčioje, 116 East 12th 
Avė. (kampas 12th Avė. ir Main 
St.). Iškilmingas minėjimas su 
menine programa prasidės 2.30 
vai. pp. Blue Danube Hall, 1806 
East Hastings St Po programos 
— kavutė. Surinktos aukos eis 
Tautos Fondui. Visi Br. Kolum
bijos lietuviai nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti.

Paskutinis lietuvių subuvimas 
prieš gavėnią įvyks vasario 11 d., 
šeštadienį, jugoslavų kultūros 
namuose. Pradžia 8 vai. vak.

žmogžudystės byla. Kanadie
tis James Guthrie kaltinamas 
nužudęs savo šeimininkę. Jam 
gresia mirties bausmė, jeigu ne
bus išteisintas. Jis pasisamdė sa
vo gynėju lietuvį advokatą Joną 
J. Justį. Teismo posėdžiai, ku
riuose parodymus duos apie 50

Dvynukų, dviejų sūnų, susi
laukė Edita ir Feliksas Daškiai 
iš Haney, B.C.

VI. Meškauskas, kuris švenčių 
metu lankėąi Hamiltone, Ont,, 
grįžo į Vancouverį.

Iš kelionės' po Vašingtono, 
Oregono, Kalifornijos ir Neva- 
dos valstijas, bei Meksiką grįžo 
adv. Jonas Jį Justis.
/ Antanas Daraškevičius sunkiai 
serga ligoninėje.

Bendras bendruomenės ir Ta
rybos surengtas Naujų Metų su
tikimas suaugusiems ir Kalėdų 
eglutė vaikams praėjo su pasise
kimu.

Delhi, Ont
Vasario 4 d., per nepriklauso

mybės šventės minėjimą, Ayl
mer mieste sporto salėje būs pla
tinami bilietai į “Dainavos” an
samblio koncertą, kuris įvyks 
kovo 17 d. Hamiltone.

Bilietų bus galima gauti/pas 
“Aukuro” vadovę p. Kudabienę 
ir J. Jokubyną. Kitu laiku Šiame 
rajone sutiko bilietus platinti S. 
Šernienė, c/o Pargauskas, RR 6, 
Tillsonburg, Ont., tel. 108 R2, 
Straffordville.

Bronių ir Alfonsą ir motiną 
Anastaziją. Išvykimo dokumen
tais jie pradėjo rūpintis prieš 6 
metus, gyvendami dar Anglijo
je. Amerikoje apsistos pas savo 
gimines Čikagoje, 2735 West 71st 
St. Linkime geriausio pasiseki
mo naujame krašte.

Knygų platinimą po namus iš
tvermingai tęsia Z. Orvidas, 24 
Queensdale Ave. E., JA. 2-9980. 
Jis turi ligonį tėvuką, kuris šiuo 
metu laikinai paguldytas į ligo- 
ninę. Jo priežiūra (ligonis jau 
kelinti metai nesikelia iš lovos) 
reikalauja daug laiko ir neleidžia 
Zigmui susirasti pastovaus ir 
nuolatinio darbo. Tad nelaimės 
atveju šis knygų platinimas yra 
jam vieninteliu egzistencijos pa
grindu.

Norintieji lengviausiu keliu 
parsikviesti į savo namus lietu
višką knygą, prašomi paskam
binti ir jis su malonumu apsilan
kys susitartu laiku.

TF Hamiltono sk. savo knygų 
platinimą sausio 15 d. galutinai 
baigė ir linki Z. Orvidui šį dar
bą vykdyti su geriausiu pasise
kimu. Sk. St.

72 SLA kuopa kovo 4 d. 5 vai. 
v., Royal Connaught Hotel Crys
tal salėje rengia Brolių Matuzų 
lietuvišku filmų seansą.

1938 m. Vasario 16 d. vaizdai 
prasideda išvakarėmis — visas 
Kaunas iliuminuotas. Ankstį ry
tą laikinoji sostinė pasipuošusi. 
Prie Vytauto D. muzėjaus 20-ties 
tūkstančių minia. Renkasi orga
nizacijos su vėliavomis, augštie- 
ji karininkai, svetimų valstybių 
karo atstovai. Karo invalidų or
kestras groja gedulo maršą. Ne
šami vainikai, bokšte plevėsuo
ja valstybinė vėliava. Pasigirsta 
trimito garsai iš bokšto ir Lais
vės Varpas pradeda skambėti. . . 
Po .to prasideda paradas. .
J,i938 mzkovo 19 cL vaizdai yra 

surišti sū lenkų ultimatumu Lie
tuvai. Nufilmuota incidento vie
ta prie demarkacijos linijos.

Atvyksta Amerikos lietuviai: 
ekskursijos, atvykstančios Lie
tuvon per savo Klaipėdos uostą 
ir tt. Koresp.

OTTAWA, Ont.
Susirinkimas. Vasario 5 d. 6 

vai. vak. kviečiamas metinis apy 
linkės narių susirinkimas Sisters 
of Service, 478 Albert St., patal
pose.

Nesusirinkus kvorumui, po 
valąndos šaukiamas kitas susi
rinkimas, kuris bus teisėtas ne
žiūrint dalyvių skaičiaus.

Apyl. v-ba kvietimus išsiun
tinėjo visiems, kurių buvo žino
mi adresai. Negavę asmeniškai 
kvietimų, bet žiną apie susirin
kimą yra prašomi jausti pareigą 
taip pat atsilankyti.

Vasario 16 minėjimą apylin
kės v-ba ruošia vasario 19 d. 7 v. 
vak. Sisters of Service patal
pose. Programoj prof. dr. A. Ra
mūno - Paplausko žodis; paįvai
rinimui — meninė dalis, kuklios 
vaišės ir tt.

Visi dalyvaukime.
A. Paškevičius.

St. Catherines, Ont
Hamiltono 72 SLA kuopos 

rengiamus Brolių Matuzų fil
mus kovo 4 d. 5 vai. pp. Royal 
Connaught Hotel salėje galės 
matyti ir St. Catharines lietu
viai, nes čia bilietus sutiko iš 
anksto platinti St. Catharines 278 
SLA kuopos pirm. Z. Piliponis, 
7 Whitworth St. Prašoma į jį 
kreiptis nuo vasario 12 d. Bilie
tai suaugusiems $1, vaikams 25c.

Fort William, Ont
Lietuvos nepriklausomybės pa

skelbimo šventę švenčiame va
sario 11d. Tą dieną Tėvai Pran
ciškonai atlaikys šv. Mišias už 
Lietuvą Prisikėlimo bažnyčioj. 
Vakare minėjimas bus ukrainie
čių Prosvita salėje, 608 Simpson 
gt. (greta Lake kino), Fort Wil
liam. Pradedam rinktis 6 vai. v., 
programa prasidės 7 vai. v. Ma
loniai kviečiame visus dalyvauti.

LIUTKUS 
PLUMBING CO.

Atlieka visų rūšių plumbingo
<. darbus.

626 EUCLID AVR, Toronto 
” Tok 1639

Jau galima gauti 
kati. A. Sobaliautka maldaknygę 

Viešpaties Angelas
Maldaknygė yra labai gražiai išleista. 
Jg galima gauti pas visus knygų pla
tintojus ir pas leidėjg. Kaino: odos 

tux $4.50, kolenkoro ouks. $3.00.

E. Vllutis

AA. prot Vaclovo Biržiškos 
lavono pelenai palaidoti Čikagos 
Liet. Tautinėse Kapinėse sausio 
21 d. Laidotuvių iškilmės pradė
tos P. Ridiko laidotuvių koply
čioje, kur buvo išstatyta urna. 
Čia pasakyta daug atsisveikini
mo kalbų. Kapuose jautrų atsi
sveikinimo žodį tarė velionio 
brolis Viktoras.

Laidotuvių išlaidoms padengti 
renkamos aukos. Jos siųstinos 
laidotuvių komiteto narių Prano 
Čepėno arba Martyno Gudelio 
vardu — 1739 S. Halsted St., Chi- 
kago 8, III.

Liet. Tėvai Jėzuitai pavasarį 
Čikagoje pradės statyti namus, 
skirtus jaunimo centrui. Tam 
visuomenė prašoma aukų.

Prof, Bagdonas, kuriam netru
kus sukaks 90 metų, susirgo ir 
iš prieglaudos nuvežtas į ligo
ninę.

Juozas Balčiūnas - Švaistas 
jau kelintą savaitę serga plaučių 
Uždegimu. Gydosi namie.

Liet. Valstiečiai liaudininkai 
iki sausio 29 d. balsavo paštu 

^rinkdami centro vadovybę. Kan
didatų buvo 22, renkamų 9.

Dr. D. Jasaičiui padaryta ope
racija, po kurios ligonis jau 
sveiksta.

Dr. J. Sidagis, kuris ilgą laiką 
lydėjo tremtinių transportus lai
vais iš Europos į įvairius pasau
lio kraštus, atvyko su žmona 
Amerikon ir įsikūrė Detroite.
D. BRITANIJA

Lietuvių sodyboje jau vykdo
mi pasiruošimai vasaros sezonui. 
Tvarkomas bei gražinamas rajo
nas ir daromi pertvarkymai rū
muose. Užvestas vištų ūkis. Tiki
masi, kad vasarą vasarotojai ga
lės turėti Šviežių kiaušinių, o ru
deniop ir vištienos. Sodybos šei
mininkas yra A. Žukauskas.

Lietuvių Namų klubo Londo
ne metiniame susirinkime sau
sio 7 d. išrinkta nauja valdyba. 
Pirm. E. Matukas. H. Petkus ir 
P. Žilinskas. Liet, sodybos klubo 
komitetan išrinkti: Jurka, Gy
lys ir.Wittlee.
VOKIETIJA

Muencheno apylinkės rūpsčiu, 
daugiausia pirmininko J. Medu- 
šausko rūpesčių, įsteigta lietu
viška biblioteka. Tuo reikalu jie 
buvo kreipęsi į buv. Muencheno 
lietuvius išemigravusius į kitus 
kraštus.

Erlangeno kapuose palaidotas 
buv. nepriklausomos Lietuvos 
karininkas, vyr. Įeit. Leonas Bag 
donas, tarnavęs Žem. Naumies
tyje, Kaune ir Vilniuje. Po sun
kių pergyvenimų karo metu su
sirgo cukraus ligą. Nors sunkiai 
sirgo, studijavo odontologijos 
mokslus ir baigęs juos, prieš du 
metus Erlangene buvo įsigijęs 
praktiką. Tačiau neilgai jam te
ko džiaugtis pasiektais mokslo 
rezultatais, nei grįžti į tėvynę, 
kurios jis ilgėjosi. Paliko žmoną 
ir 16 m. sūnų, kurie gyvena 
Frauenrach prie Erlangeno.

Wehnen. Gruodžio 9 d. mirė 
Anna Galinaitytė, gim. 1884 m. 
gruodžio 14 d. Palaidota Ofeno 
evangelikų kapinėse.

Blumenthal. Lapkričio 30 d. 
mirė apylinkės seniūnas Mar
tynas Moors, gim. 1893 m. sausio 
11 d. Palaidotas Bremen - Au- 
mund kapinėse.

Memmingęne buvo prieš kiek 
laiko iškilmingai perduotas nau
dotis evangelikų pastangomis 
pastatytas ir pabaltiečiams skir
tas A “bendruomeninis namas”. 
Memmingeno rytinėje daly yra 
viena iš didžiausių visoje Vak. 
Vokietijoje pabaltiečių gyven. 
kolonijų, kurioje įkurdinti apie
I. 100 pabėgėlių pabaltiečių. Ta 
proga kalbas pasakė 84 m. amž. 
latvių evangelikų arkiv. Grin
bergs, vyr. burmistras dr. H. 
Brendi, iš Muencheno atvykęs 
naujas evangelikų vysk. H. Diez- 
feldbinger ir kt.

Lietuvos vokiečiai turėjo savo 
atstovų suvažiavimą Luenebur- 
ge. Lietuvos vokiečių organizaci
ja turės savo vėliavą ir ženkliu
kus. Rūpinamasi taip pat, kad 
kuris Vokietijos miestas globotų 
ir juos. Nauju vadovu išrinktas 
A. de la Croix, jo padėjėju prof.'
J. Strauchas. Skelbiama su ki
tais vokiečiais iš Sibiro grįžus 
Lietuvos vokiečius. W. Kitt, 
Woldemarą Langę ir Aleksand
rą Tautrimą. Lietuvos vokiečiai 
1956 m. vasario 10-12 d. vokiečių 
šiaurės rytų akademijoje Lue- 
neburge ruošia antrąjį kultūri
ninkų suvažiavimą.
BRAZILIJA

Parque das Nacoes lietuviai
Maždaug dvidešimt kilo

metrų nuo Sao Paulo, Santos 
link, randasi didžiausias Brazili
jos pramonės centras Santo An
dre. Maža čia rasime įdomaus — 
vien fabrikai ir fabrikai. Yra mo-

kams, kurie čia susispietę kuria 
galingą Brazilijos ateitį. St. An
dre miestas — plačiai išsimėtęs. 
Darbininkų namukais šviesių 
spalvų, raudonais čerpių stogais, 
kaip grybais nusėti plačiai kal
neliai ir pakalnės.

Vienoje to miesto daly, pava
dintoje Parque das Nacoes (Tau
tų Sodas), kur gatvės turi visų 
pasaulio tautų pavadinimus, yra 
susibūręs nemažas skaičius lie
tuvių, atvažiavusių pirmosios 
emigracijos metu ir po paskuti
niojo karo. Savo laiku, tai buvo 
gana gyvas lietuviškas centras, 
turėta net savo mokykla, bet lai
kui bėgant, dėl neaiškių priežas
čių, mokykla buvo likviduota ir 
parduota. Skaudžiai tą įvykį mi
ni ten. ilgą laiką mokytojavęs St. 
Jurevičius. Mokyklai nustojus 
veikti, sustojo ir lietuviška veik
la. Bet prieš metus atvykęs ener
gingas Tėvas jėzuitas VI. Mika
lauskas iš Urugvajaus, paėmė 
savo globon šią apsnūdusią kolo
niją. Kas mėn. įvestos lietuviš
kos pamaldos Bomfim bažnyčio
je. Noromis nenoromis teko vėl 
visiems susitikti, o susitikus ir 
vieną kitą žodelį šnektelti. Ne- 
iučiomis atgijo mintis: kodėl V. 
Zelinos lietuviai pasireiškia? Ko
dėl Moinho Velho ar Vila Anas- 
tasio lietuviai pasirodo aktyvūs? 
O mes? Juk turint stiprių pajė
gų vyresnių ir jaunimo, galima 
irgi pasireikšti. Pasakyta — pa
daryta. Tėvas VI. Mikalauskas 
ėmėsi iniciatyvos ir štai jo pa
stangomis susiorganizuojama ir 
sausio 14 d. surengiamas vakaras- 
- spektaklis.

Susirenka lietuviai iš visų S. 
Paulo paviečių, buvusioje Mai
ronio vardo mokykloje. Statoma 
P. Vaičiūno/pjesė “Tuščios pa
stangos”. Režisuojant mokytojui 
St. Jurevičiui. Spektaklis turi 
gerą pasisekimą, publika paten
kinta. Po vaidinimo pasirodo dar 
tautinių šokių grupė. Vakaras 
praeina malonioje nuotaikoje, 
nors užėję Brazilijos vasaros 
karščiai nepaprastai vargina.

V. Betoje sausio 15 d. įvyko - 
lietuviškų popiečių eglutė, kurią 
suruošė popiečių ved. muz. J. - 
Kaseliūnas. Lietuviška publika 
dar kartą galėjo pasidžiaugti šal
čius primenančia švente, nors ir 
labai sunku buvo įsivaizduoti 
žiemos speigus, kada termomet
ras rodo +35°C pavėsyje. Visų 
dėmesį patraukė augšta eglė vi
sa išpuošta rankomis padarytais 
papuošalais.

Vadovaujant Genei Teresevi- 
čienei ir talkininkaujant popie
čių lankytojams eglutė buvo iš
puošta grynai mūsų liaudies me
no motyvais. Čia mirgėjo snai
gės, varpeliai, tulpelės, sietynė- 
liai... o jų mirgėjimą lydėjo 
lietuviškos dainos. Programą at
likę popiečių lankytojai. Be to, 
buvo Įteiktos premijos 1955 m. 
įvykusios rankų darbelių paro
dos dalyviams. Čia Halina Mo-. 
šinskienė susirinkusiems papa*- 'v. 
šakojo apie rankų darbelių reikš
mę mūsų liaudies meno išlaiky
me. Kalėdų senelis priminęs 
vargstančius vaikučius toli liku
sioje tėvynėje, išdalino dovanas. 
Nebuvo užmiršti ir tie, kurie la
biausiai pasišventę dirba tuose 
popiečiuose, t.y. muz. J. Kase
liūnas, Genė Teresevičienė ir 
Veronika Skurkevičienė.

V. Betoje muz. J. Kaseiiūno 
iniciatyva suorganizuotas lietu
vių vaikų choras, kuriame gali 
dalyvauti tik tie vaikai, kurie 
kalbėsis lietuviškai. Repeticijos 
vyksta kasdien privačiuose bu
tuose. H. D.

S. Pauto svetimšalių reikalams 
policija paskelbė duomenis, kiek 
yra svetimšalių S. Paulo mieste 
ir valstybėje. Mieste yra 20.027, 
o provincijoje — 2.557. Lietuvos 
piliečiai, t.y. lietuviai ir kitų tau
tybių asmenys kilę iš Lietuvos. 
AUSTRALIJA

Australijos bendruom. veikla. 
1955 m. gruodžio 29-30 d. Sidnio 
mieste vyko Australijos LB apy
linkių pirmininkų suvažiavimas. 
Per bendruosius posėdžius su . 
krašto valdyba apsvarsčius ak
tualiuosius tautinės bendruome
nės veiktos klausimus, buvo pa
sisakyta dėl paveikesnių priemo
nių parinkimo tautiniam gyvy
bingumui tremtyje išlaikyti ir 
tautinei kultūrai ugdyti. Į suva
žiavimą buvo pakviesta Kultū
ros Fondo,»Australijoje valdyba 
ir Tautos Fondo atstovybė, ku
rios pirmininkas J. Kalakausįcas 
su krašto valdybos nariais V. 
Skrinska, V. Simniškiu, V. Do- 
niela, S. Grina, Pr. Nagiu ir M. 
Petroniu aktyviai reiškėsi su
važiavimo darbuose.

Suvažiavime buvo gyvai išdis
kutuoti svarbiausieji bendruo
meniniai reikalai, pasisakyta dėl 
įvairių veiktos sričių sustipirni- 
mo ir priimta rezoliucijų. Atsto
vų suvažia»imaa)taip pat priėmė * 
nutarimą remti Vasario 16. gim- 

* f F



1956. n. 2. — Nr. 5 (317) T t VId KŽ S ŽIBURIAI

DĖL ANGLIŠKOSIOS INFORMACIJOS
Vaje, kaip teko netikėtai nu

stebti paskaičius p. Sirvydo ra
šinį, mūsų angliškosios informa
cijos reikalu, kuriame jis taip 
šauniai ir drąsiai priėjo išvados, 
jog šiame fronte ne tik nieko 
neigiamo,, bet beveik viskas taip

džiaugtis ir... nieko daugiau tuo 
reikalu neveikti

Sielojasi p. Sirvydas, kuriam 
reikalui Almus šaukia jau ar tik 
ne šešti metai, kad, deja, -nėra 
jau taip gražu. Pagaliau, prie tų, 
kurie pritaria Almaus iniciaty
vai, ir šių žodžių rašėjas kukliai 
norėtų įterpti savo vardą, nors 
tuo pačiu -jau iškart pelno “leng- 
vaplunksnio” etiketę. Kągi be
veiksi, lengvaplunksniai ar sun- 
kiaplunksniai, bet vis jau galima 
sutikti dar daug daugiau balsų, 
kurie drįsta konstatuoti, jog in
formaciniame darbe, ypač anglų 
kalba, esame ne tik, kad atsilikę, 
bet skandalingai apsileidę.

Ir kas svarbiausia, tą pripažįs
ta ir mato tie, nuo kurių mažiau 
ar daugiau ir priklauso teigia
mas reikalo išsprendimas. Iš vi
sos eilės lietuviškųjų veiksnių 
pareiškiama, jog išties gerai su
prantama, kad ’ angliškoji infor
macija yra būtina, deganti, kad 
daroma viskas šiai spragai paša
linti, kad tariamasi tuo reika- 

' lu su įvairiomis lietuviškomis 
įstaigomis ir 'veiksniais ir, kad 
jau gal netolimoje ateityje, susi
lauksime tokio visapusiškai ge
ros informacijos leidinio.

Ir naujasis VLIKo pirminin
kas vienam Eltos bendradarbiui 
JAV tuoj po pareigų perėmimo 
pareiškė, jog anglų kalba mūsų 
informacijos išleidimas bus vie
nu ir pačiu pirminiu naujai per
sitvarkiusio VLIKo rūpesčiu. Jei 
toji padėtis būtų patenkinama, 
vargu augštieji pareigūnai lai
kytų tai skubos reikalu. Paga
liau, prieš kiek laiko ir pats AL 
To pirmininkas yra patikinęs čia 
rašantį, jog dedamos visos pa-

stangos, ieškomi reikiami asme
nys, kad tik tokios rūšies infor
macija anglų kalba galėtų pa
sirodyti viešumoje. Gi mūsų 
jaunimas, studentija, veltui be
laukdami senų pažadų išpildy
mo, ėmė ir patys pradėjo leisti 
biuletenį, kuris tegu ir nėra toks 
ir tokio pobūdžio bendrąjai in
formacijai teikti, bet tai vis ne
abejotinas žingsnis priekin. Įver
tindami akademikų sunkų ir ne
prastą darbą bei šaunų pasi
šventimą, JAV Bendruomenė 
;kuba “Lituanus” leidėjams tal
kon ir žada visą įmanomą para-

Sao Paulo, Brazilijoje, lietu
viai mokytojai siūlo kitų kraštų 
lietuvių kalbos mokytojams ir 
kitiems lietuviškumo puoselėto
jams paraginti savus mokslei
vius susirašinėti su atitinkamo 
amžiaus jų mokiniais. Mokytojai 
pasižada pagelbėti savo moki
niams susirašinėti ir to paties 
prašo iš kitų.

“Medžiaga laiškams. Greta įs
pūdžių aprašinėjimo, bei susipa
žinimo per raštą ir nuotraukas, 
ją vaikams siūlysime įvairią, 
pvz. 1. Perskaitytos lietuviškos 
vaikų literatūros pasikeitimas

mą. Ir iki šiol, nei vieno balso, I paštu. 2. Asmeniškus prisimini-
išskyrus p. Sirvydą, nepasigirdo 
teigiančio, jog naujų anglų kal
ba leidinių leidimas bus bepras
miškas ir nereikalingas.

Veltui tenka guostis JAV kon
greso leidiniais ir knygomis. Be 
abejo, būtų naivu mažinti jų 
vertę* bet drąsiai galima teigti, 
kad jie neatlieka to, ką galėtų 
nuveikti periodinis ir skubus, su 
laiku ir dienos reikalavimais bei 
atitinkamo momento svarba pa
teikiamas rimtas ir savąją liniją 
turįs lietuvių balsas. Visoje lais
vinimo kovoje tas galėtų būti 
itin įmantriu ir pakankamai ga
lingu ginklu. Mūsų burnos juk 
nėra užčiauptos, o ir pasakyti 
pasauliui juk tiek daug turime. 
Ir, visados mūsų žodžiai vienaip 
skambės perduodami iš sveti
mųjų lūpų ir kiek kitaip iš savų
jų. Kiek daug netikslumų apie 
Lietuvą ir lietuvius pasitaiko su
tikti viešosios opinijos formavi
mo priemonėse, kiek iškraipy
tų žinių apie mus pasirodo ir tai, 
daugumoje atvejų dėl to, kad ne
turime pakankamo ir efektyvaus 
forumo tai patikslinti, atitaisyti, 
papildyti. Propaganda ir infor
macija, tai sritys, kuriose tinka
mai veikiant, galime susilaukti 
nuostabios reikšmės rezultatų. 
Tas, žinoma, priklausys tik nuo 
mūsų sugebėjimų.

Al. Gimantas.

Enciklika apie giedojimą
* paskelbė Šv. Tėvas Pijus XII-ta- 

sis pavadintą “Musicae sacrae 
Disciplinae”. Enciklikos pradžio
je Šv. Tėvas išdėsto bažnytinio 
giedojimo taisykles, kurios rū
pestingai buvo paišomos praei
tyje.

Bažnytinės muzikos tikslas 
kelti žmonių sielas į Dievą. Gie
dojimas, kuris amžių bėgyje iš
bujojo ir tapo liturgijos dalimi,, 
yra vadinamas gregoriniu — 
“Cantus Gregcrianus”. Nors šis 
giedojimo būdas (be instrumen- 
talinio akompauiamento — uni
sonas) yra senas, kaip sena mūsų 
liturgija, tačiau savo vardą gavo 
nuo popiežiaus Gregori j aus, ku
ris valdė Bažnyčią nuo 590 iki 
604 metų. Jo valdymo metu Šis 
giedojimo būdas nusistovėjo ir 
išplito.

Šv. Tėvas naujuoju raštu ragi
na kunigus ir tikinčiuosius grįžti 
prie gregorinio giedojimo dėl šių 
priežasčių:

L Gregorinis giedojimas per 
ištisus amžius išstudijuotas ir 
rastas kaip tinkamiausias savo 
paskirčiai.

2. Eilės popiežių patvirtintas
ir rekomenduotas visai Bažny
čiai. *

3. Jei viso pasaulio bažnyčiose 
jis būtų praktikuojamas, visų 
kraštų katalikai pasijustų lyg 
viena šeima.

Bažnytinės muzikos instru
mentas— vargonai geriausiai iš
reiškia liturginių veiksmų pras
mingumą ir jų šventumą. Prie 

' vargonų Šv. Tėvas rekomenduo
ja styginius instrumentus, ta
čiau visu griežtumu pasisako 
prieš triukšmingus profaninius 
orkestrus.

Polifonija (harmonizuotas ke
lių balsų giedojimas) sužydėju- 
si Renesanso laikais, priimta šv.

Petro bazilikon Romoje 16 amž., 
ir šiandien turi savo vertę ir gar
bingą vietą bažnytiniame gyve
nime.. Šv. Tėvas pageidauja, kad 
iškilmingų švenčių metu būtų 
giedama" lotyniškai, " "tačiau tai

^nereiškia, kad. vietinės tradicinės 
> giesmės, kaip pvz. mūsų kalė

dinės, gavėnios bei velykinės bū
tų draudžiamos. Jos ir toliau pa
liekamos savai paskirčiai.

Pagrindinė Šv. Tėvo mintis 
yra grįžti prie senojo ir taip gra
žaus gregorinio giedojimą, ku
ris savo gyva liturgine dvasia 
tampriau jungs tikinčiųjų širdis.

B. Pc.

mus, bei tėvelių pasakojimus 
apie tėvynę Lietuvą. 3. Įvairūs 
paveiksluoti ir nepaveiksluoti 
laikraščių iškarpų papildiniai. 4. 
Pasikeitimai pašto ženklais. 5. 
Lietuvįškų laikraščių spausdi- 
niai kur būtų aprašymas jo ar 
laiško gavėjo vietovės lituviška- 
sis gyvenimas ir tt. 6. Žinutės 
apie religinį bei parapijinį lie
tuvių gyvenimą, mokyklinę veik 
lą, organizacijų veiklą.

Pastaba: Kiek galint, reko
menduojame, kad susirašinėjan- 
tieji vartotų savo pavardžių lie
tuviškąsias galūnes. Tokiu būdu 
mes vaikams išaiškinsime ne 
vien kaip galima iš galūnių at
skirti ponią nuo panelės ar vyro, 
bet ir pačią vaiko tautybę”.

Siūlymą yra pasirašę 15 mo
kytojų.

Motina M. Aloyza pastebi, kad 
kadangi Brazilijoje laiškai nėra 
išnešiojami, tad geriausia laiškus 
siųsti į “Mūsų Lietuva” laikraš-; 
čio redakciją: Caixa. 317, Sao 
Paulo, Brasil.

Geriausia siųsti oro paštu. Jei 
laiškas nesveria daugiau pusės 
uncijos, reikia prilipinti 10 centų 
pašto ženklą.

Susirašinėti nori šie liet, moks
leiviai bei moksleivės:

Antanaitis Nardis, 19 m. amž., 
Antanaitytė Audra, 16; Bagdžiū- 
tė Marija C , 8; Bendoraitytė Ire
na, 11; Bilevičius Vincas, 14, Ble- 
kaitytė Antonija, 12, Bliujus Juo 
zas, 7, Bliu jute Milda, 10, Bogu- 
slauskaitė Aldona, 9, Boguslaus- 
kaite Silvija, 12, Braknys Valde
maras, 10, Budreikaitė Olga, 18, 
Buitvydaitė Elena, 18, Buitvydas 
Jonas, 21, Čemerkaitė Birutė, 9, 
Črniauskaitė Milda, 11, Deveiky
tė Apolionija, 18, Deveikytė Ka
zimiera, 22, Deveikytė Veroni
ka, 15, Dovydaitis Laimutis, 15, 
Dovydaitis Romualdas, 13, Gu
davičiūtė Gražina, 13, Jakštys 
Eduardas, 16, Jokubauskaitė 
Amelija, 12, Juraitis Rimgaudas, 
10, Karašauskas Leonardas, 11, 
Kaupaitė Joana, 14, Kindarys 
Anupras, 12, Klimašauskas Juo
zas, 29, Kraujalytė Julija, 11,

Liet, mokyklos mokinių būrelis su kun. J. Šeškevičių ir moky
toj aisi Jie visi nori susirašnėti su kitų kraštų lietuvių vaikais.

Iš kultūros ir knygy pasaulio

SPAUDOS MĖNUO
J A V-bių Lietuvių R. K. Ku-jna katalikiškus laikraščius, dau

nigų Vienybės Centro Valdyba 
spaudos mėnesio — vasario — 
proga paskelbė atsišaukimą, ra
gindama kiekvieną kataliką pre
numeruoti nors vieną katalikiš
ką laikraštį. Tenai tarp kitko ra
šo: “.,. Spaudos mėnuo yra skir
tas skaitytojams surasti, prirink
ti laikraščių ir žurnalų prenume
ratų. Gerai pravestas šio mėne
sio spaudos vajus nulems mūsų 
spaudos pasisekimą visiems 1956 
metams.

Kodėl Kunigų Vienybei taip 
spauda parūpo? Todėl, kad spau
da yra galinga priemonė mūsų 
pagrindiniam, sielų gelbėjimo, 
tikslui siekti. Šventasis Pijus X 
sako, kad veltui statytume baž
nyčias, remtume misijas, daug 
kitų gerų darbų darytume, jeigu 
nemokėtume pasinaudoti puoli
mo ir gynimosi ginklu — spau
da. Pijus XI pageidauja, kad 
bent vienas katalikiškas laikraš
tis būtų šeimoje. Jis rašo: “Šiais 
laikais tie, kurie skaito ir plati-

giau daro naudos sielai, Bažny
čiai ir tėvynei, nekaip statytų 
naujas bažnyčias ir puošnius al
torius. Nes kas iš to, jeigu jos 
būtų tuščios”. Kai Pijus X bu
vo Venecijos kardinolas, pats 
vaikščiojo po namus katalikiškų 
laikraščių prenumeratas rink
damas.

Kunigų Vienybės Centro Val
dyba mano, kad geriausi mūsų 
spaudos platintojai galėtų būti 
parapijų jaunimas, ypač vyčiai, 
ateitininkai ir augštesniųjų sky
rių mokiniai.

Giliai esame įsitikinę, kad Di
džiai Gerbiamieji Klebonai ir jų 
asistentai, katalikiškosios orga
nizacijos, pagaliau, visa katali
kiškoji visuomenė gyvai atsilieps 
į šį mūsų kreipimąsi spaudos 
platinimo reikalu ir užtikrins 
sėkmingą vasario mėnesio kata
likiškos spaudos vajų”.

ADAMONIS & BUDRIŪNAS
“DISTRICT ESTATE BROKERS”

Namai pardavimui — įvairiose Montreal to dalyse;
Paskolos — naujiems namams ir statybos eigoje — !
Žemė pardavimui — pavieniai lotai ir dideli plotai;
Ūkiai pardavimui — Montrealio apylinkėje;
Draudimas — postatoms ir kitiems objektams nuo nelaimingų atsitikimų.
Pirmosios Montrealy lietuvių Real Estate tikslas — Jums padėti!

A «
D. N. BALTRUKO^, VI. 7634
F. YASUT1S, LA. 2-7879
R. OUELLETTE, RA.7-3369
paskolų reikalams.

Įstaiga: 177 SHERBROOKE ST. W.
Darbo laikas: nuo 9 vai ryto iki 9 vai. vakaro.

Res.: P. ADAMONIS PO. 6-4781. A. BUDRIŪNAS RA. 7-2690

5H%.

A. MARKEVIČIUS, OR. 1-9816
J. SKUČAS, RA. 2-4152
J. ZIENKA, TU. 2711
A. GRAŽYS, RA. 7-3148 

TeleL PL. 8501

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:

Redakcijai prisiųsta
Kazys Bradūnas, Devynios ba

ladės, Liet. Knygos Klubo leidi
nys, spaudė Draugo spaustuvė, 
1955, Chicago, 142 psl., kaina $2.

Liūne Sutema, Tebūnie tary
tum pasakoj, viršelį ir vinjetes 
piešė dail. V. Ignas, išleido Ter
ra, spaudė M. Morkūno spaustu
vė, Chicago, Ill., 1955 m., 54 psl.

Lietuvių Dienos, 1956 m. sau
sio mėn., 26 psl.

Šiame Nr. rašo prof. dr. A. Pa
plauskas Ramūnas; V. Maželis 
pateikia foto reportažą iš VLI 
Ko; V. Bakūnas pateikia pasi
kalbėjimą apie liet jūrininkus;. 
J. Pronskus rašo “Kuršių marių 
pasakos”; seka J. Aisčio poezija, 
A Juraičio foto reportažas iš Ha
miltono “Aukuro” gyv., R. Ski
pičio atsiminimų tęsinys, J. Jur
kaus strp. apie Kašubos kūrybą. 
Veidai ir Vaizdai (iliustruota 
kronika), ką veikia skaitytojai, 
konsulą dr. J. J. Bielskio sukak
tis, angliškoji dalis.

Lithuanian Catholic Youth 
Bulletin, published by the sec
retariat for External Relations 
of the Association of Lithuanian
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Kraujalytė Rožė, 12, Krutulytė 
Jonė Aloyzą,. 13, Krutulytė Olgą, 
15, Kučinskaitė Emilija, 18, Ku
činskaitė Marija E., 13, Lapienis 
Ademaras, 8, Maciulevičiūtė Tek 
lė, 17, Makuška Petras, 13, Ma
siulytė Olgą, 12, Mošinskaitė Ja
nina, 11, Mošinskaitė Liuda, 16, 
Navickas Vygandas, 19, Paleliū- 
nas Valteris, 8, Pangonis Jonas. 
21, Petraitis Rikardas, 12, Petro
vas Antanas, 11, Pilipavičius 
Sergijus, 11, Pociūtė Janetė, 11, 
Pranuškevičiūtė Bronė, 12, 
Paukštytė Janeta, 17,. Pundzevi
čius Vilhelmas, 22, Raulušaitis 
Stasys, 15, Rimkus Antanas, 10, 
Satkūnaitė Joana, 15, Savickas

Algirdas, 19, Seliokas Albinas, 
14, Skalaųdis Aleksandras, 12, 
Skurkevičius Ernestas, 18, Skur- 
kevičiūtė Irena, 11, Slivinskas 
Alfonsas, 11, Stalba Reinaldas, 
10, Šukys Pranas, 12,. Šukys Liu
cija, 9, Taleikis Kazimieras, 13, 
Tijūnėlis Albertas, 9, Tijūnėlis 
Juozas, 18, Tūbelis Antanas, 18, 
Tūbelis Vincas, 20, Tūbelytė Ro
žė, 11, Urbonaitė Irena, 13, Ur
bonas Povilas, 9, Vaitkevičiūtė 
Elena, 17, Vaitkevičiūtė Pranciš
ka, 14, Valeikaitė Dalia,. 14, Va- 
leikaitė Giedrė, 13, Valeikaitė 
Gražina, 9, Vinkšnaitis Eduar
das, 10, Vinkšnaitytė Nijolė Zi
ta, 13 m. amž.

Religinio meno paroda
JAV LB Kultūros Taryba Či

kagoje kovo 11-30 dd. šv. Kry
žiaus parapijos- salėje ruošia re
liginio meno parodą. Parodos or
ganizacinis komitetas kviečia 
visus dailininkus ir architektus, 
gyvenančius ne tik Amerikoje, 
bet ir kituose kontinentuose, sa
vo religinio pobūdžio ekspona
tais šioje parodoje dalyvauti. 
Eksponatai gali būti bet kurios 
dailės šakos if bet kuria techni
ka atlikti, , .
nuotaika turi (būti religinė.

Į eksponatų skaičių įeina: a) 
architektūra — projektai, per
spektyviniai piešiniai, škicai; 
modeliai, vidaus architektūros 
įforminimai, altorių bei kitų kul
tui pritaikytų daiktų, o taipgi de
koravimo, projektai; b) skulp
tūra; c) tapyba; d) grafika; e) 
mozaika, keramika, vitražai (at
likti medžiagoje arba projektai); 
f)’ įvairūs metalo dirbiniai bei 
emalis (monstrancijos, kielikai, 
kryžiai ir kt.).; g) audiniai ir 
bažnytiniai rūbai (kilimai, arno
tai. ir kt.).
Premijų komisijos parinktiems 

parodos eksponatams bus skiria
mos premijos — be kun. dr. Juo
zo Prunskio paskirtos $500 pre
mijos parodos komitetas numato 
surasti daugiau mecenatų, kad 
galima būtų premijuoti įvairių 
meno šakų eksponatus.

Visi menininkai prašomi ne
atidėliojant pranešti parodos 
rengimo komitetui su kiek (ir 
kokių) eksponatų numato paro
doje dalyvauti. Komitetui reika
linga žinoti eksponatų skaičius 
(ir pobūdis), kad galėtų laiku 
parūpinti ekspozicijai atatinka
mą instaliaciją.

jų-tematika ar- -'Visais i

SINGER
PILNA KAINA

išsimokėjimas dalimis.

TIK DABAR! apvali špulė su 
apdangalu $2A50. 

5 metams garantija!
* Nauja Svietą * Naujai dengtis
* Naujas motoras* Nauja kojinė

kjduttovv

Jūsų namuose veltui.

WA. 1-5161
Nemokamai skylkl dirbėjas 

pfrmiaiM 25 pirkėjam*.

IMPERIAL
Ltd.
Out.

, Religinio meno parodos ren
gimo komitetą sudaro: pirm, 
dail. Adolfas Valeška, vicepirm. 
kun. dr. Viktoras Rimšelis, Ku
nigų Vienybės atstovas, vice
pirm. kun. dr. Antanas Juška, R. 
K. Federacijos atstovas, arch. 
Vytautas Peldavičius ir " sekr. 
dail.'Paulius Augius.

Jury komisija, premijų komi
sija ir kiti parodą liečią klausi
mai bus skelbiami vėliau.

šome kreiptis į A. Valešką, 19 E. 
Pearson St., Chicago 11, Ill., te- 
1'ef. Whitehall 4-0239.

NAUJOS
Jurgis Jankus, SENAS KAREIVIS 
MATATUTIS, pasakojimas apie ne
paprasta žemaitį, kuris daug nuo
stabių dalykų padarė, tik nepadarė 
vieno, kurį turėjo padaryti, išleido 
Terra, Chicago, spaudė Morkūno 
spaustuvė, tiražas 1000 egz., 1955, 
240 psl., įrišta į kolehkoro virše
lius, kaino nepažymėta.

Ši naujoji J. Jankaus knyga, 
beabejo, skirta paaugančiam 
jaunimui. Joje su visu jankišku 
gyvumu pasakojama apie gyve
nimą žemaičio Matatučio,. kuri 
vestuvių išvakarėse pačiupę iš
vežė į rekrutus, kur jis per ne
susipratimą išbuvo net ne 25, 
bet bent 10 metų daugiau, vis tą 
savo karišką gyvenimą laikyda
mas laikinu nesusipratimu ir vis 
ruošdamasis grįžęs tęsti nu
trauktą tą patį gyvenimą kartu 
su tėvais ir su Mariute. \

Jankus Matatuty stengiasi su
kaupti visas žemaitiško būdo sa
vybes: pastovumą, apsisvarsty- 
mą, tvirtumą, ištikimumu, ne- 
tuščiažodžiavimą, nepalaužiamą 
ištikimybę savajam kraštui bei 
saviesiems žmonėms. Matatučic 
gyvenimas išryškina kelis bruo
žus iš anos rekrutų gadynės, ta
čiau daugumas įvykių yra pasa
kų stilizavimas. Gyvenimškais 
bruožais galima laikyti tik jo pa
gavimą į rekrutus ir grįžimą at
gal į tėviškę, kur savo mylimo
sios Mariulės neberanda net so
dybos, ji pasirodo mirusi užka
pota kazokų bizūnais, o savo tė
vų grįčioje atranda kolonistus 
rusus. Tėvai ištremti į Sibirą.

Kaip pasakiškai atvaizduota 
Matatučio tarnyba kariuomenė
je, taip pasakiškai vaizduojamas 
jo tolimesnis ieškojimas teisy
bės. Tikėdamas, kad karalius, 
kuriam jis taip ilgai tarnavo, ne
žino visų neteisybių, kurios 
vyksta jo valstybėje, Matatutis

A-A. Vinco Krėvės antkapio 
paminklo projektą ruošia skulp
torius Vyt. Kašuba.

Jėzuitų metai. Šiemet liepos 31 
J. sukaks 400 metų nuo Jėzuitų 
ordino įkūrėjo šva Ignaco Loya- 
los mirties.

Šis Katalikų Bažnyčiai labai 
nusipelnęs ordinas pasauly turi 
labai daug draugų, bet dar dau
giau priešų. Apie jį jau labai 
daug prirašyta, tačiau iki šiol 
dar niekas nėra parašęs išsamios 
ordino įkūrėjo biografijos. Šie
met žada tokia biografija pasiro
dyti. Iki šiol bene geriausią šv. 
Ignaco biografiją yra parašęs ne 
’ėzuitas ir net ne katalikas, bet 
protestantas H. Boehmer. Toji 
biografija turėjo būti I t. jo už
planuoto didžiulio Jėzuitų iste
rijos veikalo. Tas I t. išėjo 1914 
m., tolimesnių tomų pasirody
mą sutrukdė karas ir autoriaus 
1927 m. mirė jo nebaigęs. Minė
tos biografijos neseniai išėjo 
nauja laida. Jubiliejiniais me
tais žada pasirodyti ir daugiau 
rimtų veikalų apie Jėzuitų or
diną.

10 litų numizmatinė retenybė. 
Stockholmo un-to numizmatikos 
katedros asistentas latvis Plat- 
barzdis Vak. Europos žurnaluo
se aprašo du naujai Vakarų pa
saulyje atsiradusius banknotus, 
tarp jų — ir 10 litų banknotą. 
Platbarzdis sakosi patyręs, kad 
šie banknotai nebuvo spėti pa
leisti apyvarton, nes, bolševi
kams kraštą užgrobus, visi Lie
tuvos popieriniai pinigai buvo 
sudeginti, o metaliniai pinigai 
skubiai išvežti “į broliškąsias 
respublikas”. Šiuo metu šis A. 
Galdiko pieštas 10 litų bankno
tas sudarąs vieną iš didžiausių 
laisvajame pasaulyje numizma
tikos retenybių.

Kordobos un-te kaip moksli
nių veikalų vertėja ispanų kal- 
bon dirba J. Kuncaitienė, pernai 
baigusi šio un-to kalbų skyrių. 
Ji. ispanų kalbon verčia veika
lus iš anglų, prancūzų, lietuvių, 
italų, vokiečių, lenkų ir rusų 
kalbų.

Su 12 argentiniečių iš Buenos 
Aires į Vašingtoną baigti medi
cinos studijų išvyko ir 5 kurso 
lietuvė stud. L. Stodolnikaitė. 
Vėliau prie jos grupės prisidės 
dar 2T argentinietė — gailestin
gosios seserys ir studentės. Vią- 
nas labdarys šiai grupei paauko
jo $40.000. Stodolnikaitės tėvas

KNYGOS
nuvyksta pas jį pasiskųsti ir pa
prašyti vietelės, kur galėtų se
natvėje savo galvą priglausti. Įsi
tikinęs, kad ir karalius neteisin
gas, kuris jį išveja ir šunimis lie
pia užpiudyti, Matatutis paguo
džiamas nepažįstamo senelio, 
kuris jam duoda stebuklingą 
krepšį, į kurį gali suvaryti ką tik 
nori, o taip pat jo kišenė pasida
ro stebuklinga — joje vis randa 
ką pavalgyti. Tada jis nuspren
džia karalių priversti savo pir
mąjį prašymą išpildyti. Pašoki
nęs su savo krepšiu patį karalių, 
bei jo dvariškius, Matatutis išsi
kovoja tik sau dvarą, kuris betgi 
pasirodo užkeiktas ir niekieno 
negyvenamas. Išvaikęs velnius, 
jis ilgai gyvena vienišas tame 
dvare, žmonės nuo jo bėga, nes 
laiko velniu. Kai nusibosta gy
venti, ieškodamas mirties jis at
siduria net pas patį Poną Dievą, 
kuris pasirodo tas pats senelis, 
kuris jam tą stebuklingą krepšį 
buvo davęs. Danguje jo Dievas 
nepalieka, nes begyvendamas jis 
vien savimi tesirūpinęs, savo 
įgytųjų galių neparfaudojęs nei 
artimo labui, nei savo krašto 
laisvei išgauti.

Grįžęs į savąjį dvarą, Matatu
tis vargais negalais susisiekia su 
kaimyninio kaimo žmonėmis, 
atiduoda jiems savo pinigus, iš
dalina žemę ir tik pirmą kartą 
pasitarnavęs artimui, miršta su 
laimingu šypsniu.

Jankaus pasakojimas, kaip vi
sada gyvas, lankstus ir labai 
lengvai skaitomas. Seno kareivio 
nuotykiai, beabejo, patrauks 
kiekvieno jaunuolio dėmesį. Pa
traukli pasaka bus naudinga ir 
tuo, kad kartu jaunuoliams iš
ryškins ir grynai istorišką anų 
laikų skaudulį.

yra Lietuvos karys.
Ant. Škėma laureatas *

“Darbininko” dramos konkur
sui buvo prisiųsti net 22 veika
lai. Jury komisija, kurią sudarė 
pirm. Pr. Naujokaitis, sekr. J. 
Aistis, T. Leonardas Andriekus, 
OFM, dr. Pr-. Bagdonavičius ir 
Henrikas Kačinskas, sausio 20 d. 
iš 6 atrinktų geresnių veikalų 
premiją nutarė paskirti Kupiš- 
kiečio slapyvarde pasirašytam 
veikalui “Žvakidė”. Kiti trys 
veikalai pripažinti taip pat iš
skirtiniais. Tai Emilijos “Vėjas 
Gluosniuose”, Svajotoio “Svajo
nių šalis” ir Žiburio “Stulpai ant 
dangaus”.

Premiją laimėjęs Žvakidės au
torius visuomenei atskleistas tik 
sausio 29 d. tradiciniame “Dar
bininko” vakare, kai Bostono 
dramos sambūris suvaidino “Bau 
donąjį vyną”. Publikai pristaty
tas autorius pasirodė Antanas 
Škėma, kuris prieš 4 metus bu
vo laimėjęs ir Clevelando Kul
tūros Fondo premiją už dramą 
“Pabudimas”, žinomas kaip ak
torius ir režisorius, o pastaruoju 
metu iškyląs kaip stiprus rašy
tojas.

A.a. T. VI. Mikalauskas, SJ
Brazilijoje mirė jaunas kuni

gas, Jėzuitų ordino narys. Mirtis 
buvo netikėta, nes jis buvo pa
čiame pajėgume. Dar prieš karą 
palikęs Lietuvą studijavo užsie
ny įvairiuose universitetuose.

Būdamas Romoj susidomėjo 
krikščioniškosios vienybės min
timi ir perėjo į Rytų apeigas, pa
našiai kaip a.a. vysk. P. Būčys. 
Šalia universiteto baigė “Russi- 
cum” kolegiją, kuri rengia apaš
talus Rusijai: Kurį laiką, vado
vybės atsiųstas, studijavo Belgi
joj ir sekmadieniais lankė lietu
vius, dirbančius anglių kasyklo
se. Daugelis ten dirbusių prisi
mena jį, gyvą, linksmą, barzdo
tą. .. IŠ Belgijos nuvyko jis į P. 
Ameriką padėti T. Bružikui, SJ. 
Daugiausia jėgų jis padėjo Uru
gvajuj, organizuodamas liet, pa
rapiją ir statydamas jai dievna- 
mį. Gražiai jis pradėjo darbą ir 
Brazilijoj Parque das Nacoes ko
lonijoj (žiūr. korespondenciją 4 
psl.). Deja, čia mirtis pastojo ke
lią, pasiimdama atsidavusį misi- 
jonįę»tųy«45airi&--ęjo-^nį Jmr-Įa-s—— 
biausiai reikėjo.

Am. Liet. Inžinierių ir Archi- 
tdktų Sąj. Čikagos skyrius gar
bės nariai pakvietė prof. Stp. 
Kolupailą, prof. St Dirmantą, 
prof. Vikt. Biržišką, prof. A. 
Varną, Ant. Olį ir inž. A. Rudį. 
Anksčiau skyriaus garbės na
riais buvo pakviesti prof. J. Ka
minskas ir prof. J. Šimoliūnas.

Dail. Romo Viesulo grafikos 
kūrinių paroda atidaroma vasa
rio 5 d. Niujorko miesto biblio
tekoje. Išstatoma apie 50 kūri
nių. Paroda tęsis iki vasario 29 d.

Ada Korsakaitė, gražiai užsi
rekomendavusi dailininkė Los 
Angeles, persikėlė gyventi į Niu
jorką.

Liet. Studentų Sąjungos stu
dijų dienos įvyks vasario 4-5 d. 
Studijų tema — Lietuvos istori
nė perspektyva. Paskaitas skai
tys dr. J. Girnius, dr. D. Krivic
kas ir dr. J. Puzinas, šeštadienio 
vakare įvyks viešas meno, ir li
teratūros vakaras.

“Vienybė” vasario 5 d. ruošia 
koncertą savo 70 m. sukakčiai 
paminėti. Pradžioje “Vienybė” 
ėjo “Vienybės Lietuvninkų” 
vardu.

KANADIEČIAI SUSTABDO

SLOGOS kankinimų
NAUDODAMI KETURIAIS BŪDAIS

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!

SLOGOS KAPSULES
Neleiskite’ slogai išeiti iš kontrolės! Tik 
pastebėję pirmus čioudėjitno ar drebulio 
ženklus, sustabdykite ja su Buckley's 
Slogos Kapsulėmis, šios stebuklingas 
kapsulės padarytos kaip pagal daktaro 
recepto — jose yra ne vienos, bet ketu- . 
rių rūšių sloga naikinančių vaistų, kurie 
suteiks jums pagalbų keturiais būdais ir 
skubiai.

1. Sustabdo čiaudėjimų, ieirgiHme, 
šalt) ir temperatūras kilimu.

2. Panaikina kankinančius skeua*

4. Sutvirtino jus dvasiškai ir šiliš
kei.

12 duži* — 35c. 30 4oah| — 70c.
Parduodamo vijose vaistinėse.
VELTUI BueMey's Wh*e Rok

Efektyviausias vaistas Kanadoje pašalin
ti krūtinės sloga, ortritį bei reumatinius 
skausmus. Norį^omi gauti nemoto di
džio indeli Bandymui, pasiųsite 15c 
pašto ir perfcr*imo išlaidonu:

W. K. MMKUV IW. I



DINT REALTY LTD HAriri
899 BLOOR ST. W. OL. 6381

Geriausiai pirksite ar parduosite nekilnojamąjį turtą kreip
damiesi Į didžiausią visoje Kanadoje lietuvišką įstaigą.

$5.000 įmokėti, vienas morgičius, 10 
kambarių per du augštus, atski
ras, mūrinis namas, dvi vonios, 
vandeniu alyva šildydmas, gara
žas, High Parke. Klauskite R. Žu
lys.

kambarių, atskiras, mūrinis- no
mas, vandeniu olyvo šildydmas, 
garažas. Klauskite A. Bliudžius.

$6.000 įmokėti, vienas morgičius, 9 
kambarių per du augštus, atskiros, 
mūrinis namas, privatus įvažiavi
mas, garažas, vandeniu alyva šil
dymas. High Parke prie pot Bloor. 
Klauskite P. Budreika.

$19.500 pilna kaina, 8 kambarių per 
du augštus, puikus mūriais atski
ros namas, gražioje vietoje, turi 
garažą. Klausti F. Senkus.

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

$5,000 įmokėti, vienos morgičius, 9

$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.

$8.000 įmokėti, vienos morgičius, 8 
didelių kambarių mūrinis namas, 
vandeniu alyva šildymas, gražiau
sioj High Parke vietoje, privatus 
įvažiavimas, garažas. Klauskite S. 
J učevičius.

Turime dar daug pasirinkimui namų įvairiose vietose ir įvairių kainų bei stilių, tik 
kreipkitės ir gausite pilnas informacijas bei patarnavimus. Klauskite: J. BALTAKYS, B. 
KRIAUČELIUNAS, 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.

Didelė naujiena norintiems pirkti farmas

11»» BLOOR ST. TORONTO

■TMmt OL B4S1

Siūlome plačiausią nsmą pasirinkimą 
visame Toronte. Sudarome labai ge
romis sąlygomis paskolas iš bankų.

$3.900 įmokėti, High Park, arti Ron- 
cesvoiles, mūrinis, atskiras 10 k., 
3 virtuvės, nepaprastai erdvūs k., 
gero plono, 2 garažai.

$1.600 įmokėti. Dovercourt, - Dun
das, 6 kamb., 2 virtuvės, labai šva
rus, alyva šildomos, garažas.

$2.900 įmokėti. College - Rusholme, 
mūimis, 8 k., 3 virtuvės, olyvo Šil
domos, 2 garažai. Labai arti nau
jos lietuviu bažnyčios, nepraleiski
te progos pamatyti.

$1.500 įmokėti. High Pork rajone, 
mūrinis, 9 k., įvažiavimas į kie
mą, geras mūras, pilna kaina — 
$13.500.

$12.900 pilno kaina, į pietus nuo 
Bloor prie Runnymede, 8 k. per 
du augštus, 2 vonios, dvi virtuvės, 
privatus įvažiavimas, modernus 
Šildymas su alyva.

Skambinti
K U Z M%A S
Tel. OL. 8481

v

Dėmesio namų savininkams!
Skubiai reikalingi Roncesvalles - High 
Park ir Bloor rajonuose 6-8 kamba
rių namai. Dauguma mūsų pirkėjų 
sutinka duoti gerą kainą su augštu 
įmokėjimu. Prašome skambinti dar 
Šiandien!

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

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.

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

Advokatas — Notaras
A. MORRIS

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

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

100 Adelaide St W.
Room 107

1. Didžiausias 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, tel. OL. 8459,
< V. IVANAUSKAS, tek. OU 8450, v J. IVANAUSKAS, tek OL. 8450.

Lietuvio elektros ir apšildymo kompanija
DEDA NAUJAS APŠILDYMO KROSNIS:

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

tionning”,
* Perstato apšildymą iš anglių 

į alyvą.
* Taip pat atlieka įvairiausius 

elektros instaliacijos darbus.

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. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

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

CHRISTIE - DAVENPORT, 
$2.500 įmokėti, 6 gražių neperei
namų kambarių, raupuotų plytų, 
modernios išvaizdos namas, van
dens - alyvos šildymas, 2 moder
nios virtuvės, vieta garažui, atviros 
morgičius ir greitos užėmimas.

HOLLAND MARCH,
10 akrų, $5.500 pilna kaina už 
formą, 4 kamb. baraką 
daržinę ūkio įrankiams sudėti. Į 
kainą įeina daržininkystės įran
kiai ir traktorius. Lobai pigus par
davimas, geros pajamos.

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

INDIAN RD. . GRENADIER RD., 
$3.-4.000 jmokėti, 10 didelių k., 
square plano, tikro ir gero muro, 
visai atskilas namas; vandeniu - 
alyva šildyrnas, 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
ras, gero mūro namas; vandens - 
alyvos šildymas, 6 mod. virtuvės, 
4 toaletai, 2 šoueriai, labai dide
lis kiemas su dvigubu mūriniu ga
ražu, vieta dar keliems paražoms 
— privatus įvažiavimas. $500 mė
nesinį pajamų.
P. MALIŠAUSKAS 
•m.: ML 2471. IŪm KL 742S

ir atskirą

CONCORD - COLLEGE, 
$3.000 įmokėti, 8 kambarių mūri
nis namas, vandeniu šildomas, 3 
virtuvės, kietmedžio grindys, sku
bus pardavimas.

GLANLAKE AVE. - INDIAN GROVE, 
$15.500 pilna kaina, 8 kambarių 
mūrinis narnos, išilginis plonas, 
vandeniu alyva šildomas, 3 virtu
vės, kietmedžio grindys, geros nuo
mavimui, gražus kiemas.

HAVELOCK ST.,
$5.000 įmokėti, 8 kambarių, atski
ros mūrinis namas, kvadratinis pla
nas, kietmdžio grindys, vandeniu 
alyva šildomas, mod. virtuvė, di
delis gražus kiemas, viena skola li
kučiui, skubus pardavimas.

ARMADALA AVE. - BLOOR, 
$5.000 įmokėti, 6 kambarių, at
skiros, raupių plytų namas, kvorda- 
tinis plonas, alyva Šildomas, mo
derni virtuvė, gražus kiemas, ga
ražas, viena skola likučiui.

OAKMOUNT RD. - BLOOR,
$6.000 įmokėti, 12 kambarių, at
skiras namas, 3-jų atskirų butų, 
vandeniu alyva šildomas, moder
nios virtuvės, 2 mod. vonios, pri
vatus įvažiavimas, didžiulis gražus 
sklypas 50 iš 220, skubus pard» 

GLADSTONE AVE. - BLOOR,
$5.000 įmokėti, 9 kambarių, atski
ras, mūrinis namas, vandeniu aly
va šildomas, kietmdžio grindys, 2 
vonios, 2 virtuvės, garažas, gražus 
didelis kiemas, namas reikalingas 
dažymo, skubus pardavimas.

P. KERBERIS
Bus.: ME. 2471

mMVMMM *e

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas • ’ » ■
ANTANAS ČEPONIS 

Taisau, patikrinu, prijungiu or 
perstatau:

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

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

techniškus patarimus-
Skambinti telef. K E. 1080 

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

6-jų Š. Amerikos Liet Spor
tinių Žaidynių pranešimas Nr. 2 

Pranešame, kad 6-jų S. Ameri
kos Lietuvių Sportinių Žaidynių 
I-jo rato varžybos, numatytos 
vasario 4-5 d. Čikagoje, daugu
mai sporto klubų pageidaujant, 
nukeliamos vėlesniam laikui, 
įvyks balandžio 21-22 d. Čikago
je. Vid. Vakarų Sp. Apyg. K.

Komisija 
paskelbė savo pranešimą Nr. 1.

Š. Am. L. Sportinės Vadovy
bės rinkimai vyks slaptu kores
pondentiniu būdu.

C. Rink. Komisiją sudaro: pir
mininkas dr. A. Nasvytis, Al. 
Laikunas ir K. Paulauskas. Kom. 
adresas: dr. A. Nasvytis, 10823 
Magnolia Dr., Cleveland 6, Ohio, 
USA.
’ Rinkimai numatomi įvykdyti 
balandžio mėn., kandidatai no
minuojami iki vasario 29 d.

Rinkiminės taisyklės yrą iš
siuntinėtos ir su jomis galima 
kiekvienam susipažinti apylin
kių rinkiminėse komisijose, spor 
to klubuose ir pas sporto admi
nistracinius pareigūnus.

§2: Balsavimo teisę turi kiek
vienas Š. Am. lietuvis, nenusi
žengęs sportinės drausmės nuo
statams, per atitinkamą apygar
dą registruotas FASK kaip spor
tininkas, rėmėjas, KK mokyto-

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

Garantuotas saugojimas.
Mokama atsiimant.

Garantuojame.
Pasiimame ir pristatome.

Specialybė: cheminis valymas įvairių užuolaidų.
Atsiminkite, kad vasariniai rūbai netinkamai laikomi sugenda. 
Mūsų sandėliuose jūsų vasariniai rūbai bus rūpestingai saugomi. 
Kai darysite rudeninį apsitvarkymą, valyti viską duokite žino
mai firmai:

CITY CLEANERS
138-46 CLAREMONT STR. — TELEF. EM. 8-4557

30 metų valymo patyrimas

Cleaners

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

Visais autoremonto reikalais mielai pasirengęs padėti 
__

Imperial Aute Ccllisicn
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 

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

561 - 567 KEELE ST. ___
1%- Block South of St. Clair Namų tel. CE. l-3444_

TORONTO, ONT. ... . _____ ” ’

TEL RO. 9-4773

Sav. G. KERAITIS

PERKANT - PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ 
KREIPKITĖS į LIETUVIŠKĄ BIURĄ

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

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

1. $7.000 įmokėti, 500 vietų kinas 
ir 4 būtai susideda 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, atskiros namas. Lengvos iš
simokėjimo sąlygos. Bloor rajone.

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

4. $5.000 įmokėti, 10 kamb. mūri
nis, atskiras nomas, vandeniu - 
alyva šildomos. Kaina $ 18.500. 
Parkdale rajone.

5. $4.000 įmokėti, 10 kamb. per du 
augštus. Mūrinis, atskiras namas, 
vandeniu - alyva šildomos. Indian 
Rd. - Bloor rajone.

6. $20.000 pilna kaina. 8 kamb. per 
du ougštus. Rusholme Rd.

7. $20.500 pilno kaina. 8 
mūrinis, atskiras namas, 
niu - alyva šildomas Bloor 
nymede rajone.

8. $5.000 įmokėti, 6 kamb. mūrinis, 
atskiras namas, vandeniu - olyvo 
šildomos, garažas, šoninis įvažia
vimas. Bloor - Clendenon rajone.

9. $22.000 pilno kaina. 9 kamb. 
mūrinis, atskiras nomas, garažas. 
Labai gerom stovyje. Indian Rd. • 
Bloor rajone.

rajone.

kaitib. 
vonde- 
- Run-

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 kamb. 
mūrinis namas. Alyva šildomas. 
Rusholme Rd. - Bloor rajone.

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

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

15. $1.600 įmokėti. 7 kamb. mūri
nis narnos. Labai gerame stovyje, 
didelis kiemas ir įvažiavimas. 
Lengvos^ išsimokėjimo sąlygos.

f Dundas - Runnymede rajone.
16. $2.000 įmokėti, 6 kamb. mūri

nis namas, * olyvo šildomas. Bloor
- Ossington rajone.

17. $14.000 pilna kaina, 6 kamb. 
mūrinis namas. 2 mod. virtuvės, 
alyva Šildomos. Indian Rd. - 
Bloor rajohe. į

18. $3.000 įmokėti, 8 komb. mūri
nis namas. Vandeniu - alyva šil- 
domsa. 2 mod. virtuvės. Bloor • 
Dufferin rajone.

19. $3.500 įmokėti. 8 komb. mūri
nis, atskiros namas, vandeniu • 
olyvo šildomos, garažas. College
- Dufferin rajone.

20. $3.500 įmokėti, 8 komb. mūri
nis nomas, mod. virtuvė, garo-
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žos, didelis kiemas. Bloor-Mont- 
rose rajone.

21. $15.700 pilna kaina. 6 kamb. 
mūrinis, 
virtuvė, garažas, privatus įva
žiavimas. Glenholme - St. Clair 
rajone.

22. ... 16.500 pilna kairia. 8 kamb. 
mūrinis namas. 2 garažai. Vie
na skola balansui. Dufferin - 
Bloor rajone.

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

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

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

26. $18.900 pilna kaina, 6 kamb. 
mūrinis, atskiras namas. Vande
niu - alyva šildomas. Annette - 
Runnymede rajone.

27. $5.000 įmokėti. 9 kamb. mūri
nis namas, 2 mod. virtuvės, 2

’ prausyklos, garažas, didelis kie
mas. Beatrice - College rajone.

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

29. $3.000 įmokėti. 6 kamb. mūri
nis namas, alyva I omodiš ,2s5 
nis namas, alyva š Idomas, 2 
virtuvės, garažas. Show - Bloor 
rajone.

atskiros nomas, mod.

Turime dougelj kitų lobai gerų Ir (vairiomis kainomis bei {mokėjimais namų, kurių dėl vietos stokos nejmonomo paskelbti.

V. PALIULIS 
OL 2324 

P. DAMBRAUSKAS
OL 2324

V. JUČAS
OL. 8444

R. KUPREVIČIENĖ
OL 8443

D. KAROSAS
OL 8443

J. BUCANTAS

jas ar sporto darbuotojas.
§3: Toks kiekvienas gali būti 

ir kandidatu.
§5: Sudaromos apyl. komisijos, 

kurių pagrindinis tikslas yra. ko
ordinuoti kandidatų nominavi- 
mą vietovėse.

§6: Visos vadovybės kandida
tai turi būti iš vienos vietovės.

§7: Kandidatus gali nominuo
ti: registruoti sp. klubai ią ne
mažesnės kaip 10 rinkėjų grupės. 
Kandidatų skaičius neribojamas.

§8: Kandidatai įteikiami raštu 
apylinkės kom., kftri sudaro ben
drą apylinkės kandidatų sąrašą 
ir jį pasiunčia CRKomisijai.

Balsavimui kiekvienas rinkė
jas gauna iš CRK balsavimų la
pą ir 2 specialius vokus. Jei kas 
negautų, kreipiasi į CRK.
Kanados, liet, vyrų ir moterų 

komandinės stalo teniso 
pirmenybės

buvo pravestos Kanados SA 
sausio 21 d. Toronte erdvioje 
Prisikėilmo parapijos salėje. Pir
menybėse dalyvavo 11 komandų. 
Vyrų grupėje varžėsi 8 koman
dos: Toronto Aušra 4, Toronto 
Vytis 3 ir Hamiltono Kovas. Pir
mąją vietą, kaip ir buvo tikėta
si, laimėjo Vytis I, finale nuga
lėjusi Vytį II 5:0 ir kuriai ant
rus metus iš eilės atiteko staty
bos b-vės Talka pereinamoji 
taurė. Antroji vieta netikėtai ati
teko Vyčio II komandai, nors bu
vo tikimasi finale vėl matyti prą 
eitų metų finalistą Hamiltono 
Kovą arba Aušros I komandą. 
Koviečiai turėjo tą pačią dieną 
krepšinio rungtynes ir tas žy
miai atsiliepė į šias varžybas. 
Aušros komandos pajėgumui 
daug trukdė jos pajėgiausių žai
dėjų laikinas nedalyvavimas. 
Pagal komandinius laimėjimus 
komandų eilė atrodė sekančiai: 
Vytis I 20:2, Vytis II 21:15, Ko
vas 13:12, Aušra I 13:13, Aušra 
III 7:11, Vytis III 6:10, Aušra II 
6:12, Aušra IV 1:10.

Kalbant apie atskirus dalyvius 
tenka suminėti daugelį žaidėjų, 
kurie ir nežaisdami pirmose ko
mandose pasiekė gražių laimėji- 

Imų. Iš tokių būta Atkočiūnas 
(Vytis III), laimėjęs .5 iš turėtų 
6 rungtynių,’ Vaičiūnas (Aušra 
I) —5 ir 7, Žukas — 7 iš 9. Ne
skaičiuojant laimėtų rungtynių, 
paminėtini yra Kovo Stanaitis ir 
Aušros E. Vaiceakuskas, kurie 
nors daug laimėjimų ir nepasie
kė, bet pasirodė kaip gabūs teni
sininkai. Daugiausia laimėjimų 
turėjo Gvildys ir Neimanas (abu 
Vytis I) — po 8 laimėjimus ir nei 
vieno pralaimėjimo.

Moterų varžybose dalyvavo 3 
komandos Aušra I ir II, Vytis. 
Pirmoji vieta atiteko Vyčio žai
dėjoms, finalinėse rungtynėse 
laimėjusios prieš Aušrą II. Auš
ros Česnauskienei negalint šiose 
pirmenybėse dalyvauti ir susir
gus Urbonaitei vytiečių laimėji
mas buvo pasiektas labai leng
vai. Aušros eilėse matėsi daug 
jaunų ir daug žadančių žaidėjų, 
iš kurių pažymėtinos Rukšytė 
ir Juknevičiūtė. Iš viso tenka 
džiaugtis, kad ir moterys vis 
daugiau pasirodo šioje sporto ša
koje. Tai beabejo yra Aušros 
klubo nuopelnas.

Pačios pirmenybės buvo pra
vestos tokiu mastu lietuvių tar
pe pirmą kartą ir tenka džiaug
tis, kad jos praėjo be didesnių 
susitrukdymų bei nesklandumų. 
Nuoširdi padėka priklauso Tė
vams Pranciškonams už leidimą 
pasinaudoti erdvia sale, be ko 
būtų neįmanoma šių pirmenybių 
pravesti.

Artimiausioj ateity numato
ma pravesti individualines vyrų, 
moterų ir jaunių pirmenybes.

A. S.
Toronto ir apylinkės futbolo 

sąjungos posėdyje, dalyvaujant 
53 futbolo klubams, dauguma 
balsų buvo nutarta visas iki šiol 
veikusias įvairiausių pavadini- 

. mų lygas sujungti ir suskirstyti 
komandas divizijų sistema, pa
našiai kaip Anglijoje. Toks yra 
daugumos klubų noras, tačiau 
kaikurios lygos gali pasipriešin
ti. Jei pergrupavimas įsigyven
tų, Vytis patektų į pirmą ar ant
rą diviziją.

PSK Aušra žinios
— Praėjusį sekmadienį UNF 

salėje įvyko BC lygos krepšinio 
rungtynės tarp Aušros ir japo
nų Mustangs. Laimėjo Aušra re
zultatu 93:71.

Tą pačią dieną Loretto gim
nazijos salėje CYO lygos pirme
nybėse Aušros mergaičių ko
manda nugalėjo “Christ the 
King” penketuką 15:9.

— Vasario 11 d. įvyks draugiš
kos krepšinio ir stalo teniso 
rungtynės su Detroito Kovu. 4 
vai. pp. šaukiamas bendras val
dybos ir sekcijų susirinkimas.

— Apie Velykas laukiame at
vykstant Čikagos Neries ir Ur
banos Lituanicos sportininkų. 
Po Velykų Aušra numato vykti

— Rugpjūčio - rugsėjo mėn. 
numatoma suruošti didžiulę Ka
nados ir JAV lietuvių sportinin
kų stovyklą su kursais ir įvairio
mis žaidynėmis. Stovyklos vieta 
— Wasaga.

1955 m. gruodžio 27-31 d. Ade
laidėje įvykusi Australijos lietu
vių sporto šventė buvo pati di
džiausia. Joje dalyvavo apie 130 
aktyvių sportininkų, atstovavu
sių 5 klubams. Šiemet sporto 
šventė - olimpiada buvo pradėta 
Adelaidės katedroje. Pamaldas 
atlaikė kun. dr. P. Jatulis, o pa
mokslą pasakė Adelaidės arkiv. 
dr. Beovitch, pabrėždamas svar
bumą išlaikyti gimtąją kalbą ir 
pasidžiaugdamas mūsų jaunimu. 
Po pamaldų visi dalyviai nuvy
ko prie didžiojo australų pa
minklo, kur buvo padėtas lietu
viškas vainikas, pagerbiant žu
vusius už Australijos ir visos 
žmonijos laisvę. Ta proga žodį 
tarė apylinkės valdybos pirmi
ninkas L. Martinkus, priminda
mas mūsiškiams tėvynę ir jos 
kančias. Po vaišių, suruoštų mo
terų sekcijos, buvo išklausyta 
muz. V.7 Šimkaus diriguojamo 
“Lithuania” choro koncerto, ku
riame taip pat gražiai pasirodė 
solistės A. Gučiuvienė ir G. Va
siliauskienė su pianiste Miss Do
rothy Oldham.

1955 m. krepšinio nugalėtoju 
tapo Adelaidės “Vytis”, stalo te
niso komandinėse vyrų varžybo
se pirmą vietą laimėjo Melbur
no “Varpas”, o moterų — Sidnio 
“Kovas”. Individualinių varžy
bų nugalėtojas išėjo Sirjatavi- 
Čius (Varpas), individualinėse 
moterų pirmą vietą laimėjo 
Kenderienė (Kovas). Orinį (vy
rų) laimėjo Adelaidės “Vytis”, 
o moterų orinio varžybas — ade- 
laidiškės. Šachmatų varžybose 
pirmą ir antrą vietas pasidali
no Geelongo “Vytis” ir Adelai
dės “Vytis”.

Ši sporto šventė į lietuvių gy
venimą įnešė daug gyvumo. 
Šventei buvo skirtas ir spaustu
vėje spausdintas iliustruotas lei
dinys “Šeštoji Australijos lietu
vių sporto šventė”, kurį išleido • 
Adelaidės “Vyčio” klubas, red. 
V. Radzevičius. Sporto šventės 
metu Adelaidėje buvo sušauk
tas sporto klubų pirmininkų; ir 
įgaliotinių susirinkimas. Apta
rus aktualiuosius reikalus, nau
juoju Australijos Lietuvių Fi
zinio Auklėjimo ir Sporto Val
dybos pirmininku išrinktas VI. 
Daudaras. Jam pavesta pasi
kviesti vicepirm. ir sekretorių. 
“Kovo” sporto klubui 1956 m. 
sporto šventė pavesta suruošti 
Sidnio mieste. Sporto klubai iš
leis vieną spec. “Mūsų Pasto
gės” numerį, kuriam parūpins ' 
lėšas ir medžiagą. Taip pat ska
tinama remti Melburne leidžia
mą sporto laikraštį “Varpas”.

Žiemos olimpiadoje, Italijoje, 
žaidynėms prasidėjus spėlioja
ma, kas, kur ir ką laimės. Tur
būt kulminacinis šių žaidynių 
taškas yra ledo rutulio nugalė
tojo išryškinimas. Praeitų metų 
meisteris Kanada laikomas favo
ritu, tačiau Rusijos tylioji meš
ka gali iškrėsti šposų. Iki šiol 
Kanada rodosi pasigėrėtinai su- 
mušdama V. Vokietiją 4:0 ir re
kordiniu santykiu Austriją net 
23:0; kaip ilgai tokį pajėgumą ro
dys, pamatysime, kai susitiks tri
jų grupių nugalėtojai: iš vienos 
grupės Čekoslovakija, iš kitos— 
Rusija.

Slidžių 30 km lenktynes lai
mėjo suomis Veikko Hakulinen, 
sukoręs per 1:44:6. Šiose lenkty
nėse rusai buvo favoritai, bet ir 
antra vieta teko švedui S. Jern- 
berg ir tik kitos 4 vietos rusams.

A. Boysen, Norvegijos bėgi
kas, turįs pasaulinį 1000 m. re
kordą, atsisakė dalyvauti olimpi
niuose žaidimuose Australijoje 
net ir tada, jeigu jį statytų į 
valstybinę rinktinę. Jis nenorįs 
dalyvauti todėl, kad komunistų 
blokas ir Ameriką olimpiniams 
žaidimams feikią daugiau poli
tinės negu sportinės reikšmės.

Rocket Richard vienas iš ge
riausių pasaulio ledo rutulio-žai
dėjų (iš Montrealio). buvo pa
gerbtas ir apdovanotas Toronto 
burmistro N. Phillips. Įteikda
mas auksines rankogalių seges 
su Toronto herbu pareiškė, kad 
jis nepriklauso vien Montrealiui, 
bet visai Kanadai.

— Londonas. — Čia yra išviso 
2.532 asmenys, kurie naudojasi 
diplomatine neliečiamybe. Ypač 
gausi sovietų atstovybė, kurioje 
vien karinių attache yra net 12.

— Fredericton. — Brig gen. 
Clift pareiškimu, Kanados ka
riuomenei esą trūkstą 2.000 vyrų 
iki pilno sąstato. Yprač esą sun
kumų su teeniškai paruoštu per
sonalo radimu. «

— Edmonton. —“klbertos vy^ 
riausybė už naftos firmoms par-

t

>

■MMkhta j Detroitą ir Čikagą.
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Priklauso Toronto, Ontario, Canadian ir International Real Estate Boara

BLOOR - DUFFERIN, $1.500 įmokė
ti, 5 kambariai, atskiros, šoninis 
įvažiavimas, 2 garažai.

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

PĄRKDALE, 7 labai dideli kamba
riai, atskiras, vandeniu alyva Šil
domas, sklypas 69 iš 150f geras 
pirkinys, įmokėti $7.000.

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

HIGH PARK, 7 kambariai, gero mu
ro, alyva šildomos, įmokėti $3.000.

COLLEGE - RUSHOLME RD., nau- 
jos 6-šių atskirų butų pastotos, di
delis kiemas ir garažai, geros pir
kinys.

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

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

Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms.
Jūsų patarnavimui. Kreiptis telefonu ME. 4605

V. VASILIAUSKAS

Trumpa ūkinė apžvalga
(Atkelta iš 2 psl.)

(pvz. 1955 m. vidurvasarį, augš- 
čįaųsios gamybos metu Kanada 
dar'vis turėjo 20Q.000 šelpiamų
jų' bedarbių), kas dalinai būtų 
natūralu, jei bedarbiai būtų rei
kiamai šelpiami. Principe, ieš
kančiam darbo turėtų būti jo 
duota, nors su minimąliniu atly
ginimu,, o jei tokio nėra — turė
tų būti duodama bedarbio pašal
pa tol, kol jis pradės dirbti. Ypač 
tai svarbu skaitlingų šeimų tė
vams, bei amatininkams, kurių 
gamybai sumažėja paklausa 
(siuvėjams, dailidėms). Kai ga
myba visam krašte mažėja, pa
vieniam asmeniui nedera mesti 
priekaišto, kam jis sėdi dykas, 
nesusiranda nors kokio darbo, 
neš tai būtų nusižengimas logi
niam protavimui. Ir JAV 1953 
m. respublikonų pralaimėjimą 
kongrese paveikė rinkimų išva
karėse Wilsono, karo ministerio, 
neatsargiai mestas posakis be
darbiams: “Būkite medžiokli
niai, ne būdos šunes. Keliaukite 
į Pietus, jei nebėra darbo Šiau
rėje”. Bet ką gi tai gali padėti, 
kai „bėra darbo trims, kur pir
miau dirbo penki? Klausimas tik 
jonui ar Petrui eilė, o bendra 
aritmetika nuo to nepasikeis.

Kanadą šiuo atžvilgiu dar la
bai atsilikusi ne tik nuo Vakarų 
Europos, bet ir nuo Anglijos bei 
tokių dominijų kaip Australija, 
Naujoji Zelandija. Kada Centr. 
Statistikos biuras oficialiai skel
bia 450.000 bedarbių, o tuo pačiu 
laiku darbo ministerija skelbia 
200.000 daugiau (realus faktas 
1954/55 m. žiemą), tai ne vieno 
įsitikinimu tarnauja geru įran
kiu tik Maskvos propagandai ir 
rodo nemažą apsileidimą, nerū
pestingumą liberalų valdžios 
Otavoje, net rėkaujančios, kad 
reikią daugiau naujų imigrantų 
įsileisti. Vis labiau įsigali reiški
nys, kad didesnis bedarbių skai
čiaus tirpimas pasireiškia tik va
sarą, birželio mėn. Spauda būgš
tauja, kad netaptų tai chronišku 
reiškiniu, jog Kanadoje žmonės 
6 mėn. dirba ir 6 — “ilsisi”.

Dėl 1956 ekonominių perspek
tyvų ne tik pranašaujant “ge
rėjimą”, bet nurodant skaitlinę 
tautos gamybai — 2614 bilijonų 
dolerių, mažiausiai, sakytume, 
per drąsu. Kanada yra ne tik pra 
monės kraštas, bet turi ir stiprų 
žemės ūkį, gi derlių iš anksto at
spėti, ir tai — tiksliai, niekas ne
gali. Juo labiau, reikėtų mokėti 
atspėti derlių ir visame pasau
lyje, nes gi nuo to priklausys 
kainos Kanados žemės ūkio pro
duktų ir jų eksporto.
. Numatyti atskirs pozicijas 
pramonės šakoms lengviau, blo
gumas betgi tame, kad Kanada 
netiiri natūralių rinkų, nes kai
po dolerio kraštas, ji svetima net

Garantuoti siunti
niai į Sovietų Rusiją 
ir užimtus kraštus

Mes siunčiame tiesiai iš mūsų sandė
lių Kanadoje arba Anglijoje. Nauji ir 
vartoti dalykai: medicinos dalykai, 
batai, maistas, saldainiai ir kt. da
lykai.

Britų imperijoje. Be to, Kana
doje yra “augštas pragyvenimo 
standartas” (ar ne tikriau jį bū
tų pavadinti — augštos kainos, 
jų apyvarta bei sistema), kas 
pasaulinėj rinkoj jai be galo ap
sunkina konkurenciją su pačia 
motina — Anglija ir tokiais pra
monės milžinais a la Vokietija, 
Japonija, kurių spaudimas — be 
galo didelis, ne tik kaina bei ko
kybe, bet ir galimumu dar dau
giau išstumti į rinką, ypač kai 
rusai yra užėmę jų * natūralias 
turgavietes Balkanuose bei Azi
joje. Otavos numatomi 1956 m. 
smulkūs pramonės, mokesčių 
mažinimai kalba apie tą pavojų 
patys už save.

Šiaip jau optimizmą kelia JAV 
milžiniško ūkio stipri laikysena, 
kuri 1956 m. žada išaugti į 400 
bilijonų dolerių — tautos ga
mybą, nors, deja, su šešiais mi
lijonais žmonių karo pramonė
je, kuri gi — neamžina.

JAV ūkis yra labai svarbus 
faktorius Kanados gamybai, 
ypač gi į žaliavų ir pusiau ap
dirbtų prekių ekspertą. Kanada 
didžiuojasi pagaminanti pasau
lio rinkai 60% popiermalkių, 90 
c/< nikelio ir 50% asbesto, tačiau 
šios šakos,‘net kartu sudėjus su 
naftos bei uranijaus pramone, 
neapima daugiau ^4 Kanados 
darbo jėgos. Bendra kainų ten
dencija į 1956 m. stipri, su smul
kiu kilimu 2-3%. Kadangi JAV 
viskas kyla (kur didesni gamy
bos “egzaminai” ekonominių 
ekspertų manymu lauktini ne- 
anksčiau 1957 m. vidurio), tai tas 
turi įtakos ir Kanadai. Spėjamai, 
dėl produkcijos kiek sulėtėjimo 
galima laukti automobilių pra
monei, o per ją šiek tiek ir plie
no gamybai, kuri 1955 m. ėjo la
bai augštai.

Pagrindinis žodis 1956 m. ger
būviui priklauso nuo eilinio Ka
nados vartotojo—daugiau pirks, 
geriau suksis Kanados pramonės 
ratai. Kadangi prekių eksportui 
tenka tik apie penktadalį (4350 
milijonų dolerių), tai nemažiau 
keturių penktadalių tautos ga
mybos eina — vidaus rinkai. Iš 
to noras pakelti publikos pirki
mo entuziazmą net kiek perdė
ta poezija iš liberalų pusės yra 
visai pateisinamas “malum ne- 
cessarium”, su būtina sąlyga bet
gi, kad nerūpestingi liberalai 
Otavoje kiek modernizuotųsi sa
vo Europos brolių pavyzdžiu ir 
eliminuotų tradicinį savo “Lais- 
sez - fairę” (tedarosi), bei “šalin 
valdžios rankas, kur privatus 
biznis”. Dvidešimtame amžiuje 
tai kvepėtų ekonominiu ana
chronizmu bei toleravimu anar
chijos, jei būtų vykdoma pilnu
moje, ko ir Kanados liberalai 
jau nebedaro.

Atsargus
Senukas perka bilietą į viešą 

pirtį.
— Kiek kainuoja bilietukas? 

— klausia jis.
—10 centų. Bet jei pirksit visą 

knygutę, išeis pigiau — už 12 do
leris, — paaiškina kasininkė.

— Duok tamsta man vieną. Aš 
jau senas. Dvylikos metų gal ir 
nebegyvensiu...

Mokykloj
— Išvardyki! penkis žvėris, 

kurie gyvena Afrikoje, — krei
piasi mokytojas į mokinį.

— Du liūtai ir trys žirafos, — 
atsako tas.
; t . *

Matyt, kad nepažįsta
— Ar pažįsti manė žmoną?
— Gaila, neturėjau malonu

mo. ..
— Malonumo! Matyt, kad jos 

dar nepažįsti...
Jei mirtų

— Brangušiš, ką darytum, jei 
aš mirčiau? — klausia žmona 
vyro.

—Hm... toks klausimas man 
dar niekad nekilo. Bet, manau, 
rūpinčiausi kuo greičiausiai pa
laidoti. Paskui? Paskui... im
čiau vėl dairytis ...

Daug lengviau
Vienas Lenkijos darbininkas 

atvyksta į butų valdybą prašy
damas jam paskirti naują butą, 
nes senajame įkritę lubos. Po 
dviejų mėnesių jis gauna prane
šimą, kad naujas butas jam pa
skirtas. Butų valdybos pareigū
nas nuveda jį naują butą apžiū
rėti.

— Ar jums, drauge, neatrodo, 
kad ir šio buto lubos gali greit 
įgriūti? — darbininkaus klausia 
pareigūną.

— To aš nežinau. Tai neįeina 
mano kompetęncijon.

— Hm... Aš labai abejoju ar 
mano žmona nebijos jame gy
venti. ..

— Kvailystė, drauge, — atšau
na pareigūnas. — Neužmirškite, 
kad dešimt kartų lengviau su
rasti naują žmoną, nei naują 
butą.

■ .... „■ ’, * . ■

Geras politikas
Churchillis, paklaustas kokių 

ypatingų gabumų reikia turėti 
geram politikui, negalvodamas 
atsakė:

— Išpranašauti kas atsitiks po 
mėnesio, oo metų, ar kitą dieną 
ir po to išaiškinti, kodėl taip ne
atsitiko.

Moderniškam pasauly
Kambaryje “buvo tamsu^ 4 me

tų mergaitė tyliai sau žaidė, o 
jos tėtis miegodamas ant sofos 
knarkė. Staiga jis apsivertė ant 
kito šono ir knarkimas pasibaigė.

— Mama, — sušuko mergaitė, 
— pasižiūrėk, kas pasidarė tė
čiui. Jo motoras sustojo...

Paieškojimai
Vytautas Ęlauzdys, 1952 m. iš 

Anglijos atvykęs Hamiltonan, 
prašomas atsiliepti: Simas De- 
mentavičius, 2123 Forbes St., 
Pittsburgh 19, Pa., JIS A.

Juliui Jurėnui gautas laiškas 
iš Lietuvos. Paul M. Junas, 655 
W. 13 Ave.. Vancouver 9. B.C.

Viktoras Rutkauskas ir Myko
las Rutkauskas, abu gimę Kau
ne, prieš keletą metų atvykę Ka- 
nadon ir apsigyvenę Toronte, 
prašomi atsiliepti: ”T. Žiburiai”, 
941 Dundas St. W., Toronto, Ont.

Alfonsas (“Fita”), Juozo sū-. 
nūs, Žukauskas, gyvenęs Kaune, 
prašomas atsiliepti arba žinan
tieji apie jį pranešti: Mr. A. Si
mutis, 2552 Ralph Ave., Nia
gara Falls, Ont., Canada. Yra ži
nių iš Lietuvos.’

Vladas Ašmontas, turimomis 
žiniomis gyvenąs Hamiltone, 
Ont., prašomas atsiliepti: Mrs. E. 
Baršauskas, 6330 - 11th Ave., Ro
semount, Montreal 36, Que. Yra 
svarbių žinių.

Juozai Klimąitįs, kilęs iš Zyp
lių km., Sintautų valse., Šakių 
apskr., išvykęs į Kanadą prieš 
20 metų, prašomas atsiliepti bro
lio Prano Klimaičio, gyv. Pedro 
de Valdivia 2537, Villa Devoto, 
Buenos Aires, Argentina.

Aerodromo puolimai
(Atkelta is 2 psl.) 

zigzagais lipo augštyn. Priešlėk-
tuvinės sviediniai atkakliai jį 
persekiojo. Prie angarų kažkas 
degė. Matėsi stulpai juodų, rie
bių dūmų ir ugnies žaismą darė 
sproginėjančįos . magnėzijaus 
bombos. Vienišas Tempest pasi
vijo, sumojavo' sparnais ir už
ėmė vietą gretimais.

— Hallo, Filmstar lėktuvai — 
rinktis į pietus nuo taikinio, kam 
pas 10.

— Hallo Pierre. Red 3 čia. Ar 
žinai, aš galvoju, kad likusieji 
surado savo...

Negalėjau tikėti. Žvalgiausi į 
visas puses ir į didžiulę prieš
lėktuvinių sviedinių sukeltą dū
mų piramidę, kuri ramiam ore 
dar vis kabojo iki debesų virš 
Schwerin. Nesimatė nieko...

Pirma valanda keturios minu
tės. Pradėjome pirmą valandą 
trys minutės. Šėlsmas tęsėsi, gal 
būt, tik trisdešimt penkias se
kundes nuo pradėjimo smigti že
myn ir per tą laiką netekome še
šių lėktuvų iš aštuonių.

$ # # '

Vėl perskridome Elbę. Pradė
jau nurimti ir kojos nustojo dre
bėjusios. Nebėra tikslo galvoti 
apie kitus. Ką tai padės? Žygis 
atliktas. 56 ir 486 eskadrilės ga
lės padaryti du sekančius. 'Bus 
gal būt diena poilsio. Rheine ae
rodromas.

— Hallo Desmond, Filmstar 
viršum bazės. Ar galim kepti 
blynus?...

Automatiškai nuleidau va
žiuoklę, sumažinau kurą ir lau
kiau, kada padangos sučirkš ant 
betono, kad tą momentą vėl ga
lėčiau atgimti.

Vadovybė prisiuntė nuotrau
kas iš Schwerin gastrolės. Pra
ėjus trims valandoms po mūsų 
atsilankymo, vienam kanadie
čiui iš 49 dalinio pavyko jas pa
daryti. Jis buvo pasveikintas la-
bai gyvos priešlėktuvinės. Tik
tai didelių pastangų ir pasiseki
mo dėka jam pavyko,’sunkiai su
žeistam ir su apgadintu Spitfire 
sugrįžti.

Labai atydžiai ištyrinėjome. 
Rezultatai tikr’ai nebuvo savo 
kainos verti. -Tik du Messer- 
schmittai buvo sunaikinti spro
gusio vilkiko ir trečias matėsi 
apgadintas bevelkant su trakto
rium tarp Focke - Wulf dirbtu
vių. Tikras chaosas buvo tik ma
no Arado grupėj. Penki lėktuvai 
buvo grynas nuostolis. Tačiau tai 
nebebuvo pagrindinis mūsų puo
limo tikslas ir iš kitos pusės ma
žas laimėjimas nustojus šešių 
Tempest lėktuvų su pilotais.

Vokiečių priešlėktuvinė galė
jo tikrai didžiuotis. Tai aš pasa
kiau savo raportuose ir atrodo, 
kad vadovaują asmenys atkreipė 
dėmesį. Šios rūšies skridimai bu
vo nutraukti.

Kanados Lietuvių Bendruomenės

Britų Kolumbijos 
Apylinkės Valdybos 

Raštinė
ir Voldybos Pirmininkas 
Advokatas ir Notaras

JONAS J. JUSTIS, LL.B.
Suite 22, Tunstall Building, 

709 Dunsmuir Street, 
Vancouver 1, B.C., Canada 

Telefonas: Pacific 4511.

Atvykite asmeniškoj j mūsų san
dai ar prašykite mūsų kainoraščio 
paštu.

Būsite patenkinti mūsų tarnyba 
100%.

YANA FABRICS
698 QUEEN ST. W., TORONTO 

.Telefonas EM. 8-9527.

Vienintelė firma, siunčianti siuntinius

Pf. J. ŲRBAITIS 
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

/kampos Boy & Richmond/

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

'VIENYBĖJE — GALYBĖ" !

TAUPYK
savo kredito koop. "PARAMA". Indė

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

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

Valau fętelius
IR ĮVAIRIAUSIUS KILIMUS, 

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

SKAMBINT! ME. 4973.

P. KARALIŪNAS.

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Dorna 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 
POPIERĮS!

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

SIUVĖJAI
STASĖ IR V.

BARTUSEVIČIAI
STAFFORD ST., Toronto. 

Telef. EM. 2-2705.
66

UPHOLSTERING

Dr. M. Arštikai ty t ė
Akių ligų specialistė

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

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

Toronto, Ont.

Dr. WILLIAM J. Z1NCHESIN 
B.A., M.D., LM.C.C.

Gydytojas ir chirurgas 
Priėmimo valandos: 10*12 va*, 2 • 

4.30 vai. ir 7-9 vol. vok. 
606 BATHURST *TRBET

Toronto 
Telefoną; K E. 43X

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W.

(prie 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.

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

NAUJAS KABINETAS

280 Roncesvolles Ave. 
Telefoną* OL. 4778.

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

Kitu laiku pagal susitarimą.

p-p.;

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

(torp 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.

Telefonas LO, 1794 
Toronto

D r. N. Novošickis 
” DANTŲ GYDYTOJAS 

Baigęs universitetą Vokietijoje
ir Monadoje

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

TORONTO
WA. 3-2003

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

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

UŽDARYTAS.

Raižinė: OLiver 4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą

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

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA 

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

386 Bathurst St, Toronto 
TeL EM. 4-6515

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt

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. CEPULKAUSKIENĘ

SIMONDr<
Odos Ir Veneros ligą specialistas.

3 Spadina Rd., Toronto
(Bloor - Spodirx) kampos) 

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

Tel. WA. 1-6614 arba WA. 2-80W

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGE

1393 DUNDAS ST. WEST _ 
Toronto *7

(tarp Gladstone ir Rusholme)

Priima ligonius, gimdyves ir moterų 
ligomis sergančias kasdien nuo l-3«*fr 
nuo 6-8 vai. p.p., šeštadieniais noo 
11-2 vai. p.p., kitu laiku pagal susT 
tarimą.

Telefonas OL. 6851

Dr. John REKAI 7
Chirurgas ir akužeris —

Dr. Paul REKAI %
Vidaus ligų specialistas, - ■

X RAY (Rentgenas) "

219 St. Clair Ave. W., Torontą.“

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. OKUN
DANTISTAS - CHIRURGAS 
838 Dundas St W. Toronto 

kampos Euclid Ave.
Priima vakarais Dagai susitarimą.

Telef. EM. 8-9822

Akių specialistas i
M. STEFANUK 

(optometrist)

Patikrina akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

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

(at Dundas)

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek- 
jgru. Ištiria akių nervus, kuri* daž* 
nai sukelia g^Jvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kolbomis.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

OKULISTĖ
B. BEJNAR - BUKOWSKA r 

dirbo nuo 1944 metų.
274 RONCESVALLES AVĖ. 

/prie Geoffrey/ 
Tel. LA. 5493.

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

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.

Sov. V. DUNDYS

2 DELAWARE AVE., 
Toronto,

Telef. OL. 9830, po 6 vai. v.
Dirbame sofas 50% pigiau nei krau
tuvėse. Pvz. už $60 įsigysite $120 
vertės sofą. Taip pat ir kiti minkšti 
baldai. Taisome ir atnaujiname senus.

■ n—.......... ■ i i ■ .................. ...

TAIP LENGVA PAGAMINTI
PYRAGAIČIUS IR 

PUDINGĄ 
SU

DROETKER

ROSE HEATING & TINSMITH CQ.
J reng io naujas, visų apšildymo rūšių krosnis: vandens, oro ar kombinuotas, kūre
namas anglimis, alyva orgalu.Daro pagrindinius krosnių išvalymas (vacuum), 
nes nevalytos krosnys sudegina' daugiau kuro ir neduoda šilumos. Atnaujina se
nus oil biirnerius, krosnis, tvarko ir praveda naujas apšildymo šakas. Atlieka vi
sus skardos darbus, deda vamzdžius nuo stogų vandeniui nubėgti, {rengia vėsin
tuvus (font) fėstoranams. dirbtuvėms, prausykloms ir virtuvėms.

PASIRINKIMAS. IŠSIMOKĖJIMO SĄLYGOS. DUODA GARANTIJAS.

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

■ ’, ’ *- t ♦ .!•» > a i*- ' .■ >, 4

KVALIFIKUOTŲ SPECIALISTŲ PATARNAVIMAS 
Pilna lengvų automobilių ir sunkvežimių tarnyba 

KorMerijo* ir rparnu Perttatymot,
f*O f C M f motoro RM<totymO< ir
' fotiiybo, fronto'”’ elektrinių įrengimų Mitvorkymo*,

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

r- f * '* 4 '*
2803 DUNDAS ST. W. (prie Keele). TEL. RQ. 2-8333

iMPWL^emsi^^n^yjH - fmgq

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.
Visi elektros darbai atliekami 

greitai ir prieinamomis 
kainomis.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

251 LAUDER AVE., LL. 7714
Toronto

VYRU IR MOTERŲ RŪBŲ

Siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS

* fe > *V
Didelis importuotų medžiagų vyrų ir 
moterų kostiumams pasirinkimas. Už
sakymus atlieku žemiausiomis kaino

mis. Duodame išs i mokėjimui.
1229 DUHDAS ST. TORONTO

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis. 

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

Medžio darbai
Virtuvių (cinkų) ir lentynų 
įrengimai. Pritaikoma prie 
sienų ir 11

K. TUBA
77 Fuller Ave., Toronto 

Tel. ME. 6244

A. STANČIKAS, baigęs Notional Ra
dio Institute radio ir televizijos skyrių,

TELEVIZIJOS
ir

RADIO APARATUS
/KpQrQrOI pOVwMIWtl Iv Į VMM

LIETUVIO ADVOKATO
ĮSTAIGA J

NEIMĄN, BISSETT
SEGUIN

-t n
Advokatai — Notarai

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

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

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

, EE—EEE
1438 Dundas St W. Toronto

prie Gladstone

Radio-Televizijos Technikas
J. STANION1S
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TORONTO. Cnt.
parapijos žinios

— Ateinantis penktadienis — 
pirmasis vasario mėnesį. Tą va
karą 7 vai. šv. Mišios ir šv. Ko
munija. Tuoj po pamaldų tei
kiamas šv. Blažiejaus palaimini
mas.

— Grabnyčių žvakių iškilmin
gas šventinimas sekmadienį 9.30 
vai. pamaldų metu. Ankstyvose 
pamaldose gieda parapijos jau
nimo choras.

— Vasario 16 iškilmės šv. Jono 
Kr. bažnyčioje sekmadienį, va
sario 19 d. 11 vai. pamaldose. Ne
priklausomybės šventei taikomą 
pamokslą pasakys Toronto vysk. 
Allen. Pamaldų metu gieda To
ronto liet, choras ”Varpas“. Į iš
kilmes organizuotai atvykti yra 
pakviesti kūrėjai - savanoriai ir 
Toronto skautai.

— Šią savaitę parapijos kuni
gai lankys šiose gatvėse gyve
nančius lietuvius: Windermere, 
Armdale, Willard, Durie, Beres
ford, Runnymede, Mayfield ir 
Kennedy.

— Sutuokta: Petras Daržins- 
kas ir Birutė Pošiūtė.
Šv. Jcnc Kr. parapijos katalikių 

moterų susirinkimas
Praėjusį sekmadienį šv. Jono 

Kr. parapijos klebonijoje įvyko 
pirmasis šios parapijos Kat. Mot. 
D-jos skyriaus susirinkimas, ku
riame dalyvavo gražus būrys po
nių. Susirinkimas vieningai pa
sisakė už skyriaus įkūrimą, tie
sioginiai priklausomo nuo Drau
gijos Centro "Valdybos.

Plačiai diskutuotas pateiktas 
metinis veikimo planas: pasisa
kyta už glaudų bendradarbiavi
mą su parapija; nutarta rengti; 
parapijos mėnesinę bendrą šv. i 
Komuniją su po to bendrais pus- ‘ 
ryčiais par. salėje visiems para
pijiečiams; uoliai palaikyti mo
terų žurnalą “Moteris”, kurio 
per susirinkimą išplatinta virš 
20 egž.; aktyviai įsijungti į so
cialinį gyvenimą, globojant jau
nimą; lankant ligonis, paremiant 
labdarą; deklaruotas geras sugy
venimas su lietuviškomis orga
nizacijomis, ypač palaikant glau
dų kontaktą su Toronto Liet. K. 
Moterų D-jos skyrium.

Pusiau slaptu balsavimu iš
rinkta valdyba pasiskirstė parei
gomis: pirm. O. Jonaitienė, vi
cepirm. Sof. Stankienė, sekr. 
Reg. Kulienė, ižd. Ad. Vaišvilie
nė. narė Alb. Augaitienė.

Susirinkimas baigtas trumpu 
susikaupimu ir malda, prisime
nant lietuvę moterį okup. Lietu
voj. I naują skyrių yra įregist
ruota arti penkiasdešimt narių, 
kurių didelis skaičius iki šiol jo
kioje liet, organizacijoje nedaly
vavo. Džiugu, kad vėl naujas bū
rys liet, moterų sustojo po gra
žia, turinčia garbingą praeitį iš 
nepriklausomos Lietuvos laikų, 
Liet. Kat. Moterų D-jos vėlia
va su šūkiu “Tiesa ir Meilė”.

Evangelikų Išganytojo • 
bažnyčioje,

1691 Bloor St. W. ir Indian Rd. 
kampe, sekmadienį, vasario 5 d. 
1.30 vai. pp., lietuvių pamaldos 
evangelizacijos savaitei pradėti. 
Pamokslą sakys svečias misijo- 
nierius kun. Trakis iš Čikagos. 
Pamaldoms prasidedant renkasi 
Sekmadienio mokykla, o 12,30 
vai. — jaunimo klasė.

Kun. dr. M. Kavolis.
Misijos pranešimai

Evangelikų liuterionių evan
gelizacijos misiją lietuvių para
pijoje Toronte praveda svečias 
misijonierius kun. Trakis iš Či
kagos. Pranešimai įvyksta Al
hambra Avenue United Church, 
Sekmadienio mokyklos salėje, 
1573 Bloor St. W. ir Alhambra 
Ave. kampe, 8 vai. vakarais, pra
dedant sekmadieniu vasario 5 d. 
ir baigiant ketvirtadieniu vasa
rio 9 d. Pranešimai eina sekan
čiomis temomis: sekmadienį — 
“Gyvasis Žodis pasauliui”, pir
madienį — “Žmogus ir gyvenimo 
prasmė”, antradienį — “Dievas 
ir žmogus”, trečiadienį — “Žmo
gaus ir išganymo kelias”, ket
virtadienį — “Bažnyčia ir mes”.

DĖMESIO!
Atlieku Įvairius remontą darbus: baldę ir 
namę. Žemomis kainomis. Skambinti po 
6 vai. vok., RO. 6-5765 arba laiiku — 
333 Indian Grove, Toronto. P. Jagminas.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Vasario 2 d., ketvirtadienį, 

Švč. Mergelės įvedybų šventė 
(Grabnyčios). Žvakės bus šven
tinamos per 8 vai. šv. Mišias ir 
dalinamos tą dieną ir sekmadie
nį po pamaldų.

— Šis penktadienis skirtas Jė
zaus Širdies garbinimui. Šv. Mi
šios 7 ir 8 ved. ryto, kurių metu 
bus klausoma išpažinčių. Tą pa
čią dieną šv. Blažiejaus šventė. 
Po šv. Mišių kryžiuotomis žva
kėmis bus laiminami kaklai.

— Šį sekmadienį 5 vai. vak. 
bus rėdomas filmas “The Great 
Caruso” su linksmais priedais. 
Po filmo jaunimui pasilinksmi
nimas iki 10 vai. vak. Sekmadie
nį po pamaldų ir pobūvio metu 
kavinėje veikia bufetas su šiltais 
ir šaltais užkandžiais, kava ir 
minkštais gėrimais. Primenama, 
kad filmo metu draudžiama neš
tis salėn gėrimus, kavą ir ledus.

— Klebonijoje ir po pamaldų 
prie salės bei College teatre pas 
V. Tasecką galima pirkti bilietų 
į “Famous Players” kino teat
rus. Nuo ten pirkto bilieto pa
rapijai eina nuošimtis — 15ę.

— Pradinė parapijos statyba 
galutinai baigta, išskyrus kaiku- 
rius patobulinimus. Dirbą para
pijiečiai, kurie dar nesudėjo 
dviejų, metų bėgyj $100 BSFon- 
dui, prašomi greitu laiku tai pa
daryti, kad galėtume apmokėti 
paskutines statybos sąskaitas, 
kurių yra dar nemažai.

Nauja Toronto apylinkės 
valdyba

Kaip jau buvo skelbta praei
tą savaitę, Toronto apylinkės ta
ryba išrinko valdybą iš septynių 
asmenų? Naujoji vaidyba sausio 
23 d. pasiskirstė pareigomis:

pirm. J. R. Simanavičius, I vi- 
cepirm. J. Račys, II vicepirm. St. 
Grigaitienė, protokolo sekr. V. 
Petraitis, informac. ir spaudos 
sekr. E. A. Bubelis, ižd. J. Dvi- 
laitis, apylinkės šalpos reikalų 
vedėjas V. Bačėnas.

Ta pačia proga valdyba trum
pai aptarė Vasario 16 minėjimo 
rengimą, kuris įvyks College ki
no teatre, sekmadienį, vasario 19 
d.. 4 vai. pp. Nutarta apriboti 
kalbėtojų skaičių, kad sutrum
pinus oficialiąją dalį ir kanadie
čius svečius kviesti tik į meninę 
programą, kuri gal bus įdomes
nė ir patrauklesnė nei jiems ne
suprantamos kalbos. Programoje 
sutiko dalyvauti visiems žino
mas ir visada naujas savo išpil
dymu “Varpo” choras. E. A. B.

Apylinkės valdybos kasą 
sumoje $928.51 sausio 26 d. per
daviau naujam apylinkės iždi
ninkui J. Dvilačiui. Pinigai lai
komi Paramos koop. banke — 
$600, The Bank of Toronto ein. 
s-toj —$328.51.

Buv. ižd. P. Lelis.
Jaun. ateitininkų susirinkimas
Šį sekmadienį, vasario 5 d. 2 

vai. pp., Prisikėlimo parapijos 
muzikos studijoje šaukiamas 
jaunučių moksleivių ateitininkų 
susirinkimas. Nariams dalyvavi
mas būtinas. Kviečiami ir ne na
riai, mergaitės ir berniukai, lan
kantieji pr. mokyklą.

Tradicinį Užgavėnių blynų 
balių

Toronto skyrius šiemet ruošia 
Liet. Katalikių Moterų D-jos 
Prisikėlimo parapijos salėje Už
gavėnių dieną — antradienį, va
sario 14 d.

Žadama daug įdomybių ir 
smagumų.

Užgavėnių dieną, 
antradienį, vasario 14 d., Toron
to liet, sporto klubas Vytis, šv. 
Jono Kr. parapijos salėje rengia 
puikų Užgavėnių spurgų balių. 
Pajamos skiriamos besiartinan
čių sporto treniruočių sezonui, 
liet, sportininkų apdraudimui 
nelaimės atvejui. Klubas laukia 
šilto palaikymo iš Toronto lietu
vių. Sp. kl. Vytis.

Žurnalo “Moteris” 
pasirodė Nr. 2 Jis išekspedijuo- 
tas pereitą šeštadienį. Žurnalą 
leidžia Liet Kat. Moterų D-ja. 
Gaunamas abiejų parapijų kny
gynuose. Administracijos adre
sas: 46 Delaware Ave., Toronto, 
Ont.

VISI | TRADICINĮ STUDENTŲ BALIŲ
VASARIO 4 DIENĄ, 8 VAL. VAKARE

CLUB KINGSWAY 
(80 Riverside Drive) 

GROS PUIKUS ORKESTRAS, 
BUFETAS, UŽKANDŽIAI, ĮVAIRENYBĖS.

Vietų skaičius ribotas. Bilietais gaunami pas kiekvieną studentą 
arba pas G. Mitalą, teL RO. 2-5144.

MONTREAL, Que.

Poną E. MILIAUSKĄ ir 
ir ponią JAKIMAVIČIENĘ su šeimomis, 

mirus Lietuvoje mylimai mamytei, sesutei ir sūnėnui, nuo
širdžiai užjaučia

J. U. Bleizgių šeima.

Mylimai mamytei Lietuvoje mirus,
ALBINUI KANTVYDUI 

f N

liūdesio valandoje reiškiu giliausią užuojautą

Pranas Šukevičius.
RMR . -*9K

PASKUTINĖ PRIEŠ GAVĖNIĄ PROGA PASILINKSMINTI 
VASARIO lt dieną, 8 vaL vakaro, 

MASARYK SALĖJE, 212 Cowan Ave.,

DIDŽIULIAME KAUKIŲ BALIUJE
• PILNAI apsirengušios kaukės leidžiamos veltui,
• Trys gražiausios kaukės premijuojamos,
• Loterija ir kitos įdomios pramogos,
• Veiks spalvingas bufetas.

Sporto klubų nariai, sumokėję nario mokestį, moka pusę kainos.
Dalyvavimas tik $1. Visus draugiškai kviečia

i Toronto Sporto Klubas “Vytis”.

Liet. Kariuomenės Kūrėjų - Savanorių Toronto skyrius 
1956 m. vasario mėn. 4 d., šeštadienį, 7 vai. 30 min. vakaro, 

šv. Jono Krikštytojo parapijos salėje ruošia

SPEKTAKLI-BALIŲ
Programoje St. Lauciaus “Paslaptingoji Zona”, vieno veiksmo 
vaizdelis iš partizanų gyvenimo Lietuvoje. Vaidina žinomas 
Wellando Scenos Mėgėjų Būrelis, režisuojant Br. Simonaičiui
Po vaidinimo šokiai. Veiks gausus bufetas ir loterija. Šokiams 
gros geras orkestras. Įėjimas 1 dol.

. Skyriaus Valdyba.

VASARIO 4 DIENĄ, ŠEŠTADIENĮ, 
PRISIKĖLIMO PARAPIJOS SALĖJE 

rengiamas

DIDELIS ŠOKIŲ VAKARAS
Pradžia 7.30 vai. vak. Gros geras orkestras.

Visi maloniai kviečiami savo atsilankymu .paremti 
lietuvišką šeštadieninę mokyklą.

Įėjimas $1 Rengia Mokyklos Tėvų Komitetas.

VASARIO 11 dieną, 7 vai. vakaro
Prisikėlimo parapijos auditorijoje, 1021 College St., 

statoma 2-jų veiksmų linksma operetė

VIENGUNGIAI
Muzika ir akomp. muz. St. Gailevičius, režisuoja J. Jagėla, adm. 
St. Jokūbaitis. PO VAIDINIMO ŠOKIAI. Groja ’’Trimitas”.

Veiks turtingas bufetas.
Bilietai gaunami: J. Margio vaistinėje — 408 Roncesvalles Avė., 
TLN pas V. Petraitį —1129 Dundas St. W., J. Beržinsko preky
boje — 1212 Dundas St. W., valgykloje “Tulpė” — 996 Dundas 
St. W. ir prie įėjimo.

Įėjimo kaina $2. Studentams papiginimas — pusė kainos.
SLA 236 kuopa Toronte.

Toronto Lietuvių Kredito 
Kooperatyvo “Parama” 

visuotinis narių - šėrininkų su
sirinkimas šaukiamas vasario 12 
d., 3 vai. pp., Lietuvių Namų di
džiojoj salėj, 235 Ossington Avė.

Darbų tvarka:
1. Atidarymas,
2. Praeito susirinkimo protoko

lo skaitymas,
3. Valdybos pranešimas: a. pir

mininko, b. kasininko,
4. Kredito komit. pranešimas,
5. Priežiūros kom. pranešimas, 
6.1055 m. pelno padalinimas,
7. Įstatų pakeitimas,
8. Pajamų ir išlaidų 1956 m. 

sąmata,
9. Rinkimai — 3 narių į valdy

bą, 1 nario į Kredito kom. ir 1 
nario į Priežiūros komitetą,

10. Sumanymai,
11. Uždarymas.
Dalyvaujančių narių registra

cija prasideda 2 vai. pp.
Valdyba.

Ižnuomojamas būtos iš 2 ko mb. ir virtu
vės, II augite. Tel. LL. 1843.

({nuomojamos kambarys ir virtuvė l-me 
augite, gali būti su vaikais. KE. 4644, 
po 6 vai. vak.

({nuomojamas kambarys ir virtuvė ll-me 
augite. Tel. KE. 2245.

({nuomojamas kambarys su teise virti. 
Tel. RO. 9-6051.

Operetė “Viengungiai” 
jau čia pat. O ji graži, linksma ir 
juokinga. Bilietus galima gauti: 
“Tulpėje”, Liet. Namuose, J. 
Beržinsko krautuvėje ir J. Mar
gio vaistinėje.

Operetė įvyks vasario 11 d., 
Prisikėlimo parap. auditorijoje.

Užsisakykite anglių
per

Vytautą (r Sigitą AUŠROTUS arba

O. JONAITIENĘ

Tel. LL. 0527
• N

Skubus pristatymas.

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
Baldę pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. ŠALDYTUVŲ pervežimo 
specialistai. Visas vežamas turtas ap
draustos. Važiuojam kas savaitę j Mont
real}, Londono, Windsor^, Hamiltoną, 
North Bay, Sudbury ir kitur.

30 DEWSON ST. TEL. OL 1403 
TORONTO

Vaikų literatūros premijos 
mecenatai

Vaikų literatūrinės premijos 
sumanytojos ir pirmosios tai 
premijai skyrusios iš savo kuk
lių lėšų net šimtą dolerių yra K. 
Liet. Kat. Moterų D-jos Toronto 
skyrius. Jas pasekė ir parėmė 
abi Toronto lietuviškos katalikų 
parapijos, paskyrusios taip pat 
po $100.

Tuo būdu premijai numatytoji 
$300 suma jau sudaryta.

KLB Kultūros Fondo valdyba 
nuoširdžiai dėkoja pirmosios li
teratūrinės premijos mecena
tams. KF v-ba.

Aukojo 50 dolerių
Jonas Margis, Phm. B., vaisti

nės savininkas, 408 Roncesvalles 
Avė., KLB Kutlūros Fondo skel
biamai jaunimo literatūrinei 
premijai paaukojo $50.

J. Margis yra jautrus visiems 
lietuviškiems kultūriniams rei
kalams. Jis remia liet, sporto 
klubą, liet, vaikų darželį, palaiko 
liet, spaudą bei įvairius kultūri
nius parengimus.

Aukojusiam nuošridus ačiū.
KF valdyba.

Pabaltiečių bendras pobūvis
Sausio 22 d. Estų evang. nau

jos šv. Petro bažnyčios salėje 
įvyko Pabaltijo Moterų Tarybos 
rengta arbatėlė. Svečių buvo 
virš 150. Moterų Tarybos pirm. 
Risna savo kalboje pristatė žy
mesniuosius kanadiečius ir pa- 
baltiečius svečius.

Mrs. Foster iš Friendship 
Council pasakė širdingą kalbą. 
Džiaugdamasi pabaltiečių įnašu 
į Kanados gyvenimą ji linkėjo 
laisvės jų kraštams, tvirtai įsiti
kinusi, kad josios linkėjimas iš
sipildys.

Svečių tarpe buvo min. V. Gy
lys su ponia, estų konsulas Mar
kus su ponia, Pabaltiečių Fede
racijos pirm. Risna, KLB Kr. 
Valdybos pirm. B. Sakalauskas 
su ponia, Latvių bendr. pirm. 
Svenne ir kt.

Meninę dalį atliko: Vaclovą 
Žemelytė, kontraltas, padaina
vusi Pavasario saulė, J. Stankū
no ir ariją iš operos Mignon — 
Ar žinai šalį tą. Dainos skambė
jo gerai ir jos originalus balsas 
susilaukė didelio dėmesio. H. Ro- 
žaitis, tenoras, dainavo O tai kas, 
Šimkaus ir Lopšinę, Schuberto, 
perrrašytą E. Milkar. Jis, kaip 
paprastai, buvo simpatingas. 
Estė Irene Lossberg, mezosopra- 
nas, dainavo Kur, kur mano 
vargingi namai, estų liaudies dai
ną ir The Tryst, Sibeliaus. Kas 
yra ją bent kartą girdėjęs, ne
abejos jos pasisekimu. M. Rentic 
smuiku atliko Concert Nr. 1 A 
Minor Accoloy. Latvių tenoras 
J. Zentinš visus nustebino pa
dainuodamas dvi Šimkaus dai
nas — Lopšinę lietuviškai ir Kur 
.bakūžė samanota latviškai. A. 
Kurkainis — Jaunimui, J. Vir
tais ir Jums Kalnins.

Svečiai draugiškai besikalbė
dami prie gražiai ir kruopščiai 
paruoštų vaišių praleido porą 
valandų jaukioje nuotaikoje.

Dalyvė.
linuomoįomas kambarys ir virtuvė ll-me 
augite. Su baldais. Tel. KE. 3045.

({nuomojamas butas ii 3-jų kambarių ir 
virtuvės, High Park rajone, atskira vonia, 
garažas. Tel. RO. 9-6038.

linuomojamos butas ii 2 kambarių kr vir
tuvės arba kambarys Ir virtuvė. Telef. 
LL 1278.

linuomojamos lll-me augite butas ii 2 
kambarių ir virtuvės. Su baldais. Arti 
King St. tramvajaus, 102 Spencer Ave. 
Tel. ME. 5455, po 5 vol. vok.

({nuomojami ll-me augite 2 kambariai 
ir virtuvė $16 j savaitę, ir lll-me augi
te kambarys su baldais — $6 j savaitę. 
Lansdowne - Duppont rajone. Tolei. 
Ml. 5018, po 4 vai. pp.

reikmenų krautuvtnsuvenlrų

1212 DOTCDAS $TW. TeL LA-9547
J. Beržinskaa

Vasario 16 Montrealyje. Sek
madienį, vasario 19 d., Lietuvos 
nepriklausomybės šventė bus 
minima sekančiai:

11 vai. ryto Aušros Vartų baž
nyčioje, 1465 de Seve, ir šv. Ka
zimiero bažnyčioje, kampas 
Rachel ir Parthenais laikomos 
iškilmingos pamaldos.

12.30 vai. šv. Jono bažnyčioje, 
kampas Jeannę Mance ir Prince 
Arthur, laikomos liuterionių pa
maldos.

4 vai. pp. Plateau salėje, La- 
fontaine parke, įvyks iškilmin
gas aktas - koncertas, kurio me
tu tars žodį Lietuvos Laisvės 
Komiteto pirm. min. V. Sidzi
kauskas. Koncerto metu pasiro
dys stipriausios Montrealio me
ninės jėgos su nauju repertuaru. 
Detalės bus paskelbtos sekančia
me laikraščio nr.

Pamaldų metu orgnizacijos 
prašomos dalyvauti su savo vė
liavomis.

Seimelio prezidiumo posėdis. 
Šį sekmadienį, vasario 5 d., tuo
jau po 10 vai. pamaldų, Aušros 
Vartų parapijos salėje, ’465 de 
Seve, įvyksta Montreal^ riemlio 
prezidiumo posėdis.

S. Naginionis,
Seimelio prezidiumo pirm.

Vaikų dėmesiui!!!
Visiems vaikučiams primena

me, kad vasario 12 d. 3 vai. pp. 
į Prisikėlimo parapijos salę at
vyksta su labai turtinga ir įvai 
ria programa “Lėlių teatras”.

Atidaromąjį žodį tars pats te
atro direktorius - bosas Meški
nas - Pūkis. Pirmaeilių aktorių 
- lėlių ansamblis atliks kelioli
kos aktų jaudinančias scenas iš: 
1. Rudnosio sūnus. 2, Vardinės. 
3. Afrikoje. Dvi jaunutės šokė
jos (V. Simonavičiūtė irG.Uo- 
gentaitė), pritariant akordeonui 
(A. Žicbakas) pašoks inscenizuo
tą (A. Šadeikienės) tautinių šo
kių pynę.

Po to bus rodomos įdomios vai
kiškos filmoš.

Pertraukos metu tas pats Meš
kinas - Pūkis pasikalbės su vai
kučiais rūpimais klausimais ir 
pavaišins. skaniais, jo. paties ga
mintai saldainiais.

Įeinant aukojama lietuviškam 
vaikų darželiui paremti.

Vaikų darželio rėmėjai. •
VHius Telius

Toronto Jaunimo Teatro Meno 
Mėgėjų Grupė vasario 18 d- 7.30 
vai. vak. Prisikėlimo salėje sta
to penkių veiksmų Šilerio dra
mą “Vilius Telius”.

Toronto ir apylinkių visuome
nė nuoširdžiai kviečiama gausiai 
atsilankyti. TJMMG

Broliai Matūzai
kovo 3 d. atvyksta su dar iki šiol 
nerodytais filmais iš Lietuvos. 
Bus du seansai: 3 vai. pp. ir 7 v. 
vak. Prisikėlimo par auditorijoj. 
Bus gera proga ne tik suaugu
siems “pasiviešėti” nepriklausb- 
mcs Lietuvos vaizduose, bet ir 
jaunamečius supažindinti su 
gražiaja tėvų gimtine.

Pranys Alšėnas parašė la:šką 
The Telegram redaktoriui iškel
damas didelę atsakomybę moky
tojų, nes nuo jų priklauso jau
nosios kartos formavimas, o nuo 
šiųjų priklauso visa Kanados 
ateitis. Dėl to esą svarbu, kad 
mokytojai pajustų savo misijos 
svarbumą ir ne vien rūpintųsi, 
kokio dydžio bus savaitinis atly
ginimas. Laiškas buvo išspaus
dintas pereitą šetšadienį, sausio 
28 dieną.

Šv. Kazimiero naujos bažny
čios rūsys jau turi savo busimą
jį pavidalą, sienoms pastatyti 
stulpai, ir apdengtas stogas. Lau
kiama pavasario išmūryti sienas, 
nes norima išvengti šalčio drėg
mės pėdsakų, kurios paprastai 
lieka, jei toks darbas vykdomas 
žiemos metu. Bendras išorinis 
būsimos bažnyčios pavidalas jau 
ryškus. j

Vytauto klubas vasario 11 d. 
ruošia šv. Kazimiero parapijos 
naudai mejinę vakarienę savo» 
patalpose. ’

Vasario mėnuo yra Lietuvių 
Kunigų-Vienybės paskelbtas ka
talikiškos-spaudos mėnesiu. At- 1 
likime lietuvio kataliko pareigą, 
užsiprenumeruodami bent vieną 
katalikišką laikraštį ir vieną 
žurnalą.

Iš lenkų bažnyčios pereitą va
sarą išvogtos Čenstakavos šv. 
Marijos paveikslo kopijos vieto
je lenkai įsitaisė kitą, pieštą dai
lininkės Andree de Groot. —-

Dėl Montrealio miesto šach
matų meisterio titulo, tarp kitų, 
rungiasi Ig. Žalys ir V. Judzen- 
tavičius. Žalys laimėjo du, pra
laimėjo vieną; Judzentavičius, 
kol kas, sužaidė tik vieną, pra
laimėdamas. ’

Lietuvių šachmatininkų . tar
pusavio turnyras, vyksta kas 
sekmadienį Aušros Vartų para-, 
pijos salėje, pirmininkaujant J. 
Šaučiuliui. Pirmoje vietoje, kol- 
kas stovi J. Viliušis.

Varpo krikštas. Kitą sekma
dienį A V bažnyčioje tuoj po pa
maldų bus varpo krikštas. Pietūs 
iškilmingi, pritaikytos tai progai 
gražios apeigos. Pietų kaina $1. 
Visi kvieičami ir prašomi daly
vauti šiose naujagimio krikšty
nose. Bus bent keli krikšto tėvai 
ir krikšto motinos. Kiekvienas 
parapijietis gali būti šio kūdy- 
kio krikšto tėvu arba motina, 

j Reikia tik užsirašyti bent dvi 
Į dienas prieš iškilmes. ■

Blynai, blynai. Kat. Moterų 
D-jos Montrealio sk. Vasario 11 
d. ruošia parapijos salėje tradi
cinę blynų vakarienę. Šią vaka
rienę jos žada padaryti įdomia.

AV parapijos komiteto susi
rinkimas atidėtas vasario 12 d.

Šv. Onos D-ja, per savo pir
mininkę p. Dirdauskienę, įteikė 
AV bažnyčios statybai $100.

Grįžtant iš mokyklos sunkiai 
sužeista Silvia Kuncevičiūtė. Pa
guldyta Verdun ligoninėje. ' ■ ■

Pakr Lštijo sūnų pp. Zaveckai, 
o dukrą pp. Rusinai.

BaiJkelio “Litas” vedėjas D. 
Jurkus persikėlė į naują butą. 
Dabartinis jo adresas: 1451 Craw 
ford Bridge Ave., Verdun, P.Q. 
Kas turi su “Litu” reikalų, nuo 
šiol prašome rašyti minėtu adre
su. Telefonas HE. 4280.

Bankelis “Litas”.

— Otava. — Konservatorių par 
tiios suvažiavimas partijos vadu 
išrinko prancūzą iš Quebeco Leo 
Balcer. Tai rodo, kad konserva
toriai bandys atsigriebti Quebe- 
ce, iš kur parlamente jie teturi 
ves 4 atstovus iš 75 bendro skai
čiaus. ,

General Insurance
AL. DŪDA

Visų rūšių draudimas.
WA. 4-8539

Savi pas s a v u s

B. SE R GAUTIS- Realtor
REAL ESTATE, GENERAL INSURANCE, MORTGAGES

Telefonas OL. 2426
Didelis žemės sklypų pasirinkimas Toronte ir užmiestyje. Paskolos statybinin
kams geriausiomis sąlygomis. Esame Toronto ir Kanados Real Estate Bord'o na
riais. Gauname visus šios organizacijos ndmus pardavimui, todėl perkant ar 
parduodant, kreipkitės pas mus efektyviam patarnavimui.

A. Garbenis
NARYS TORONTO REAL ESTATE BOARD.

REKOMENDUOJA
1. QUEBEC AVE., 9 komb. per 2 ougštus, atskiros nomas, vandeniu - alyva

Šildomas, 2 vonios, 3 garažai. Viso $18.500, įmokėti $6.000.

2. DUNDAS - BROCK, 8 komb. per 3 ougštus, atskiras plytų namas, oru - aly
va šildomos, nepereinami kambariai, privatus įvožiaMfcnas, garažai. Viso 
$15.900, įmokėti $4.000. Vienos atviros morgičius balanse.

3. PRIE RONCESVALLES, 13 komb., atskiros nomos, vandens - alyvos šildy
mas,, 5 virtuvės, garažas. Viso $27.000, įmokėti apie $10.000. Geras 
morgrčius balanse

AL GARDENS
REAL ESTATE .

1611 BLOOR STREET WBT. TORONTO. ONTARIO 
THefoMi: LO. 2738, LA. 8772. HU. 9-1 $43.

ViMte turte pMtfae •r perdevimo retkelelc krelpklthB vWI wwe4ytv mIpmu. 
__________ REIKALINGI NAMAI P ARDA  VWl ;


