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Keeedoe Lietuvi? Ketelik? 
KeMne Dreegije

Ml Deedee St. W., Terauto

Sesės ir broliai
1918 m .vasario 16/jięną, Pasauliniam karui dar siaučiant, Tau

tos Taryba paskelbeTuietuvos Nepriklausomybės Aktą. Lietuvių 
tauta, amžiais gynusį savo laisvę, bet svetimųjų pavergta, vėl 
ėmėsi ginklo ir patikrino sau nepriklausomą gyvenimą.

Nepriklausomybės Aktas buvo tautos valios pareiškimas ir 
Tautos Tarybos vieningo ryžto išdava. Akto paskelbimo diena 
virto mums Nepriklatfšofybės švente. Jau 38 metus tą dieną mi
nime, bet iš .jų jau šešiolikti metai, kai lietuvių tauta vėl neteko 
laisvės ir gyvena sunkiausius savo istorijoj laikus. Tačiau, bol
ševizmo žudoma ir žalojama, tauta nenustojo kovojusi, kad išlik
tų gyva, ir nenustoja vilties vėl būtį laisva.

Lietuvių išeivija'-Vakaruose, svetur kūrusi savo tautinį ir kul
tūrinį gyvenimą, politiškai brendusi ir tautai sunkiausiais lai
kais teikusi visokeriopą pagalbą, dabar vėl pašaukta atlikti jos 
didžiąją pareigą. Kai.Sovietų pavergta tauta ginasi nuo sunaiki
nimo, jos tragiška padėtis laisvėje gyvenančius lietuvius įparei
goja tiekti jai pagalbą. Žinokime, kad ir kaip padėtų Lietuvą lais
vinti įvykių raida, visi esame kovos fronte už Tėvynės laisvę ir 
nešime atsakomybę už tautos likimą.

Pokarinis, jau pergyventas dešimtmetis buvo sunkių bandy
mų laikotarpis. Santykiuose su Sovietais vingiais ėjusi Vakarų 
politika tarpais viltis stiprino, tarpais nešė nusivylimą ir baimę, 
kad mūsų krašto laisvė gali būti paaukota didžiųjų interesams. 
Gyvename padidėjusio įtempimo ir paspartinto ginklavimosi lai
kotarpį. “Ženevos dvasią” išblaškė Sovietų agresyvumas ir noras 
pajungti bolševizmui visą pasaulį.

Nežinome, kuriuo būdu bus išspręstas dviejų, vienas priešais 
antrą stovinčių pasaulių likiminis ginčas, beteis turi būti išspręs
tas. Su tuo įsitikinimu siejame Lietuvos išlaisvinimą. Jam turime 
dirbti be atvangos, kartu talkindami Vakarams, kad su jais lai
mėtų ir Lietuva. Turime dirbti sunkėjančiose sąlygose, planuo
dami pastangas ilgesniam laikui ir stiprindami mūsų veiklą. Da
rykime viską, kad Lietuvos išlaisvinimas nebūtų laisvojo pasau
lio užmirštas. Nenustokime vilties, nes mūsų pusėje neginčijama 
teisė būti laisviems. Pastovi taika galima tik išlaisvinus paverg
tas tautas.

Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, taip vertindamas 
padėtį, sustiprintomis jėgomis siekia tautos jam patikėto'tikslo. 
Tas tikslas yra mūsų didžioji pareiga tautai. Minint Vasario 16-ją, 
VLIKas kviečia**visus lietuvius vieningon talkon Lietuvos lais
vinimo darbut Tąs darbasvisiems lietuviams yra bendras ir svar
biausias. J^eun^ag^^n^alj4)gttggsinti sepąrątinm.ir savo esme 
ardomo darbo.-Pats'VLIKas, suprasdamas, kad ja Veikla tik tuo
met bus sėkminga, kai visa lietuvių išeivija vieningai jį rems, 
daro ir darys viską, kad būtų pasiektas darnus lietuv i skujų veiks
nių bendradarbiavimas.

Nepriklausomybės-Aktas mus įpareigoja, tad būkime verti jį 
minėti. Žadinkime savyje nepalaužiamo ryžto kovoti, vieningai 
kovoti ir auktotis lietuvių tautos teisingai ir mums šventai bylai 
ginti ir ją laimėti. Tam reikia darbo, tam reikia aukos.

Būkime vieningi ir ištverkime iki galo.
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo

< Komiteto Prezidiumas.

Savaitės įvykiai

PAKEIS IMIGRACIJOS ĮSTATYMĄ
Prez. Eisenhoweris kreipėsi 

raštu į Kongresą, prašydamas 
pakeisti imigracijos nuostatus, 
liečiančius įvairių tautų ateivių 
kvotas ir tuo būdu įsileisti 220.- 
000 naujų ateivių kasmet. Iki- 
šiol, pagal įstatymą, galėjo at
vykti 154.657 ateiviai. Be to, pre
zidentas siūlo pertvarkyti kvotų 
paskirstymą, nes pvz. P. Ameri
kos kraštų kvotos esančios per
pildytos, o Š. Europos kraštų — 
neišnaudotos. Prezidento many
mu, neišnaudotos kvotos sekan
čiais metais turėtų būti perves

X

Nebus sovietinių konsulatų
Kanados parlamento atstovas 

D. Fleming paklausė užs. r. min. 
L. B. Pearson ar nenumatoma 
įsteigti sovietinių konsulatų. Esą 
eina gandai, kad Otavoje viešinti 
sovietų prekybinė delegacija, 
kuri vedanti derybas su federa- 
line vyriausybe dėl palankios 
prekybos sutarties, reikalauja 
sutikimo leisti įsteigti sovietų 
konsulatus Toronte, Vancouve- 
ry ir Montrealy. Min. Pearson 
atsakė, esą prieš metus sovietų 
vyriausybė neoficialiai teiravosi 
apie galimybes atidaryti konsu
latą Winnipege arba Toronte.

BRITU ŠNIPAI MASKVOJE
1951 m. dingę Britų užs. r. mi

nisterijos pareigūnai Guy Bur
gess ir Donald Maclean staiga 
pasirodė Maskvoj.“Tass” agentū
ra pakvietė du britų ir du sovie
tų korespondentus viešbutin, 
kur abudu buvę diplomatai davė 
trumpą pareiškimą. Esą jie nie
kad nebuvę šnipai, nors simpati
zavę komunizmui ir buvę netgi 

. partijos nariais studijų metais. Iš 
Anglijos jie pasitraukę Sov. Są- 
jungon, nes norėję prisidėti prie 
Rytų - Vakarų santykių pagerė
jimo. Į tai atsiliepė buvęs sovie
tų konsulato tarnautojas Petro
vas, pareikšdamas, kad jie buvę 

tos kraštams, kurių kvotos per
pildytos. Ikišiol neišnaudotos 
kvotos būdavo nubraukiamos. 
Tos kvotos buvo nustatytos kiek
vienam kraštui remiantis 1920 m- 
atskirų kraštų imigrantų skai
čiumi; kraštui, iš kurio buvo at
vykę į JAV daugiau ateivių, bu
vo skirta proporcingai didesnė 
kvota. Esą šią formulę reiktų pa
keisti remiantis 1950 m. JAV gy
ventojų statistika. Kanados šie 
pakeitimai neliestų, nes ir ikišiol 
jai kvotų sistema nebuvo tai
koma.

Tada buvę atsakyta, kad oficia
laus prašymo atveju Kanados 
vyriausybė svarstytų, lįors ne
atrodo, jog toks konsulatas būtų 
reikalingas. Jis pridūrė, kad da
bartinėmis aplinkybėmis Kana
dos vyriausybė nėra linkusi leis
ti steigti daugiau sov. konsulatų, 
išskyrus Otavą. Matyt, Kanados 
vyr. gerai žino, kad tokie konsu
latai būtų nauji komunistinės 
propagandos lizdai. Kad taip yra 
parodė įvykiai P. Afrikoj, be to, 
kanadiečiai dar neužmiršo I. Gu
zenkos liudijimų apie sovietų 
šnipus.

šnipai ir perdavę sovietams 
svarbių slaptų informacijų.

— Madridas. — Per įvykusias 
studentų demonstracijas buvo 
smarkiai sužeistas stud, falan- 
gistas ir užpultos falangistų par
tijos būstinės. Universitetas už
darytas neribotam laikui, atleis
tas rektorius ir visa eilė profe
sorių. Riaušės įvyko ryšium su 
gen. Franko ketinimu pasitrauk
ti ir grąžinti monarchiją.

— Varšuva. — Iš Lenkijos at
eina žinių, kad dr šiemet ten 
siaučia gaujos vilkų. Ypač jų 
daug esą srityse paliai sovietinę 
sieną.

Paminklasžuvusiems už Lietuvos Nepriklausomybę Širvintose. Jo autorius — skulpto 
- • t . . - ' I .. . rius Robertas Antinis.
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Komunistai dabartinėje Lietuvoje
Tik ką\praėjūšiame\ Lietuyos 

komuhistų :partijos suvažiavime 
(žr. 3 pšl.)-Sniečkus-savo prane
šime aiškino:

Iš 38.087 komunistų, buvusių 
respublikos partinėje organiza
cijoje 1956 metų sausio 1 d., Vil
niaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiau
lių miestuose “įskaitoje” buvo 
17.422 žmonės, o kaimo rajonuo
se, įskaitant ir Panevėžio mies
tą, 20.665 žmonės — 54% bend
ro respublikos komunistų skai
čiaus. Šiuo metu iš 1.787 kolūkių 
pirminės partinės organizacijos 
veikia 1.075 kolūkiuose, 170 kol
ūkių sudarytos kandidatinės 
grupės. Iš miestų nusiųsta “va
dovaujančiam darbui į kaimo 
rajonus” 419 komunistų. Didelė 
grupė “darbuotojų” iš baigusių 
augštąją partinę mokyklą prie 
TSKP ck ir respublikinę partinę 
mokyklą nusiųsta “vadovaujan
čiam partiniam ir tarybiniam 
darbui į rajonų partines ir tary-

APELIACINĖ KOMISIJA 
DEPORTUOJAMIEMS

Otavoje prie imigracijos mi
nisterijos sudaryta komisija, į 
kurią galės apeliuoti ateiviai, ga
vę deportacijos raštą. Komisijon 
įeina C. Campbell, pirm., iš St. 
Catharines, kol kas Vokietijoje 
kaip kariuomenės teismo parei
gūnas; P. T. Baldwin, vicepirm., 
imigracijos ministerijos tarnau
tojas; nariai — L. A. Chevrier 
imigracijos minist. tarnautojas 
Montrealy, E. B. Reid, informa
cijos pareigūnas imigr. ministe
rijoj. Apeliuoti deportacijos at
veju galės tie, kurie yra atvykę 
kaip imigrantai, bet neatitinką 
pilietybės sąlygas ir tie, kurie sa
kosi esą kanadiečiai, bet jų pilie
tybė yra abejotina. Jie galės t>a- 
sirinkti po kovo 1 d.: kreiptis į 
imigracijos ministerį, arba į ko
misiją. Vieno ar kito sprendimas 
būsiąs galutinis.

— Ottava. — Prekybos dery
bose, dabar vykstančiose Otavo
je, Kanados delegacijos pirmi
ninkas yra prekybos viceminis- 
terio pavaduotojas M. Sharp, o 
rusų deleg. pirm. S. Borysov. 

bines organizacijas”. Sniečkaus 
teigimu, dirbti į MTS iš miestų 
buvo nusiųsti 173 inžinieriai ir 
180 technikų - mechanikų. Iš 
baigusių mokyklas tarpo į MTS 
buvo nusiųsti 142 inžinieriai ir 
technikai, 827 agronomai ir zoo
technikai. Į ekonomiškai silpnus 
kolūkius iš partinių, tarybinių ir 
žemės ūkio kadrų tarpo nusiųsta 
dirbti 553 žmonės, iš jų 390 ko
munistų. Šiuo metu kolūkių pir
mininkais dirba 1.252 komunis
tai, laukininkystės brigadų bri
gadininkais — 600 komunistų, o 
jų skaičius per ataskaitinį laiko
tarpį (tarp suvažiavimų) padi
dėjo 236 žmonėmis. Moterų kol
ūkių pirmininkų yra 35, pirmi
ninkų pavaduotojų — 11, be to, 
656 motervs dirba kolūkiuose 
gyvulininkystės fermų vedėjo
mis ir 62 brigadininkėmis. Ko
munistams daug padeda ir jų 
kontroliuojamos bei diriguoja
mos profesinės sąjungos. Snieč
kus tikino, kad šiuo metu res
publikos profesinės sąjungos tu
ri daugiau kaip 450.000 narių, ar
ba 75.000 daugiau negu kad bu
vo 8-jo suvažiavimo metu.

Nepaisant visokių pasigyrimų 
apie planų atlikimą ir įvairiose 
srityse pasiektąją pažangą, betgi 
ir Sniečkus negalėjo nuslėpti 
stambių trūkumų ir / nesėkmės. 
Jau pats Sniečkus pripažino, 
kad pramonės darbe yra rimtų 
trūkumų. Pvz. neįvykdė planų 
tokios įmonės, kaip Akmenės ce
mento gamykla, “Neries” lieji
mo bei mechaninė gamykla, 
“Kaitros” sanitarinių - techninių 
dirbinių gamykla ir kitos. Eilė 
statybinių organizacijų taip pat 
neįvykdo planų, vilkina objektų 
statybos laiką. Daugelis žvejy
bos laivų neįvykdo skirtųjų žu
vies sugavimo uždavinių. Res
publikoje yra dar nemaža atsi
liekančių kolūkių. Bloga ir su 
kolūkių gyvenviečių sudarymu. 
Žemės ūkio ministerijos apara
tas, Sniečkaus terminu tariant, 
vis dar dirba “be reikiamo kryp
tingumo*, jos veikloje daug blaš

kymosi, kancėliariškumo. - Že
mės ūkio kultūrų derlingumas 
daugumoje kolūkių tebėra že
mas, visuomeninės gyvulinin
kystės išvystymo ir jos produk
tyvumo kilimo planai neįvykdo
mi. Net ir “Pravda” (maskvinė) 
neseniai kritikavo už trūkumus 
prekybos srityje. Silpnai tiriama 
gyventojų paklausa prekėms. 
Pats Sniečkus pripažino, kad 
kaimo parduotuvėse neretai 
trūksta pirmojo reikalingumo 
prekių, kaip druska, degtukai, 
žibalas, muilas ir kt. Respubliko
je “vis dar nėra reikiamos kovos 
už gyventojų medicininio aptar
navimo pagerinimą”. Taigi, 
“rimtai atsilieka ne tik respubli
kos žemės ūkis”, kurio vadova
vimas taip pat žemo lygmens, 
bet ir kitos gyvybinės sritys. E.

NESIŲS BALIONŲ 
RUSIJON

Atsiliepdamos į sovietų pro
testą JAV-bės pranešė nebesiųs 
balionų iš V. Vokietijos ir Tur
kijos. Savo atsakyme betgi JAV 
priduria, kad jos neturinčios nie
ko bendro su antikomunistiniais 
atsišaukimais, kurie balionais 
siunčiami anapus geležinės už
dangos. JAV siųsti balionai tu
rėję tiktai mokslinio pobūdžio 
tikslą — oro bei jo srovių tyri
mą. Lėktuvams jie nesą pavojin
gi. Atsakymas suredaguotas ga
na taikiu tonu, nes ir sovietų 
protestas nebuvęs aštrus.

SUMOKĖS -$90.000
Sovietai pagaliau sutiko sumo

kėti norvegams $90.000 baudą už 
suimtuosius žvejų laivus Norve
gijos pakrantėse. Savo atsakyme 
sovietai prileidžia, esą galimas 
daiktas jų žvejai įplaukę į Nor
vegijos vandenis, bet tai buvę 
padaryta per neapsižiūrėjimą. 
Buvo manoma, kad sovietai bus 
nesukalbami ir norvegams teks 
kreiptis į tarptautinį Hagos tri- 
buolą, bet, matyt, jie apskaičia
vo, jog uždėta bauda bus priim
tinesnė. Jų konsulatas Oslo mies
te garantavo, kad bauda bus su
mokėta. Visi 15 sulaikytų laivų 
paleisti.

Naujoji Prancūzijos vyriausybė, vadovaujama socialisto Guy 
Mollet, visą dėmesį nukreipė Š. Afrikon, kur kovos dėl nepriklau
somybės vis nesibaigia. Tunizija su Maroku jau išsikovojo gerokai 
teisių ir palaipsniui žengia visiškon nepriklausomybėn. Alžerija 
taip pat yra pasiryžusi neatsilikti ir telkia arabus laisvės kovoms. 
Prancūzija Alžėrijos atžvilgiu laikosi kiečiau, nes ji laikoma sudė
tine Prapcūzijos dalimi, o alžėriečiai yra Prancūzijos piliečiai. Kai 
Jungt. Tautės buvo panūdusios svarstyti Alžėrijos klausimą, Pran- 

♦ • v v • 1cūzijos delegacija, vad. užs. reik, 
min. A. Pinay, išėjo. Matydama, 
kad kad Alžėrijos arabai nesi
liauja kovoję, Prancūzija prade
da rodyti nuolaidumo. Min. pir- 
min. G. Mellet nuskrido Alžeri- 
jop su pažadais duoti arabams 
daugiau laisvių, be kitko, lygią 
balsavimo teisę. Ikišiol Alžėrijos 
prancūzai kolonistai, sudaryda
mi 1 mil., galėjo siųsti į Prancū
zijos parlamentą 15 atstovų, o 9 
mil. arabų — irgi tiek pat. Šiuo 
vyriausybės nusistatymu pasiro
dė labai nepatenkinti prancūzų 
kolonistai, ir jie atskridusį min. 
pirm, apmėtė supuvusiais vai
siais šaukcŠ&ni: “Pakart Mollet”. 
Jų demonstracijos pasikartojo, ir 
min. pirm, be policijos ir kariuo
menės pagalbos niekur negalėjo 
pajudėti. Nors jis pažadėjo, kad 
Prancūzija Alžėrijos neatsižadės 
ir paskyrė' kitą gen. gubernato
rių — gen. Lacoste, vietoj ne
mėgstamo gen. Catroux, — kolo
nistams neįsiteikė. Arabai min. 
•pirm, pažadais irgi liko nepaten- 

nieko nelaimėjęs.' Alžėrij os gy
ventojai liko nenuraminti, o ir 
parlamente laukiama karštų 
ginčų.

Planuoja blokadą
Vašingtone eina pasitarimai 

tarp JAV, D. Britanijos ir Pran
cūzijos delegacijų, kurioms pa
vesta Edeno - Eisenhowerio kon
ferencijos paruošti planą išlai
kyti taiką Vid. Rytuose. Pasitari
mai apima karines, politines ir 
ūkines priemones. Manoma, trys 
didž. valstybės yra pasiruošu
sios, jei reikės, paskelbti karinę 
- jūrinę ir ūkinę blokadą ir tiki
si Jungt. Tautų pritarimo, nors 
sovietinis veto irgi galimas.

Tuo tarpu Egiptas ir Izraelis 
ginkluojasi. Egiptas neseniai ga
vo ginklų iš komunistinės Čeko
slovakijos ir, mažesniais kie
kiais, iš Kanados, kurios vyriau
sybė davė leidimą eksportuoti 
į Vid. Rytus ginklus, sakoma, 
pasenusius. Izraelis paprašė 
ginklų JAV už 50 mil. dol. Gau
na jis jų, kad ir nedideliais kie
kiais, Kanadoj, Prancūzijoj, D. 
Britanijoj ir kt. Į pasiūlymą pa
siųsti J. Tautų vardu karinių da-

LIETUVI y DIEVNAMIS SIBIRE
Viename laiške iš Krasnojars

ko rašoma, esą kunigas profeso
rius Gustas, salezietis, dėstęs ku
rį laiką Kauno kunigų seminari
joje “rengia Krasnojarske baž
nyčią, kurią rengiame visi lie
tuviai, labai bus puiku, prie Ta
rybų valdžios yra visa tas galima 
— nori tikėk, nori ne. Tikėjimas 
nevaržomas ir neišjuokiamas. 
Rengiame poterius, . gegužines 
pamaldas, birželines pamaldas, 
rožančius giedame, susieiname 
visi lietuviai, kad užtraukiame 
vieningai giesmes, daug sueina 

Katalikų - mahometonų frontas
Romoje Rytų - Vakarų institu- likai ir mahometonai. Pasak in

to direktoriaus E. Insabato rū- ’ stituto direktoriaus Insabato, ši- 
pesčiu įvyko bendras mahometo- j toks frontas būtų trečiąja jėga, t • • r • • ' i - _ Y * , i . X , * - <*- - v-nų - katalikų veikėjų posėdis, 
tikslu organizuoti sąjūdį prieš 
komunizmo grėsmę. Posėdyje 
dalyvavo mahometonų kraštų 
dipl. atstovai prie Vatikano: Pa
kistano; Syrijos, Libano, Jeme
no, Lybijos, Egipto, Irano, Ira
ko ir eilė katalikų veikėjų. Įvai
rūs kablėtojai pareiškė matą bū
tiną reikalą organizuoti prieš ko
munizmą bendrą pasaulinio 
masto fontą, kurį sudarytų kata-

linių, kad ir neginkluotų, izrae
litai ir arabai atsiliepė neigia
mai.

Egiptas sėkmingai laviruoja 
tarp Sav. Sąjungos ir vakariečių 
interesų politikos. Min. pirm. 
Nasser pranešė susitaręs su tarp
tautiniu banku' dėl 200 mil. dol. 
paskolos statyti milžiniškoms 
Nilo upės užtvankoms, o su so
vietais susiderėjęs dėl atominės 
energijos įmonių statybos ir dėl 
egiptiečių specialistų paruošimo 
Sov. Sąjungoje.

Vokietija spiriasi
V. Vokietijos finansų min. Fr. • 

Schaeffer pareiškė, kad Bonnos 
vyriausybė nebemokėsianti už 
•sąjungininkų kariuomenės išlai
kymą po gegužės 5 d., nes tada 
bus pasibaigusi sutartis. V. Vo
kietija, tapusi Š. Atlanto Sąjun
gos nare, esą nebėra įpareigota 
išlaikyti svetirfią kariuomenę, 
nes organizuojanti savąją. Tuo 
susirūpino vakariečiai, ypač bri
tai, nes jiems reikėtų išmesti 70 
mil. sv. karinėms pajėgoms V.

monių, kad britams tekši 
pajėgas atitraukti iš Vokietijos. 
V. Vokietija gi, išmokėjusi 762 
mol. dol-. sąjungininkų kariuo
menei išlaikyti, nebenorėtų to
liau mokėti. Tuo reikalu vaka
riečiai kreipėsi į kancl. Adenau- 
ėrį, ir buvo gautas atsakymas, 
esą V. Vokietija sutinkanti tuo 
klausimu derėtis.

Malajai nepriklausomi
Britų kolonijos Malajai min. 

pirm. Rahmon Londone pasira
šė sutartį su kolonijų min. Len
nox - Boyd, pagal kurią Mala
jams duodama savivalda, o 1957 
m. rugpiūčio 31 d. — visiška ne
priklausomybė. Sutartis turi bū
ti patvirtinta britų vyriausybės, 
kaalienės ir Malajų 9 kunigaikš
čių - sultonų. Britai pasiliko tik 
tai krašto apsaugą. Tikimasi, kad 
krašte grįš taika, drumsčiama 
komunistų vadovaujamų parti
zanų jau 8 metai Kovose žuvo 
apie 4.000 žmonių.

Nepriklausomybės keliu yra 
pasinešusi ir kita Britų kolonija 
— Singapūras. Manoma, balan
džio mėn. jam bus duota savi
valda.

rusų pažiūrėti ir niekas nesity
čioja, dėl to labai puiku. Labai 
gaila, kad nėra kunigų. Tik vie
nas Gustas. O visas kraštas mū
sų tikinčiųjų. Todėl kai dar ne
buvo bažnyčios, tai keturi metai 
kaip be išpažinčių ir be šv. Ko
munijos. Nuodėmių jau per tiek 
laiko maišan netilptų...”

Kitoje laiško vietoje rašoma: 
“Pas mus čia buvo taip pat prie 
Angaros, nors toli nuo mūsų, 
įšventintas į kunigus...” (Kas 
toks įšventintas ir koks vysku
pas šventino, nerašo).

tarnaujančio taikai. Tokio fronto 
tikslas es ąbūtų pastatydinti ide
ologinį pylimą prieš komnuni®- 
mą.

— Madridas. — Ispanų sąjun
ga “Credo” pradėjo radijo prog
ramas sovietų okupuotų kraštų 
tikintiesiems duodama infomaci- 
jų apie krikščioniškuosius kraš
tus.
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GAVĖNIOS RIMČIAI

ŽVILGSNIS SAVINKiekviena akis savaimingai regi kitus. Ji apžvelgia daiktus ir žmones su visa juos gaubiančia aplinka tirdama, klausdama, gėrėdamasi ir net žavėdamasi. Juk pasaulis toks įvairus, patrauklus ir viliojantis! Kai nusibosta vieni vaizdai, .ji krypsta kitur, kai įkyri dažni veidai, ji renkasi kitus. Ir taip žmogaus žvilgsnis nuolatos lieka nukreiptas išorėn, kuri, rodos, tik .viena ir..’teegzistuoja. Jis vertina, teisia, peikia ir pliekia tiktai kitus. Jis lengvai randa patarimų, labai naudingų nurodymų — kitiems, bet sunkiai :— sau. Taip jau yra su žmogumi: jis sunkiai mato save; ypač tada, kai jo dvasinis žvilgsnis yra įstrigęs plaukiančio j kasdienybėj, kai jis gyvenamos aplinkos yra lyg nešte nešamas. Jo žvilgsnis tada tampa vienalinkmis, besiveržiąs vien Į. kitus, bet niekad — į save. Reikia tada ko nors, kas tą viena- linkmiškumą pajudintų bei paklabintų širdį, kuri yra išorės įspūdžių apakinta.Tam ir yra gavėnia, kurios nuotaika, žodis irliturgija paakina kiekvieną žvelgti savin ir patikrinti savo dvasinį regėjimą. Pasak šv. Rašto, kieno akis šviesi,’to ir visas kūnas šviesus, t.y. kieno, dvasinis žvilgsnis šviesus, to ir visa asmenybė šviesi. O vienalinkmis regėjimas — matymas vien kitų — ir yra tas dvasinis aptemimas, apimąs visą žmogų. Tas aptemimas yra ne-

dažnai jo nepastebi ir dargi jį laiko savo asmens šviesa. Priminimas iš šalies net ir gero linkinčių žmonių nekartą atsimuša į neapvaldytą užsispyrimą. Jį pramušti gali Viešpaties malonė ir sujudinta gera valia, įžvelgusi savo širdies aptemimą.Žvelgti savin nereiškia vien savyje ir pasilikti, nes čia iškyla kitas kraštutinumas — vien savęs tematymas. Tokioj šviesoj savasis “aš” gali iškilti išpūstu didumu arba vertingumu. Žvelgti į save reii£<ia kartu žvelgti ir į Dievą. Tik Jo šviesoj ir akivaizdoj žmogus gali matyti tikrąjį savo veidą. Nuo Jo atitolęs patenka dirbtinėn švieson, kur savasis šešėlis palaikomas tikruoju savo-i'aš”. Jis nebeturi tikrojo masto, ir todėl jo vieton bando dėti savąjį, kuris falsifikuoja visą žmogaus gyvenimą.Gavėnios pelenai kviečia kiekvieną grįžti savin, susitelkti ir išvysti save ne aplinkos, ne visuomeninės padėties, o Dievo šviesoj. Tiktai joje galima įžvelgti tikrąją savo vertę, kurią gyvenimo kasdienybė arba perdaug suniekina, arba peraugštai iškelia ir tuo būdu ją iškreipia.Gyvenimas, yra pilnas kasdienybėj besišvaistančių veidų, kuriuos dengia dirbtinės kaukės, slėpdamos tikrąją vertę. Išdrįsti jas nusiimti gali taktai tas, kas išdrįsta pamatyti save Dievo šviesoj bei akivaizdoj. * 
ZdllUgų. idb Čtp LClUlllictJ* lemtas ypač tuo, kad žmogus I K. Pr. Gaidamavičius.

Vai man, kiek tuščiomis apie viską prikalbėta ir prirašyta. Kaikuris pramuštgalvis anuomet skelbė apie lietuvių tremtinių “amžiną” įkurdinimą kur taiprie Rheino. Apuokišku riksmu norėta nubudinti miegančius politikierius, kad jie savanoriškai nedalyvautų genocide ir kaiką pradėtų vęikti. Kai platūs veiklos laukai šaukiasi talkininkų, kai informacija neišbrenda iš dumblyno, o propagandos srityje net rimto ištvermingo žingsnio nepadaryta, atsiranda juokdarių, kurie pradeda skeryčiotis: kam reikalinga lietuvių tautos laisvinimo propaganda, jei yra Congressional Records, kuriuose, lyg dėžėn kaikas ir mūsuoju reikalu įmetama. Ir vėl nusičiaudėta spaudoje: žiūrėkite, keliolikai metų praėjus, kai mes ne savas dulkes ryjame, pradėta jau kalbėti apie The Handbook of Li- thuania* išleidimą. Aišku, toks žinynas yra reikalingas, nors jis tegali būti tik informacijos šaltiniu, nes ir mes patys pradedame daug ką pamiršti savajame išsiblaškyme.Trumpai tarus mūsoji nūdienė informacija yra sujaukta, prieštaraujanti, apgailėtina. Propagandos srityje, kaip jau nekartą priminiau, galime būti dėkingi svetimiesiems už ankstesnius leidinius ar asmenišką tremtiniš- ką polėkį, kuris gražiai aspin- dėjo paveiksluotose knygose. Ir vėl mirties tyla.O toje dykumoje užtinkame tik vienintelį šaltinį — Kazimierą Čibirą, kuris ispaniškame pasaulyje žinomas Casimiro Verax vardu. Mūsuose šis pajėgus informatorius - propagandininkas yra nutylimas, nors tuo būdu te- patarnaujama ne sau, o priešui.Ispaniškasis pasaulisVerax jau prieš antrąją Maskvos okupaciją pradėjo informacijos darbą. Nuo to meto jįs išlei-
ATOMINIS KARAS

Kalbos anie “išlaisvinimą” tu-1 Nereikės rūninti** 
ri būti — laisvieji nebeturi nei karinės, net jau ir s dvasin^.ū^g^j^įtačįau ar TS.RS laimėtų" pasiuntusi ai* pirmo- ji'pūoluši atominėmis bombomis Ameriką? Tiesa, kad rusiškoji hidroatominė sunaikintų Toronto ąr Niujorko centrą, tačiau tiek Kanada tiek Amerika pasiliktų ir trenktų atgalĮdomu, kad destruktyvinė atominės. bombos- galia nedidėja proporcingai bombos sprogimo galybei. Amerikiečių įstaigos skelbia, kad 1000 kartų nei Hirosimoje išmesta atominė bomba tesunaikintų tik 100 kartų didesnį plotą ne 1000 (kokia paguoda!). Geriausia apsauga nuo hidroatominės bombos tebelieka ta pati stengtis laikytis kuo toliausiai nuo visokių centrų ir įsiruošti urvus bei požemius. Nesivaržykime susisiekti su priešlėktuvinės apsaugos įstaigomis ir pasiimti iš jų prie progos atatinkamos literatūros. Jei neduok Dieve, jūs ar jūsų šeima šitoje baisioje nelaimėje žinosit ko pirmiausiai griebtis — minėtų brošiūrų. Drezdene mažiau lietuvių būtų žuvę, jei kas nors juos būtų painformavęs, kad miestui degant rūsiuose nelieka oro!!!

kraterio, kurį amerikiečiai vadina “‘A ?ona”1)|fačiau “B zonos” aukos jau turi vilties džiaugtis toliau šia ašarų pakalne; “C zonos” aukos bus tik lengvai sužeis tos, gi visos kitos zonos turės saugotis bombos kritulių. Visi kiti betgi turi ruoštis suteikti H ir A bombų aukoms visokeriopą pagalbą ir pastogę. Amerikiečių priešlėktuvinės įstaigos pataria: susipažinkite su priešlėktuviniais sirenų signalais, pasiruoškite savo namus: įsigykite prieš atominės pirmosios pagalbos dėžutę, pasiskaitykite kaip naudotis gautais medikamentais; pasimokykite kaip kovoti su mažais gaisrais; laikykite rūsyje mažiausiai trims dienoms maisto ir vandens atsargą, nereikės maldauti kitų; įsiruoškite slėptuvę savo namuose ar patirkite, kur tokia slėptuvė randasi; pagalvokite, ką griebsite su savimi .paskelbus miesto evakuacijos aliarmą; užsirašykite ant radijo ”640” ir “1240” bangas, nes tik tomis bangomis bus duodamos informacijos ir instrukcijos. Nelaimės atveju prisiverskite galvoti apie kitus ne vien apie save, ai.
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do eilę veikalų ir paskelbė-šimtus straipsnių,- kuriuose dėstė neabejotiną tiesą — lietuvių tauta yra rusiškojo imperializmo auka. Šį milžinišką darbą tegalėjo ant savo pečių pakelti tik lietuvis, kuris gyveno su savąja tauta ir giliai įsijautęs jos nūdienėse kančiose. Ir sirguliuodamas jis nenumoja ranka į savo pareigą.Tai buvo daugiau kaip prieš dešimtmetį, kai redagavau Pful- lingene politinį Eltos Biuletenį. Anuo sąmyšio metu dar patys nebuvome pasitvarkę tvirtai išsirikiuoti savajame fronte. Partijos, kurių bene visas dešimtukas buvo ten susispietęs, jau pradėjo nesutarti Buvo nemažas įvykis, kai pasaulį išvydo Casimiro Verax knyga — Lituania entre fuengo cruzado — Lietuva kryžminėje ugnyje, 447 psi. Verax dideliu dūžiu pradėjo liudyti ispaniškam pasauliui apie rusų nepaprastą skriaudą padarytą lietuvių tautai. Anuomet tebuvo veiksmo pradžia. Nūdien visoje Pietų Amerikoje, o ypač Argentinoje, Kolumbijoje ir Urugvajuje jis yra išvaręs gilią ir plačią vagą informacijos ir propagandcs srityse. Jos gali pavydėti ne tik mūsų kaimynai latviai su estais, bet ir lenkai, ir net vokiečiai.Gausūs leidiniaiPo pirmojo stambiojo leidinio Verax išleido visą eilę kitų:Europa o Genghis Khan? — Europa ar Džengis Kanas?, Buenos Aires, 1945 m.Detras de la cartina de hierro— Už geležinės uždangos, Buenos Aires, 1946 m.Diez annos de martirio—Kankinystės dešimtmetis, Buenos Aires, 1950 m.El imperio del genocido — Genocido imperija, Medellin, 1954 m.Lituania y la URSS — Lietuva ir STRS, Medellin, 1955 m.Lituania, lo que fue, lo que es— Lietuvos praeitis ir dabartis, Montevideo, 1955 m.Verax yra parašęs eilę mažes- r..ų vC-salų cp.c —Accion del Comintern, K aiįir, fedagavo kitų autorių paruoštus leidinius. Mažesnių veikalų išėjo bent 9.Kazimieras Čibiras būdamas spaudos attache Lietuvos pasiuntinybėje P. Amerikoje plačiai bendradarbiavo tenykščių valstybių spaudoje, keldamas Lietuvos laisvinimo bylą ir įspėdamas ispaniškąjį pasaulį dėl komunistinės grėsmės.1942 - 1955 m. Argentinos dienraštyje El Pueblo paskelbė apie 300 straipsnių. 1953 - 1955 m. Ve- necuelos dienraštyje La Religion įdėjo per 100, o Urugvajaus dienraštyje EI Dia — 300 straipsnių.Jo rašiniai buvo dažnokai skelbiami Cordoboje išeinančiame dienraštyje Los Principios, EI Colombiano dienraštyje, pasiro- dančiame Medelline ir EI Diario Espannol — Montevideo. Kiek ( rečiau jis reiškėsi Brazilijos, Či- i lės, Ispanijos ir Portugalijos : spaudos skiltyse.Čibiras - Verax nepraleidžia : progos pasinaudoti žymesniųjų : politinių ar kitų žurnalų skiltimis. Kiek anksčiau jis rašė Buenos Aires žurnaluose: Criterio, i Histonium, o 1952 - 1955 m. pa- :

skelbė 20 str. žurnale Dinamica Social
Dovana 1955 m.Praėjusiais metais išėjo Verax du skirtingi, nedideli veikalai. Pirmąją vietą reikia skirti Litu- ahia, lo que fue, lo que es, Lietuvos pasiuntinybės Montevideju- je išleistai knygai. Šiame nedideliame 72 pusi, ’leidinyje suglaudinta apsčiai medžiagos apie lietuvių tautos praeitį, istorinį iškilimą, kovas už nepriklausomybę, Maskvos - Berlyno kėslus, jos pavergimą ir išsilaisvinimo viltis. Leidinys gausiai paveiksluotas. Išleistas gan skoningai. Tokios apimties leidinyje užtenka žinių apie lietuvių tautą ir grėsmingus įvykius Lietuvoje. Vargu autoriui prikištinas didelis šykštumas žinių apie dabartinę padėtį Lietuvoje. Jos lyg ir baigiasi žiniomis apie lietuvių varganą dalią savoje tėvynėje. Vėliau prasivėrė galimybės iš pavergtos Lietuvos gauti daugiau politinių. ir kitokių žinių, laikraščių, įvairių leidinių ir plokštelių. Viso to šiame leidinyje pasigendama. Šis trūkumas nebus pašalintas iki mūsų veiksniai neįsisąmonins savo pareigose. Viena pareigų ne tik sutelkti visas žinias apie pavergtą Lietuvą, bet jas galimai tiksliai pervertinti, sutvarkyti ir paskelbti, kad turėtume tikslų vaizdą, kas dedasi mūsosios tėvynės kiekvienoje svarbesnėje srityje. Tik rimta dokumentacija, moksliškai tvarkomi archyvai, nuolatinių studijų skelbimas gali sudaryti pagrindą atsisakyti nuo istoriografinio pobūdžio paviršutiniškų samprotavimų, kurie dažniausia baigiasi didžiojo žudiko Sierovo instrukcija.Šis trūkumas dar ryškesnis Verax knygoje Lituania y la UR SS, kurią Kolumbijos Lietuvių Katalikų Komitetas išleido Me- d eiline.Autorius plačiai aptaria įvairius skirtumus tarp rusų ir lietuvių. Pradedama istoriniu Krėvės Mickevičiaus ir Molotovo pasikalbėjimu, kuris ypač tinka .ušvlcsti 2._as'.yės ^rč™.?.:5us polėkius ir lietuvių tautos dramatiškuosius įvykius. Tiesiog reikia apgailėti, kad šis ilgokas ir autentiškas pasikalbėjimas savo metu Aiduose paties autoriaus paskelbtas, toli nebuvo nušviestas kitose kalbose.

Lyg filme rieda istoriniai, kultūriniai, ūkiniai ir politiniai skirtingumai. Numanu, kad ir pačiam autoriui nesmagu stab- terti ties Lietuvos prarijimu, jau visai nutylint jos virškinimą. .Ar būtina abejose knygose dėti tą pačią užbaigą Luchas y Es- peranzas, kai jos skiriamos ne saviems, o svetimiesiems skaitytojams? Gali susidaryti klaidingas įsp;dis, kad įvyks išsilaisvinimas, kad Lietuvoje kovoja gausūs būriai partizanų. Tarptautinės politikos įstrigimas nesiderina su tais faktais, kurie knygoje minimi. Visa tai gali skaitytojui sukelti kaikurių abejonių ir dėl augštesnės medžiagos, nes ją gali palaikyti pernelyg ant kurpaliaus ištemptą.Veftx talentasVeraxo išleisti leidiniai rodo jį turint didelį propagandininko talentą. Medžiagos apvaldymas, lyg teptuku tam tikrų metmenų išryškinimas, sąraišumas, idėjinis tamprumas, dailus stilius, trumpi sakiniai ir neblogas knygų apipavidalinimas sudaro gerą įspūdį. Ir jei jau kam ištikrųjų tinka gerokai nuvalkiotas išsireiškimas — būkime Lietuvos ambasadoriais, tai tikrai Verax — tiesos skelbėjui.Kazimieras Čibiras yra ne eilinis tremtinys, o Lietuvos atstovybės darbuotojas. Juk mes turime ne vieną atstovybę. Ir toji, kurioje p. Čibiras prisiglaudęs nėra pačiame pasaulinių įvykių centre. Ar kitoms mūsosioms atstovybėms neateina galvon mintis pasekti Verax pavyzdį? Ar kartais mūsų atstovybės ir konsulatai neturėtų suderinti darbą?Man rodos, kad mūsų viešosios teisės įstaigoms jau seniai metas prisitaikyti dabarties sąlygoms. Mes trūkstame šaltinių sutelkimo, pasigendame kovos prieš įvairų usnyną svetimose enciklopedijose, knygose, spaudoje. Mes reikalingi informacijos ir propagandos leidinių ypač anglosaksų pasaulyje, tačiau nevengiant prancūzų, vokiečių ar italų kalbų.Kiekvienam aišku, kad ne visi etatuose esantieji jau gali būti gerais spaudos darbuotojais, tos srities organizatoriais ir kovotojais. Tačiau šį klausimą reikėjo svarstyti ir kelti prieš ištisą dešimtmetį. Jei dabartinį laikotarpį mes laikome kovos tarpsniu už savo laisvę, joks tūnojimas ar dirbtinais šydais dangstyma- sis nieko gero nežada. Jei mūsieji veiksniai be plano ir gairių, o ypač tinkamų darbininkų pa

rinkimo, jau nusiveiksmino, viešosios teisės įstaigos pasilikda- - mos dabartiniame sustingime tampa trupančiomis pilimis. Per ilgesnį laiką lito šešėliui sudilus jos gali atsidurti apgailėtinoje padėtyje, nes dėl snūduriavimo gyvenimas jas gali pasmerkti sunykimui.Aš norėčiau, kad mūsų atstovybės ir konsulatai būtų pilimis, kurios atliktų savo paskirtį, o ne vien tūnotų ir išorės būtų griaunamos. Kiekvienas lietuvis linki, kad jose išnyktų šeimos lizdai, kurie tarnauja ne Lietuvos reikalams, bet šeimyninei egzistencijai. Šis šeimyninės būsenos keltas glaudžiai siejasi su ariviz- mu, kai pareigūnai lieka jais vien dėl kaikurių asmeniškų samprotavimų, pamiršus pareigą ir garbę.Atstovybės ir kpnsulatai turi blaiviai ir politiškai vertinti nūdienę padėtį ir atlikti uždavinius, kuriuos dabartis primeta. O už davinių tarpe pirmaujančią vietą užima plunksnos kova.Žodis nepažįstamajamsGyvenimo kelias mūsų dar nebuvo suvedęs su Kazimieru Čibiru, vilniečiu, žurnalistu ir pedagogu, dar palyginti jaunu — 45 m. vyru. Iš tolo pasisveikinant ir atsisveikinant norėčiau palinkėti, jog į šalį nustumtieji reikalai būtų patvarkyti. Kartą mes turime sutelkti savo politinius šaltinius, leisti pagalbinę medingą, turėti informacijos ir propagandos politinę linkmę ir darbo planą. Kai viso to nūdien pasigendama plunksnos politinio kovotojo dalia yra ne tik nepavydėtina, b.et pasibaisėtina. Tik apvalius savąjį kiemą, pasitvarkius su įvairiais invalidais galime sužvilgėti ir kitų dėmesį palenkti. Visur karo invalidai yra gerbiami ir seneliais rūpinamasi, tačiau niekur nesudarinėjama armija iš invalidų. Volksšturmo organizavimas tebuvo liūdna galo pradžia. O tokią pradžią mes turime kaikuriose mūsose įstaigose, kurios taip retos ir privalo atlikti sunkius uždavinius.Linkiu nepažįstamajam Kazimierui Čibirui - Verax nepalūžti iki ateis laiminga diena, kai galėsime iškopti iš emigrantinio liūno ir išsitiesti kūrybiniame bare. Tegu Tavasis šaltinis įdrė- kina mūsąsias dykumas, išjudina sustingimo mėgėjus ir skvarbus žodis šiandieną, o Ae mannana, pasiekia ispaniškojo pasaulio ne visuomet jautrią ausį. Pažvelgęs į išvarytuosius barus, nenuleisk rankų, Kazimierai. . 1
Nepavykęs bėgimas(Tęsinys iš praeito nr.) MEČYS MUSTEIKIS

AGENTAI, KALBĄ EUROPOS KALBOMIS.
‘ GERA ALGA IR KOMISAS.

STOKITE KANADOS NR. 1

< NUOSAVYBIŲ PARDAVIMO CENTRANTELEFONUOKITE ME. 3584
BRETHOUR & MORRIS: . ^LIMITED, REAL ESTATE

1U«CI 
TREATMENT 
STOMACH 
REMEDY

VYRAMS, MOTERIMS IR VAIKAMS

Kodėl vilkinti kankinančius skilvio gazų ar nevirškinimo dėl rūgš
čių skausmus? Paimkite geriausių vaistų Kanadoje nuo skilvio, 
kepenų, geltoniigės, inkstų, pūslės ir Šlapumo kanalų sutrikimų.

Kaino $6.00 ir $4.00 už buteliuką.

LUSCOE PRODUCTS LTD., LT
559 BATHURST ST., TORONTO 4, ONT

B. S E R G A U T I S - Realtor
• a

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 no
riais. Gauname visus žios organizacijos namus pardavimui, todėl perkant ar 
parduodant, krHpkrtės pas mus efektyviam patarnavimui.

MEDŽIAGOS — VAISTAI — MAISTAS 
Į VISUS RYTŲ EUROPOS KRAŠTUS Muitas ir visi primokėjimai atliekami čia. Garantuotas pristatymas.
JANIQUE TRADING CO. ro

CENTRINĖ ĮSTAIGA:
835 Queen Street W., TORONTO, Telefonos EM. 4-4025 
WINNIPEG, Mon., 677 Main St. Telefonas 927695. 
HAMILTON. ONT., 652A Borton St. Telefonos LI. 5-0264. 
ST. CATHARINES, Ont., 198 King St., Tel. MU. 2-6796. 
EDMONTON, Alto., 10649 — 97th St. Tel. No. 23R39 
FORT WILLIAM, Ont. — 627 Simpson Rood, Tel. 3-9613, 
BUFFALO, N.Y.,USA, 1162 Broodwoy, Tel. FL 1272, 
WINDSOR, Ont. 439 Mercer St., Tel. ( 
CLEVELAND, Ohio, 1029 Fairfield Ave 1-5547

SKYRIAI:

Savieji negeresni už vokiečiusVieną vakarą žvejai patyrė, kad sekančią dieną visi trys bėgimui numatyti kuteriai bus išleisti žvejoti augštojon jūron. Oras atrodė taip pat palankus. Todėl laukiantiems keleiviams buvo pranešta, kad sekančiai dienai būtų pasiruošę išvykimui. Džiaugėsi išvargę žmonės ir laukė sekančios dienos su nerimu. Anksti ryte buvo jau visi bėgliai pasiruošę ir laukė tikslesnių žinių, kai vienas iš stebėjusių apylinkę pranešė,’ kad tolumoje pasirodė vokiečiai ir eina link bėglių apsistojimo vietos. Ta žinia sukėlė panišką susijaudinimą ir* blogą nujautimą. Bijodami, kad vokiečiai nesučiuptų, kaikurie žmonės pabėgo skubiai į krūmokšnius, kiti pranyko tarp kalvučių; vietoje liko tik moterys su vaikučiais. Išsislapsčiusie- ji ilgesnį laiką palaukę patyrė, kad tai buvo ne vokiečiai, o vėl jau kartą minėtas maj. M. su pora palydovų vokiškose uniformose. Šiuo kartu maj. M. atvyko, padaryti “tvarkos” savo iniciatyva. Jis, pasirodo, patyręs, kad tą dieną ruošiamasi pabėgti ir kur yra dalis bėglių. Matomai, žvejai nenorėjo vežti vokiečiams pataikavusio maj. M., todėl jis, atrodo, pats dėl to perspėjo žvejus, kad nebėgtų be jo, nes jis vistiek sulaikysiąs savomis priemonėmis ... Atsargumo dėliai jis atvyko ir į minėtą bėglių slapstymosi vietovę, taip pat pei spėdamas laukiančius, piktai iš- plūsdamas vieną bėglį dvasiškį už slaptymąsi ir drauge pabrėždamas, kad “be manęs jūs į Švediją neišvažiuosite. Ir išvažiuosit tik tuomet, kai aš norėsiu!”.Kaip gaila, kad majorui M. su- trukdžius, tą rytą nepavyko išbėgti, nes rytas buvo labai palankus — ūkanotas ir galbūt bėgimo vokiečiai būtų nepastebėję. Ir įvyko taip, kaip maj. M. norėjo: be jo neišvažiavom...
Latddmas laivo 

iš Švedijos
Bėglių tarpe buvo ir prof. St 

K. (tuo laiku ėjęs Vliko pirmi

ninko pareigas)-, su dr. V., kurs su specialiu uždaviniu jau du kartu buvo žvejų kuteriu pabėgęs į Švediją ir vėl grįžęs į Lietuvą. Tuo pačiu laiku ir šie asmenys slapstėsi jiems žinomose vietose ir ruošėsi bėgti.Šiam bėgimui turėjo atvykti žyejų kuteris iš Švedijos, tas pats, su kuriuo paskutinį kartą buvo pabėgęs dr. V. Vieną vakarą to kuterio buvo laukiama kaip tik toje vietoje, kur gyveno bėgliai apsistoję daržinėje. Sutemus pramatyti asmenys pradėjo duoti iš kranto į jūrą elektros lempute sutartus šviesos ženklus — signalus. Nors naktis buvo ūkanota, bet iš jūros signalai buvo pastebėti — iš ten atsakė laivo sirenos garsų signalais.Kadangi laukiamas kuteris turėjo būti gana didelis, tai buvo kalbama, kad juomi bus paimta ir daug kitų, jau belaukiančių bėglių, ypač tų, kuriems bėgimas buvo būtinas kaip politiniai pasireiškusiems prieš bolševizmą. Taip pat buvo kalbama, kad bėgliai tuo laukiamuoju laivu būsią vežami nemokamai. Neturtingesniųosius ta žinia labai džiugino.Atrodė, kad laivas iš Švedijos turėtų būti kiekvienu momentu jau pakrantėje, bet jis vis nesi- rodė. Į jam duodamus šviesos signalus kartais atsakydavo laivo sirenos signalai, bet vis panašiam atstume. Po kurio laiko vienas žvejų laivelis išvyko į jūrą pasitikrinti, kas atsitiko. Ilgesnį laiką pavažinėjęs sugrįžo jūroje nieko neradęs.Buvo aišku, kad su laivu iš Šve dijos yra kažkas netvarkoj, bet niekas* negalėjo žinoti kas atsitiko. Jūra buvo rami, todėl nelaimė atsitikti negalėjo. Gal paklydo? O gal sučiupo vokiečiai? Apie šio laivo likimą, teko patirti tik vėliau, bet apie tai bus rašoma dar kitoje vietoje — toliau.
ILGAI LAUKTOJI
DIENA ATĖJO
Laivui iš Švedijos neatvykus, 

sekančios dienos vakare apie 10 
žmonių, jt| tarpe ir prof. St K. su

dr. V., išplaukė link. Švedijos su mažyčiu žvejų laiveliu, prie kurio buvo tik irklai ir mažytis motoriukas, išbandyti savo laimės. Tačiau, kaip vėliau pamatysime, nesėkmingai. Tai buvo, berods, rugpjūčio mėn. 11 diena.Sekančią dieną vakare išvyksta kitas panašus laivelis, taip pat vežąs apie 10 žmonių. Vėliau teko patirti, kad pastarųjų kelionė pasibaigė laimingai — pasiekė Švedijos krantus.Pagaliau, rugpjūčio mėn. 13 d., rytą, išvyksta ir trys ilgai lauktieji kuteriai.Su mažais laiveliais į kuterius augštojoj jūrojIšvykimo diena buvo labai giedri, saulėta ir rami. Dėl tos priežasties nenorint pergreitai atkreipti iš Šventosios bokšto stebinčių vokiečių dėmesio, išleisti žvejybai kuteriai išplaukė į augštesnę jūrą lyg ir žvejoti. Bet greitai po to pasipylė iš plačios pakrantės mažesni laivai, pilni susėdusių žmonių su lagaminais bei kitokiu-bagažu. Pasirodo, panašiai užsimaskavusių, kaip jau minėtoj daržinėj, buvo ir kitur, netoliese. Dabar jie visi, apie 150 žmonių, rinkosi pakrantėje apie 6-7 km atstu nuo Šventosios, lipo į laivelius drauge su mažais vaikais ir manta ir, privažiavę prie kuterių, persikėlė į pastaruosius.Visa tai buvo atliekama visai viešai, nors ir skubotai. Žiūrint’ iš šalies atrodė, lyg tai vyktų visiškai normali kelionė be jokio , pavojaus. Buvo aišku, kad vokiečiai “invaziją” į Baltijos jūrą greitai pastebės ir kaip nors re-j aguos.
Apsišaudymas

Taip ir buvo. Paskutinieji lai
veliai dar nebuvo atsiplėšę nuo 
kranto, kai netoliese pasirodė • 
pakrante beskubą vokiečiai,* 
šaukdami: “Nevažiuokite! Grjž-f 
kitė atgal! Vistiek būsite sugau-: 
ti ir grąžinti atgal!” Bet vokiečių, 
nieks neklausė. Vokiečiai atsku
bėję į pabėgimo vietą paleido 
net šūvių į paskutinius jūroje at
sitolinančius, bet dar arti tebe- .

(NukėltBfY psL) ?
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Lietuvos komunistų partijos suvažiavimas
Kiekvienais metais iškilmin

gai minėdami vasario 16-tą dieną 
paskelbtą' Lietuvos laisvės dek
laraciją vis su didesniu ryžtu 
žvelgiame į ateitį jungdamiesi 
tautos laisvinimo darban. Lais
vės sutemos dar ir šiandieną te
begaubia mus visus esančius 
tremtyje ir išsiblaškiusius po 
platųjį pasaulį, o Tėvynėje pasi
likusieji ir Sibiran ištremtieji 
kasdieną tebededa kraujo aukas 
už tai, kad nori būti laisvi ir ne
paklusti okupantui.. Jų kančios 
ir kova su niekšingu pavergėju 

' mus įpareigoja dar glaudžiau 
jungtis bendram Tėvynės laisvi
nimo darbui, nežiūrint nei pa
saulėžiūrinių, nei religinių įsiti
kinimų. Tik vieningai dirbdafni 
galėsime atsiekti svarbiausio 
mūsų tikslo — Tėvynės, išlaisvi
nimo, o gyvendami svetur išlik
ti garbingais * lietuviais nepa
mirštant savo kalbos, papročių ir 
religijos. Gyvename demokrati-- 
nėję šalyje ir turime didžiausias 
galimybes kovoti dėl savo pa
vergto krašto ir jame likusių 
kenčiančių tautiečių.

Kanados Lietuvių Bendruo
menė siekia, kad kiekvienas čia 
gyvenantis lietuvis įsijungtų į 
šią lemtingą kovą, kurios reika
lauja kenčianti tauta anapus ge

ležinės uždangos. Ten jie kovo
dami ir mirdami nori mus ma
tyti vieningus ir laukia diena iš 
dienos išauštančio laisvės ryto. 
Juk tik mes galime daryti įtakos 
į didžiuosius Vakarų galiūnus ir 
parodyti skriaudas daromas pa
vergtam kraštui. Taičau šiam 
darbui reikia vieningai šaukian
čio balso, kuriuo galėtume įro
dyti savo siekimų reikšmę ir bū
tinumą. Mes esame gyvieji liudi
ninkai tos baisios vergijos ir 
žiauriausių kankinimų, kuriuos 
neša sovietiškasis “rojus”. Ir jei
gu šiandien vakarietiškas pasau
lis vis aiškiau pradeda įžiūrėti 
rusiškojo imperializmo klastin
gus ėjimus, tai daugumoj tik dė
ka šauksmo šių gyvųjų liudinin
kų - tremtinių iš pavergtųjų 
kraštų, kurie gyvena laisvajame 
pasaulyje.

Minėdami šią Vasario 16-tosios 
Neprikalusomybės šventę, jun- 
kimės dar glaudžiau ir skaįtlin- 
giau P9 Kanados Lietuvių Bend
ruomenės vėliava mūsų svar
biausių uždavinių įvykdymui: 
Tėvynės laisvės kovai ir lietuvy
bės išlaikymui tremtyje.

“Vardan tos Lietuvos, Vieny
bė težydi!”.

KLB Krašto Valdyba.

Lietuvos kp 9-tas suvažiavimas 
buvo pradėtas 1956. I. 24 d. Vil
niuje Filharmonijos salėje. Jį 
atidarė ck sekret. A. Sniečkus. 
Delegatui Pilelių! pasiūlius, bu- 
Ivo išrinktas, bent taip viešai 
skelbiama, suvažiavimo prezi
diumas, į kurį pateko taip pat 
Gedvilas su Paleckiu ir visa ei
lė rusų, kaip Poliščiukaš, Šarko
vas, Ščiogolovas, Krasnobajevas, 
Krainiukovas ir kt. Sudarius 
mandatinę - redakcinę komisiją 
ir suvažiavimo sekretoriatą, bu
vo paskelbta esant patvirtintą 
tokią suvažiavimo darbotvarkę: 
“1. TS kp dvidešimtojo suvažia
vimo direktyvų dėl 6-j o penkme
čio plano TS liaudies ūkiui iš
vystyti 1954 - 1960 m. projektas,
2. Lietuvos kp ck — ataskaita,
3. Lietuvos kp revizijos komisi
jos ataskaita, 4. Lietuvos kp c. į 
komiteto rinkimai, 5. revizijos 
komisijos rinkimai, 6. delegatų į 
TS kp dvidešimtąjį suvažiavimą 
rinkimai”. Pirmuoju klausimu 
pranešimą padarė naujasis “LT 
SR Ministerių Tarybos pirmi
ninkas” M. .Šumauskas, jame 
smulkiau išdėstydamas, kiek mi
nimosiomis direktyvomis turima 
ko padaryti Lietuvoje, kiek duo
ti pyliavų, kokius pasiekti pra
moninius ir kitokius gaminius ir 
tt. Šiame penkmetyje turi būti

Jungtinių Valstybių ukrainie
čiai visu iškilmingumu ir steng
damiesi galimai plačiau savąjį 
reikalą išnešti amerikinėn vie
šumon, paminėjo savosios Ne
priklausomybės sukaktį. Ukrai
na, kaip ir Pabaltijo’ valstybės 
savo nepriklausomybę buvo pa
skelbusi’ 1918 m. Bet jiems žy
miai trumpiau teko tuo džiaug
tis, ir nežiūrint to, ukrainiečiai 
stengiasi įtikinti visą pasaulį, 
jog jų tauta yra subrendusi ir 
pasiruošusi savąjam valstybin
gumui. .

Vašingtone ukrainiečiai buvo 
suruošę didelį pokylį- - balių, į 
kurį buvo sukviesta eilė palan
kių svetimų valstybių atstovų, o 
taip pat ir rinktiniai amerikinės 
visuomenės atstovai, spauda. Uk- 

’ rainiečius ta proga prisiminė 
Valstybės Sekretoriaus pavaduo-

Ukrainiečiy nepriklausomybės šventė
toj as Herbert Hoover; j r., o taip 
pat ir senatorius George, šiuo 
metu vadovaująs senato užsienių 
reikalų komisijai, abu jie išreiš
kė viltį ir pritarimą Ukrainos iš
laisvinimui ir nepriklausomybės 
atstatymui. Kiek vėliau, po uk
rainiečių kolonijas Amerikoje, 
kartu ir bandant su ukrainiečiais 
plačiau supažindinti amerikinės 
visuomenės masę, važinėjo Ame
rikos Ukrainiečių Kongreso pre
zidentas prof. dr. Levas E. Do- 
briansky, Georgetown universi
teto mokomojo personalo narys, 
žinomas ir laikomas sovietinių 
reikalų ekspertu. -

Geresniam išpopuliarinimui 
ukrainiečiai gebėjo (kalbama, 
negailėję lėšų) savąjį lyderį 
įterpti į televizijos programas 
ir eilėje Amerikos didmiesčių 
(rašančiąj am pačiam teko girdė-

Koks geriausias būdas s
siusti pinigus? M

*1

Siunčiant pinigus per banką — gauna 
narna greit, jei siunčiama paštu . . 
skubiau, jei siunčiama oro paštu . . 
skubiausiai, jei siunčiama telegrafu.

Kai norite siųsti kur nors pinigus — nesvarbu 
kokią sumą, inažą ar didelę — atvykite į arti
miausią banko skyrių — kiekvienas mūsų tar
nautojas mielai jums patarnaus.

-Mes tuojau pakvituojame — taip pat 
skubiai Jums pranešame, jei pinigų ne
galima išmokėtu

Pinigai, kuriuos siunčiate per šį banką, 
negali būti pavogti ar dingti.

Už pinigų pasiuntimą bankas ima ne
paprastai mažą mokestį.

Siunčiant pinigus į Europą jūs galite pasinaudoti 
saugiu, greitu ir taupiu keliu — taip pat į kitą 
miestą — per The Canadian Bank of Commerce.

ĮSTEIGTAS 1867 METAIS 
VIRŠ 700 SKYRIŲ VISOJE KANADOJE

The Canadian 
Bank of Commerce

y

ti ir matyti) prof. Dobriansky, 
kad ir trumpai, bet šauniai pri
minė Ukrainos išsilaisvinimo pa
stangas, kvietė amerikiečius ko
von prieš bolševizmą, išvardijo 
eilę dabar sovietų prispaustų 
tautų. Gaila tik, kad tame są
rašėlyje trūko Lietuvos vardo. 
Bet, reikia galvoti, kad televizi
jos žiūrovui pristatytas tas uk
rainiečių veikėjas, kaip žymus 
mokslininkas ir politikas, vis jau 
bus palikęs savotiškai įdomų 
įspūdį.

Kelionės metu dr. L. E. Dob
riansky ieškojo kontaktų ir su 
didžiąja spauda. Tas gana pasi
sekė, nes eilėje laikraščių teko 
matyti jo pareiškimus ar cituo
tas mintis. Ukrainietis reikalavo, 
kad atakuojant komunizmą už jo 
dabar pradėtą antikolonialinę 
akciją, turėtų būti demaskuotas 
pats bolševizmas ir parodytas 
pasauliui esąs ne kas kita, kaip 
pačios blogiausios rūšies tautų 
pavergėjas ir išnaudotojas. Va
karų didžiausias ginklas turėtų 
būti tik tiesi, greita ir efektyvi 
propaganda bei tiksli informaci
ja. Reikia tvirtais žingsniais ir 
pozityvia akcija parodyti Mask
vos veidmainingumą, kurį ji 
naudoja jau beveik 40 metų, vis 
pavergdama naujas tautas ir 
valstybes. Būtina ir tai neatidė
liojant įrodyti Azijos ir Afrikos 
tautoms, kad ir jos gali to pačio 
susilaukti, jei ir toliau nemes ve
dusios pavojingas žaidynes su 
Kremliumi. Tas pats galiotų ir 
visiems neutralistams bei pasi
šovusiems ir toliau žengti nuo
laidų keliu.

Laikraštininkams kalbėtojas 
nedviprasmiškai pareiškęs, jog 
vienas pirmųjų ir svarbiausių jo 
organizacijos uždavinių, yra nu
teikimas palankion pusėn JAV 
valdinių sferų Ukrainos laisvės 
reikalams. Jis galvojąs, kad Va
šingtone šiandien jau gana pa
lankios nuotaikos vyrauja. Ir tai 
jau būtų žymus pasikeitimas ge- 
rojon pusėn, nes iki šiol ten te
buvo kalbama apie išvadavimą 
tų'valstybių, kurios iki II-jo ka
ro buvo nepriklausomos, gi šiuo 
metu jau nevengiama užsiminti 
ir apie visų pavergtų tautų lais
vąjį apsisprendimą pasirinkti sa
vo valdymosi formas ir būdus.

Lietuviai iš savo pusės tegalė
tų nuoširdžiausiai pritarti visoms 
simpatingosios ukrainiečių tau
tos laisvės pastangoms. Tuo la

ibiau, kai dabar jau aiškiai gali
ma jausti, kad visos rytų ir vi
durio Europos išlaisvinimas ga
lės ateiti tik su visų to regiono 
tautų valstybingumo atstatymu, 
tiek Lietuvos, lygiai ir Ukrainos 
likimas galės būti išspręstas vie
noje plotmėje ir vienoje laiko 
perspektyvoje. Al. Gimantas.

taip pat įvykdyti pagrindiniai 
Vilniaus termofikavimo darbai. 
Prisijungus prie** magistralinio 
dujotiekio Dašava - Minskas - 
Leningradas, būsią “dujofikuo
ta” daug respublikos sostinės 
butų.

Kaip paprastai tokiais atve
jais esti, suvažiavime veik vis
kas buvo priimta.“vienu balsu”, 
ir tik dėl akių pašnekėjo vienas 
kitas “deputatas”, iškeldamas 
kurią nors nereikšmingą smulk
meną. Posėdžiams pirmininkavo 
iš eilės Šumauskas, Kenevičius, 
Afoninas ir kiti. Diskusijose bu
vo skelbiama dalyvavus “ž.ū. mi- 
nisterį” Augustinaitį, ekonomi
kos inst. direktorių Bulavą, Vil
niaus miesto komiteto sekreto
rių Spiečių, “vietinės ir kuro 
pramonės ministerį” Noreiką ir 
kitus. Žodį tarė ir atstatytasis 

Į “LTSR ministerių tarybos pir
mininkas” M. Gedvilas. Revizi
jos komisijos pranešimą padarė 
jos pirm. Bartašiūnas, o manda
tinės komisijos vardu — jos 
pirm. Bieliauskas. Kaip ir įpras
ta tokiais atvejais, suvažiavimas 
“vienu balsu” pranešimą patvir
tino. Baigiamąjį žodį pasakė vėl 
perrinktas LKP pirmuoju sekre
torium A. Sniečkus. Priimtas nu
tarimas, kuriuo numatytos prie
monės “trūkumams respublikos 
partinės organizacijos darbe pa
šalinti”.

Išrinkus delegatus į TS kp 20- 
jį suvažiavimą, LKP ck pirmuo
ju sekretorium išrinktas A. 
Sniečkus, ck sekretoriais Niun
ka, Afoninas ir Maniušis, 2-ju 
sekretorium — Šarkovas.

Ck biuro nariais išrinkti — 
Snįęčkus, Šumauskas, Paleckis, 
Šarkovas, Niunka, Afoninas, Ma
niušis, Levickis, Ozarskis, Liau
dis ir Kenevičius. Kandidatais į 
ck biuro narius — Zimanas, Ba
ranauskas, . Petkevičius, Meške- 
riakovas.

Ck skyrių vedėjais plenumas 
patvirtino: Bieliauską — parti
nių organų skyriaus vedėju, Ole
ką — propagandos ir agitacijos,

Kolesnikovą — žSL skyriaus ve
dėju, Zinkų — mokslo ir kultū
ros, Jekaterinčevą — pramonės, 
Jurgaitį — administracinio, Ko- 
rotkpvą — prekybinių, finansi
nių ir planavimo organų sk. ve
dėju, Kaunaitę — darbo tarp mo
terų sk. vedėja, Paradauską — 
partinės k-jos prie LKP ck pirm.

Pavardės rodo, kad iš 5 par
tijos sekretorių tik du tėra lie
tuviai — Sniečkus ir Maniušis, 
vienas Lietuvos rusas (V. Niun
ka) ir du prisiųsti, iš Rusijos ru
sai — Šarkovas, Šumausko vie
tos paveldėtojas, berods, nauja 
figūra, Lietuvoje, ir Afoninas. 
Partijos biure atsirado du nauji 
nariai (vietoje Gedvilo ir V. Au
gustinaičio) Šarkovas ir Levic
kis, lenkas, prieš pat suvažiavi
mą dar ‘paskirtas pirmuoju 
premjero pavaduotoju. Tuo bū
du ir partijos biure iš 11 tėra vos 
4 lietuviai — Sniečkus, Šumaus- 
kas, Paleckis ir Maniušis, o gre
ta jų trys rusai atėjūnai, du Lie
tuvoje gimę, bet sovietijoje augę 
komunistai, vienas Lietuvos ru
sas ir vienas lenkas. Skyrių ve
dėjų tarpe taip pat trys nauji ru
sai: Kolesnikovas, Jekaterince- 
vas ir Korotkovas.

Lietuvos komjaunimo centro 
komiteto plenumas gruodžio vi
dury CKom. biuro nariais išrin
ko: Burkauską Vytautą, Fedo- 
tovą Genadijų, Petro S., Feren- 
są Algirdą, Grigonį Joną, Guda- 
navičių Aleksandrą, Laurinčiu- 
ką Albertą, Petkevičių Juozą, 
Petkevičių Vytautą, Zaksaitę 
Adelę.

CK sekretoriais išrinkti: Pet
kevičius Juozas, Fedotovas, Gri
gonis ir Zaksaitė. Komjaunimo 
laikraščių redaktoriais patvirtin
ti: Laurinčiukas Albertas — 
Komjaunimo Tiesos; Lapašins- 
kas Jonas—Jaunimo gretų, Mar- 
calis Mindaugas — Liet, pionie
riaus, Mykolaitis Leopoldas — 
Genio žurnalo ir Vasiliauskas 
Aleksandras Žvaigždutės žur
nalo.
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B “Tiesos” puslapių

Šoferis Kustanajaus stepėse

Politinės veiklos planavimo reikalu
Prieš kelis metus Vasario 16 

proga Kanadoje lankėsi vienas 
žymus visuomenės veikėjas ir 
ALT kalbėtojas. Buvo iškelta 
daug ir gana rimtų minčių, bet 
ypa^ngiausia iš jungai Jr buvo ši:-. 
“Reikalaukime Maskvos — tik
riausiai gausime Vilnių”.

Šių metų šventės proga norė
tųsi įžvelgti į gilesnius mūsų tau
tos troškimus ir galimybes juos 
įgyvendinti. Prieš kiek laiko mū
sų spaudoje tilpo keletas straips
nių apie Lietuvos sienas. Kaip 
gaila, kad tiek maža asmenų tu
ri šiokią tokią realesnę galvose
ną, gi dauguma pasitenkina vien 
propaganda arba, kas dar blo
giau, vien rusų ar lenkų suklas
tota medžiaga. * /

Suprantama, kad teisybė, ypač 
šiandien, yra gana sunkiai su
randama, tačiau tai nereiškia, 
kad jos. negalima surasti. Juo. 
daugiau turėsime asmenų, kurie 
bus pasiruošę laikui atėjus ap
ginti savo tautos interesus, juo 
geriau bus. Pvz. rytų sienų nu
statymas, tobulesnis išsprendi
mas daug prisidėtų prie Lietu
vos teisių apgynimo ir jos pra
dinės galios atstatymo. Čia kaip 
tik ir tiktų posakis: “Reikalauki
me Uralo, o tikriausiai atgausi
me Maskvą”. Kaikam tokia gal
vosena gal atrodys perdėta ar 
net juokinga. Visai ne! Pažvel
kime tik į rusų patiektus duome
nis, kurių oficialiai iki 1897 m. 
niekad nėra anksčiau buvę. Pa
gal šiuos duomenis Uralo kal
nais, visa dešiniąja pavolge ir 
apie dabartinę Maskvą tuo lai
ku gyveno maždaug 2,5 milijo
no suomių kilmės gyventojų. 
Prieš pirmą Lietuvos padalini
mą, apie 1723 metus, Rusija tetu
rėjo 14 mil. gyventojų. Suliejus 
mūsų interesus su suomių, estų 
ir ukrainiečių interesais be abe
jonės didžrusiam mažai kas be
liktų šiapus Uralo.

Kaip Prūsija yra mūsų tėvų 
kraštas ir jos reikalavimas Lie- 
tuvai yra pagrįstas istorija ir jų

JAU GAUTI 
naujausių ir moderniausių madų 
pavyzdžiai 1956 metų pavasariui!

Kostiumai - paltai
VYRAMS ir 
MOTERIMS

atgavimas yra išpildymas Vy
tauto D. pažadų, taip lygiai suru
sinta rytinė Lietuvos kunigaikš
tijos dalis, pakrikštyta Gudijos 
vardu, yra mūsų tautos dalis ir

Pageidaujant duodame 
išsimokėjimui. 

Augščiausios rūšies darbas. 
Žemos kainos.

A. BERESNEVIČIUS
1299 DUNDAS ST. W., TORONTO 
(tarp Dovereourt Rd. ir Lisgar St)
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rija. Tfk reikalavimas šitokios 
apimties Lietuvos rytinių sienų 
sudarys įspūdį svetimųjų akyse, 
iškels Lietuvos įtaką bei įrodys 
mūsų tautos praeities galybę ir 
pamažu nukreips kaimynų opi
niją mums gero žadančia link
me. • '

Šiandieninė politika yra pa
remta jėga. Dvasinės vertybės 
yra nužemintos ir praradę ver
tę. Todėl realizavimas minėtų 
troškimų reikalingas jėgos. Ji 
gali atsirasti suėjus į glaudžius 
santykius su Suomija, Estija, 
Ukraina, Lenkija, o gal ir toli
mesniais kraštais. Kad to galima 
būtų pasiekti, privalome iškelti 
tai, kas mus vienus su kitais pra
eityje jungė,, bet ne kas skyrė. O 
tai turėtų būti pirma panagrinė
ta spaudoje, kad būtų sužadin
tas visuomenės dėmesys. Mums 
reikia vienodai atremti tiek vo
kiečių sukurtos Prūsijos vokiš- 
kumo, tiek didžiosios Gudijos 
propagandines teorijas.

Mūsų ateities laidas galėtų bū
ti rytų ir vidurio Europos tautų 
jungtinės valstybės. Į jas galėtų 
įeiti apie 5 mil. lietuvių su lat
viais, 10-12 milijonų gudų, apie 
6 mil. estų su suomiais, apie 40 
mil. ukrainiečių, apie 25 mil. len
kų ir gal apie 14 mil. čekų ir slo
vakų, išviso apie 100.000.000 ma
sė, kuri jau galėtų išspręsti Ry
tų ir Vakarų balanso problemą.

Žinodami, ko siekiame ir turė
dami realų planą, privalome su
prasti, ko mūsų kaimynai trokš
ta ir tinkamai derinti jų troški
mus taip, kad jie mums pasitar
nautų, pvz.: sužadinti suomiuo
se norą atgauti sritis apgyventas 
jų kilmės žmonių. Tas pat galio
ja estams. Ukrainiečiai visų pir
ma norės atgauti nepriklauso
mybę. To trokšta ir slovakai.

Laikas privalo jau dabar dirb
ti mūsų naudai, kitaip pasigailė
tino likimo susilauksime. Nau
dinga yra savame, tarpe prisi
minti Vasario 16 d. aktu atgautą 
siaurą Didž. Lietuvos kunigaikš
tijos plotelį, tačiau* negalima už
sidaryti paviršutiniškai galvo
jančių partijų siūlomose progra
mose. Tik platesnės apimties 
galvosena, Vasario 16 dieną at
gaivinta tėvynės meilė, galės su- ‘ 
virškinti Maskvos užpuolikus, su 
kaimynų pagalba juos išstu- 
miant į anksčiau jų gyventas 
sritis. J. Benius. •

Red. pastaba. Autoriaus dėsty
me yra ir nerealių polėkių bei 
neįvertinimo mūsų aplinkos 
veiksnių. Spausdiname jį kaip 
nedažnai pasitaikantį bandymą 
kelti platesnio masto politines 
problemas.

Drg. Nikitai 
pirmininkaujant... 
Drg. Nikita Chruščiovas buvo 

pasijovęs Sibiro dykumas pa
versti žaliuojančiomis dirvomis, 
kurios kvepėtų duona ir medum. 
Tuos busimuosius duonos aruo
dus drg. Chruščiovas pavadino 
plėšininėmis žemėmis. Partijos 
propaganda kreipėsi į komjauni
mo narius, ragindama juos vykti 
Sibiro stepių vagoti. Juos kom
partija pagerbdavo oficialiomis 
išleistuvėmis. Savanoriams bū
davo duodama dovanų, o jų pa
vardės būdavo skelbiamos “Tie
soje”, atseit, žiūrėkite — Lie
tuvos komunistinis jaunimas 
laisvu noru vyksta Sibiro dirvo
nų arti.

Drg. Chruščiovo pradėtoji plė- 
šininių žemių akcija susilaukė 
liūdno galo. Praėjusiais metais 
būta labai sausos vasaros. Stepė
se, kur jau ir taip sausros nie
kada netrūksta, derlius neužde
rėjo. Stepių nepavyko paversti į 
vešlius duona ir medumi žaliuo
jančius laukus...

“Tiesos” reporteris 
svečiuojasi 
Kustanajuje
“Tiesa“ pasiuntė specialų re

porterį J. Požėrą į plėšininius 
dirvonus, davusi jam įsakymą 
parašyti, kaip laikosi iš Lietu
vos į plėšinines žemes išdulkė
jęs jaunimas.

Ordžonikizės rajono Nekraso- 
vo vardo tarybiniame ūkyje 
“Tiesos” reporteris rado šoferį 
Česlovą Kuliešių: “Augšto ūgio 
šviesiaplaukis vaikinas sėdėjo 
ant laiptelio, atšliejęs nugarą į 
autocisternos kabinos dureles. 
Ant pakaušio nusmaukta kepu
rė, liūdnas, susimąstęs melsvų 
akių žvilgsnis ir be perstojo ste
pės žolę traukioj antie j i pirštai— 
viskas pasakojo, kad kaž kas sle
gia jaunuolį, kad nelinksmos 
mintys sukasi jo galvoje” ... Ši
tokiais žodžiais “Tiesos” reporte
ris J. Požėra pradeda savo re
portažą apie šoferį Česlovą Ku
liešių Kustanajaus tyrlaukiuose.

Kuliešius vežioja 
vandenį 
Kas gi taip jau baisiai slegia 

tą mūsų vargšą Česlovą Kulie- į Chruščiovo ambicingiems įgei- 
šių, atvykusį Sibiro plėšininių 
žemių vagoti? Pasirodo, Kulie
šiui teko reta laimė ir malonė 
tarybinį ūkį aprūpinti vandeniu. 
Aplinkui, stepėse, nebėra van
dens, bet jo daugiau, negu rei
kia, yra Tobolo upėje. Nuo kol
chozo centro iki Tobolo upės — 
30 kilometrų. Vandeniui vežioti 
Kuliešiui buvo duotas specialus 
sunkvežimis - cisterna. “Irzlus, 
murmėdamas Kuliešius priva
žiavo prie Tobolo. Įvažiavęs 
upėn, apsuko mašiną ir įjungė 
siurblius. Kai cisterna prisipil
dė šviežio gaivinančio vandens, 
jis įjungė mašinos motorą ir nu
rūko keliuku į antrąją traktorinę 
brigadą”.

Brigadoje jį sutiko gerokai 
pyktelėję vyrai, kuriems dėl sto
kos vandens jau liežuviai prie 
gomurio buvo spėję prilipti.

Grįžtant atgal į Tobolą, Kulie
šiui pastojo kelią virėjos: “Tu ką, 
alkanus žmones nori palikt?... 
Be vandens, vaikeli, nei košės, 
nei sriubos nebus...”

Česlovui Kuliešiui vienu sunk
vežimiu tenka aptarnauti devy
nias traktorininkų brigadas, ta-

rybinio ūkio centrą, palaistyti 
daržus ir samanas. Pasikrapštė 
mūsų vargšas “savanoris” pa
kaušį: “Pasirodė, kad, norint vi
sur suspėti, visus iki valiai aprū
pinti vandeniu, jam reikia keltis 
ne vėliau kaip antrą valandą ry
to ...”

Sekantį rytą antrą valandą 
prasidėjo Česlovo darbo diena: 
“... lyg sapne pro akis bėgo dul
kini stepių keliai, traktorininkų i 
brigadų vagonėliai, Tobolo sro
vė, linksmi ir pikti žmonių vei
dai ir vėl stepė su pageltusia nuo 
kaitros žole... Diena pasitaikė 
kaitri, giedra. Miražai šoferį ly
dėjo visuose reisuose. Nors Čes
lovas prie jų jau buvo pripratęs, 
bet ir tai suabejodavo, staiga 
prieš save išvydęs didžiulį eže
rą su salelėmis, apaugusiomis 
medžiais, ar miestą su įvairiau
sių formų bokštais...”

Kuliešius eina
i kiną
Kai Kuliešius, palikęs sunkve

žimį, vėlyvą vakarą atslinkdavo 
į savo lovą, jo draugai jau ska
niai miegodavo po darbo -dienos 
ir po kino seanso. Vieną kartą 
vis dėlto ir Kuliešius susigalvojo 
pasižiūrėti filmo — “Linksmo
sios žvaigždės”. Į kiną Kuliešius 
pradėjo ruoštis iš anksto: “Dir
bo iki pusiaunakčio, o antrą va
landą ryto jo mašina jau vėl 
dūzgė prie Tobolo”. Kitais žo-' 
džiais tariant, Kuliešius dirbo; 
dvi paras, pasitenkindamas dvie
jų valandų miegu, kad tik galėtų 
pakankamai atvežti vandens ir 
antros dienos vakarą nueiti į ki
no seansą.

Prie kino durų Kuliešių pasiti
ko partorgas Irena Elimanavi- 
čiūtė. Susėdo abu kartu. Partor
gui netenka dirbti nuo aušros iki’ 
aušros. Todėl drg. Elimanavičiū- 
tė norėjo užšnekinti Česlovą, bet 
“. . . jaunuolio galva buvo nusvi
rusi ant krūtinės, girdėjosi ly
gus, vienodas alsavimas...” Čes
lovas Kuliešius, išdirbęs dvi pa-; 
ras, užmigo kino seanso metu...

Taip atrodo “savanorio” Čes
lovo Kuliešiaus gyvenimas plė- 
šininėse žemėse, pataikaujant 
proletariato buržujaus draugo 

džiams — paversti Sibiro stepes 
žaliuojančiais laukais. Pačiam 
Chruščiovui, be abejo, netenka 
dirbti dvi 'paršsT^ačFgalžtų nu
eiti į Didįjį Teatrą baleto pasi
žiūrėti... Vyt. Kastytis.
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duriantį 
skausmą
ARTRIČIO IR 

REUMATO SKAUSMUS

ŠTAI, KAIP GALITE PATYS ĮSITIKINTI! •
Rūpestingai išmasažuokite skaudančias 
vietos Buckley's White Rub. Iš karto pa
jusite malonią šilimą; reiškia kraujas 
pradėjo smarkiau cirkuliuoti. Skausmo 
varginami raumenys ir sąnariai greitai 
pajunta šių koncentruotų vaistų veikimą. 
Kodėl kęsti skausmus — išbandykite 
WHITE RUB dar šiandien. Tai jums pa
dės. Tik 59c — bet neįkainuojami vais
tai, kai jus kankina skausmai.
V E L T U I — nemažo dydžio bandoma
sis indelis. Pasiųskite 15c pašto ir įpoka- 
vimo išlaidoms padengti:
W. K. BUCKLEY LIMITED, TORONTO,
Dept. "T.Z " N-177

DĖMESIO! - DĖMESIO!

MODERN DELICATESSEN
746 DOVERCOURT RD., TEL. LA. 4805

Mes siūlome geriausios rūšies įvairių delikatesų, paga
mintų Kanadoje ir Europoje. Šviežus rūkyti unguriai ir 
lašišos, rusiškas kaviaras, geriausi Europos sūriai, duona, 
puošnūs pyragaičiai ir tortai.

Dėkojame už jūsų atsilankymą.
Antroji krautuvė atidaryta jums 281 DANFORTH AVE., 
Toronto. Telefonas GE. 3331.

SPECIALUS.-

"TIP TOP" RŪBAI 
pasiūti pagal iimatavimg

PIRKITE PASITIKĖDAMI IŠ KRAUTUVĖS, 1 
■ KURIOJE DIDŽIAUSIAS BRITIŠKŲ MEDŽIAGŲ J 
T PASIRINKIMAS KANADOJE. RENKITĖS J 

TVARKINGAI IR PAGAL PASKUTINĘ MADĄ J 
TIK UŽ

DvodktwK kredite n.

Jūs polite pasitikėti Tip Top 
Toilers, Konodos didžiausic 
pagal išmatavimą rūbų siu
vimo firma. Tinkamą me
džiagą pasirinkite iš britiš
kų medžiagų. Leiskite su
kirpti ir pasiūti pagal jūsų 
individualius išmatavimus, 
vod. "TRIM LOOK" — po
puliariausio stiliaus Kana
doje. Garantuojame, kad 
būsite patenkinti arba sa-

TIP TOP ĮSTAIGOS YRA KIEKVIENAME MIESTE. 
' "CLUB" RŪBAI $49.30

- "FLEET STREET" RŪBAI S4P.S0 
TF-55-4
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HAMILTON, OntPavergtoje tėvynėje Lietuviai pasaulyje
VLIKo Informacinė Tarnyba 
rašo žemiau išvardintus asme-

4 PUSU

Intos stovykloje, grįžusių vo
kiečių teigimu, kiek jie atsime
na, buvo ar dar tebėra laikomi 
šie mūsų tautiečiai:

Andriūnas — nubaustas 10 m. 
ir jau paleistas; Banys, Vincas, 
nubaustas 10 metų ir jau paleis
tas; Vytautas Baisukas — nu
baustas 10 m., jo tėvas sušaudy- 

t tas 1945 m.; Butėnas — nubaus
tas 25 metams; Dūda — nubaus
tas 10 metų, jau paleistas; Anta
nas Jakštas — nubaustas 10 me
ti}, jau paleistas; Aleksas Janu
lis — nubaustas 10 m., jau pa-lis 
leistas; Jasiulionis — nubaustas 
10 metų; Alfonsas Iešmantas — 
nubaustas 10 metų, jau paleistas; 
Jurgelaitis — nubaustas 10 me
tų, jau paleistas; Jurkšaitis — 
nubaustas 10 metų; Algis Kap- 
turauskas — nubaustas 25 me
tams; kun. Karvelis, Kavaliaus
kas — nubaustas 10 metų, jau 
paleistas; Kukuška — nubaustas 
15 metų; Algis Labunskas — nu
baustas 10 metų, jau paleistas, 
Juozas Lasavičius (ar Lesevi- 
č-ius) — nubaustas 25 metams; 
Jonas Lukošius — nubaustas 10 
metų, jau paleistas; Malašauskas
— nubaustas JO metų, jau paleis
tas; Maslauskas — nubaustas 25 
metams; gydytojas Matutis, jau ^nubaustas 25 metams; Leonas 
paleistas; Matinkonis—nubaus
tas 25 metams, jau paleistas; 
Aleksas Matulaitis, buv» eigulys,
— nubaustas 10 metų; Miškinis
— nubaustas 10 metų, jau paleis
tas; Miškinis, buv. mokytojas — 
nubaustas 10 metų; Miškinis — 
nubaustas 25 metams; gydytojas 
f?) Molis —nubaustas 25 me
tams, mirė 1955 m. rugsėjo mėn.;--------- y--------- --------- -------------o—J- ---- -------------  -- -
Navickas — nubaustas 25 me-1 mo. Žvirblis — nubaustas 25 m.

REIKIA ŽINOTI JUDĖJIMO TAISYKLES IR JĮI PRISILAIKYTI
(CSc). Daug kanadiečių, neiš

skiriant ir naujųjų, turi nemalo
numų su judėjimo taisyklėmis, o 
po to teisinasi įstatymų nežinoji
mu. Deja, įstatymų nežinojimu 
teisintis negalima. Judėjimo tai
sykles reikia žinoti ir jų prisilai
kyti.

Prieš pradėdamas savarankiš
kai vairuoti automobilį, privalai 
turėti provincijos vairuotojo lei
dimą (drivers license). Taip pat 
patartina nuo pat pradžios turėti 
ir atitinkamo didumo draudimą. 
Kaikūriose provincijose asmuo, 
turėjęs auto nelaimę su nuosto
liu žmonėms ar turtui ir neturįs 
atitinkamo- draudimo bei negalįs 
tuoj pat sumokėti grynais (rei
kalaujama gali būti iki $100.000) 
netenka vairavimo teisės tol, kol 
įneša gana didelį “finansinio at
sakingumo” užstatą.

Kiekvienoje iš dešimties Ka
nados provincijų judėjimo taį- 

, syklės įvairuoja, bet pagrindi
niai dalykai yra bendri. Visose 
provincijose vairuotojas privalo 
signalizuoti pasisukimus, nakties 
metu prigesinti didžiąsias švie
sas prieš ateinantį automobilį, 
pranešti nelaimes, jei tuo būdu 
kas nors yra sužeistas ar padary
ta nuostolių bent už tam tikrą 
minimalinę sumą (paprastai 
bent už $100).

Ontario yra vienintelė provin
cija, kurioje leidžiama suktis į 
dešinę prieš raudoną šviesą: tik 
reikalaujama pilno sustojimo ir 
įsitikinimo, kad kelias laisvas.

Tik viena provincija reikalau
ja privalomo automobilių drau
dimo — Saskatchewanas. Šios

Pr. Šimefoitis.
Malenkovas, bet ištiktųjų apie jį 
soviete visai neprisiminta.

1955 m. - sveikiausi Kanadoje

Tai pagalbos šauksmas Vasa
rio 16 gimnazijos Vokietijoje. 
Gimnazija vėl dideliuose sunku
muose. Nemokėtos sąskaitos už 
maistą, elektros sąskaita nemo
kėta jau virš metų, taip pat se
niai mokėta už vandenį.

Būrelių popieriuje yra pakan
kamai, kad gimnazija galėtų gy
vuoti, bet, deja, jie labai ir labai 
atsilikę. Dėl to nėra" kalti rėmė
jai, bet būrelių vadovai — nepa
kalba, neparagina rėmėjų..

Spaudoje neseniai pasirodė ži
nia, kad gimnazijos vadovybė 
paragino mokinių tėvus švenčių 
metu atsiimti vaikus, nes nėra 
pinigų juos maitinti. Deja, tėvai 
tremtiniai neturi atliekamos 
markės apmokėti vaikų kelionės 
išlaidas. Taip visur trūkumai ir 
trūkumai. O kaip mes tuo laiku 
žiūrėjome į padėtį? Tai buvo 
švenčių nuotaikos metas. Pirki
niai ir dar kartą pirkiniai, išlai
dos savo,ne kasdieniniams, bet 
liuksusiniams reikmenims. Ba
liai, parengimai, viešnagės, o 
broliai anapus neturėjo duonos, 
neturėjo pakankamai kuo apkū
renti patalpas ir siaučianti šalčio 
banga juos sutiko visu žiauru
mu... O mes... buvome abęjin- 

_ gi ir šalti. Tartum mūsų tai ne
liečia, tartum tai būtų kitoje 
planetoje, kitos rasės, mums dar 
nematytos, žmonės. O juk patį 
gražiausi mūsų žiedą, jaunimą 
ištiko žiaurus likimas.

lamsf Juozas Natkevičius, inži
nierius, — nubaustas 25 metams, 
-mena Emilija, bet jos buvimo 
/ietos grįžusieji nežino; Povilas 
Poška — nubaustas 25 metams: 
Povilas Riauba — nubaustas 25 
netams; Ričardas — nubaustas 

25 metams; Rukša — nubaustas 
10 metų, jau paleistas; Rimkus 
— nubaustas 10 metų; Stasys Sa
kalauskas — nubaustas 10 metų, 
jau paleistas; Simanavičius — 
nubaustas 10 metų, jau paleistas; 
Vytautas Stalieriūnas—nubaus
tas 10 metų, jau paleistas; Son
gaila — nubaustas 10 metų, jau 
paleistas; Stankevičius — tiek 
težino, kad buvo minimojoj sto
vykloj, smulkesnių duomenų ne
atsimena; Stankūnas — nubaus
tas 10 m., jau paleistas; Povilas 
Šimeliūnas (senas) — nubaus
tas 25 metams, jo sesuo Jurkevi
čienė, Ona, gyvena New Yorke; 
Antanas Šimkus — nubaustas 25 
metams, jau mirė; Tomkūnas 
(ar Tonkūnas) — nubaustas 10 
metų, jau paleistas; Ulickas — 
nubaustas 10 metų, jau paleistas; 
Vaitkus — nubaustas 25 metams; 
Valaitis — nubaustas 25 me
tams; buvęs artistas Varnas —

Varnas — nubaustas 25 metams; 
Vitkus — nubaustas 10 metų, 
jau paleistas; Žagūnas — nu
baustas 10 metų, jau paleistas; 
Žemaitis — nubaustas 10 metu, 
jau paleistas; Antanas Žemaitis 
— nubaustas 25 metams, kelis, 
kartus buvo pabėgęs iš priver
čiamojo darbo stovyklos. Labai 
išvargintas dėl nuolatinio tardy- 

provincijos iždininkas neseniai 
pranešė, kad sekantiems metams 
provincijos valdžios išmokami 
auto nelaimių draudimai (pagal 
privalomo draudimo schemą) 
bus sumažinti apskritai imant 
25 procentais.

Greičio apribojimas yra įvai
rus atskirose provincijose.

Alberta leidžia 60 mylių die
nos metu ir 50 nakties metu at
viruose plentuose. Augščiausias 
greitis sunkvežimiams — 50 my
lių. Pagrindinis greitis miestuose 
— 25 myl. Vairuotojai privalo 
būti atsargūs kryžkelėse ir ge
ležinkelių pervažose.

Britų Kolumbijoje plentuose 
leidžiama iki 50 myl.,. p miestuo
se iki 30 myl. Reikalaujamas at
sargumas visose kryžkelėse.

Manitoboje keleivinių auto
mobilių greitis plentuose iki 60 
mylių dieną ir iki 50 naktį, sunk
vežimiams iki 50 dieną ir iki 40 
naktį. Privalomas sustojimas 
ties geležinkelio pervažomis. 
Greičio riba ties mokyklomis 15 
mylių. ‘

New Brunswidke greičio riba 
plentuose 50 myl. lengviesiems 
automobiliams ir 40 sunkveži
miams. Miestuose — 30. Atsar
gumas geležinkelio pervažose.

Newfoundlande “vairuotojai 
privalo prisilaikyti atsargaus ir 
išmintingo greičio”, didžiausias 
leidžiamas greitis plentuose — 
40 mylių. Miestų greičio ribos 
įvairios.

Nova Šcotia reikalauja “išmin
tingo ir tikslingo” greičio; riba 
plentuose 40 mylių, miestuose — 
30 mylių.

Taip, mes rūpinomės tik savi
mi. Užmiršome karčią realybę, 
užmiršome brolišką pareigą.

Bet ir dabar tie vargai nesibai
gė. Jie vis labiau ir labiau spau
džia šį mūsų vienintelį lais
vame pasaulyje mokslo židinį. 
Jie tokiuo spartumu auga, kad 
jau ne po mėnesio, bet t i k po 
kelių savaičių, jei neateis reikia
ma parama, savo visu svoriu 
sužlugdysime tai, kas gi
mė varguose, sunkiose sąlygose, 
nedatekliuose. Ir kas svarbiau
sia, kad jis bus užgesintas, kuo
met tik truputį pasispaudus ga
lėjo šviesti visu savo skaistumu. 
Kalti už tai mes. Tai turime ir 
padėti skubiai — būtinai šian
dien — gimnazijai vėl atsistoti 
ant tvirtesnio materialinio pa
grindo. Sukruskime visi, būrelių 
vadovai ir patys rėmėjai. Neati- 
dėkime reikalo rytojui, bet ati
duokime tai, ką laisva valia pa
sižadėjome, šiandien. Tik 
šiandien, ne rytoj, nes rytoj gali 
būti vėlu. Mes tam esame pakan
kamai pajėgūs, kad ir savęs ne- 
nuskriaudę galėsime gimnazijos 
materialinę padėtį sušvelninti.

Broliai ir sesės, pajuskime pa
reigos ir garbės reikalą. Gimna
zija turi gyvuoti, nes ji yra mū
sų gyvosios Tautos pulsas, mūsų 
kenčiančiosios Tėvynės šviesos 
spindulys, jos laimingesnės atei
ties viltis.

nis kreiptis į ELTĄ, (14b) Reut
lingen, Gartenstrasse 5, W. Ger
many, svarbioms žinioms apie 
artimuosius bei namiškius gauti:

Cibulskienė, Antano žmona; 
Grebliauskienė - Grėbliūnienė 
Veronika; Ješelskis Bronislavas, 
gimęs 1924 m.; Ilgaudas, Jonas, 
Colorada, ieško brolis Jokūbas; 
Marionis, Stasio brolis; Tonkū
nai, Povilas ir Petras, Mykolo 
sūnūs.

Grįžusiųjų daugelio nuomone, 
tie iš 1941 m. išvežtųjų mūsų tau
tiečių, kurie išliko ligi šiol gyvi 
reikia tikėtis, išliks ir toliau, nes 
patį sunkiausią tremties perio
dą jau yra išgyvenę. J Sibirą iš
tremtieji mūsų tautiečiai lietu
vių tautines šventes švenčia at
sidėję ir darbo vergų stovyklose 
— žinoma, kiek tenykštės sąly
gos leidžia. Kaikurie vokiečiai iš 
Vorkutos parsivežė net Aušros 
Vartų paveikslėlius, kuriuos yra 
gavę iš lietuvių dvasininkų. Tu
rimomis žiniomis, esąs gyvas ir 
vysk. Ramanauskas, ir visa eilė 
kitų mūsų tautiečių. Panevėžie
tis prekybininkas Barisas jau 
esąs grįžęs į tėvynę. Tarp paleis
tųjų į Vokietiją yra ir š.m. sau
sio 16 d. į ją atvykęs Įeit. Jonas 
Jančys, kurį su kitais švedai bu
vo išdavę Sovietams. Tuo būdu 
dabar jau yra grįžę į Vakarus 3 
buvusieji švedų išduoti su kitais 
pabaltiečiais mūsų kariai.

Naujas bendrabutis Kaune Po
litechnikos Instituto studentams 
esąs pradėtas statyti Mickevi
čiaus gatvėje. Pastatas būsiąs 4 
augštų. Jame galėsią gyventi 200 
studentų.

Vilniaus miesto kom. partijos 
komiteto plenumas pirmuoju se
kretorių išrinko M. Kenevičių, 
antruoju M. Paršiną, sekretorių 
P. Griškevičių.

Ontario plentų greičio riba yra 
50, miestuose pagrindinė riba 
yra 30, o geležinkelio pervažose
— 20. Atskiri nukrypimai nuo tų 
normų pažymėti ženklais pake
lėse. Provincija bando taikyti 
mažesnius greičius tirščiau ap
gyventose vietose. Policija nau
doja radarą.

Prince Edward Island riba 
plentuose yra 50 mylių, miestuo
se — 30, o geležinkelio pervažo
se ir ties mokyklomis — 20.*

Quebec yra leidžiama 60 my
lių ant asfaltuotų atvirų plentų, 
kur nėra tirštai gyvenamų pake
lių bei pastatų prie pat plento. 
Daugiau gyvenamose vietovėse 
riba yra 50 myl. Žvyruotuose ke
liuose ir kalnuotose vietose (kaip 
pvz. Gaspe pusiasalyje) — 40 
mylių, miestuose — 30 myl. Ties 
mokyklomis, geležinkelių kryž
kelėse ir sankryžose — 20 myl.

Saskatchewan© plentų riba 
yra 50 myl., sunkvežimiams su 
daugiau kaip 4.000 svarų svorio
— 40 myl. Miestų greičio riba 
nustatoma atskirais potvarkiais.

Vairuotojų leidimų mokestis 
ir gazolino mokesčiai atskirose

provincijose įvairuoja. Leidimų 
kainos kaikūriose provincijose 
nustatomos pagal auto svorį, ki
tose pagal ilgį, bet daugumoje 
pagal motoro pajėgumą.

Gazolino mokesčiai (taksai) 
atskirose provincijose yra: Al
bertoje 10c už galioną, Britų Ko
lumbijoje 10c, Manitoboje 9c, 
New Brunswick 15c, Newfound
land© 17c, Nova Scotia 17, Onta
rio 11c, Prince Edward Island 
13c, Quebec 13c, Saskatchewa- 
nė 11 centų.

Kaikūriose provincijose gau
nant vairuotojo leidimą reikia 
išlaikyti egzaminus raštu ir per
eiti matymo tyrimą. Visos pro- 
vincijo reikalauja kandidatų vai
ravimo egzaminų. Įprastinė am
žiaus riba vairavimo leidimui 
gauti yra 16 metų.

Yra galima, kad vairuotojo eg
zaminai raštu bus įvesti ir Onta
rio provincijoje 1956 m. Tuo at- 
veju,--be abejo, bus galvojama ir 
apie specialią procedūrą, kuri tu
rėtų būti pritaikyta kandida
tams, nemokantiems angliškai 
skaityti bei rašyti.

Dar siuntiniu reikalu
Iki šiol BALFas neatkreipė 

dėmesio į spaudoje keltą reikalą 
suorganizuoti siuntinių persiun
timą į Lietuvą, taip, kad muitas 
būtų pigesnis ir tikresnis siun
timo kelias. Jeigu tuo reikalu 
BALFas nenori nieko daryti tai 
būtų gerai, kad kokios nors kitos 
šalpos organizacijos tuo reikalu 
pradėtų rūpintis. (BALFas jau 
seniai ir kelis kartus yra skel
bęs, kad tą reikalą aiškinasi, kaip 
aiškinasi ir kitų tautybių atitin
kamos organizacijos. Bet nei vie
na iš jų iki šiol nieko negalėjo 
pasiekti. Argi autorius mano, 
kad su bolševikais galima ką 
nors sutarti žmoniškumo pagrin
du? Jų mastas vienas — nauda 
partijai ir jos valstybei. Red.).

Aš siunčiau iš Kanados į Lie
tuvą vaistų siuntinį už $75. Ga
vęs gavėjo parašą (atviruką)

nustebau, kai siuntusi kompani
ja (iš Anglijos) tą siuntinį buvo 
apdraudusi tik $23. Aišku, likę 
$52 buvo kompanijos grynas pel
nas. (Didžioji dalis ten yra vi
sokie mokesčiai sovietams. Red.). 
Dar daugiau, siuntinėlyje nebe
rasta streptomycino už $30. Kom 
panija atsisako už jį grąžinti pi
nigus, nors atvirutėje nėra au
tentiškas (man gerai žinomas) 
gavėjo parašas. Siuntinukų ga
vimą kompanija ’’garantavo“.

Dar didesnės komedijos išeina 
su vartotų drabužių persiunti
mu. Visai nesvarbu, kas juose 
siunčiama, kompanija skaito už 
muitą ir persiuntimą $37-46. Ga
li visai į siuntinio sudėtį net ne
žiūrėti (Argi? Red.).

Šių faktų akivaizdoj mūsų or
ganizacijos turėtų tuo reikalu 
susirūpinti. Syt. But.

(CSc). Kanadiečių sveikatin
gumas 1955 m., apskaičiuotas 
kompanijos, kurios duomenys 
visad laikomi atsargiais, rodo 
geriausius davinius ikišiolinėje 
Kanados sveikatingumo istori
joje.

Metropolitan Life Insurance 
Co. of Canada ^paskelbtoji sta
tistika rodo, kad mirtingumo % 
Kanadoje buvo 1955 metais ma
žesnis negu 1954, iki šiol turėju
siais mažiausią %. 1954 metais 
mirtingumas buvo 8,2 tūkstan
čiui ir tai jau buvo sumažėjimas 
12%, palyginus su 1946-50 metų 
vidurkiu. x

Minimos kompanijos apytik
riais duomenimis, gimimų skai
čius taip pat bus rekordinis — 
450.000. Kartu su tuo numato
mas išvesti ir naujas rekordas 
gimdyvių mirtingumo sumažėji
me. Vaikų sveikatingumas taip 
pat yra pagerėjęs: mirimų skai
čius nuo užkrečiamųjų ligų sieks

naują žemumo rekordą.
Polio atvejai, sako pranešimas, 

sumažėjo daugiau negu per pu
sę, palyginus su 1954 metais. 1955 
metų polio vidurkis yra beveik 
tik % penkių pastarųjų metų vi
durkio. Tas pats pranešimas ro
do mažą kritimą širdies ir cirku- 
lairinių ligų (kąip vėžys), bet ir 
tai yra svarbu, nes 1955 metais 
kaip tik yra padidėjęs senesnio 
amžiaus sulaukusių žmonių %.

Mažas mitingumo padidėjimas 
parodomas tik nuo cukraus ligos.

— Maskva. , — Augščiausiojo 
sovieto pastarosios sesijos metu 
paskelbta, kad SSSR viceprem
jerais paskirti prekybos minis- 
teris Anatazij Mikojan, planavi
mo komisijos pirm. Maksim Sa
burov ir M. Pervuchin. Anksčiau 
buvo gandų, kad malonėn grįžęs

Vasario 16 d. minėjimas ren
giamas šį sekmadienį, vasario 19 
d. šia tvarka: 11 vai. iškilmingos 
pamaldos Aušros Vartų bažny
čioje, 5 vai. pp. iškilmingas mi
nėjimo aktas ir koncertas West
dale Collegiate salėje (toje pa
čioje vietoje, kur ir pernai). Mi
nėjime paskaitą skaitys St. Barz- 
dukas iš Cleveland©. Prie įėjimo 
bus renkamos aukos minėjimo 
išlaidoms padengti, o likutis bus 
perduotas Tautos Fondui. Pagei
daujama, kad kiekvienas suau
gęs asmuo aukotų nemažiau kaip 
vieną dolerį. Prašome visus lie
tuvius kuo skaitlingiausiai mi
nėjime dalyvauti.

Apylinkės valdyba.
Vyr. ateitininkų kuopos valdy

ba, išrinkta 1956 m., pasiskirstė 
pareigomis: pirm. J. Pleinys, vi- 
cepirm. K. Gudinskas, sekr. Ant. 
Grajauskaitė, ižd. K. Bungarda 
ir narys S. Lukoševičiūtė.

Revizijos kom. išrinkti: B. Juo
zapavičienė, T. Verbickaitė ir A. 
Astravas.

Kuopos adresas — 113 Cannon 
St. E., Hamilton, Ont., telefonas 
JA. 2-2698.

J. Pleinys nuo š.m. vasario 1 d. 
savo kioską perduoda at-kų va
dovaujamos lietuviškos bibliote
kos naudai. Jis sutiko jai vado
vauti, talkininkaujant ateitinin
kams.

HL Namų Fondo v-bos posėdis 
numatomas kovo 11 d., sekma
dienį. Visi v-bos nariai prašomi 
jame dalyvauti. Posėdžio vieta 
bus pranešta vėliau.

V-bos' pirmininkas.
Nauji lietuviškų gimnazijų rė

mėjai. Nuo sausio 1 d. į Salezie
čių rėmėjus įsijungė mokyt. Sla-

vinskienė Stasė, o į Vasario 16 
nuo vasario 1 d, — Stonkienė 
Birutė, 185 Fairleigh Ave. S. Jos 
abi pasižadėjo aukoti po $1 kas 
mėnesį. Gimnazijų vardu taria
me gerosioms tautietėms nuošir
dų ačiū. /

Praėjusios savaitės ir šiame 
“TŽ” nr. randame Vasario 16 
gimn. aprašymą. Iš jo mums per
šasi vienintelė išvada — gimna
zija yra geriausia priemonė, pa
dedant išlaikyti lietuvybę jau
nimo tarpe. Tad nedelsdami ra- 
šykimės į rėmėjų eiles! Skam
binkime Z. Orvidui, JA. 2-9980.
. Mūsų sergantieji. Aušrotienė 
Stasė jau trečias mėnuo guli na
muose.. Gydytojas jai uždraudė 
keltis 3 mėnesius. Šiuo metu li
gonė žymiai pagerėjusi ir tikisi 
galėsianti dalyvauti kovo 17 d. 
“Dainavos” koncerte.

Seniūnienė Salomėja, 4 vaikų 
motina, turėjo dvi sunkias ope
racijos ir gydosi šv. Juozapo li
goninėje. Jos skaitlingą šeimą 
prižiūri p.. Baltrukonienė.

Ilgametė mūsų kolonijos ligo
nė Pulianauskienė, nors sveikata 
truputį pagerėjusi, bet vis dar 
nesiskiria su lova. Jos svajonė 
— nuvažiuoti dar pas garsiuosius 
Amerikos specialistus, bet tas 
“malonumas” kainuotų apie 
$1.000, kurių neįmanoma su
krapštyti.

Kur gauti “Dainavos” koncer
to bilietą? Be TF v-bos narių, 
bilietų šiam įspūdingam koncer
tui galima gauti dar pas Z. Bols- 
kį, Concession Garage, 430 Con
cession St., JA. 9-5150. Taip pat 
jie bus platinami kas sekmadie
nį po pamaldų parapijos salėje. 
Per Vasario 16 minėjimą tautie
čiai galės ju įsigyti prie įėjimo.

šk. St.
Bilietai į lietuviškus filmus. 

SLA 72 Hamiltono kp. kovo 4 d. 
5 vai. pp. Royal Connaught Ho
tel rodys brolių Matuzų naujai 
sudarytus lietuviškus filmus. Bi
lietai jau pradėti platinti:

1. Peoples Meat Market, 344 
Main St. W., sav. A. Steigvila,

2. Parkdale Sausage Meat Mar
ket, 211 James St. N., sav. J. Ka- 
žemėkas, . ’ ,

3. Niagara Restaurant, 244 Ja
mes St. N., sav. J. Girdvainis,
. 4. O sekmadieniais po pamaldų 
parapijos salėje pas A. Šukaitį ir 
K. Baroną, ' : “

5. St. Catharines, Welland ir 
visas Niagaros pusiasalis pas St.l 
Catharines SLA kp. pirm. Z. Pi- 
liponį, 7 Whiteworth St., St. Ca
tharines.

Lietuviai, gyveną mažesniuose 
miesteliuose, prašomi rašyti šiuo 
adresu: Mr. A. Šukaitis, 283 Mac 
Nab St. N., Hamilton, įdėdami į 
voką pinigus ar money orderį ir 
bilietai be jokio atskiro užmo- 
kesnio bus pasiųsti prašytojui. 
Bilietų kaina suaugusiemsl dol., 
vaikams tik 25č. 1

SLA 72 kuopą įstojo E. Daugu
vietytė - Kudabienė, J. Kažemė- 
kas, G. Indreika ir J. Jonikas.

K. B.

VEDYBOS
Jei norite vesti, rašykite /vokiečiu ar 
lenkų k./, telefonuokite ar atvykite 
asmeniškai j

VEDYBŲ BIURĄ “WALD!" 
191 Augusta Avė, Toronto, Ont. 

Tel. ME. 8-9281.
Informacijos kasdien nuo 6-9 vai. v. 
Atsakymams raštu pridėti $1. Mote
rims iki 35 m. amž., tarpininkavimas 

veltui.

JA VALSTYBES
Nepriklausomybės šventės mi

nėjimas Detroite įvyks vasario 
18-19 d. Minėjimą ruošia Detroi
to Liet. Organ. Centras.

Vasario 18 d., 7 v.v. šv. Antano 
bažnyčioje bus laikomos gedu
lingos pamaldos už kritusius už 
Lietuvos laisvę.

Sekmadienį visose trijose lie
tuvių bažnyčiose įvyks iškilmin
gos pamaldos: Dievo Apvaizdos 
parap. bažn. — 10 vai., šv. Petro 
— 10.30 v. ir šv. Antano — 11 v.

Iškilmingas aktas įvyks vasa
rio 19 3 vai. pp. Western High
School salėje, 1500 Scotten Ave. 

-Kalbės Michigano gubernatorius 
G. Menųen Williams atstovas — 
teisėjas Theodore R. Bohn, Det
roito miesto tarybos narė Mary 
V. Beck ir svečias iš Vašingtono 
pulk. Kazys Škirpa. Tai pirmas 
asmuo, kuris, drauge su savo ad
jutantu pulk. Gužu, Gedimino 
kalne iškėlė mūsų trispalvę.

Meninėj programoj dalyvaus 
vyrų balsų kvartetas (dainuoja 
P. Zaranka, E. Skiotys, J. ir A. 
Polikaičiai), „čia gimęs lietuvis 
pianistas Frank Janeck, tautinių 
šokių grupė, vadovaujama Gali
nos Gobienės ir deklamatoriai — 
Birutė Rackaitė ir Algirdas Pe- 
sys. Visi lietuviai vieningai da
lyvaukime šiame minėjime.

V. Kutkus.
Buffalo Liet. Klubas Nepri

klausomybės šventę rengia vasa
rio 26 d. šia tvarka:

12 vai. pamaldos St. Louis baž
nyčioje (Main ir Edward gatvių 
kampas). Pamaldas laikys Tėvas 
Juvenalis Liauba, OFM, iš St. 
Catharines. Per mišias giedos so
listės Janina Armonienė, Julia 
Skiparytė ir Elena Šakienė.

6’ v.v. minėjimas International 
Institute patalpose (kampas De
laware ir Auburn gatvių). Kal
bės Jonas Musteikis iš Ročeste- 
rio ir dr. Antanas Musteikis iš 
Buffalo. Meninę programos dalį 
išpildys ročesteriečiai: dainuos 
solistės Janina Armonienė ir Ju
lia Skiparytė. Joms akompanuos 
Robertas Šerelis jr. Deklamuos 
Pr. Puidokas. Ta pačia proga A. 
Sabaliauskas iš Ročesterio ren
gia lietuviško spausdinto žodžio 
parodą.

Visi apylinkės tautiečiai ir 
mūsų kaimynai kanadiečiai ma
loniai kviečiami į šį lietuvių su-

NIAGARA PUSIASALIS
Irimą. Tegu ir jie dalyvauja šioje 

didelėje šventėje, meskime į jų 
širdis savos tautos grūdą' kad po 
mūsų jie kalėtų tą darbą tęsti.

Patogesniam nuvažiavimui į 
rengiamos šventės vietą organi
zuojamos lengvos mašinos. Ne
turintieji susisiekimo priemonių 
prašomi užsiregistruoti: St. Ca
tharines apyl. gyvenantieji pas 
J. Skeivalą, 9 Sherbourne St., St. 
Catharines, Ont, tel. MU. 2-9273, 
o Wellando apylinkėje pas J. 
Staškevičių, 88 Johnston St., 
Port Colborne, Ont., tel. TE. 
4-6522. >

St. Catharines ir Wellando 
apylinkių valdybos.

Vasario 16-tos minėjimas.
vėl švenčiame Vasario šešiolik
tąją, savo tautos prisikėlimo 
šventę. Šiais metais Niagaros pu
siasalio lietuviai minėsime kar
tu vasario 19 d., sekmadieifį, Nia
gara Falls, Ontario, St. Patrick 
Hall, 693 Victoria St. su šia prog
rama:; •< . /

11.30 vai. parhaldos, maždaug 
■apie 12.30 vai. minėjimas:

1. Atidarymas ir iškilmingoji
dalis, ;' / " C

2. Paskaita,
3. Meninė dalis: vaidinimas, 

oktetas, tautiniai šokiai, jau
nųjų pasirodymas, .

4. Pabaigos žodis, uždarymas.
Prašoma kuo skaitlingiausiai 

dalyvauti. Organizacijos daly
vauja su savo vėliavomis.

Paaukokime nors vieną dieną 
metuose savo tautos prisimini
mui ir tautiniam susikaupimui. 
Ateikime ir atsiveskime jauni-
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sibūrimą — į Nepriklausomybės 
šventės paminėjimą.

Liet. Klubo valdyba.
JAV LB valdyba dabar daug 

dėmesio skiria parengiamiesiems 
JAV ir Kanados lietuvių Kultū
ros Kongreso darbams. Jau yra 
numatytos šių sričių sekcijos: 
mokslo, švietimo, literatūros, 
kalbos, muzikos, dailės, vaidy
bos, istorijos bei archeologijos. 
Jų organizatoriais kviečiamos 
atitinkamos draugijos bei paski
ri asmenys. LB Čikagos apygar
dos Kultūros Taryba yra prašo
ma visų sekcijų programas siste
minti bei derinti. Kultūors Kon- < 
gresui pagrindinis uždavinys yra 
apžvelgti tautinės dvasios saugo
jimo ir tautinės gyvybės išlaiky
mo problemas. Todėl jį norima 
pravesti šiuo šūkiu: Tautinė kul
tūra—tautos išlikimo pagrindas.

Iš Belgijos atvyksta į JAV, 
daugiausia į Čikagą, Morkūnai, 
Vladas Abramavičius, Uršulė 
Širvienė, Pranas Sekmokas, bu
vęs ten Liet. Bendruomenės pir
mininku. Jie ir dar keletas Bel
gijos lietuvių jau turi vizas.

Prel. M. Krupavičius, Tautos 
Fondo pirmininkas, vasario 10 d. 
išskrido į Europą. Vasario 5 d. 
Niujorke krikščionys demokratai 
jam surengė išleistuves.
BRAZILIJA

Apie Meldutį Laupinaitį, auto
rių knygos “Aš kaltinu”, Jonąs 
Putvis “Nepriklausomoje Lietu
voje” Nr. 5 paskelbė laišką, ku
riame tvirtina, jog tikroji jo pa
vardė Jonas Laurinaitis. Jis esąs 
kilęs iš Naumiesčio, 1940 m. įsto
jęs į komjaunimą ir buvęs slap
tas milicijos agentas. Vokietijo
je veikęs su K. Gailiu, kuris da
bar esąs Urugvajuje rusų konsu
late ir su kapitonu Šleinių, kuris 
grįžęs Į Lietuvą. Vėliau Lauri
naitis atsiradęs Anglijoje, ten 
pakeitęs pavardę, vėliau išvykęs 
Brazilijon.

Gailiaus rūpesčiu buvusi pa
ruošta ir įteikta Laupinaičiui 60 
puslapių knygutė išleisti jo var
du. Taip atsiradusi knyga “Aš 
kaltinu”. Laupinaitis gavęs už 
tai 55.000 cruzeirų. J. Putvis su 
Laurinaičiu kartu gyvenę 11 me
tų, tad jį pažįstąs, bandęs jį daug 
kartų nuo išdavikiško darbo at
kalbėti, bet tas nepaklausęs. Dėl 
to tai viską skelbiąs viešai spau
doje.

St. Catherines, Ont.
Ligos šią žiemą neužmiršo ir 

St. Cathariniečių aplenkti. Tik 
neseniai pasveikę grįžo iš. ligoni
nės A. Gverzdys, P. Šukys, V. 
Pavilčienė ir A. Dauginas ir jau 
šiomis dienomis atsigulė ligoni
nėn J. Grigas ir b-nės pirm. A. 
Zubrickas. Taip pat patalpinta į 
ligoninę vilniečių pirm. K. Bogu- 
šio 8 metų duktė Birutė, kuri ei
dama skersai gatvę buvo perva
žiuota automobilio ir jai sulau
žytas kaklo kaulas.

Liūdnų dalykų pasitaiko ir 
mūsų tarpe. Štai sausio 11 d. per 
radiją if visos apylinkės spaudo
je nuskambėjo, kad Juozas Ša- 
rapnickas peiliu subadė Praną 
Dauginą. Pasirodo, kad ginčas 
kilo dėl moters. Vienas patalpin
tas į ligoninę, o antras traukia
mas teismo atsakomybėn.

Pabaltiečių tradicinis balius 
sausio 28 d., nors pavėluotai, pra
ėjo gan sėkmingai. Elizabeth 
Room reprezentacinė salė buvo 
beveik perpildyta, susirinko apie 
300 žmonių, šiemet ir lietuvių 
dalyvavo daug daugiau negu ki
tais metais. Vien tik lietuviai iš 
šio parengimo gavo pelno $76.43. 
Reikia pasigirti, kad šiais me
tais p. Paulionio dėka lietuvių 
pasirodymas rtalenkė latvius ir * 
esūis. St. Catharines Jietuviai 
yra labai dėkingi p. P. už taip ge
rą lietuvių reprezentaciją prieš 
kitataučius. į

Kalbama ir tikimasi mums 
ateityje glaudžiau suėjus į ryšį 
su estais ir latviais suruošti di
desnių parengimų. Bendromis 
jėgomis, ateinančią vasarą, St i 
Catharinėje, surengti žymesnių- ■ 
jų meninių vienetų pasirodymą. 
Sėkmės.
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VASARIO 16 GIMNAZIJAHOWARD KEEL IR “KISMET”
6 PUSL 
u .7  ■ -

JUOZAS KARIBUTAS 
Los Angeles, Calif.

Howard Keel, kuris neseniai 
vaidino viename filme su mūsų 
lietuvaite Rūta Kilmonyte “Se
ven Brides for Seven. Brothers”, 
šiuo metu yra labai populiarus 
Holywoodo filmų pasaulyje. Tai 
gana santūri asmenybė. Išsilavi
nęs, daug skaitąs ir plačiai gal
vojąs. Perėjęs visą “erškėčių” 
kelią, kol pasiekė augštumas. Gai 
už tai jo vardas šiandien magne
tiškai traukia žiūrovus. Kelią į 
filmų pasaulį jam praskynė ne 
kas kitas, bet tik graži išvaizda, 
puikus kultyvuotas baritonas, 
didelis jo darbštumas, drąsa ir 
tvarkingumas. Teko jį sutikti 
MGM studijoje.

Šiek tiek biografijos
Keel gimęs neturtingų tėvų 

šeimoje, Gillespiel, III. Jam ką 
tik baigus vidurinę mokyklą, mi
rė tėvas. Tada jis negalėjęs to
liau mokytis ir su motina pasu
kęs į Holly woodą. Jį taip traukęs 
tas filmų garsiais vardais skam
bąs miestas. Čia jis gavęs darbą 
viename lėktuvų Douglas Nort 
American fabrike. Jis dienomis 
dirbęs prie mašinos, vakarais 
imdavęs dainavimo pamokas, c 
šeštadieniais ir sekmadieniais 
vaidindavęs Pasadena Audito
rium. Taip per didelį darbą ir 
vargą jis po metų buvęs pakvies
tas vienam koncertui su Fasade^ 
na Civis Symphony orkestru. 
Po pasisekusio koncerto jis bu
vęs kviečiamas į Mississippi mu
zikos festivalį, iš kur grįžęs bu
vęs užangažuotas vieno koncer
tų agento. Pirmas jo vokalinis 
pasirodymas buvęs Niujorke, 
muzikalioje komedijoje “Carou
sel”. Po to jį užangažavo ant
ram: “Oklahoma”, kur su pasi
sekimu tuos veikalus vaidinęs 
iki gavęs kvietimą vykti į Lon
doną.

Filme — į pasisekimą
1947 m. iškviestas Londonan, 

kur jam buvo pasiūlyta rolė su 
Valerie Hobson filme “The small 
voice”. Po šio pasisekusio debiu
to juo susidomėjo MGM ^studija 
ir pakvietė filmui “Annie Get 
Your Gun”, kur jam teko vaidin
ti dramatiškoj rolėj. Po to jis 
kasmet buvo kviečiamas ir pra
šomas pasirašyti sutartį. Dabar 
jis vadina 17-ame filme.

“Kismet”
Tarpe visų tų 17-os filmų ver

ta paminėti ką tik išleistas ir tu
rįs didelį pasisekimą muzikalus 
filmas “Kismet”. Turiniu, gal 
niekuo ypatingu nepasižymėjęs, 
bet už tai pastatymas turtingas, 
muzikalus, spalvingas ir lengvai 
operetinio turinio. Jame Keel 
vaidina “Poetą”. Jį pasigėrėtiną 
sukuria. Apie filmo vertę gal ne
reikėtų ir kalbėti, nes po darbo 
dienų žiūrovas ras jame poilsį. 
Jame nesprendžiamos jokios 
problemos, kurios kartais žiūro
vą pavargina. Lengvos dainos, 
kartais labai juokingos situaci
jos prajuokina žiūrovą. Ceremo
ningos vestuvių apeigos, kurios 
neįvyksta (tenka pastebėti, kad 

’ tos vestuvių apeigos šių Naujų 

ADAMONIS & BUDRIŪNAS 
“DISTRICT ESTATE BROKERS”

Namai pardavimui — įvairiose Montrealio dalyse;
Paskolos — naujiems namams ir statybos eigoje — 5Vz %.
Žemė pardavimui — pavieniai lotai ir dideli plotai;
Ūkiai pardavimui — Montrealio apylinkėje;
Draudimas — pastatams ir kitiems objektams nuo nelaimingų atsitikimų.
Pirmosios Montrealy lietuvių Real Estate tikslas — Jums padėti!

* Agentai:
D. N. BALTRUKONIS, VI. 7634 A. MARKEVIČIUS, OR. 1-9816
F. YASUTIS, LA. 2-7879 J. SKUČAS, RA. 2-6152
R. QUELLETTE, RA.7-3369 J. ZIENKA, TU. 2712
paskolų reikalams. A. GRAŽYS, RA. 7-3148 *

Įstaiga: 177 SHERBROOKE ST. W., Telef. PL. 8501 
Darbo laikas: nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

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

ŠVARA - GYVENIMO PAGRINDAS!! !
.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:

Cleaners

CITY CLEANERS

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
PARDUODU IR STATAU NAUJAS KROSNIS, 

OILBURNERIUS IR GAZBURNERIUS.
Duodu išsimokėjimui iki dviejų metų.

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

Pranešu savo naująjį adresą:

999 College St., Toronto. Tel. OL. 6123
ANT. JUOŽAP AITIS.

Telefonai 26853.
128-46 CLAREMONT STB. — TJSLEF. EM. 8-4557 

30 metu valyme patyrimas

Metų Pasadenos rožių parodoje 
buvo pavaizduotos padarant vis
ką iš gėlių, kas atkreipė visų dė
mesį), visi tie senoviški haremai, 
princai, jų puošnūs sodai ir rū
mai, kurie apgaus ne vieną žiū
rovą, yra padaryti panaudojant 
plastikinę medžiagą — tikrai di
delis menas. Šitas visas meno lo
bynas sukrautas sudėstytas 
kruopščių rankų M®M studijos 
didelio pastato viduje.

Be Howard Keel, čia žiūrovas 
natys dar visą eilę gerų akto
rių, kaip: Vic Damone, Ann 
Blyth, storulį anglų aktorių Se
bastian Cabot, Montly Woolley, 
Dolores Gray ir kitus. Visi akto
riai puošniais anų laikų drabu
žiais labai stropiai ir skrupulin
gai pritaikintais, daro pasigėrėti
ną įspūdį, tik gal negerai, kad 
paliko nevisai gerų ir ypatingai 
jaunimui nepavyzdingų pora 
scenų. O tereikėjo tik mažos pa
taisos ir filmui nebūtų galima 
nieko prikišti. Na, bet nežiūrint 
to, visvien filmas “Kismet” yra 
naujas ne tik vardu, bet ir savo 
turiniu, ypatingai dekoratyvus, 
savo muzikalumu bei aplinka. 
Neveltui tas filmas buvo mė
gėjų laukiamas ir pirmasis pa
rodymas jo ekrane sutraukė ga
na daug kviestų žiūrovų.

Redakcijai prisiųsta
Henrikas Radauskas, Žiemos 

daina. . Eilėraščiai. Chicago MCM 
L V. Išleido Vytautas Saulius. Ti
ražas 500 egz. Spaudė “Draugas”. 
80 psl. Kaina $3. Knyga didelio 
formato, labai gero popieriaus ir 
įrišta į kietus viršelius. Leidėjo 
adresas: 704 North State Street, 
Chicago 10,. Illinois.

Anatolius Kairys, Laisvės me
dis, 4 veiksmų pjesė, išleido lei
dykla Nemunas, spaudė M. Mor
kūno spaustuvė Čikagoje, tira
žas 500 egz., 120 psl., kaina $1.

Litauen und seine Deutschen, 
Beitrage zur litauischen Ge- 
schichte, so wie uber die deut- 
sche Volksgrupe in Vergangen- 
heit und ♦ Gegenwart. Holzner 
Verlag Wurzburg 1955; Beihefte 
zum Jahrbuch der Albertus — 
Universitat — Pr. XIII, 130 psl.

Aidai, 1956 m. sausio mėnuo, 
Nr. 1<87), 48 psl.

šiame numery 
kus, Vyr. L. IŠ1.
J. Grinius, Liet, 
ratūrtas pobūdis, 
Keturi Vilniaus 
veikslai, dr. J. Balys, Dainų krai
tis iš tėvynės, St. Yla, Lietuviš
kasis nacionalizmas liberalizmo 
ženkle, J. Rugys, Einšteino moks 
linis palikimas, eilėraščiai J. Me
ko, P. Stelingio, Liūnės Sutemos. 
Toliau platūs apžvalgų skyriai,

Tėvynės Sargas, kultūros, vi
suomenės, politikos ir socialinių 
mokslų žurnalas, 1955 m. V to
mas, Nr. 2(12), 144 psl.

Numeris skirtas prel. M. Kru
pavičiaus 70 metų sukakčiai pa
minėti. Rašo dr. D. Jasaitis, kun.
K. Šaulys, Jonas Aistis. Simas

rašo: K. Moc- 
Komitetas; dr. 
sovietinės lite- 
Pov. Rėklaitis, 
katedros pą-

i

Vasario 16 d. sueina penktosios 
gimnazijos metinės

Gimnazija pradėjo savo darbą 
sunkiomis sąlygomis Diepholzo 
kareivinėse. Teko iš įvairių sto
vyklų rankioti aplūžusias lovas, 
spintas, stalus, kėdes ir kitus ra
kandus bendrabučiui ir klasėms. 
Pirmąją žiemą vaikai mokėsi ir 
gyveno beveik nekūrenamuose 
kambariuose. Maistas buvo men
kas ir dažnai trūkdavo net duo
nos. Trūko mokslo priemonių. 
Trūko pagaliau ir mokytojų... 
Gimnazija betgi ne tik issiiaikė, 
bet per. tuos penkis metus išau
go, sustiprėjo ir neatpažįstamai 
pasikeitė. Įsikūrė nuosavose pa
talpose. Mokinių gyvenimo ir 
darbo sąlygos labai pagerėjo. 
Prieš 5 metus gimnazijoje buvo 
60 mokinių, dabar yra 160. Šiais 
metais brandos egzaminams ruo
šiasi 10 jaunuolių. Tai bus jau 
ketvirtoji Vasario 16 gimnazi
jos abiturientų laida.

Dabar svarbu, kad lietuvių vi
suomenės pasiryžimas savo au
komis gimnaziją išlaikyti neap- 
silptų, kad pirmųjų metų entu
ziazmas neišblėstų. Graži mūsų 
darbo pradžia neturės jokios ver
tės, jei neįstengsime tesėti iki ga-. 
lo. Iki galo — reiškia, iki Lietu
va bus laisva. Deja, pastaruoju 
laiku mūsų visuomenės parama 
gimnazijai nėra ganėtina. To pa-

Sužiedėlis, dr. V. Viliamas, P. V. 
Raulinaitis, M. Krupavičius, Jo
nas Mulokas, St. Dzikas ir kt.

Mūsų Vytis, PLSS vadų, vado
vių ir akademikų skautų-čių 
laikraštis, 1956 m. sausis - vasa
ris, Nr. 1(69), IX metai, 48 psl.

Prof. Vaclovui Biržiškai at
mintu Išleido komitetas prof. V. 
Biržiškai laidoti, Chicago, Ill. 
1956, 24 psl.

Švyturys, 1955 m, Nr. 3(12). 
spalis, III metai; Melbourne, 54 
psl., šapirografuotas leidinys.

Rašo: K. Rindzevičius, Ad. 
Jakštas — prel. Aleksandras 
Dambrauskas matematikas; Br. 
Zumeris, Mathesis universalis; 
.Vai. Čižauskas, Tėvynės meilė ir 
tremtinys; J. Mulokas, Kodėl aš 
tikiu?; P. Štuopys, Pašaukimas, 
J. Mįkštas, eilės ir tt.

Skautų Aidas, 1956 m. sausio 
mėn. Nr. 1, 24 psL .-t

Ateitis, 1956 m. sausis, Nr. 1.
. Turiny: Iš kalėdinės šv. Tėvo 

kalbos; Danguolės Sadūnaitės 
ei!., kun. V. Dabušis, At-kų Fed. 
darbai; E. Marijošiūntė, Drau
gės; A. Sušinskas, Idėjinis drau
giškumas; D. Prikockytės eil., V. 
Augustaitytė, Įspūdžiai iš pasląp 
tingosios Afrikos; Alf. Griciaus 
eil.; S. Leimonas, Nuo Pacifico 
iki Atlanto; G. Buračaitės ei!.; 
Aug. Katelytė, Šviesios stud, 
dienos ir tt.

Saleziečių balsas, VI m. 1955 
m. Nr. 5(22), 32 psl.

Ant. Škėma, kuris tik ką lai
mėjo “Darbininko” dramos pre
miją, yra parašęs televizijos vie
no veiksmo dramą, kuri yra ver- 
čiama į anglų kalbą.

LIUTKUS 
PLUMBING CO.

Atlieka visų rūšių plumbing© 
darbus.

626 EUCLID AVE., Toronto
Tel. ME. 1639

MA GER
PILNA KAINA

išsimokėjimas dalimis.

Imperial Sewing firmos pri
tyrusių specialistų perdirbta 
TIK DABAR! apvali špūlė su 

apdangalu $29,50. 
5 metams garantija!

* Nacija iviexa> * Naujas dangtis
* Naujas motoras* Naujo kojinė

KOmTWW

Paskambinkite, pademonstruosime 
Jūsų namuose veltui.

WA. 1-5161
Nemokomo; skyffy dirbėjos 

pirmiems 25 pirkėjoms.

IMPERIAL
Sewing Machines Co. Ltd. 
289 Collage St., TORONTO, Ont. 

sekoje gimnazija atsidūrė finan
siniuose sunkumuose. Visų pir
ma, iki šiol dar galutinai nesu
tvarkytas gimnazijos namų rei
kalas. Dar trūksta arti 10.000 DM 
apmokėti likusioms už namus 
skoloms ir apie 20.000 DM numa
tytiems remontams atlikti. To
liau, gimnazija yra nemažai įsi
skolinusi tiekėjams už maistą, 
kurą, šviesą ir pan. Įsiskolinta 
todėl, kad sumažėjo rėmėjų bū
relių skaičius ir praėjusiais me
tais pajamų kiekvieną mėnesį 
būdavo mažiau, kaip būtiniausių 
išlaidų.

Pažymėkime tat pirmąjį Vasa
rio 16 gimnazijos penkmetį pa
dėdami tvirtus pagrindus jos to
limesniam gyvavimui. Sudaryki
me sąlygas kelių artimiausių 
mėnesių bėgyje galutinai išmo
kėti skolą už namus ir užbaigti 
būtiniausius įrengimo darbus. 
Taip pat sustiprinkime savo pa
ramą gimnazijos išlaikymui, ar 
tai atskiromis aukomis, ar steig
dami naujus rėmėjų būrelius. 
Ateitis parodys, kad mūsų au
kos ir triūsas nebuvo veltui.

(Iš PLB Vokietijos Krašto 
Valdybos atsišaukimo)

Kaip dabar atrodo Vasario 
16 gimnazija

Susitinkant su hamiltoniečiais 
tenka išgirsti iš vieno kito tau
tiečio, sakyčiau, absurdiškų nuo
monių ir kartojamų gandų Va
sario 16 gimn. adresu. Pvz. Z. 
Orvidui vienas lietuvis tvirtino 
(ir dar baigęs augštąjį mokslą), 
kad joje mokąsi beveik visi vo
kietukai, esą net 30 gerai apmo
kamų mokytojų, dėstomoji kal
ba vokiečių ir panašiai.

Kad užkirsti šiems žalingiems 
gandams kelią, buvo parašytas 
direktoriui dr. V. Literskiui laiš
kas ir paprašyta jo apie šį lietu
višką tautinį židinį konkrečių 
faktų. Š.m. sausio 24 d. laiške dr. 
V. Literskis rašo:

“Malonus Pone Bakšy,
Esu Jums labai dėkingas už 

laišką ir nuolatinius rūpesčius 
gimnazijos reikalais. Šia proga' 
noriu duoti trumpą atsakymą į 
Jūsų klausimus.

1. Šiuo metu Vasario 16 gim
nazija turi 154 mokinius.

2. Yra viso 9 klasės. Mokslas 
einamas pagal vokiečių gimna
zijos programą, prie kurios dar 
pridėti lituanistiniai dalykai.

3* Visose klasėse dėstomoji 
kalba yra lietuvių kalba.

4. Visi dalykai ir visose klasėse 
dėstomi lietuvių kalba, išskyrus 
svetimas kalbas: vokiečių, ang
lų ir lotynų.

5. Yra 13 mokytojų gaunančių 
atlyginimą. Atlyginimai toli gra
žu neprilygsta vokiečių mokyto
jų atlyginimams.

6. Metraštis išėjo. Kaina 75 
amerikoniški centai. Platinimą 
atlieka Krašto Valdyba.

7. Veikia skautai (110 narių), 
evangelikų jaunimo rateliai (60 
narių), ateitininkų kuopelė (50 
narių), matematikų - fizikų ir 
literatų būreliai po keliolika na
rių.

8.21 mokinio tėvai iš 
dos krašto. 1 mokinio 
Rytprūsių. 132 mokinių 
D._ Lietuvos.

9. Patriotizmo stovis, 
nūs, geras. Mokiniai gyvena išti
sus metus lietuviškoje aplinkoje. 
Lituanistiniai dalykai yra sustip
rinti. Į žemesnes klases įstoja ne- 
ęakankamai moką lietuviškai.

iems duodama per savaitę 7 pa
pildomos lietuvių kalbos pamo
kos. Kasdien pilam lietuviškas 
dainas. Nepraleidžiam jokių lie
tuviškų minėjimų. Kiekviename 
dėstomame dalyke primenam 
savo kraštą. Mokiniai yra pasiry
žę dirbti savo kraštui. Didelis 
lietuviškumo palaikymo veiks
nys yra mokinių organizacijos. 
Pas mus yra puikus tarp moki
nių sugyvenimas. Yra vienodas 
visų mokinių organizacijų ir ti

Klaipė- 
tėvai iš 
tėvai iš

palygi-

ESATE MUMS lt
ŠIMTAI KLIJENTU, KALBĄ JŪSŲ GIMTĄJĄ KALBA KLAUSIA APIE NAMUS. MES NEGALIME JIEMS PASI
TARNAUTI, KADANGI NEMOKAME ŠIOS KALBOS.

TURIME PARDAVIMUI ŠIMTUS ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ NAMŲ, APARTMENTŲ, BIZNIŲ IR T. T.

MŪSŲ CENTRINĖ ĮSTAIGA YRA VIENA IŠ DIDŽIAUSIŲ TORONTO FIRMŲ, GERIAUSI ASMENIŠKI KABI
NETAI, (VAIRŪS PATOGUMAI IR T. T.

MES SUTEIKIAME PILNĄ APMOKYMO KURSĄ, APMOKYMĄ ATLIEKA SPECIALISTAI JŪSŲ KALBOJE.

TUOJAU GALITE PRADĖTI MOKYTIS PARDAVĖJO AR MENEDŽERIO DARBUI.

Gerai uždirbsite iš karto
Finansine pagalba

ATVYKITE IR PASIKALBĖSIME, BE* JOKIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ.

KREIPTIS: MISS GRAHAM, KASDIEN 9-5, AR MR. CARTER 7-10, SUŽINOSITE VISAS DETALES.

Tel. WA. 4-9351
BIRD AND CARTER REAL ESTATE LIMITED 

1207 Bay Street, Toronto 
Hoad Office

kybų respektas. Jokio vienaša
liškumo.

Ponui Orvydui laišką parašys 
mūsų bendradarbis P. Makars- 
kas.

Dar kartą Jums dėkoju už di
delius nuopelnus musų gimna
zijai.

Su pagarba Jūsų
Dr. V. Literskis”.

Iš Baden- Warttemberg švie- 
tiiųp ministerijos Vasario 16 
gimnazija prieš pat Kalėdas ga
vo apie 2.000 DM vertės gimnas
tikos įrankius: lygiagretes, šve
dišką dėžę, ožį, švediškus suo
lus, odines klostes, ritminei gim
nastikai sviedinius, buožes, lan
kus ir virves.

Tuo būdu kūno kultūros pa
mokas žiemos metu galima su
intensyvinti ir mokiniai su 
džiaugsmu naudojasi tais įran
kiais. Deja, gimnazija labai jau
čia mokinių sportiškos aprangos 
stoką. Trūksta batukų, marški
nėlių, kelnaičių ir pan.

Ministerija pažadėjo ir toliau 
remti gimnaziją sporto srityje, 
aprūpindama ją vasarą lengvo
sios atletikos bei kitais sporti
niais įrankiais.

Iš VasJrio 16 gimnazijos mo
kytojų išėjo žemesniųjų klasių 
vokiečių ir anglų kalbos mokyto
ja T. Knopfmileraitė, kurią lai
kinai iki Velykų pavaduoja vie
nas jaunas mokytojas praktikan- 
tas, baigęs Heidelbergo universi
tetą, besiruošiąs referenda™ eg
zaminams.

Po Kalėdų atostogų, visi moki
niai suvažiavo baigti mokslo 
metų.

Emigracija mažai paveikė mo
kinių sąstatą. Iš emigracijos pro
cedūros buvo laukiama, kad jau 
po atostogų keli mokiniai į gim
naziją negrįš, bet galutinėje emi
gracijos bylos eigoje pasirodė, 
kad emigracijos viltys nepasi
tvirtina, nes emigruojantiems 
leidimų davimas dėl įvairių 
priežasčių arba atidedamas, ar
ba reikalaujama papildomų ga
rantijų, nes beveik visų dabar 
emigruojančių šeimų tarpe yra 
silpnos sveikatos narių.

Pernai rudenį išemigravo mo
kiniai V- Reitneris, M. Kiaupa ir 
L. Kiaupaitė, o mokslo metų ei
goje D. Kuraity tė. V. Birieta, E. 
Rimša ir V. Brakauskas.

RETA PROGA
Lietuviai tremtiniai, likimo 

palikti Vokietijoje, gamina labai 
gražių rankdarbių, labai pigio
mis kainomis. Ypatingai gražūs 
lietuviški medžio drožiniai: Vy
tys pastatomos ant stalo, arba 
pakabinamos, dvi dienos darbo, 
tik $4.50. Taip pat Kryžiai su 
Rūpintojėliais,- Koplytėlės, šv. 
Panelės koplytėlės, dėžutės pa
puošalams sudėti, trumpai vis
kas, kas primena mielą tėvynę. 
Iš moteriškų rankdarbių labai 
gražiai išsiuvinėtos lėlės tautiš
kais rūbais. Pusė metro dydžio, 
tik dvylika dolerių. Be to, labai 
gražios siuvinėtos pagalvėlės so
foms ir kt. Reta proga įsigyti liet, 
rųeno išdirbinių. Taip pat ideali 
dovana, nekainuoja daug ir ne
gėda kam padovanoti. Siunčia
me oro paštu. Dešimtą procentą 
uždarbio aukojame vargan pa
tekusiems tautiečiams Vokieti
joje šelpti. Pinigo iš anksto ma
lonėkite nesiųsti, nes pasitaiko, 
kad siuntinėlis gali prapulti ar
ba tektų perą dienų palaukti, 
nes pagal užsakymus dirbama. 
Džiaugiamės galėdami pasitar
nauti.

Paremkite pirmąjį tremtinių 
Vokietijoje biznį.

. Česlovas Mačiulaitis 
(22b) Kirchheimbolanden/Pfalz, 
Mozart Str. 1, West Germanv.

KLB KULTŪROS FONDO
LITERATŪROS KONKURSAS

Mūsų išeivijoje viena labiau
siai apleistų sričių yra jauni
mui tinkama lektūra bei jauni
mo teatras. Metai iš metų vis la
biau sunkėja rasti dramos vei
kalų, tinkamų jaunimo scenai 
vaidinti. Be to, jaunimas alksta 
ir be tinkamos jo amžiui lektū
ros, kuri padėtų formuoti idea
lų lietuvį, gyvenantį išeivijoje 
įvairių kraštų kultūros veikia
mą. •

Todėl KLB Kultūros Fondas, 
norėdamas paskatinti mūsų ra
šytojus labiau susidomėti lietu
viu moksleiviu ir apskritai mūsų 
jaunimo literatūriniu auklėjimu, 
skelbia jaunimo dramos ($500 
premija), jaunimo apysakos - le
gendos ($300) ir vaikų (8-14 m.) 
literatūros ($300) konkursus.

1. Rankraščius mašinėle rašy
tus ir slapyvardžiu pasirašytus, 
pridėjus voke autoriaus tikrą pa-

iš kultūros ir knygų pasaulio
“Aidų” literatūros premija

“Aidai” kasmet skiria $500 pre
miją už literatūros ar mokslo 
veikalą. Pernai premiją buvo 
paskirta už mokslo veikalą. Šie
met ji skiriama už grožinės lite
ratūros veikalą pasirodžiusį 1954 
-1955 m. arba tais metais para
šytą, nors ir dar neišspausdin
tą, jei autoriai prisius rankraš
čius komisijai. Komisiją sudaro: 
Leonardas Andriekus, Algirdas 
Landsbergis, Alfonsas Tyruolis,; 
Antanas Vaičiulaitis ir Stepas 
Zobarskas.

Premijos įteikimas vyks To
ronte balandžio 15 d. koncerto 
literatūros vakare Prisikėlimo 
parapijos salėje.

Liet. Rašytojų D-ja paskelbė 
sąrašą 19 knygų (10 poezijos 
knygų, 5 romanai ir 4 novelių 
rinkiniai) išėjusių 1955 m., iš ku
rių vienai teks LRD premija. 
Mecenatas šios premijos yra 
kun. dr. J. Prunskis. Premija 
teks tam veikalui, už kurį pasi
sakys dauguma LRD narių. Šiuo 
metu balsavimai baigiami ir lai
mėtojas bus paskelbtas vasario 
16 dieną.

Religinio meno paroda Lietu
vos Bažnytinės Provincijos įkū
rimo 20 m. sukakčiai paminėti 
iškilmingai bus atidaryta kovo 
11 d. šv. Kryžiaus parapijos salė
je, Čikagoj. Šioje parodoje kvie
čiami dalyvauti visi dailininkai 
ir architektai. Apie dalyvavimą 
(su kokiais darbais ir kiek) au
toriai prašomi pranešti tuojau, o 
pačus darbus reikia prisiųsti iki 
kovo 1 d. parodos rengimo ko
miteto pirm. dail. A. Valeškai, 
19 E. Pearson St., Chicago 11, 
Ill., tel. Whitehall 4-0239.

Komitetą atstovauja: Niujor
ke — R. Viesulas, 1285 Dean St., 
Brooklyn 16, N.Y., tel. President 
3-5733; Bostone — V. Vizgirda, 
39 Harbor View St., Boston 25, 
Mass., tel. Geneva 6-4842 (pa
šaukti); Clevelande — V. Rauli- 
naitis, 1093 E. 71st St., Cleveland, 
Ohio, tel. Express 1-4245; Kana
doje— J. Bakis, 32 Tyndall Ave., 
Toronto, Ont., tel. Kenwood 
4380.

Muzikų suvažiavimas. Liepos 
1 d. įvykstančiose Dainų Šven
tės proga Juozo Bertulio inicia
tyva šaukiamas Klaipėdos Kon
servatoriją baigusių ir lankiusių 
suvažiavimas. Dar 1929 ir 1930 
m. buvę sutarta visiems susitik
ti po 10-15 metų. Jam tada buvę 
patikėta tą idėją įgyvendinti, 
tad vykdąs pavedimą nors po 25 
metų.

Atvykus į Čikagą prašo kreip
tis į St. Sodeiką — 4538 So. Her
mitage Ave., tel. YArd 7-0133. Iš 
anksto suvažiavimo reikalais ra
šyti J. Bertuliui — 10040 So. Ho
bart Blvd., Los Angeles 47, Calif.

Aldona Augustinavičienė bai
gė Western Reserve universitetą 
gaudama Master of Arts diplomą

vardę ir adresą, siųsti iki 1957 
m. sausio 1 d. šiuo adresu: KLB 
Kultūros Fondo Konkursui, 315 
Brock Ave., Toronto, Ont., Can
ada. ' *

2. Konkursui siunčiamieji vei
kalai savo turiniu turi būti lie
tuviškos dvasios, tinką tauti
niam auklėjimui.

3. Konkursuose gali dalyvauti 
lietuviai rašytpjai gyveną įvai
riuose pasaulio kraštuose.

4. Jury komisijos ir jų sudėtis 
bus paskelbta vėliau.

5. Autoriai, laimėję premijas, 
dėl veikalų išspausdinimo taria
si su KLB Kultūros Fondu.

6. Premiją įteikimo iškilmes 
nustato ir jas organizuoja KLB 
Kultūros Fondas.

7. Vaikų ir jaunimo konkursui 
veikalai gali būti rašomi ir poe 
tine - eiliuota forma.

KLB Kultūros Fondas. .

Clevelande. Lietuvoje ji buvo 
baigusi humanitarinių mokslų, 
fakultetą.

Arkiv. Jurgio Matulevičiaus- 
kanonizacijos bylos postulato- 
rius (Via Corsica 1, Roma) išleis 
do italų k. trumpą šio didžio Baž
nyčios ir lietuvių tautos vyro’ 
biografiją. Leidinėlis turi 50 psl.-,- 
išleistas gerame popieriuje ir pa-, 
puoštas arkiv. Jurgio Matulevi
čiaus paveikslu. —

Šiemet sukanka 50 metų Ame
rikos Lietuviu Romos Kataliku- 
Federacijai, 40 metų dienraščiui 
“Draugas” ir 70 metų L. R. Kat.- 
Susivienijimui Amerikoje.

Inf. Tarnyba įrišo- 2.000 egz.‘ 
anglų k. “Vilnius” ir prof. J. Bat-1 
trušaičio “Lithuanian Folk Art”," 
kurios buvo paliktos neįrištos 
Muenchene. Gavus tuo reikalu 
inž. V. Vizgirdos sutikimą pa
naudoti atspaustus, bet neįrištus 
lankus lietuviškosioms įstai
goms, suversti krūvomis atspaU-’ 
dai buvo išgauti iš spaustuvės,- 
didelė jų dalis perkelta į Vasario' 
16 gimnaziją, o 2.000 egz. pasi
ėmė Inf. Tarnyba. Vien tik jų įri
šimui sumokėta apie 1.800 DM.'1 
Kaip svarbi propagandinė lite
ratūra, dabar šios knygos siunti
nėjamos į angliškai kalbančius; 
kraštus.

Filatelistų draugijai “Lietuva” 
šiemet sueina TU) mėtų. Baigian
tis 1946 m. draugija turėjo 17 na
rių, dabar iš jų beilko 10, o išvi
so draugija turi 1 garbės ir 35 ei
linius narius. Draugija suruošė 
7 pašto ženklų parodas, kuriose 
dominavo Lietuvos pašto ženk
lai. Parodas aplankydavo dau
giau 1.000 lankytojų lietuvių ir 
kitataučių. Draugijos dėka dabar 
visi Čikagos filatelistai jau žino 
apie Lietuvą ir jos pašto ženk
lus. Draugija, kad ir ne perio
diškai, leidžia savo biuletenius, 
spausdinamus rotatorium.

PLB Italijos krašto valdyba 
pradėjo leisti informacinį biule
tenį lietuvių kalba Italijoj gyve
nantiems lietuviams. Pirmas nu
meris yra kruopščiai ir gražiai 
estetiškai paruoštas, turi 8 psl. 
Jame sudėta nemaža žinių ir in
formacijų, skirtų Italijos lietu
viams.

Šv. Kazimiero kolegijos auklė
tiniai išleido neperiodinį “Fra- 
ternitas” 8 numerį, apimantį 12 
didelių puslapių. Šio leidinio 
tikslas — palaikyti ryšius su bu
vusiais kolegijos auklėtiniais, iš
siblaškiusiais po platų pasaulį.

Sidnio un-te .civilinės inžine
rijos kursą baigė lietuvis Alfre
das Olšauskas, atvykęs į Austra
liją su pirmaisiais transportais.

Tyrinėja jotvingių kapus
Kaip praneša spauda, 1955 m 

rigpiūty Varšuvos archiologinio- 
muziejaus ir Poznanės universi
teto archeologijos skyriaus eks*'’ 
pedicija pradėjo kasinėjimus jot
vingių kapų netoli Suvalkų miš
ke prie kaimo Šveicarija. Tuo" 
tarpu esą atkasta 11 kapų - kur- 
hanų, o dar 40 liko nepaliesti.

Iš rastųjų paminklų esą nu
statyta, kad tie kapai esą kilę*' 
iš IH-IV a. po Kr.

Vos už J kilometro nuo tų ka
pų esąs aptiktas piliakalnis sU’~ 
priešpiliu iš dar kiek ankstyves
nių laikų. "I

Archeologiniai kasinėjimai bū-'1 
šią tęsiami dar eilę metų. Esą,-- 
tikimasi, jog tai padės išaiškinti“* 
daugiau jotvingių priešistorės-* 
problemų.

Permažai studijuoja
Kanados parlamento narys- 

Knight pareiškė, kad krašto pra- ” 
menininkai turėtų skirti didės—• 
nes sumas švietimui, kuris esąs 
permažai vertinamas. Jo many-'” 
mu, Kanadoje esą permažai ei— 
nančių akademinius mokslus:*" 
tik 10% jaunimo tarp 18-24 mr* • 
amžiaus. JAV esą žymiai dau
giau 30%. Jis pridūrė, kad SoV. 
Sąjungoje, negiriant jos ideolo
ginės pasaulėžiūros, akademi
nius mokslus einančio jaunimo 
nuošimtis esąSP didesnis nei Ka
nadoj.
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Mann & Martel
1199 BLOOR ST. TORONTO. TELEF. OL. 8481

899 BLOOR ST. W. OL 6381
2. Sudarome labai geromis sąlygomis paskolas iš bankų.

Perkant ar parduodant namus

$1.000 įmokėti, Dufferin - Dundas, 
mūrinis, 6 k., 2 virtuvės, nepap
rastai švarus, kambariai dažyti, 
vieta garažui.

$3.000 įmokėti, High Park rajone, 
mūrinis, 8 k., 3 virtuvės, alyva šil
domas, 2 garažai.

Viso eilė namų su $5.000 įmokėji- 
mais ir daugiau.

JOINT REALTY LTD
Geriausiai pirksite ar parduosite nekilnojamąjį turtą kreip 
damiesi į didžiausią visoje Kanadoje lietuvišką įstaigą.
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KAMPINĖ. CIGAR STORE
Skubiai ir pigiai parduodama dėl sa
vininko ligos, apyvartos daugiau kaip 
$600 į savaitę, puiki proga pradedan
tiems šios rūšies biznį. Skambinti ir 
klausti A. Paleckio, OL 6381.

Northcliff Blvd. - St. Clair,
$8.000 įmokėti, dupleksas, atski
ras, rauplėtų plyt};, 2 butų, 2 ougš- 
tų namas, 12 kamb., 2 vonios, 2 
virtuvės, vandeniu - alyva šildomas, 
dvigubas garažas, arti susisiekimo, 
rami ir graži gatvė. Klausti Pliop- 
lio.

Runnymede Bloor,
$4.000 įmokėti, atskiras 2-jų augš
tų, 7 kambarių namas, gražus gel
tonų plytų mūras, apie 20 metų še- 

* numo, vandens - alyvos šildymas, 
kvadratinis planas, dvigubas gara
žas, balansui vienas morgičius 10 
metų, lengvi įmokėjimai, gražiame 
rajone, prie gero susisiekimo.
Klausti A. Bliūdžiaus.

Turime dar daug pasirinkimui namų įvairiose vietose ir įvairių kainų bei stilių, tik kreipkitės ir gausite pilnas in
formacijas bei patarnavimus. Klauskite: J. Baltakys, B. Kriaučeliūnas, J. Kaškelis, P. Krilavičius, J. Kamišaitis 
ir J. Karpis.

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

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

Reikalingi nuosavybių pardavimo agentai

A. MORKIS
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.

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,
J. IVANAUSKAS, tel. OL. 8450.

Lietuvio elektros ir apšildymo kompanija
DEDA NAUJAS APŠILDYMO KROSNIS:

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

tionning”,
* Perstato apšildymą iš anglių 

j alyvą.
* Taip pat atlieka įvairiausius 

elektros instaliacijos darbus.

Pigiausios kainos.
Darbas atliekamas gerai ir 
. sąžiningai.

Išsimokėjimo sąlygos — 24 mėn.
Techniški patarimai veltui.

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

J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

TESLIA B eal Estate
V. IVANAUSKAS, tel. OL. 8450,

1072 Bloor St. W. Tel. ME. 2471

P. MALIŠAUSKAS 
Bm.: ML 2471, Rte.: KL 7425

Perkant ar parduodant betkokią nekilnojamą nuosavybę, paskambin
kite į šią lietuviams gerai žinomą firmą. Sukeliami morgičiai bei 
sudaromos paskolos labai mažu procentu. Turime didelį pasirinkimą 
namų, biznių, formų, sklypų ir tt.* visuose Toronto rajonuose.

; CLENDENAN AVE. - DUNDAS,
, $1.800 įmokėti, visoi otskiros, tik-
* ro ir gero mūro, 5 didelių komb.,
* ndujos, oir cond. - olyvos šildy- 
’ mos, dvi modernios virtuvės. Lobai 
- švarus narnos.

-INDIAN GROVE - GLENLAKE,
’ $3.800 įmokėti, 6 gražių komb.,

. tikro mūro presuotų plytų ngmas;
2 modernios virtuvės, didelis kie-

* mos, dvigubos garažas su geru įya- 
žiavimu iš gatvės. Parduodamas už 
pigių kainų.

•HUMBERCREST BLVD. - ANNETTE, 
$5.000 įmokėti, 6 didelių komb., 

. square plono, visai otskiros, pilno 
ir gero mūro namas, vandeniu - 
alyva šildymas, moderni virtuvė, 

, geros grindys, gražus kiemas, ga
ražas.

GLADSTONE - BLOOR,
$5.000 įmokėti, 10 didelių kamb., 
visai atskiras, labai gerai įrengtos 
narnos, olyvos šildymas, 2 moder
nios virtuvės, gražus recreation 
kambarys rūsyje, dvigubas garažas. 
Balansui viena atvira skola 10 m.

INDIAN RD. - GRENADIER RD., 
$3-4.000 įmokėti, 10 didelių k., 
square plono, tikro ir gero mūro, 
visai otskiros namas; vandeniu - 
alyva šildymas, 2 modernios vir- 

’ tuvės, 2 toaletoi, gražus kiemas su 
{važiavimu iŠ gatvės. Geros mokė-

Dundas ■ Gladstone,
$1.500 įmokėti. $9.500 pilno kai
no. 6 komb. per 2 augštus, naujas 
gazo šildymas, švarus ir patogus 
namas prie gero susisiekimo. 
Klausti V. Lunio.

High Park, 
$10.000 įmokėti, fourpleksas, at
skiras, 2 augštų, apynaujis, rauplė
tų plytų namas, keturi atskiri bu
tai, 14 kambarių, 4 virtuvės, 4 ke
turių vienetų vonios, labai gerame 
stovyje, nes viskas naujai įrengta, 
vandens - alyvos Šildymas, garažai. 
Nuomos $415 per mėnesį, labai 
patogioje ir geroje vietoje, prie ge
ro susisiekimo. Klausti V. Lunio.

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

30 NAUJŲ NAMŲ !
$1.500 įmokėti, 6 kambarių, mū
rinis namas, kvadratinis planas, 
alyvo šildomos, moderni virtuvė, 
moderni 4 dal. vonia, gražus augš- 
tas rūsys, privatus įvažiavimas, 25 
metų išsimokėjimas, užėmimas tuo
jau.

DUFFERIN - BLOOR, 
$3.000 įmokėti, 8 kambarių mūri
nis namas, išilginis planas, 2 mo
dernios virtuvės, kietmedžio grin
dys, visai arti Bloor.

HAVELOCK - COLLEGE, 
$4.000 įmokėti, 10 kambarių, mū
rinis namas, nepertinomi kamb., 3 
virtuvės, vandeniu aylva Šildomos, 
garažas, geros nuomavimui.

OAKMOUNT RD. - BLOOR, 
$5.500 įmokėti, 12 kambarių, at
skiras namas, vandeniu alyva šil
domos, mod. virtuvė, 2 vonios, pri
vatus įvažiavimas, didžiulis gra
žus kiemas, daug rožių kieme, pil
no kaina $19.500, skubus parda
vimas.

MARMADUKE - RONCESVALLES, 
11 kctnbarių atskiras mūrinis na

mas, kvadratinis planas, vandeniu - 
alyva šildomas, 2 mod. virtuvės, 
mod. vonia, garažas, privatus įva
žiavimas, gražus kiemas su vaisme
džiais, netoli susisiekimo.

$12.000 įmokėti, 11 atskirų butų, vi
so 43 kambarių* vienų metų senu

mo, atskiras mūrinis pastotas, vande
niu alyva šildomas, garažai, grįž
tantis kapitalas.

P. KERBERIS
Bus.: ME. 2471 - - Res.: LL 1584

$5.000 įmokėti, vienas morgičius, į 
kambarių, atskiras, mūrinis na
rnos, vandeniu alyva šildydmos, 
garažas. Klauskite A. Bliudžius.

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

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

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

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

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
perstatau:

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

motorus.
to, apimu namus pilnam Instalia

vimui ar pakeitimui srovės, duodu 
techniškus patarimus.

Skambinti telef. KE. 1080
44 GWYNN E AVĖ., TORONTO

$5.000 įmokėti, 10 didelių kambarių, 
otskiros, mūrinis nomas. Dažyti 
kambariai, modernios virtuvės, aly
va apšildomas. Dvigubos garažas, 
Bloor ir Gladstone rajone, vienas 
morgičius 10 metų balansui.

$4.000 įmokėti, 6 kambarių atskiras, 
šiurkščių plytų namas. Kvadratinis 
planas, žaidimų kambarys rūsy; 
privatus įvažiavimas, garažas. Ran
dasi gražiame Bloor ir Jane rajone.

$3.000 įmokėti, 8 kambarių mūrinis 
namas, aylva apšildomas, du gara
žai. Randasi College ir Dovercourt 
rajone.

$900 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas, dvi virtuvės, alyva apšildo
mas. Dundas ir Brock rajone.

$8.000 įmokėti, 9 kambariai ir ciga
rų krautuvė. Pastatas tik 4 metų, 
kampinis sklypas. Krautuvė tiktų 
restoranui ar kitam bizniui. Puiki 
proga norintiems pradėtibiznį. Ran^ 
dasi Westone.

.Skambinti 
Ant. MIČIŪNAS 

Tel. OL. 8481.

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

kreipkitės į mūsų atstovą

Zigmą Didzbali
1294 KING ST. E., HAMILTON 

Telefonas LI. 9-3558

$13.900 pilna kaina, Bolor - Brok ra
jone, mūrinis 8 k., 2 virtuvės, tik 
viena minute iki Bloor St.

$17.600 pilna kaina, High Park — 
arti Roncesvalles, atskiros, mūri
nis 11 k., 4 virtuvės, gero plano, 
vandeniu alyva šildomas, garažas.

$4.800 įmokėti, Parkdale rajone, la
bai gerame stovyje, 3-jų butų pa
statas, viso 15 kamb., 3 vonios, 3 
virtuvės, vandeniu alyvo Šildomas.

Skambinti 
KUZMAS. 
Tel. OL. 8481.

Kanados Sporto Apygarda 
skelbia

Individualinės Kanados lietu
vių stalo teniso pirmenybės vy
rams, moterims ir jauniams 
įvyks vasarip 24-25 d. PP patal
pose. Pirmenybių programoje: 
vienetai — vyrams, moterims ir 
jauniams; dvejetui — vyrams ir 
moterims; mišrūs dvejetai. Tuo 
pačiu laiku bus mėginama pra
vesti ir kontrolines rungtynes 
reprezentacinei komandai suda
ryti. KSA

44% t., antroje vietoje palikdami 
lenkus su 40 t. Už šią pergalę vy- 
tiečiai buvo padovanoti taure, 
kurią įteikdamas Toronto uni
versiteto šachmatų kursų orga
nizatorius ir lektorius Berneris 
lietuvius pabrėžtinai pavadino 
solidniausia ir tvirčiausia Toron
to šachmatų tvirtove A ir B kla
sėse.

Šią pergalę iškovojo ir taškus 
laimėjo: Sirutis 7:5, Ramanaus
kas 6:6, Tarvydas 4:8, Genčius 
9%:2%, Ciplijauskas 9:3 ir Ma- 
čiualitis 9:3.

Gi “Vyčio” A klasės šachma- 
aininkų pereitais metais iškovo- • 
ta pereinamoji taurė; jiems šie
met nedalyvaujant, atiteko es
tams. a. s.

PPSK “Aušra” žinios
— Tragiškai žuvus Detroito 

-SK-- “Kovas” narei Petraitytei, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą 
žuvusiosios šeimai ir sporto klu-' 
bui “Kovas”.

— Praėjusį 'šeštadienį mus ap
lankė Detroito “Kovas ir sužaidė 
draugiškas krepšinio rungtynes. 
Nors abi komandos nebuvo pil
name sąstate (Kovas be Račkaus 
ir Aušra be A. Buntino), tačiau 
žaidimas buvo gyvas ir rezulta
tas tikrai gražus ir draugiškas: 
90:90.

Nuoširdi padėka svečiams, ku
rie nežiūrint blogo oro, rytdie
ną turimų lygos rungtynių bei 
įvykusios nelaimės atvyko pas 
mus. Taip pat ačiū, teisėjams p. 
Duliūnui ir p. Ignatavičiui.

— Praėjusį trečiadienį II sta
lo teniso komanda (broliai Vai
čekauskai) TTT lygos rungtynė
se laimėjo prieš Ryerson II 21:0.

— Ateinančią savaitę pradeda
me stalo teniso “namų lygos” 
turnyrą vyrams, jauniams ir 
mergaitėms. Grupių nugalėto
jams bus paskirtos dovanos.

■'f 'T.'.P< ; .
Pabaltiečių Sporto Federacijos 

posėdyje aną sekmadienį PP 
patalpose buvo peržvelgti pra
ėjusieji metai ir sudarytas pla- 

(nukelta j 7 psl.)

“Vyčio” sportas
Stalo tenisas. Praėjusios savai

tės pirmenybių pasekmės: pir
moji komanda nugalėjo Mo
narchs 18:3 ir trečioji Hawks 12: 
9. Antroji pralaimėjo pirmaujan
tiems Rockets 13:8. Sekančios 
pirmosios komandos rungtynės 
iš trečiadienio nukeliamos į ket
virtadienį ir bus žaidžiamos TT 
Centre, ne PP salėje, kaip anks
čiau buvo skelbta.

Krepšinis. TREC pirmenybių 
rungtynėse vytiečiai nugalėjo St. 
James Bond komandą 60:39. Žai
dė: Ignatavičius 29, Mackevi
čius 4, Žukas 14, Supronas 5, Bal
sys 2, Laurinavičius 6. Dėl se
kančių rungtynių su St. Vlads, 
kurios turi įvykti šią savaitę, bus 
pranešta treniruotės metu.

Treniruotės: Treniruočių tvar
ka galutinai nustatoma sekanti: 
St. Christopher salėje 2-3 vai. 
moterų ir vyrų tinklinis; 3-4 vai. 
vyr. krepšinis; 4-5 vai. futbolas. 
Šį trečiadienį vėl pradedamos 
krepšinio treniruotės PP salėje: 
7.30 - 8.30 vai. moterų krepšinis, 
nuo 8.30 vyrų krepšinis.

Sporto vadovas.
Šachmatai. Pereitą šeštadienį 

YMCA patalpose įvyko Toronto 
šachmatų festivalis, kurio metu 
buvo pravestos tarpkomandinės 
žaibo varžybos ir išdalintos do
vanos šių metų komandiniams 
šachmatų laimėtojams. Festiva
lyje dalyvavo apie 120 šachmati
ninkų.

“Vyčio” B šachmatininkai ir 
žaibo turnyre pasirodė esą vieni 
iš geriausių: jie negailestingai 
sukapojo visus savo varžovus ir 
7 komandų rungtynes laimėjo su
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BLOOR - DUFFERIN, $1.500 įmokė
ti, 5 komborioi, atskiras, šoninis 
įvažiavimas, 2 garažai.

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

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

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

HIGH PARK, 7 komborioi, gero mū
ro, olyvo šildomos, įmokėti $3.000.

COLLEGE - RUSHOLME RD., nau
jas 6-šių atskirų butų pastatas, 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, labai didelis kiemas ir 2 
garažai, įmokėti $7.500.

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

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

SPORTAS
(Atkelta iš 6 psl.)

nas ateičiai. Praėjusių metų pa
rengimai vyko ne taip sklan
džiai, kaip ankstyvesniais me
tais. Pagrindinės varžybos su
tapo su ŠA Lietuvių Žaidynėmis, 
o rengiant pasilinksminimą taip 
pat susilaukta mažokai svečių, 
nes buvo dar keli parengimai. 
Šiais metais tikimasi, kad šie da
lykai nepasikartos. Praėjusiais 
metais gauta $91,04 gryno pelno, 
kuris numatomas paskirstyti 
tarp tautybių. Šiems metams ap
tarta labai plati programa: krep
šinis, tinklinis, stalo tenisas, fut
bolas, šachmatai, lauko tenisas, 
lengv. atletika. Manoma taip pat 
įtraukti daugiau dalykų mote
rims ir jauniams. Stalo tenisui 
numatoma data yra kovo mėn., 
krepšiniui ir tinkliniui gegužės 
25-26 d., futbolas, lengv. atletika 
ir lauko tenisas — vasaros mėn.

Gegužės 26 d., pagrindinių 
varžybų metu, įvyks pasilinks
minimas, kurį norima suruošti 
PP salėje. Federacija numatė sa
vo veiklos ribas praplėsti dar 
plačiau organizuojant Š. Ameri
kos pabaltiečių varžybas krepši- 
nyje, tinklinyje, stalo tenise ir 
lengvoj atletikoj. Šios varžybos 
gal nebūtų organizuojamos kiek
vienais metais.

Šiems metams, pasitraukus 
buvusiam pirm. R. Plumei, PSF 
vadovauti išrinktas J. Zentinš.

PSF daug prisideda prie pa
baltiečių suartinimo, suteikia 
progą trijų tautų jaunimui spor
tuoti^ rengia pramogas ir iš gau
tojo pelno šelpia sportininkus. 
Atsižvelgiant į tai tikimasi kad 
federacijos veikla atras daugiau 
pritarimo visuomenės tarpe atsi
lankant į rungtynes, parengimus 
bei jos ruošiamų parengimų me
tu neruošiant pasilinksminimu.

A. S.
Boksas smerktinas?

Kaikuriuose kraštuose pradėta 
kelti mintis, esą boksas, kaip 
barbariškas ir nemoralus spor
tas, reikėtų. pasmerkti. Jėzuitas 
A. Boschi paskelbė tuo reikalu 
straipsnį, kuriame bando.įrody
ti bokso nesiderinamumą su 
krikšč. morale. Į tai atsiliepė “L’ 
Osservatore Romano” paskelb
damas T. domininkono Robotti 
straipsnį, kurio pagrindinė min
tis yra ši: “Boksas neturėtų bū
ti augštinamas bei skleidžiamas 
katalikų pasauliečių, juo labiau 
dvasininkų, tačiau jis neturi būti 
laikomas iš esmės nemoraliu; jis 
todėl gali būti bent toleruoja
mas”. Be to, straipsnyje prime- 

' narna, kad Bažnyčia niekur bok
so nėra pasmerkusi. Esą pasaulio 
čempionas Gene Tunney buvęs 
savo laiku katalikų jaunimo or
ganizacijos pirmininku; Rocky 
Marciano esąs taip pat prakti
kuojantis katalikas.

LONDON, Ont
Nepriklausomybės šventės mi

nėjimas. Londono lietuviai Ne
priklausomybės šventės minėji
mą rengia vasario 18 d. 7.30'v.v. 
miesto bibliotekos auditorijoje, 
Queens Ave. 305 nr.

Programoje bus sveikinimai, 
paskaita ir kiti su švente susiję 
dalykai. Visus tautiečius — k>n- 
doniečius ir artimesnių apylin
kių lietuvius apylinkės valdyba 
maloniai kviečia atsilankyti, o 
atsilankyti reikia, nes tai kiek
vieno lietuvio - patrioto šventa 
pareiga.

Bažnytinis Nepriklausomybės 
šventės paminėjimas bus vasa
rio 19 d., sekmadienį, šv. Juozą-, 
po parapijos bažnyčioje. Pradžia 
12 vai. Giedos šventei pritaiky
tas giesmes mūsų parapijos 
kvartetas. L. E-tas.

— Maskva. — Sovietų kultū
ros ministeris N. Michailov pri
ėmė britų - sovietų draugijos pa
kvietimą aplankyti Britaniją va
sario mėn.

Parėdymą įvykdė
-Ūkininkė išvykdama sako tar

naitei:
Magdute, aš išvažiuoju 

dviem savaitėm. Tvarkykis čia 
gražiai, prižiūrėk gerai vištas ir 
ant kiekvieno padėto kiaušinio 
užrašyk, kada jis padėtas.

Tarnaitė įsakymą stropiausiai 
vykdė ir ant kiekvieno kiauši
nio rašė: “Šiandien”...

Vistiek aklas
— Tai begėdiškumas! — pra

eivis pastebi elgetai. — Kai prieš 
pusvalandį ėjau čia pro šalį, 
tamsta maldavai išmaldos prieš 
save, pasidėjęs lapą su įrašu “Vi
siškai aklas”. O dabar štai tams
ta skaitai laikraštį.

— Klysti, Pone. Aš visai 
skaitau. Aš tik žiūrinėju 
veikslus...

Apsirikimas
R. Vokietijos apskrities kom

partijos sekretoriaus limuzinas 
spaudžia duobėtu Saksonijos 
plentu. Vienoj vietoj jis liepia 
šoferiui sustoti ir įsako:

— Paėjėk atgal, ten ant plento 
guli kepurė. Turbūt koks nelai
mingas atsitikimas įvyko.

Šoferis nueina, bet grįžta be 
kepurės.

— Tai apsirikimas, drauge se
kretoriau. Kepurę radau, bet po 
kepure yrą ir žmogus.

— Neįmanoma! — šūkteli še^ 
kretorius.

'—Bet taip yra. Kažkoks kelių 
valdybos pareigūnas matuoja 
duobės gilumą, kad konstatuotų 
ar jos jau tiek gilios, kad laikas 
taisyti...

Paieškojimai
Elena Kazlauskaitė, kilusi iš 

Padubysio valse., Šiaulių apskr., 
ištekėjusi už Stepono Zologėno 
(ar Ozologėno), prašoma atsi
liepti ar ją pažįstą prašomi jiems 
pranešti. Ieško brolis Viktoras 
Kazlauskas, 73 Horton St., Va- 
goona, N.S.W., Australia.

Justinas Sirutis, kilęs iš Yla
kių valse., Daktarų km., proša- 
mas skubiai atsiliepti telef. KE. 
0621. Yra žinių iš Sibiro.

ne-

KE.

NEPAVYKĘS BĖGIMAS

Garantuoti siunti
niai j Sovietų Rusiją 
Ir užimtus kraštus

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

Atvykite asmeniškai į mūsų san
dėli ar prašykite mūsų kainoraščio 
paštu.

Būsite patenkinti mūsų tarnyba 
100%.

YANA FABRICS
698 QUEEN. ST. W., TORONTO 

Telefone* EM. 8-9527.
t*____▼ rvTw vwl

H Konedot. Didtiomio* prekių pesL 
rtoklwiM.

(Atkelta iš 2 psL) 
sančius. Tuomet pasigirdo šūviai 
ir iš miško. Bet šie šūviai zvim
bė virš vokiečių galvų. Tai buvo 
lietuvių komendantūros karių 
pokštas, nubaidyti vokiečiams. 
Ir ištikrųjų pastarieji šūvių labai 
nusigando ir tekini grįžo į Šven
tąją, palikdami bebėganžius ra
mybėje. Tačiau po šio įvykio jau 
beveik visi buvo tikri, kad šis 
bėgimas nepasibaigs laimingai.

Lauktasis laivas iš Švedijos 
šaukiasi pagalbos

Šiek tiek atsitolinus nuo Lie
tuvos krantų, tolumoje po deši
nei, nepertoliausiai nuo Latvijos 
krantų, pasirodė kažkoks baltuo
jąs laivas, lyg šmėkla. Ta “šmėk
la” nejudėjo. Paklausti žvejai 
taip pat negalėjo pasakyti, kas 
tai galėtų būti, nes jie tokį keis
tuolį matą taip pat pirmą kartą. 
Bet vienas žvejų laivelis išplau
kęs kiek anksčiau ir jau perkėlęs 
žmones į kuterius^ grįždamas pa
suko link “šmėklos”, norėdamas 
patirti kas ten yra. Priartėjęs pa
matė, kad tai laivas, iš kurio 
žmonės mosikavo rankomis, 
šaukdamiesi plaukti artyn. Pri
važiavę rado jau minėtą lauktą
jį laivą iš Švedijos, užplaukusį 
ant seklumos ir besišaukiantį pa
galbos. Ant šio laivo buvę žvejai 
pro ašaras maldaute maldavo 
žvejį iš mažo laivelio, kad gelbė
tų — paimtų žmones pas save ir 
vežtų į krantą. Esą jau kelios 
dienos be maisto ir vandens, vi
siškai netekę jėgų nuo alkio, 
troškulio ir baisaus nuovargio; 
taip pat galį kiekvienu momentu 
atvykti vokiečiai ir juos suimti. 
Bet mažo laivelio žvejys nei 
maisto, nei vandens neturėjo, o į 
savo laivelį nelaimingųjų taip 
pat nepaėmė, tik pažadėjo apie 
įvykį greitai pranešti kitiems 
žvejams ir sugrįžti.

Sunku dabar pasakyti kaip tie 
įvykiai toliau klostėsi. Yra žino
ma tiek, kad žvejai iš laivo, už
plaukusio ant seklumos, pusgy
viai pateko į vokiečių rankas. Tų 
žvejų tarpe vienas buvo švedas 
ir vienas lietuvis, kurs po kelių 
savaičių mirė, bet gyvendamas 
laisvėje.

Taip pat nukentėjo kaikurie 
žvejai, vežę žmones mažais lai
veliais į kutenus. Bet negeresnis 
likimas laukė ir tų visų žmonių, 
kurie keliavo trimis kuteriais į. 
Švediją.

Kelionė Baltijos jūra
Pagaliau, po ilgo laukimo ir 

nervus kankinančių pergyveni
mų, bėgantieji kuteriai į Švedi
ją jautėsi esą paskutiniame eta
pe, siekiant taip išsiilgto tikslo— 
pabėgimo nuo bolševikų siaubo. 
Nors atsiplėšimo nuo kranto mo
mentas kėlė nerimą širdyse, kad

vokiečiai taip lengvai nenusileis, 
bet vistiek kiekvienas - tikėjosi 
patekti jei ne į Švediją, tai į Vo
kietiją.

Jūra 'pradžioje buvo, palygin
ti, rami, diena puiki, saulėta, 
matomumas geras. Visų keleivių 
žvilgsnis nukreiptas į horizonte 
pranykstančių Lietuvos pakran
tę. Atrodo, lyg mieląją Lietuvos 
žemelę jau paskutinį kartą ma
tome. Kaikurie graudenosi ir dar 
ilgai žiūrėjo į tą pusę, nors žemė 
iš horizonto jau visiškai prany
kusi; iš visų pusių matyti tik 
vanduo, begalinis vanduo.

Prasideda jūros “malonumai”
Pakrantėje kuteriai atrodė lyg 

nemaži laivai, bet išplaukus į 
augštąją jūrą, jie paliko mažy
čiai, kaip geldutės. Pradžioje jie, 
nors važiavo išsisklaidę toli vie
ni nuo kitų, dar buvo galima ma
tyti. Vėliau kiti du kuteriai hori
zonte pranyko, liko tik “savasis”, 
kuriame važiavo apie 50 žmonių.

Juo toliau važiuojame, juo 
bangos didėja ir kuterį mėto vis 
labiau augštyn ię žemyn. Jūra 
dar nebuvo audringa, bet ban
gos, pagal Baltijos jūros dydį, 
buvo jau tikrai didelės. Todėl 
nenuostabu, kad žmonės pra
džioje buvę budrūs, viskuo įdo
mavęs!, greitai pradėjo likti apa
tiški, moterys irzlios, o vaikai 
ėmė klykti; keleiviai viens po ki
to pradėjo sirgti jūros liga, ir... 
papenėti žuvis.

50-čiai žmonių ant to mažo lai
vo buvo labai ankšta. Tebuvo 
tik vieną mažytė kajutė ir po de
niu sandėlis žuvims. Moterims 
su vaikais buvo užleista, kajutė. 
Kurios ten nesutilpo, susirgusios 
jūros liga, lindo pb deniu.

Greitai sirgo visi, išskyrus žve
jus ir dar porą vyrų. Kaikurie 
keleiviai gulėjo viršuje ant de
nio kaip lavonai nejautrūs, van
dens per viršų {liaunami. Laivui 
krintant nuo bangų kelis met
rus žemyn, augštesnės bangos 
nuolatos perliedavo per denį. 
Greitai beveik visi žmonės buvo 
kiaurai permirkę. Laimė, kad 
diena buvo šilta, todėl šalčiu 
nieks nesiskundė. O gal dėl jūros 
ligos to šalčio nieks nejuto.

(Bus daugiau)

Ištaisyta klaida
Visai netikėtai Leipzige s 

imamas studentas Fridrichas b 
chelis. Studentų tarpe kilo did 
lis susijaudinimas, nes Miche 
žinomas kaip ištikimas partiet 
Michelio tėvas, pats būdam 
augščiausias apylinkės kempe 
tijos pareigūnas, vyksta į saug 
mą. Pasikalbėjus su saugun 
viršininku, paaiškėja, kad į v 
kusi didelė klaida — suimti r< 
kėję ne Fridrichą, bet Adol 
Michelį...

— Suprantama, ir mes esan 
žmonės, tad ir suklysti galim 
— teisinasi viršininkas.

— Jūsų teisybė, tai gali pasite 
kyti kiekvienam. Jūs, mana 
įvykusią klaidą’ tuojau atitais 
site...

— Tuojau! — sušunka komis 
ras, pagriebia raudoną piestuk 
perbraukia suimtųjų sąraše va 
dą Adolfas ir įrašo Fridrichas.

— Viskas tvarkoj! Galite bū 
ramus, drauge Micheli...

Neapsukrus
— Žinai, Mary t, — skaičie 

laikrašty, kad Jonaitis sužeist; 
auto katastrofoje ir nugabenti 
į ligoninę, — sako vyras žmone

— Matai, žmonės ir pagarsėj 
O tu kada gi sugebėsi patekti 
laikraščius?!...

KANADIEČIAI SUSTABDO

SLOGOS kankinimą
NAUDODAMI KETURIAIS BŪDAIS

SLOGOS KAPSULES
Neleiskite slogai išeiti iš kontrolės! Ti 
pastebėję pirmus čiaudėjimo ar drebuli 
ženklus, sustabdykite jo su Buckley" 
Slogos Kapsulėmis. <Šios stebuklinge 
kapsulės padarytos kaip pogal doktar 
receptą — jose yra ne vienos, bet kete 
rių rūšių slogą naikinančių vaistų, kuri 
suteiks jums pagalbą keturiais būdais 
skubiai.

1. Sustabdo čiaudėjimą, šnirpštimą, 
šaltį ir temperatūros kilimą.

2. Panaikina kankinančius skaus
mus visame kūne. *

3. Panaikina dėl slogos kilusius gal
vos skausmus.

4. Sutvirtina jus dvasiškai ir fiziš
kai.

12 dozių — 35c. 30 dozių — 70<
Parduodama visose vaistinėse. 
VELTUI Buckleyzs White Rub.

Efektyviausias vaistas Kanadoje pašalir 
ti krūtinės slogą, ortritį bei reumatinė 
skausmus. Norėdami gauti nemažo 
džio indelį išbandymui, pjasiųskite 15 
pašto ir persiuntimo išlaidoms: 

W. K. BUCKLEY LTD.
559 College St., Toronto, Ont.

Teisininkas —
Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

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

Duffer i n Garage
1423 PUFFERIN ST.?KE. 6149,

Sav. V. DUNDYS

TAIP LENGVA PAGAMINTI 
PYRAGAIČIUS IR 

PUDINGĄ 
SU

DR.OETKER

ROSE HEATING & TINSMITH CO.
mums afyra ar g«xa. Dare pogrindinius krosnių Hvolymus (vacuum).

set skardos darbut, deda Vomsdžius nuo stogų vandeniui nubėgti. Jrengia vėsin-

DIDELIS PASIRINKIMAS. iSSIMOKtlIMO SĄLYGOS. DUODA GARANTIJAS.

543 Sherbourne St, Toronto. WA. 1-9758
SAV. L J. ZALICKI Al.

Kono do? Lietuvį Bendruomenės

Britų Kolumbijos
- Apylinkės Valdybos

Raštinė
U-
[i* ir Valdybos Pirmininkas
e- * Advokatas ir Notaras
lis JONAS J. JUSTIS, LL.B.
IS. Suite 22, Tunstall Building,
as 709 Dunsmuir ^Street,
- Vancouver 1, B.C., Canada

Telefonas: Pacific 4511.
U- J

L 1.............   - ■ --3,
y-
i Dr. I. URBAITIS 
fa Gydytojas ir Chirurgas 
ie 1398 DUNDAS ST. W.
e’ Telef. LO. 9622.

11‘ Priima taip pat ausų, nosies ir 
gerklės ligonius.

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

_________________________________________________________

r- T___________________________

ti Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
S ADVOKATAS - NOTARAS

1S
ti 62 RICHMOND ST. WEST

ROOM 503
. /kampas Bay & Richmond/ *

1 TELEFONAI:

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

"VIENYBĖJE — GALYBĖ" !

TAUPYK
savo kredito koop. "PARAMA". Indė

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

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

Valau fotelius
IR ĮVAIRIAUSIUS KILIMUS, 

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

ik
io SKAMBINTI ME. 4973.

P. KARALIŪNAS.

J- __
ie "

- Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Domą Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

(netoli Dundas) 
• Tel. KE. 2904 L

> Sav. D. KAUNAITĖ
js ■x

/- -

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO 

\ batų krautuvė
f Perduodu įvairios rūšies vaikų, mote

rų ir vyrų batus — normalaus ir pla-I taus EE—EEE dydžio.
1414 Dundas St. West Toronto 

Tei. KE. 3881 
t

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
( Sky’s Paint & Wallpaper
J 891 DUNDAS ST. W.
« B Toronto, Ont. '

i TeL EM. 4-2715
*

LUBYS
UPHOLSTERING .

2 Delaware a^e., 
Toronto, /

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

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.
Visi elektros darbai atliekami j

greitai ir prieinamomis s
kainomis.

* V. JUŠKEVIČIUS,
Licenced master electrician.

251 LAUDER AVE., LL. 7714 -
Toronto {

VYRU IR MOTERŲ RŪBŲ 

Siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS

Didelis importuotų medžiogų vyrų ir 
moterų kostiumams posirinkimos. Už
sakymus atlieku žemiausiomis kaino

mis. Duodame išsimokėjimui.
1299 Dundas St W., Toronto ’ 
(tarp Do vercourt ir Lisgar)

Dr. M. Arštikaltytė
Akių ligų specialise

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

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

Toronto, Ont.

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

Gydytojas ir chirurgas 
Priėmimo volondos: 10-12 vo*, 2- 

4.30 vol. ir 7-9 vol. vok. 
606 BATHURST STREET 

Toronto.
Tritoną j KE. 432.

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.
Rentgenas pagal susitarimą.

vai. pp.

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

NAUJAS KABINETAS 

280 Roncesvalles Ava. 
Telefonas 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.

pp

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

(tarp Gladstone ir Rushclme 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

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS 

Baigęs universitetą Vokietijoje 
ir Kanadoje

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

TORONTO
WA. 3-2003

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

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

UŽDARYTAS.

Roifinė: OLiver 4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą

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

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA 

Priėmimo voL 10-12, 2-6. Pirmadie
nio is, ketvirtadieniais priima tarp 7-9. 

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

Seymour Herman!
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

GEORGE BEN. B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis. 

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

Medžio darbai 
I 

rtuvių (cinkų) ir lentynų 
ngimai. Pritaikoma prie 
nų ir tt.

K. TUBA 
77 Fuller Ave., Toronto 

TeL ME. 6244

L STANCIKAS, baigęs Nationol Ra
lio Institute radio ir televizijos skyrių,

TELEVIZIJOS
Ir

štai paimami ir grųžinami į ne
veltui. Darbas ir ddlys garan* 
k
v skambinti ME. 1602, kasdien

Dr. L. SIMON
Odos ir Veneros ligų specialistei, 

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

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

TeL WA. 1-6414 erbe WA. 2-8018

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGE

1393 DUNDAS ST. WEST 
Toronto

(tarp Gladstone ir Rusholme)

Priima ligonius, gimdyves ir moterų 
ligomis sergančios kasdien nuo 1-3 ir 
nuo 6-8 vai. p.p., šeštadieniais nuo 
11-2 vai. p.p., kitu laiku pagal susi
tarimą.

Telefonas OL 6851

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI ;
Vidau* ligų specialistas, 

X RAY (Renfge.tas)

219 St. Clair Ave. W., Toronto -

Susitarti telefonu WA. 3-2395 -

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

ir 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų

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

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

kampos Euclid Ave.
Priima vakarais pagal susitarimg.

Telef. EM. 8-9822

Akių specialistas
M. STEFANUK 

r —(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
tam. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia gcv’vos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomis.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA- 

BEJNAR, R.O.
WIKTORIA 

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVĖ.

(prie Geoffrey St.)
LA. 5493

Darbo valandos: kasdien 10 v. > 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie- i 
niais nuo 10 va. ryto iki 6 v. v. ‘

LIETUVIO ADVOKATO 
{STAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

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

STANLEY SHOE STORE ;
Augiausios rūšies moterų, vqiku W * 
vyrų batai, normalaus dydžio Ir platūs * 

EE—EEE *
1438 Dundas St W. Toronto '

prie Gladstone

Radio-Televizijos Technikas 
J. STANIONIS

M
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Vasario 16 minėjimą
Toronto apylinkės valdyba ruo
šia šį sekmadienį, vasario 19 d., 
i vai. pp., College kino teatre 
(College St. ir Dovercourt Rd. 
kampas).

Ketvirtadienį, vasario 16 d., 
7.30 vai. v. iškilmingos pamaldos 
PrisiKelimo parapijos bažnyčio
je, kurių metu giedos mišrus 
“Varpo” ir Prisikėlimo parapijos 
chorai.

Sekmadienį minėjimo iškilmės 
prasideda abiejų parapijų baž
nyčiose iškilmingomis šv. Mišio- 
.no ii V 2.1. Šv. Jono bažnyčioje 
nišių metu giedos “Varpo” cho
ras. ,

Minėjimo programa College 
teatre:

1. Atidarymas,
2. Susikaupimas pagerbiant žu
. vusius už tautos laisvę,

3. Dr. P. Grigaičio paskaita,
4. Min. V. Gylio kalba.* 

Pertrauka.
5. KLB Kr. Valdybos pirmi

ninko žodis,
6. Sveikinimai: miesto burmist 

ro ir Kanados valdžios pa
reigūnų žodis,

7. Rezoliucijos priėmimas,
8. Meninė dalis:

Deklamuoja — p. Meilutė,
' Duetai — sol. Žemelytė ir 

sol. A. Ščepaviečienė, 
Tautiniai šokiai — Skautų 
Tautinių Šokių Grupė, vad, 
A. Šadeikienė - Ličkūnaitė, 
Choras “Varpas”, vad. muz. 
St. Gailevičiaus,

9. Uždarymas.
Toronto apyl. v-ba.

Per Vasario 16 minėjimą 
College teatre prie įėjimo bus 
renkamos aukos Lietuvos laisvi
nimo reikalams. Kas gali, prašo
mi paaukoti bent po $1 nuo as
mens.

Ten pat bus galima įsigyti Lie
tuvių pasą ir ženklelių.

S. m. VASARIO MĖN. 18 D. 7.30 VAL. VAK. TĖVŲ PRANCIŠKONŲ SALĖJE 
TORONTO LIETUVIŲ JAUNIMO MENO MĖGĖJŲ GRUPĖ 

stato penkių veiksmų ir trijų paveikslų Šillerio dramą

"ViliusTellis”
Bilietai gaunami “Tulpės” svetainėje, “Tėviškės Žiburių” knygyne ir po pamaldų parapijų

TORONTE VAIDINAMA TIK VIENĄ KARTĄ.

J.E. vysk. Fr. Allen, kuris šį sek
madienį dalyvaus 11 vai. pamal
dose šv. Jono Kr. par. bažnyčioj.

Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Vasario 16-tosios, Lietuvos 

Nepriklausomybės šventė, para
pijos bažnyčioje iškilmingai mi
nima šį sekmadienį, vasario 19 ■ 
d. 11 vai. pamaldose. Iškilmėse 
dalyvauja Jo Eksc. Toronto vys
kupas Francis V. Allen. Giedos 
TLCh. “Varpas”, dir. muz. St. 
Gailevičiaus. Bažnyčioje organi
zuotai su vėliavomis dalyvauja 
kūrėjai savanoriai ir Toronto 
skautai. Į bažnyčią prašoma at
vykti dešimt minučių prieš 11 v., 
kad būtų galima planingai' ir 
tvarkingai pravesti iškilmes. 
Liet, organizacijas kviečiame 
šventės proga padėti gėlių prie 
paminklo už Lietuvos didvyrius.

— ŠĮ trečiadienį — pelenų 
dieną prasideda gavėnia. Gavė
nios metu parapijos bažnyčioje 
kiekviena penktadienį 7, v.v. ap- 
vaikštoma Kryžiaus Keliai, o |
kiekvieną sekmadienį giedami ' Savanoriai - kūrėjai 1 
Graudūs verksmai, (šį sekma-; į ruošiamas Nepr. šventės minė
dieni, dėl Vasario 16 minėjimo, 
vakarinių pamaldų nebus).

— Parapijos kunigai šią savai
tę lankosi: Gilmour, Clendenan, 
High Park, Quebec ir Pacific 

. ‘gatvėse. . . .
-—Parapijos susirinkimas įvyks 

kovo 4 d. tuojau po 11 vai. pa
maldų, parapijos salėje. Susirin
kimas bus pravestas laike įparap. 
agapės, vadovaujamos KLK Mo
terų D-jos skyriaus.

— Sutuokta: Petras Stepanaus- ■ 
kas ir Beryl. P. Whitepaine.

Prisikėlimo parapijos žinios 1
— Šį trečiadienį Pelenų die- Į 

i ą. 7 vai. ryto laiminami pele-1 
nai ir jais pabarstomos tikinčių
jų galvos prieš 7, 7.30 ir 8 vai. šv. 
Mišias.

— Vasario 16 d., ketvirtadienį, 
8 vai. ryto gedulingcs šv. Mišios 
už žuvusius laisvės kovose. Gie
dos sol. V. Verikaitis. Tą pačią 
dieną 8 v.v. religinis susikaupi
mas. Jo metu giedos jungtinis 
“Varpo” ir parapijos choras. Pa
laiminimą Švenčiausiu suteiks 
Jo Em. Toronto kardinolas

— Šį sekmadienį 11 vai. šv. 
Mišios skiriamos Lietuvos Ne
priklausomybės paminėjimui.

Garbės sargyboje stovės To
ronto liet. Šaulių Sąjunga.

— Kiekvieną šeštadinį pamal
dų salėje 5-6 vai. v. klausoma iš
pažinčių.

— Sekmadieniais 10 vai: šv. 
Mišios skiriamos jaunimui, pri
ėjusiam pirmos komunijos iki 14 
m. amžiaus. Po Mišių bendri 
pusryčiai ir katechetinė pamoka. 
Praeitą sekmadienį netoli šimto 
gražaus jaunimėlio su tėveliais 
dalyvavo šv. Mišiose, ėjo' komu
nijos, o po bendrų pusryčių turė
jo pamoką. Visi tėvai raginami 

• siųsti savo vaikučius į šias pa
maldas.

— Praeitą sekmadienį įvyko 
parapijos susirinkimas. Dalyva
vo per 500 parapijiečių. Parapi
jos klebonas pateikė trumpą pa
rapijos finansinę apžvalgą. Išsi
plėtus parapijos veiklai buvo pa
prašyta iš parapijiečių aktyvios 
pagalbos. Tuoj buvo pasiūlyti 
kandidatai-pagalbon. Iš pasiūly
tų 40 sutiko padėti betkokiame 
darbe. Išrinktieji šaukiami susi- 
rinkiman. Bus sudarytos darbų 
sekcijos.

Pakrikštyti: Antanas Almis 
Zabulionis, Algis Linas šeškus, 
Julius Povilas Kairys, Raimun
das Stasys Račiūnas.

Jaunimo literatūrinei 
premijai

aukojo-' Spaudos B-vė “Žiburiai” 
$20 ir Toronto Liet. Kredito Ko
operatyvas “Parama” visuotinia
me indėlininkų susirinkime va
sario 12 d. $130.

Kultūros Fondo valdyba svei
kina ir labai džiaugiasi tokiuo 
mūsų ekonominių bendrovių 
jautriu supratimu — šiuo atve
ju konkrečiai prisidedant prie 
jaunimo literatūrinės premijos 
sudarymo.

KLB Kultūros Fondas.

jimo šv. Jono Kr. bažnyčioje va
sario 19 d. 11 vai. iškilmingas pa
maldas susirenka klebonijoje 
10.30 vai. ryto. Iš ten bus organi
zuotai su vėliava vykstama į pa
maldas. Visų skyiraus narių da
lyvavimas būtinas.

Skyriaus valdyba.
Toronto šaulių klubo 

nariai šį sekmadienį su vėliava 
dalyvauja iškilmingose 11 vai. 
pamaldose Prisikėlimo parapijos 
bažnyčioje ir minėjime College 

. i teatre.
Vasario 16 minėjimo 

išvakarės
Vasario 18 d. 7 v.v. Lietuvių 

Namuose Lietuvos Nepriklauso
mybės Talkos Toronto skyrius 
ruošia Vasario 16 d. išvakarių 
minėjimą.

Programoje: kalbės ministeris 
p. Vyt. Gylys ir adv. Julius Sme
tona iš Clevelando. Meninę prog
ramą išpildys solistai: p-lė M. 
Vilčiauskaitė ūLp. Br. Marijo- 
šius akompanuojant muzikui St. 
Gailevičiui. LNT valdyba.

Vasario 16 minėjimas ' 
jaunimui

Vasario 26 d. 3 vai. pp. Prisi
kėlimo parapijos salėje įvyks iš
kilminga Toronto skautų-čių 
tuntų sueiga paminėjimui Vasa
rio 16-tosios. Po oficialiosios da
lies ir pašnekesio jaunimui, me
ninėje dalyje: montažas, dainų 
pynė, piano, tautinių šokių gru
pė pasirodys su naujais šokiais ir 
tt. Minėjiman kviečiame jauni
mą, tėvus bei visuomenę.

Tuntininkai.
Išganytojo liuterionių 

bažnyčioje
lietuvių pamaldos Vasario 16 
šventei Toronte įvyko vasario 12 
d., kadangi kun. dr. Kavolis jas 
sekantį sekmadienį lanko Mont
realyje. Tautinei šventei skirtą 
pamokslą sakė svečias kun. An- 
sas Trąkis iš Čikagos.

Lietuviška radijo programa
Ryšy su Vasario 16 švente šio 

penktadienio “Songs of my 
People” programa, transliuoja
ma CBL stoties 740 banga penk
tadieniais 9.30 vai. v., yra ski
riama lietuviškai muzikai. Ją 
išpildys radiofono choras su or
kestru ir lietuviai solistai Aldona 
Stempužienė iš Clevelando ir V. 
Verikaitis, kurio rūpesčiu ji iš- 
tikrųjų ir suorganizuota.

Programa pradedama radio
fono choro daina “Draugai”, or
kestras groja Blezdingėlę ir kt. 
lietuviškus šokius, sol. Stėmpu- 
žienė dainuoja “Pamylėjau va
kar” ir “Vai niekur nėra”. Or
kestrui pagrojus keletą fragmen
tų lietuviškom temom, smuiku 
išpildoma “Siuntė mane motinė
lė” ir “Oi kas sodai”, o po to 
sol. Stempužienė su choru išpil
do “Užmigo žemė” ir “Karvelėli 
mėlynasis”. Pabaigoje radiofono 
choras išpildo Ramovėnų mar
šą, o sol. Verikaitis ’’Šėriau, šė
riau” ir “Už žalios girelės”.

Pastebėtina, kad ši programa 
pertransliuojama per CBC tink
lą visai Kanadai. Tad į ją reikėtų 
atkreipti dėmesį kitataučių ir ki
tose Kanados vietovėse.

CFRB “Canadian All” progra
ma (banga 1010), šį šeštadienį 
7.30-8 vai. v. taip pat skiriama 
Vasario 16 paminėti.

Minėjimas radijo bangomis
Vasario 18 d. 2-2.30 vai. pp. per 

Windsoro CBE - 1550 ir Toronto 
CJBC - 860 radijo stotis, paįvai
rinant lietuviškomis dainomis ir 
muzika, bus anglų kalba pami
nėta Lietuvos Nepriklausomybės 
šventė.

Programos iniciatoriai, Wind
soro lietuviai, visus kviečia pasi
klausyti ir kartu primena neuž
miršti pasiųsti, kad ir trumpą 
padėkos laiškutį sekančiu adre
su: CBE Radio Station,. Wind
sor, Ont. P.

Vilius Tellis jau čia pat
— šį šeštadienį jis pasirodys Pri
sikėlimo parapijos salėje.

Kodėl mes eisime jį pamatyti?
Nes laisvės mintimi norime 

pradėti rytdienos Nepriklauso
mybės minėjimą,

nes po triukšmingų Užgavėnių 
turime susikaupti gavėnios rim
tyje bei apsvarstyti ir mūsų tė
vynės nedalią,

nes norime Viliaus Telliaus ir 
nelaimingos motinos sūnų ko
vinga dvasia apvaldyti ir mūsų 
jauną atžalyną,

nes mes vertiname mūsų lie
tuviško meno ir kultūros puose
lėtojų pastangas ir stengiamės 
padengti tas didžiules išlaidas, 
kurias jie padarė sąryšyje su šio 
veikalo pastatymu,

nes Viliaus Tellio Toronte 
daugiau nematysime.

Taip, Vilius Tellis ištrauks iš 
mūsų akių ašarą, o ji atgaivins 
mūsų Tėviškės meilę. Jis paro
dys, kad ryžtinga kova už teisy
bę nugali smurtą. Jis šiurpu nu
dilgins mūsų nervus ir sužadins 
didvyriškos drąsos galią.

Štai dėl ko mes nei vienas ne
liksime neišvydę Viliaus Tellio.

Baltų Federacijai prašant 
pabaltiečių bendruomenės pa
skyrė atstovus į komisiją svars
tyti paruoštą Pabaltijo Federaci
jos konstitucijos projektą. Iš lie
tuvių į komisiją įeina: dipl. teisi
ninkas K. Girgaitis ir J. Palys 
bei dipl. ekonom. J. Karka. Iš 
latvių: latvių bendruomenės ir 
komiteto nariai pp. Svanks, 
Preisbergs ir J. Kampe. Iš estų: 
prof. Voldemaras Paets ir tauti
nio komiteto vicepirm. Aksel 
Luitsala. Trečią asmenį paskirs 
estų teisininkų draugija.

Komisijai vadovaus projekto 
autorius dr. M. Anysas. Baltų 
Federacijos prezidiumui prašant 
komisija susirinks pirmą kartą 
vasario 17 d.

Poną J. BLEIZGĮ ir jo šeimą, 
mirus Lietuvoje mylimam tėveliui ir broliui, nuoširdžiai 
užjaučiame

Motinų žygis prieš polio
Kanados Poliomelyčio Fondo 

Ontario padalinys vasario 15 d. 
ruošia didžiulę rinkliavą net 40 
Ontario miestų, kurią praves 
motinos.

Visi, kas galėtų paaukoti kovai 
su polio baisiąja liga, prašomi tą 
dieną uždegti prie įėjimo šviesą. 
Aukų rinkėjas tada žinos, kad į 
tuos namus reikia užeiti.

“Paramos” visuotinis 
susirinkimas

Toronto Liet. Kredito Koope
ratyvo “Parama” visuotinis na
rių susirinkimas įvyko pereitą 
sekmadienį TL Namuose.

Valdybos pranešimai parodė, 
kad “Paramos” veikla pereitais 
metais išsiplėtė ir metinis balan
sas pasiekė $155.906,03. “Para
ma” jau darosi žymus veiksnys 
Toronto lietuvių ūkinėje veik
loje. Šis susirinkimas patvirtino 
naują statutą ir paskolų nuošim
čius nuo 12% sumažino iki 9%.

Į valdybą perinkti pp. Šernas 
su Kiršoniu ir darinktas p. Mei
lus, į Kredito komitetą perrink
tas p. Budreika ir į priežiūros ko
mitetą išrinkti pp. Pabedinskas 
ir Dalinda.

E. Miliauskų ir
A. Jakimavičių šeimos.

II II III I

Gautas laiškas J. Žitkui iš Še
duvos. Atsiimti TŽ administrac.

Po dėka
Nuoširdžiai dėkojame pp. Rukšams> 

Kojeliams, Kastyčiui, Kozuliui, Pakalniš
kiui/ Braziukaičiui, Digliui už puikias su
ruoštas išleistuvių vaišes mums persike
liant į Edmontoną. A. ir A. Dudoniai.

Padėka
Mūsų mylimaimamytei, sesutei bei sū

nėnui Lietuvoje mirus, nustojome savo 
brangiausių artimųjų.

Šiose skausmingose valandose mus už
jautė ir suramino mūsų mieli giminės bei 
pažįstami.

Reiškiame padėkų savo giminėms p. 
M. F. J. Yokubynams, kurie šias skausmo 
valandas kartu su mumis pergyveno bei 
mus stiprino.

Dėkojame kun. P. Ažubaliui už miru
sių pagerbimų bažnyčioje.

Dėkojame mūsų prieteliams, kurie 
skausmo valandose mus užjautė bei pa
reiškė pagarbų mirusiems dalyvaudami 
pamaldose: pp. L. M. Malinauskams, U. 
J. Bleizgiams, M.. Kuzmickienei, M. A. 
Bumbuliams, L. A. Krakauskams, G. J. 
Kauliams, M. B. Norkams bei kitiems.

Už Jūsų nuoširdumą liekame Jums dė
kingi. Ed. Miliauskas ir

O. Miliauskaitė - Jakimavičienė.
Padėka

Dr. Urbaičiui už taip nuoširdų ir rū
pestingą gydymą mane nuo staigaus šir
dies priepuolio, praleidžiant prie manęs 
po keletą valandų dienos ir nakties metu 
mono namuose, o taipgi TT Pranciško
nams ir visiems lankiusiems mane ligos 
metu, širdingai dėkoju.

 Angelė Šmigelskienė.

Žurnalas “The Ensign”
Vasario 16 d. proga išspausdino 
du ilgesnius straipsnius apie Lie
tuvos neprikl. šventę ir lietu
vius Kanadoje ir įsidėjo du lietu
viškus paveikslus — Kauno vaiz
dą su rotuše ir dvi lietuvaites 
tautiniuose rūbuose.

Žurnalas yra redaguojamas 
nuo Panevėžio kilusio grafo R.W. 
Keyserlingko ir yra pasižadėjęs 
dažniau informuoti savo skaity
tojus apie Lietuvą. Jis leidžia
mas Montrealyje ir ištikrųjų yra- 
vienas iš geriausių politinių žur
nalų Kanadoje, turįs visą eilę ge
rų korespondentų visuose pasau
lio kraštuose.

Lėlių teatras
Jau ne pirmą kartą Toronte 

lietuvių vaikams yra rengiamos 
popietės su meniška programa. 
Jų organizatoriumi yra lietuviš
ko vaikų darželio rėmėjų būrelis. 
Teatro reikalais jau antri metai 
rūpinasi dr. Emilija Norvaišie
nė ir Elena Goceitaitė - Matu
laitienė. Lėlės vaidinimui gau
namos iš vieno anglų vaikų dar
želio.

Mažųjų susidomėjimas labai 
didelis. Tėvai mėgsta šias po
pietes ir savo vaikučius suvežą. 
Visa programa turi daug pasa- 
kiškumo ir humoro.

Vasario 12 d. 3 vai. pp. Prisi
kėlimo parapijos salėje įvyko 
šiais metais pirmas lėlių teatro 
pasirodymas, kuris praėjo sū di
deliu pasisekimu.

Teatro direktorius Meškinas 
Pūkis vedė visą programą ir 
pertraukų metu vaikams dalino 
dovanas. Buvo suvaidinta: Rud- 
nosio sūnus, Vardinės ir Afrikoj.

A. Šadeikienės vedama, Mai
ronio vardo mokyklos mokinių 
grupė pašoko keletą tautinių šo
kių. Po to dar parodyti filmai iš 
gamtos ir gyvulių teatro.

Kas mėgsta linksmai ir jau
kiai praleisti sekmadienio popie
tę, teatsilanko į vaikų teatrą. 
Mažoji publika gyvai reaguoja 
scenai — vaidinime dalyvauja 
visa salė.

Prie įėjimo buvo suaukota te
atro ir darželio reikalams $130.

SLA organizuotas 
pereito šeštadienio vakaras Pri
sikėlimo parapijos salėje praėjo 
su dideliu pasisekimu, dalyvau
jant apie 700 svečių. Visus, ma
tyti, patraukė linksma operetė 
“Viengungiai”, dalyviams pali
kusi malonaus įspūdžio. Būtų 
gera, jei ir kitos organizacijos 
nesitenkintų paprastais šokių 
parengimais, bet pasistengtų su
organizuoti ir kultūrinę progra
mą.

ATITAISYMAS
Pereitame “TŽ” numeryje įsi

brovė dvi nemalonios klaidos: 5 
psl. nepakeista antraštė: “Religi
nio meno paroda”, o turėjo būti: 
“Žiburių Spaudos B-vės susirin
kimas”. 7 psl. po kliše parašyta 
Toronto studentai akademikai, o 
turėjo būti skautai akademikai.

Mielus skaitytojus labai atsi
prašome.
ŠEIMA IEŠKO nuolatinio darbo tabako 
ūky. J. B., 486 Delaware Ave., Toron
to, Ont. Tel. KE. 9275.

išnuomojamas frontinis kambarys ll-me 
augšte su baldais, yra garažas. Telef. 
RO. 7-5652.

Išnuomojamas 1 ar 2 kambariai su viri
mu. Westminster - Roncesvalles. Telef. 
OL. 8329.

Nesu toks turtingas, kad galėčiau pigią 
prekę pirkti, — sako anglų priežodis.

MES SAKOME: Neturėsi savo namuose niekad geros muzikos 
ir to tikrojo dižaugsmo, pirkdamas tik pigios vertės arba men
kos kokybės radio aparatą arba muzikos kabinetą.
Kiekvienam geriausiai pasitarnaus plačiausiai pasaulyje pagar
sėję RADIO APARATAI arba MUZIKOS KABINETAI tik 
žinomų firmų:

Saba • Koerting - Blaupunkt
JIE GAUNAMI GENERALINĖJE ATSTOVYBĖJE —

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

Čia Jūs rasite geriausį pasirinki
mą TELEVIZIJOS APARATŲ 
prieinamiausiomis kainomis ir 

geriausiomis išsimokėjimo 
sąlygomis.

Skyriai bei Agentūros visuose 
didesniuose Kanados 

miestuose.

PARDUODAMA 
lietuviška svetainė -

valgykla
Patogios sąlygos.

Teirautis telefonu ME. 9490.

Vasario 16 Montrealyje
Šį sekmadienį, vasario 19 d. 

Liet. Nepriklausomybės šventė 
bus minima šia tvarka:

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

12.30 vai. šv. Jono bažnyčioj^, 
kampas Jeanne Mance ir Prince 
Arthur, liuterionių pamaldos.

Visos organizacijos ir draugi
jos kviečiamos šiose pamaldose 
dalyvauti organizuotai ir atsiųs
ti savo vėliavas su palydovais.

4 vai. pp. Plateau salėje, La- 
fontaine parke, įvyksta iškilmin
gas aktas koncertas, kurio me
tu tars žodį Lietuvos Laisvės Ko
miteto pirm. min. V. Sidzikaus
kas. Programą išpildys skautų 
vyčių būrelio tautinių šokių gru
pė, operos sol. E. Kardelienė, 
pianistas K. Smilgevičius, Mont- 
realio Dramos Teatras ir naujai 
įsikūręs Montrealio lietuvių re
prezentacinis choras, vedamas 
muziko A. Ambrozaičio.

Kadangi minėjimas prasidės 
lygiai 4 vai. pp., tad Montrealio 
visuomenė kviečiama nevėluoti 
ir galimai rinktis pusvalandžiu 
anksčiau.

Aukas renka Montrealio apy
linkės seimelio prezidiumas. Li
kęs pelnas bus paskirstytas pa
gal Montrealio seimelio plenumo 
nutarimą.

Prezidiumo pirmininkas.
Šv. Jono liuterionių bažnyčio

je, Jeanne Mance ir Prince Ar
thur gt. kampe, vasario 19 d., 
12.30 vai. pp. lietuvių pamaldos. 
Pamokslas skiriamas Nepriklau
somybės šventei.

Kun. dr. M. Kavolis.
Montrealio skautams. Lietu

vos Nepriklausomybės šventės 
minėjime skautai dalyvaują pil
nose žiemos uniformose. Pamal
dose dalyvaujama organizuotai 
ir Aušros Vartų bažnyčion ren
kamasi 10.30 vai. Tuntininkas.

Vytauto klubo šv. Kazimiero 
parap. naudai suruoštoji vaka
rienė vasario 11 d. visapusiai pa- 
vyko ir, spėjama, duos naujos • zija katastrofos .išvaįarėse. - 
bažnyčios statybos fondui per užgulė dideli finansiniai sunku- 
$500. Joje, tarp kitko, tolėliau ap- maj ^ėl mūsų pačių nerangumo, 
tartas Verdun miesto dalies į Sukruskime ir padėkime jai vėl 
stambių lietuvių vyrų projektas. atsikelti ir žengti šviesos ir tie- 
sumesti $3.000 ir nupirkti “Ver- sos keliu.

žiai išauklėtų vaikų, taip pat ii 
klebono kun. J. Bobino. Paliko 
nuliūdime žmoną, dukterį (žmo
ną lietuvio Kanados Royal Moun 
ted policijos nario) ir sūnų. Pa
laidotas iš prancūzų bažnyčios, 
kur gedulo mišias atnašavo kle
bonas kun. J. Bobinas.

Į Dows bravoro suruoštą lietu
viams vakarėlį vasario 10 d. atsi
lankė per 100 pakviestų lietuvitj 
vyrų ir moterų. Juos pasveiki
no korporacijos atstovas John R. 
Minogue ir bravoro Reception 
Services skyriuje per 29 metus 
išdirbęs Albertas Vaitekūnas. 
Trumpą ir linksmą vakarėlio 
programą pravedė M. Gudas, ku
ris iššaukė padainuoti šv. Kazi
miero parap. choro narę, Iz. Am- 
btazienę (vieną ir duetu su vyru 
Kaziu) ir p. Verbylienę, šv. Ka
zimiero parap. komiteto nario 
žmoną.

R. Rimšienė laimėjo per radijo 
CKVL stotį teikiamą vienos vers 
lo įstaigos dovaną.

Apie Kennebunkporte (Ame
rikoje) liet: Tėvų Pranciškonų 
ten turimas nuosavybes teko 
kalbėti su amerikiete turiste iš 
Kennenbunkporto. Ji sakė, tai 
puikūs pastatai, labai gerai pri
žiūrimi. Visos apylinkės ameri
konai katalikai keliaują kelio- 
liką mylių šv. Mišių klausyti Tė
vų Pranciškonų koplytėlėje.

Šv. Kazimiero parap. komite
tas Vytauto klube kovo 3 d. ruo
šia tradicinę šios parap. šv. Kazi
miero dienai paminėti vakarie
nę. Kadangi paprastai ši diena 
pasitaiko gavėnios metu, tai jau 
nuo senų laikų iš vietinės vys
kupijos lietuviams teikiama ypa
tingas atleidimas nuo pasninko. 
Taip minimas Lietuvos šventa
sis, kaip airiai, pavyzdžiui, mini 
šv. Patriką. ' V.

Vasario 16 gimnazijos 
rėmėjams

Brangūs Broliai ir Sesės,
> Jums jau žinoma, kad gimna-

duno Vyrų” vardu didįjį altorių 
naujoje šv. Kazimiero bažnyčio
je, tuo būdu įamžinant verdunie- 
čių vardą. Vakarienėn atėjo per 
300. Trumpas kalbas pasakė p. 
Džiaugys, klubo vardu ir klebo
nas kun. J. Bobinas. Dalyviams 
ypač buvo smagu pastebėti tas 
nuoširdus ir pasišventęs darbas, 
kurį parodė visokio amžiaus ir 
politinių minčių šeimininkės ir 
šeimininkai, sumaniai patarnau
ti prie stalų. Klebonas ir klubo 
valdyba jiems pareiškė užtar
nautą padėką.

Į darbą eidamas staiga mirė 53 
metų Juozas Smetona, Kanadon 
atvykęs 1928 m. Jis buvo storo
kai suklaidintas raudonųjų to 
meto auksaburnių, bet apie' prieš 
5 m. atgal atsisuko, paveiktas 
žmonos ir jos padoriai bei gra-

su-
181 !
ka-
iki 1

Lietuvių šeimos nelaimė
Prieš daugiau kaip mėnesį 

degė pp. Olekų namiukas, 
Manning Ave. Užsidegė nuo 
mino. Draudimo kompanija
šiol jokios pagalbos nesuteikė, 
taip pat ir iš lietuvių niekas ne
aplankė (išskiriant p. Daunius, 
atėjusius su pirmąjo pagalba).

Saogas sudraskytas ir apdegęs, 
lubos sukritusios, vanduo bėga į 
vidų, vaikai maži — 1 ir 3 metų, 
vėjai kaukia po koridorių, vyras 
bedarbis ir vaikai dabar serga 

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė be nUO tokių gyvenimo Sąlygų.
baldu ll-me augšte. Tinka šeimai. 3391 • .... ... --------
Ossington Ave., tel. LO. 4566.

Išnuomojamas frontinis kambarys su bal
dais, $6 savaitei ir kambarys su baldais, 
galima virti. Lansdowne - Dupont. Telef. 
ME. 5018.
Išnuomojamas butas i 2 kambarių ir vir- 

tuvės, ll-me augšte. Su baldais. 102 
Spencer Ave. — arti King St. tramva
jaus. Tel. ME. 5455, po 5 vai. vak.

Išnuomojamas frontinis kambarys su 
baldais, viengungiui. LO. 2940, Dundas- 
Gladstone rajone.

Išnuomojamas frontinis kambarys kam
barys ll-me augšet, galima išsivirti, vieta 
mašinai. Tel. RO. 2-4931.

Šeimai reikalinga skubi para
ma. Vakar aplankęs S. Petras.

Negaliu užmiršti tų rėmėjų, 
kurie su nepaprastu stropumu 
savo pareigas atlieka jau keli 
metai be pertraukos. Jie turi šei
mas, jie turi ir įvairių rūpesčių. 
Vieną kitą paliečia ir didesnė ne
laimė, bet savo įsipareigojimų 
neapleidžia. Tegul būna jiems 
garbė už mūsų jaunimui suteiki
mą sąlygų siekti mokslo.

Bet negaliu užmiršti ir tų, ku
rie, neretai gražiai pakalba ir 
parašo, bet duotojo žodžio nesi
laiko. O tokių mano žinioje esa
muose sąrašuose yra nemažai.

Mielieji, nenoriu Jums prime
timų daryti, bet jaučiu pareigą 
priminti, kad “be reikalo nepasi
žadėk, o pasižadėjęs savo žodį 
tesėk”.

Per vasario mėnesį savo užsi
likusių mokesčių vienu ar kitu 
būdu nesutvarkius, būsiu pri
verstas . paskelbti visuomenės 
žiniai pavardes.

Tikiuosi, kad kiekvienas, ku
ris žinote savo atsilikimą parei
gose, pasistengsite su manimi su-’ 
sisiekti ir taip reikalingus gim
nazijai pinigus įteiksite. Už ką 
savo ir alkanų vaikučių vardu 
tariu Jums širdingą padėką.

Pr. Šimelaitis.
Podtko

MLB D-jos Montreolio skyriaus v-ba 
nuojirdiai dėkojo,visiems tautiečiams at
silankiusiems j Maž. Lietuvos šventę.

Ypatingą padėką tariame svečiui, pre
legentui dr. M. Anysui, solistei G. But
kutei- čopkauskienei, aktorei B. Kleizai- 
tei - Kerbelienei, Montreolio Jūrų Skau
tams, p, Zigmui Lapinui ir visiems ki
tiems prisidėjusiems prie šventės ruo
šimo.

MLB D-jos Montreolio sk. v-ba.

A. Garbenis
NARYS TORONTO REAL ESTATE BOARD.

REKOMENDUOJA
1.

I)

ŽUKLAVIMO 
ir įvairius kitus 

SPORTO REIKMENIS 
su atitinkamomis nuolaidomis 

gausite tik

J. BERŽINSKflS
1212 DUNDAS ST. W., TORONTO, TEL. LA. 9547 

tie pot galima užsisakyti laivarm motorus bei įvairius medžioklinius šautuvus.

2.

REIKALINGI NAMAI PARDAVI

QUEBEC AVE., 9 komb. per 2 ougštus, otskiros narnos, vandeniu - alyva 
dildomas, 2 vonios, 3 garažai. Viso $18.500, įmokėti $6.000.

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

PRIE RONCESVALLES, 13 komb.; atskiras namas, vandens - alyvos šildy
mas,, 5 virtuvės, garažas. Viso $27.000, įmokėti apie $10.000. Geros 
morgičius balanse

AL GARBĖMS
REAL ESTATE

1611 BLOOR STREET WEST. TORONTO. ONTARIO 
TelefmMi: LO. 2738, LA. 8772. Vakarais HU. 8-1141.


