
Darbo, ne ginču. Nauji vėjai,! senos burės “
■ ■

DABARTINĖ KREMLIAUS 1MNIJA. KRITIKUOJA STALINĄ.Iš prigimties žmogus linkęs vertinti tvarką ir drausmingumą, 
tačiau pats dažnai tariasi esąs bendrųjų dėsnių neliečiamas. At
seit, tvarkingoje ir drausmingoje visuomenėje jis vienas galįs 
sau daugiau leisti. Dėl vieno juk kažinko neatsitiks! Bet kadangi 
šitokių sau daugiau pavelijančių visada yra ne vienas, bet didelė 
visuomenės dalis, tai nesant varžtų pairtų visa visuomeninė san
tvarka. Ji tad laikosi daugiausia dėka tam tikrų institucijų, tvar
kančių visą gyvenimą. Valstybėje tai jos organai, reikalui esant 
gali surasti vienokios ar kitokios rūšies sudrausminimo prie
monių. ‘

Tauta, gyvendama savoje valstybėje, tuo būdu yra drausmin
ga ar net įrikiuota į bendro žygio koloną. Visiškai kitokioje 
padėtyje yra tautos dalis atsidūrusi išeivijoje, ypač jei jos ryšys 
su savuoju kraštu yra negyvas arba jo visiškai nėra, jei išeivijoje 
esančioji tautos dalis yra atsijusi nuo viso krašto gyvenimo. La- 

' .blausiai tai juntama politinių, emigrantų tarpe. Čia sudrausmi
nimo priemonių niekas neturi. Jei ko jau nevaržo bendrieji idealai 
bei savanoriškas subordinavimas bendrųjų tikslų siekimui, toks 
jaučiasi niekam neatsakingas, nepripažįsta jokio autoriteto, taria
si pats galįs iškilti, vadu pasidaryti. O to vaisiai būna liūdnos 
rietenos ir net intrigos.

Pagarsėjo tuo kadaise vad. baltieji rusai emigrantai. Deja, 
tokių reiškinių prasikiša jau ir mūsuose. Atsiranda žmonių pa
neigiančių betkokiuos autoritetus, betkokias savas institucijas, 
šokančių naujas kurti, save, žinoma, jų priekin iškeliant. Sako
ma, kad anie senieji autoritetai esą nusigyvenę, neatlieką savo 
paskirties uždavinių, nors tuo pat metu nepasiūloma jokio naujo 
veiklos plano ir pačių neveikiama nieko. Triukšmavimas, šauks
mai apie kitų netinkamumą juk nėra veikimas, nėra joks pozi
tyvus darbas. Lygiai neturi jokios vertės mūsuose jau kelinti 
metai besitęsiąs ginčas, kas pirmesnis — dar užsilikę Valstybinio 
aparato nuotrupos ar iš pačios tautos kilęs visuomeninis organas. 
Ne pirmumas svarbu, bet veiksmingumas bei nudirbto darbo ver
tė. Ne pagal titulus tauta vertins savuosius veiksnius, bet pagal 
nudirbtus darbus. Dėl to ir mūsų visiems veiksniams reikia lin
kėti mesti pagaliau tą tuščią ginčą ir savo dėmesį sutelkti į kon
krečius uždavinius, imtis realaus darbo. Ginčai ir autoritetiĮ 
neatgaivins. Bet juos gali nušviesti darbai. Tik darbai. Vargas 
bus, jei visiškai pakriksime. O jau yra kas sukiojasi paliai tuos 
šunkelius, Saki nebėra jokio autoriteto. Beabejo tai ženklas, kad 
tam tikroje mūsų visuomenės dalyje prasideda nekantravimas 
ir dezorientacija. .Gaįla, kad dėl to ir kitiems tenka bereikalingai
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“Maištavimų bangavimas yra natūralus reiškinysj iad geriau 
visiškai nebotinas. Kas į šuntakius — teeinie. Jų tuo tarpu neat- 
/auksi. Autoritetų juk nėra. Paklajos ir grįš, o visi turėtų domėtis 
tik pozityviu darbu.'

VENGRIJA SIŪLO PASUS SAVO PABĖGĖLIAMS
Komunistinės Vengrijos vy- j bandymas susigrąžinti pabėgė- 

riausybė išleido dekretą, kuriuo Į liūs. Esą turintieji kitų kraštų 
leidžiama išduoti užsienio pasus : pilietybes nerizikuos grįžti, o be- 
visiems Vengrijos piliečiams, pa- : sinaudoją tarpt, pabėgėlio teisė-
sitraukusiems užsienin ir net 
priėmusiems svetimą pilietybę. 
Tuo būdu esą jie galėsią aplan
kyti savuosius, likusius tėvynė
je ir grįžti užsienin, jei to norės. 
Tai pirmas kartas, kad sovietų 
satelitinis kraštas teiktų tokias 
lengvatas pilietybei atgauti ir 
taip vilioti namo pabėgėlius. 
Dekretas palies apie 130.000 veng 
rų, gyvenančių Vakaruose. II D. 
karo pabaigoj apie 100.000 veng
rų pasitraukė bėgdami nuo raud. 
armijos. Nauja 25.000 pabėgėlių 
banga ūžtelėjo 1947-1949 m., be 
to, ir vėliau pasitraukdavo už
sienin apie 1.000 kasmet. Kol vei
kė IRO, jie buvo jos globoje, o 
dabar, kaip ir kitų kraštų pabė
gėliai, persikėlė užjūrin arba te
begyvena Europoj naudodamiesi 
pabėgėlių tarptautiniu statutu, 
priimtu Ženevoj 1951 m. Vien 
Prancūzijoj esą apie 12.000 veng
rų. Keli šimtai jų grįžo Veng- 
rijon, kai buvo išleistas 1955 m. 
balandžio 3 d. amnestijos įsta
tymas.

Didelė dauguma vengrų nau
ju dekretu 1956 m. sausio 2 d. ne
pasitiki ir mano, kad tai naujas

Balionai virš Sibiro
Po sovietų protesto JAV avia

cija nustojo leidusi balionus iš 
V. Europos, bet laivynas tebetę
sia bandymus iš Japonijos. Pas
taruoju laiku ji paleido eilę ba
lionų Aleutų salų kryptimi. Vie
nas jų, pasikeitus oro srovių 
krypčiai, pasuko Sibiro link 30.- 
000 pėdų augštyje ir kurį laiką 
per radiją perdavinėjo meteoro
logines informacijas, kol paga
liau nusileido ant Baikalo ežero. 
Jis pagamintas iš plastinės me
džiagos, su automatiniu radijo 
siųstuvu ir meteorologiniais, 
įrankiais, galįs lėkti 100 mylių į 
valandą. ,

Ta proga prisimintina, kad 
kom. Lenkijos vyriausybė pa
reiškė, esą Kanados užs. r. min. 
Pearson gyvybė buvusi pavoju
je, kai skrido per Lenkiją, nes 
arti sprogęs vienas balionas ir 
apdeginęs 3 lenkus. Otavoje bu
vo pareikšta, kad niekas tokio 
pavojaus nebuvo pastebėjęs.

mis bevelija turėti vad. “kelio
nės pasus” nei komunistinės 
Vengrijos pasus, į kuriuos, be to, 
Vakaruose žiūrima su nepasiti
kėjimu. Be to, su pabėgėlio pasu 
lengviau gauti darbą, kelionės

Varžosi dėl pabėgėlių
Prieš dešimtį metų visi kratė

si pabėgėlių, plūstančių iš Rytų 
ir ieškančių prieglaudos. Dabar 
gi dėl jų prasidėjo varžytynės: 
jų nori Australija, JAV, Kana
da ir P. Amerika. Netgi V. Eu
ropos kraštai ėmė juos brangin
ti. Antai Austrijoje dar tebėra 
132.000 vokiečių be pilietybės. 
Vieni jų yra atkilę iš Pabaltijo, 
R.’ Vokietijos, kiti iš Jugoslavi
jos ir kt. Balkanų kraštų. 183.- 
000 jų per pastarąjį dešimtmetį 
priėmė Austrijos pilietybę; o 
dėl likusių dabar varžosi eilė 
kraštų. Siūlo jiems pilietybę so.- 
vietiniai kraštai, V. Vokietija, 
Kanada ir Australija. V. Vokie
tija pabėgėliams vokiečiams iš 
Lietuvos, Lenkijos, 
jos, Ukrainos

Čekoslovaki-
Jugoslavijosir Š

į:#:

vietų okupacijos pagerbti savo mirusiųjų.

20-tame So v. Sąjungos komu- 
itistų kongrese Maskvoj gen. se
kretorius Chruščiovas pasakė 
programinę kalbą. Iš jo ir kitų 
kalbų galima spręsti apie naują 
Sovietų liniją.

“Esame nenugalimi”
Su padidėjusiu pasitikėjimu 

Chruščiovas pabrėžė seniai ko
munistų kartojamą šūkį — “esa
me nenugalimi”. Jis kalbėjo: 
“Esame nenugalimi, nes esame 
ne vieni. Keli šimtai milijonų 
žmonių broliškoj Kiniečių res
publikoj ir kitur turi tą patį tiks
lą kaip ir mes. Esame nenugali
mi, nes turime paramą kitų tau
tų ir valstybių, kurios nusikratė 
svetimu jungu bei kolonine prie
spauda. Esame nenugalimi, nes 
turime viso pasaulio darbininkų 
paramą. Niekas negali išstumti 
mūsų iš užimtųjų pozicijų. Nie
kas negali priversti mus atsisa
kyti nuo taikos, demokratijos ir 
socializmo gynimo”.

Sukomunistinti pasaulį
Chruščiovas taip pat kartojo 

senąjį bolševikinį revoliucijos 
tikslą — sukomunistinti visą pa
saulį. Tiktai ikišiol leninizmo - 
stalinizmo sekėjai skelbė, kad 
tai neįmanoma be klasių kovos 
ir be karo. Chruščiovas gi teigė, 
kad tai nėra būtina. Esą komu
nistai įvairiuose kraštuose yra' 
dabar tokie stiprūs, kad komu
nizmas galįs būti įgyvendintas 
be civilinio karo, netgi pasinau
dojant parlamentine sistema.. 
Tam esą reikia organizuoti “liaų- . 
dies..frontu^’\J<urie apimtų ko-/ 
mūnistus ir socialistinius sąjū-’ 
džius, turinčius skirtingas nuo-* 
mones dėl perėjimo formų iš ka
pitalistinės į socialistinę santvar
ką. Kiekvienas kraštas turįs 

vizas ir kt. lengvatas. Nusikalti
mo atveju pabėgėlis, pagal tarpt, 
statutą, negali būti deportuotas 
į jo gimtąjį kraštą prieš jo no
rą, o karo atveju jis esą nebus 
laikomas priešu. Manoma, kad 
naujasis dekretas, bent artimoj 
ateity, mažai tepalies vengrų iš
eiviją, nebent pasikeistų tarp
tautinė būklė.

išleido įstatymą, kuriuo suteikė 
automatiškai Vokietijos piliety
bę, išskyrus tuos, kurie pareiškė 
nenorą tuo pasinaudoti. Kitiems 
vokiečiams pabėgėliams tas įsta
tymas irgi taikomas, jeigu jie 
yra tarnavę vokiečių kariuome
nėje ir nėra priėmę kitos pilie
tybės; jie betgi turi paduoti pra
šymą.

Neapsisprendusių vokiečių pa
bėgėlių Austrijoje yra: 66.000 iš 
Jugoslavijos, 29.000 iš Čekoslo
vakijos, 27.000 iš Rumunijos, 
5.000 iš Vengrijos ir 2.800 iš Len
kijos. Manoma, daugumas jų ap
sispręs už Vokietijos ir Austri
jos pilietybę ir retas kuris drįs 
grįžti į komunistų 
kraštus.

valdomus

iltinės santvarkos 
urines aplinkybes.

’ * iš anksto dik-

siekti komu 
pagal savo i 
Esą niekas ne^a _ 
tuoti kaip turi būti įgyvendin
ta revoliucija į atskiruose kraš
tuose. Tai ypač buvo taikoma 
Juslavijai ir ki kraštams, kurie 
jaučiasi savarankiškesni.

Atleist, varžtus
Pagal ChruSiovo liniją, esą 

reikia atleisti varžtus ir viduje ir 
užsienyje. Nors savo karjeros 
pradžioj Chruščiovas nebuvo pa
lankus Malenkovo planui duoti 
gyventojams daugiąu gaminių, 
bet paskui, matyt, įsitikino, kad 
tai būtina ir partijos kongresui 
pareiškė, esą I960 m. gyventojai 
gausią triskart' daugiau kasdie
nio gyvenimo reikmenų. Sun
kioji pramonė dirbsianti ir to
liau, nors ir ne jąačiu greičiau
siu tempu, nęs dar esą “taikos” 
priešų.* “Taikos” stovykla šian
dieną turinti 1.500.000.000 žmo
nių, ir todėl kapitalistinių kraš
tų apsupimas nebesąs pavojin
gas. Be kitko jis paminėjo, kad 
kaikurioms darbininkų katego
rijoms būsiąs padidintas atlygi
nimas 30'^ ir įvesta 7 vai. darbo 
diena. Daug dėmesio būsią ski
riama Sibirui, kur auganti di
džiulė nauja pramonė..

Arba karas, arba taika
Plojant 1.600 partijos atstovų 

Chruščiovas pareiškė, tesą du 
keliai: “taikingas sugyvenimas 
arba karas”, Spv. Sąjunga esan
ti, pirmojo todėl pa
siryžusi: l.j^pfcr^^įįBgasten- 

šiuš' su * irauS^^’S^oSra^ų 
kraštais; 3. pagerinti santykius 
su Indija, Burma, Afganistanu 
ir kt. kraštais, nepriklausančiais 
prie karinių sąjungų; 4. siekti 
darnesnio sugyvenimo su JAV. 
D. Britanija ir Prancūzija; 5. bu- i laisvinimo veiksmams. Vokiečių i i * , i ______ _  • narpišlfp <avn simna-dėti, kol yra taikos priešų, ne
silpninant savo karinio pajė
gumo.

Negarbins Stalino
“Pravdos” vyr. red. Šepilov 

kritikavo Malenkova už sunkio
sios pramonės nevertinimą, o 
Molotovą už nuomonę, kad Ru
sijoj tesą padėti tiktai socializ
mo pagrindai ir gyrė Chruščio
vą. Miko j anas gi, gruzinas, išdrį
so kritikuoti patį Staliną. Kon
grese paaiškėjo, kad Stalinas ne-

i besąs komunizmo mokytojas ir 
kad centrinis komitetas prisilai
kąs Lenino. C. Komitetas esąs 
nusistatęs prieš asmens garbini
mą kaip nesuderinamą su mark
sizmo - leninizmo dvasia, nes jis 
reiškia nevertinimą liaudies ir 
kolektyvinio autoriteto, besireiš-

{tempimas Ispanijoj dėl studentu
Pastaruoju laiku padėtis Ispa

nijoj staiga įsitempė, kai Madri
do universiteto studentai pradė
jo kelti revoliuciją prieš falan- 
gistus — valdančią krašto parti
ją. Riaušės truko un-to pastatuo
se ir gatvėse tris dienas. 20 as
menų buvo sunkiai sužeisti, 50 
suimta. Riaušininkams raminti 
gen. Franco pasiuntė 1.400 poli
cininkų su įsakymu panaudoti 
ginklą, jeigu reikės, o falangis-

kiančio kom . partijoj. Niekas 
betgi nepeikė Stalino už svetimų 
žemių grobimą ir tautų pavergi
mą. Matyt, tai sutinka su mark
sizmu -leninizmu...

Senos burės...
Iš 20 kompartijos kongreso su

sidaro įspūdis, kad su naujais 
žmonėmis Kremliuje ateina ir 
kaikurie nauji vėjai, bet burės 
— idėjos ir tikslai — pasilieka 
tos pačios. Gal tie vėjai ateityje 
taps reikšmingesniais, bet tuo 
tarpu nėra duomenų manyti, kad 
komunizmas keičiasi iš pagridų. 
Ir praeityje buvo įvairių posū
kių, bet vis tai taktiniai ėjimai, 
kurie ir. pačią marksizmo teori
ją savaip pakreipia.

VLIKo susitikimas 
su vokiečiu politikais

Vasario 16 proga VLIKas Vo
kietijoje surengė priėmimą Bon- 
noje vasario 19 d., spaudos klu
be vokiečių politikams ir visuo
menės veikėjams. Iš lietuvių da
lyvavo VLIKo pirm. J. Matulio
nis, Vykd. Tarybos pirm. A. De
venienė, užs. r. valdytojas dr. P. 
Karvelis, Baltų Instituto dir. 
prcrf. Z. Ivinskis, Raud. Kryžiaus 
pirm. kun. dr. L. Gronis, LB 
pirm. A. Žemaitis, Stud Sąjun
gos pirm. P. Jurkus; iš vokiečių 
,— feder. vyriausybės min. W. 
Kraft, feder. parlamento nariai 
dr. Puender ir Muckermann,
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Liepsnš. Pirmininkai — J. Ma
tulionis ir A. Devenienė savo 
kalbose padėkojo V. Vokietijai 
už nepripažinimą Lietuvos oku- 
cijos ir duotas sąlygas Lietuvos 

kalbėtojai pareiškė savo simpa
tijas Lietuvai, linkėjo jai laisvės 
ir kartu gėrėjosi lietuvių tremti
nių vedama kova už laisvę. Vi
siems padėkojo dr. P. Karvelis 
už dalyvavimą bei pareikštas 
simpatijas kenčiančiai Lietuvai.

— Helsinkis. — Baigus savo 
kadenciją Suomijos prezidentu 
išrinktas min. pirm. Urho Kek
konen, ūkininkų partijos narys, 
gerų santykių šalininkas su so
vietais ir vakariečiais. Jis nu
rungė socialdemokratų atstovą 
K. Fagerholm 2 balsų dauguma.

JAV leido gabenti tankus į 
Saudi Arabiją, nors buvo laiki
nai visą siuntą sulaikiusi. JAV 
žydų organizacijos prieš tai de
monstravo.

tų milicijai buvo įsakyta pasilik
ti savo kareivinėse. Tvarka gat
vėse buvo atstatyta, bet kliuvo 
ir studentams, ir un-to vadovy
bei, ir dviem ministeriam. Septy
ni studentai, kaikurie žymių fa- 
langistų sūnūs, liko ištremti iš 
Madrido, un-to rektorius ir tei
sių fakulteto dekanas atleisti iš 
pareigų, du ministerial — švieti
mo ir Falangos gen. sekretorius 
—atsistatydino. Be to, gen. Fran
co laikinai atšaukė kaikurias 
laisves krašte: judėjimo, suėmi
mo bei įkalinimo be teismo.

Riaušės prasidėjo iš studentų 
nepasitenkinimo esama tvarka 
organizaciniame gyvenime. Pa
gal veikiančius nuostatus, un-te 
veikia tik viena studentų orga- 
nizacoja “Sinliicato Espanol Uni- 
versitario” falangistų vadovy
bėj. Kilus sumanymui organi
zuoti studentų kongresą, 3.000 
Madrido un-to studentų padavė 
prašymą rektoriui, kad leistų iš
rinkti atstovus. Rektorius dr. P. 
L. Entralgo, nepaisydamas fa
langistų protesto, leido. Kai pa
sirodė, kad rinkimuose falan
gistų atstovai visiškai pralaimi, 
atėjo įsakymas nutraukti rinki
mus ir prisistatė falangistų mili
cija. Studentai įniršo ir pradėjo 
muštynes, kurios išsiplėtė net į 
gatves. Studentai šaukė prieš fa- 
langistus ir prieš monarchistus. 
Šis įvykis, pirmas per 17 m. gen. 
Franco valdymo metu, gali turė
ti įtakos į numatomą monarchi
jos atstatymą.

proga. *

Savaitės įvykiai
Prancūzija, vidaus ir užisenio problemų kamuojama, lėtai ir sun

kiai ieško sprendimų. Naujai sulipdyta vyriausybė iš socialistų ir 
radikalų nors oficialiai nėra liaudies fronto vyriausybė, tačiau 
praktiškai jam artima, ir gausi komunistų partija ikišiol remia ją 
savo pečiais, matyt, vykdydami dabartinę Kremliaus taktiką (žiūr. • 
atskirai). Vyriausybė, jausdama silpnas kojas, tos paramos nenie-; 
kiną, nors oficialiai to ir nesako. '

Naujasis parlamentas, vos pradėjęs darbą, susidūrė’su vidaus. 
sunkumais. Gausi kairė ėmė kib- ®------------------------------ —------
ti prie kraštutinės dešinės — pu- ’ prisijungimo klausimą spręsti-
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įvyko didelės 
nebuvo nuo 
buvo paleisti 
staliukai . . .

žadistų; kurie pravedė 52 asto- 
vus. Buvo rasta argumentų prieš 
12 pužadistų. Esą, jie neteisėtai 
pakliuvę į parlamentą. Balsavi
mo keliu buvo norėta vieną jų 
atstovą nusodinti ir panašiai pa
sielgti su likusiais 11. Tada Jean 
Damasio, tvirto sudėjimo puža- 
distas, ėmėsi “gudrybių”: išėjo 
kalbėti ir tol nenulipo nuo tribū
nos, kol atstovai pakėlė triukšmą 
ir posėdis buvo nutrauktas. Se
kančią dieną, kai parlamentas 
rengėsi balsuoti, tas pats Dama
sio pagriebė urną ir bandė bėg
ti, bet komunistų atstovai ėmė jį 
mušti. Pužadistai gi šoko gelbė
ti, ir parlamente 
muštynės, kokių 
1934 m. Darban 
kumščiai, kėdės, 
Sargai bandė skirti besipešan
čius, bet nesėkmingai. Pirminin
kaujantis turėjo nutraukti posė
dį, kurį vėliau galėjo tęsti po Da
masio atsiprašymų.

Didžiausia šiuo metu Prancū
zijos problema — Š. Afrikos ko
lonijos. Nors min. pirm. Mollet 
pats aplankė Alžeriją, bet be pa
sisekimo. Grįžęs pareiškė, kad 
turįs planą Alžerijai, kurio pa
grindiniai punktai — laisvi rin
kimai ir ūkinio gerbūvio pakėli
mas. Plapas dar nesęs galutinai 
paruoštas. Su Maroko sultonu 
Ben Jussef, atvykusiu Paryžiun, 
tariamasi dėl nepriklausomybės. 
Sultonas su savo vyriausybe rei
kalauja taip pat suvienyti kraš
tą: prijungti Ispanijos valdomą 
Maroką ir tarpt. Tanžero sritį,

Malta už Britaniją
Kai beveik visur vyksta kovos 

už nepriklausomybę, Maltos sa
la nusiteikusi prisijungti prie D. 
Britanijos. Ikišiol ji buvo domi
nija, bet turėdama tik apie 300.- 
000 gyv. ir mažas ūkines galimy
bes, nepajėgia pasiekti didesnio 
gerbūvio. Darbiecių vyriausybė, 
vadovaujama Dom Mintoff, su
sitarusi su D. Britanija, pavedė1

gyventojams referendumo keliu. 
Už prisijungimą pasisakė 74,8% 
iš 90.343 balsavusių. Turėjo tei-! 
sę balsuoti 152.000, balsavo tik 
60^/. Stebėtojų nuomone, rezul-. 
tatai nerodo aiškios persvaros, 
nes balsavusieji už prisijungimą 
sudaro tik 44,5% visų turėjusių 
teisę balsuoti. Pagrindinė to 
priežastis — Maltos katalikų ar- 
kiv. neigiamas nusistatymas, nes 
nebuvo duota jokių garantijų K. 
Bažnyčios laisvei auklėjimo, mo
terystės ir pan. klausimuose.

Kirpras prieš Britaniją
Kipro salos gyventojai graikai 

su nepaprastu atkaklumu • tebe
tęsia kovą prieš britus. Beveik 
kiekvieną dieną įvyksta britų 
karių užpuolimai, demonstraci
jos ir tt. Juo toliau, juo tos kovos 
labiau įkaitina kipriečius, ypač 
jaunimą, netgi moksleivius. Bri
tų vyriausybė pagaliau po ilgų 
derybų su arkiv. Makarios, lais
vės sąjūdžio vadu, įteikė oficialų 
pasiūlymą, kuriuo britai sutinka 
leisti kipriečiams ateityje apsi
spręsti, bet ne dabar, kol tarp
tautinė padėtis nėra nurimusi. 
Taip pat sutinka jie duoti kip
riečiams savivaldą pasiliekant 
sau salos gynybą ir užsienio po
litiką. Turkų mažumos teisės nu
matytos apsaugoti.

Nebebaus mirtimi
D. Britanijos parlamentas 293 

balsais prieš 262 panaikino mir
ties bausmę. Atstovai "balsavo ne 
pagal partinę priklausomybę, 
bet pagal savo sąžinę. Ypač karš
tai rėmė mirties bausmės panai
kinimą darbiečiai ir po balsavi
mo jie triukšmingai džiaugėsi. 
Prie jų prisidėjo balsavimą se
kusios moterys ir veikėjai sąjū
džio, kuris per 150 metų kovojo 
prieš mirties bausmę. Edenas, 
kurio vyriausybė buvo linkusi 
nepanaikinti mirties bausmės, 
pareiškė imsis pykdyti šį įstaty
mo pakeitimą, kuris esą kol kas



‘t? t Tikt tor 4
1
 :*

Tėviškės Žiburiai
THE LIGHTS OF HOMELAND

Publish'd by Lithuonian R.C. Cultural Society of Conode 
S A V A I TH AS TIS

Redaguoja Dr. A Šapoka 4r Dr. Pr. Gaidamavičius 
Leidžia Kanados Lietuvių katalikų. Kultūros Draugija 

Prenumerata Kanadoje ir JAV metams $4.00, pusmečiui $2.50 
Kitur: metams $4.5(1, pusmečiui $2.50 

įmokčje nemažiau $10 laikomi garbės prenumeratoriais 
Už skelbimų turinį redakcija neatsako.

M1 Dėmias SI. Ww Termito, Ont. Canada Telef. EM. 84IIJ,

GAVĖNIOS RIMČIAI

PENKIOS PAKOPOS
v Dvylika km nuo Nazaheto yra 
mažas Naimo miestelis. Čia įvy
ko didelis stebuklas. Jaunikaitį, 
lydimą į kapines, Išganytojas 

..prikėlė iš mirties ir gyvą atida- 
vė jo motinai.

Iš mirties prikėlimo stebuklas 
dvasine prasme kartojasi tūks
tančiais kartų nuo to meto, kada 

- Viešpats Jėzus įsteigė Atgailos 
„sakramentą, kada jis tarė apaš-

Sventąją Dvasią. Kam nuodėmes 
atleisite, tam jos atleistos, ir kam 

-sulaikysite, jos sulaikytos (Jon.

Penkios Atgailos sakramento 
dalys yra tarsi paikios pakopos 
per kurias dvasiškai miręs žmo
gus .iškopia į gyvenimą — gauna 
nuodėmių atleidimą, atgauna 
prarastąją Dievo malonę.

Tėra du keliai, vedą į dangų: 
arba visiško nekaltumo, kaip kū
dikių po krikšto, arba atgailos 
kelias tiems, kurie po krikšto 
įpuolė į sunkią nuodėmę. “Jei
gu atgailos nedarysite, visi taip 
pat žūsite” (Luk. 13, 3).

Kas yra atgaila? Graikiškai ji 
vadinasi metanoia - pakeitimas 
savo vidinio nusistatymo, kiek 
jis priešingas Dievo valiai. At
gaila tai gailestis, tai sielos 
skausmas dėl nuodėmių, tai nu
sigręžimas nuo tvarinių ir atsi
gręžimas į Dievą.

Kristus atgailą pakėlė į sak
ramentą. Tai gražiausia Jo my
linčios Širdies po prisikėlimo do-

vana. Tai nuolatos mūsų pagal
bai ištiestos Kristaus rankos. 
Bažnyčios Tėvai vadina, atgailos 
sakramentą antruoju krikštu, iš
sigelbėjimo lenta po laivo sudu
žimo. *
,,“Išpažinimas blogų darbų yra 

pradžia gerų darbų” — šv. Au
gustinas. ,

“Kas ieško sielos ramybės, jos 
neras tol, kol nešios savy nera
mybės šaltinį” — šv. Ignacas 
Loyola.

“Išpažintis nėra sąžinės tiro
nija, ji yra sąžinės išlaisvinimas 
iš nuodėmių belaisvės” — kard. 
Faulhaberis.

Klemensas Brentano, žinoma
sis' vokiečių rašytojas, 1816 m. 
susipažino Berlyne su Liudvika 
Hensel, protestantų pastoriaus 
dukterimi. Vieną vakarą jis ėmė 
jai skųstis, kad neturįs ramy
bės, kad esąs nelaimingas. Ta 
mergaitė jam ir tarė: “Kam jūs 
tai man sakote? Ar negeriau bū
tų, kad tai, kas jus slegia, pasa
kytumėte kunigui per išpažin
tį?”. Jis susigėdo, kad jo, katali
ko, pareigą primena protestantė, 
pastoriaus duktė. Po 10 m. per
traukos Kl. Brentano priėmė At
gailos sakramentą ir atgavo pra
rastą ramybę.

Gavėnia yra atgailos laikas. 
“Darykite atgailą, nes dangaus 
karalystė arti” (Mat.. 3, 2). “Kaip 
didis yra Dievas, taip didis yra 
jo gailestingumas” (Sir. 2, 23).*

K. J. Gutauskas.

Pagerbti darbo sąlygas
Ispanijoj pasunkėjo pragyve- naudojasi palikdami varge mill 

nimas ypač darbininkams ir ūki- janus gyventojų. Laiške sakoma 
ninkams, kai ėmė kilti pramonės “Mūsų augštieji sluogsniai, atro- 
gaminiu kainas nripš trie rr>ėr> dn.
Atlyginimų kėlimas visame kraš 
te yra tvarkomas vyriausybės 
dekretu, ir darbdaviai savo .nuo-

darytas prieš metus, bet per tą 
laiką padėtis gerokai pasikeitė. 
Kol kas vyriausybė importuoja 
pigesnes prekes iŠ užsienio ir 
parduoda savame krašte, kad 
tuo būdu prilaikytų pramonės 
gaminių kainas.

Susidariusia padėtimi yra su- 
•sifūpinę Ispanijos vyskupai, ku
rie sudarė tam reikalui sociali
nį komitetą, kuriam vadovauja 
Malagos vyskupas A. Herrera, 
žinomas sociologas. Pirmas jo 

. žingsnis kaip socialinio komite
to vadovo buvo ganyt, laiškas, 
kuriame jis primena, kad krašto 
turtai esą neteisingai paskirsty
ti: sauja privilegijuotųjų jais

Maskvos Intelektas
Maskvos pajėgumas galvoti, lauš komunikate* skelbiančio

vis ryškėjo. Nežiūrint daugkar
tinių užtikrinimų — “Mes per
ėmėme iniciatyvą“ — Maskva 
ėjo, kaip ėjusi. Šūkavome apie 
mūsų “containment plus” bloka
dą (įvairiausių karinių punktų)

pradedant Kinija, netekome pu
sės Indokihijos, Tibeto, šiuo mo
mentu slysta Afganistanas. Im
ponavo Maskvos diplomatinis 
žaidimas: Afganistanui žadėjo 
prijungti atplovę iš Pakistano 
“Puštunistaną”, gi Pakistanui 
žadėjo nieko nepiauti, jei tik jis 
pasitrauktų iš SEATO pakto, su
tartų draugauti ir prekiauti. Jei 
tik Pakistanas užtikrintų “visiš
ką neutralumą”, Maskva atšauk
tų ir savuosius komunistus iš pa
jėgaus pogrindžio ir viskas būtų 
gerai. Jei Amerika, kurios ma
žiausiai 95% nežino apie ką 
vyksta kalba, buvo pastatyta 
prieš Maskvos sukurtą dilemą— 
padėsi Afganistanui, užsius Pa-; 
kistanas, padėsi Pakistanui, 
Maskva pasirūpins, jog Chruš
čiovo ir Bulganino sužavėti be
raščiai indusai pakars neutralis- 
tą Nehru. Pastarasis, dar taip ne
seniai kartojęs, jog “komuniz
mas, kaip atgyvenusi sistema nė
ra pavojinga” (matyt, taipgi ne
sugebąs pramatyti ir Vakarų ig
noruojamą rusiškojo Petro I lai
kų imperializmą), buvo tikriau
siai išgąsdintas pranešimų, jog 
tiek svarbioje Andhra provinci
joje, piliečiai sveikino rusus ti
ronus be jo policijos prašymo. 
Paskutiniuose rinkimuose komu
nistai laimėjo dvigubai balsų. 
Rūpinos Nehru, rūpinos Londo
nas su Vašingtonu, tačiau nesi
matė, kad Vašingtono deklaraci
ja būtų kas daugiau nei “status 
quo“ išlaikymas.

Maskva visur vedė
Maskvos radijas visomis kal

bomis ir dažnai, švietė apie “tik
rąją padėtį” lietuvių respubliko
je, bet toks atsitiktinai New-Yor
ke sutiktas šveicaras gydytojas , 
nusistebėjo, kad apie Lietuvą jis 
beveik niekad negirdėjęs “Voice 
of America” transliacijų anglų, 
vokiečių ar prancūzų kalbomis. 
Es~-,-keista, kad kai Maskva vare- 
apie “Vakarų kolonializmą”, va
kariečių radijai nedrįstą net už
kabinti rusiškąjį kolonializmą ir

? didel’g
nesąžiningumo laikotarpį. Jie 
nemato papiktinimo, kurį jie 
kasdien sukelia visame krašte ir 
neturi -hėt r mažiausio - supratimo 
apie nuotaikas, kurias sudaro jųlpaČioje Azijoje. Ir kultūrinėje
laikysena pramonėj, žemės ūky, 
universitetuose ir profesinėse 
grupėse.
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srityje Maskva rodė stebėtiną 
lankstumą — štai pav. ji kaltino, 
kad Maskvoje vaidinamos net 
negrų operetės, gi Amerikoje ne
sama nei vieno rusiško veikalo! 
(Išdavoje — pastarosiomis savai
tėmis Niujorko Broadway viena
me iš mažiausių teatrų, net be 
scenos, skubiai pastatyta kažka
da anksčiau vaidinta Čechovo 
“Vania”). Maskva plyšte plyšo 
apie juodukų studentų diskrimi- 
nacij'ą Alabamos universitete 
(Linkolnas turbūt karste apsi
verstų!), gi žinomiausi Amerikos 
sovietikos ekspertai dar ir šian
dien neskyrė “tautos” nuo “vals
tybės”. (Harry Schwartz, NYT: 
“kompartija valdo 220 milijonų 
tautą — nation...”). Nežiūrint 
mažų prošvaisčių “tautų išsilais
vinimo judėjimas” Sovietijdje 
amerikiečiams nebuvo visuotinai 
suprasta ■ sąvoka — sąmoningai 
slopinama Kerenskio indoktri- 
nuotų Valstybės Departamente 
karjieros diplomatų. Maskva, 
nežiūrint min. Dulles užtikrino, 
kad daugiau taip nebus, padarė 
didžiausią spaudos antelę iš “me
teorologinių balionų”. Tik po 
penkių dienų karo aviacijos mi- 
nisteris, matyt, gavęs šiaip taip 
JAV Prezidento leidimą po Tau
tinio Saugumo Tarybos posėdžio, 
sugebėjo atsikirsti, jog ir patys 
sovietai tokaūs balionus leidžią. 
Balionais betgi Maskva visiškai 
nustelbė, kitu atvejų kur kas

garsiau nuskambėjusį MVD pul
kininko Rostvorov liudymą JAV 
Senatui: visi Soviete “diploma- 
tai” esą specialiai apmokyti šni
pai. Priešpaskutinis ambasado
rius Vašingtone Paniuškin buvęs 
net MVD generolas (Amerikos 
spaudos reakcija buvo švelni. O 
kas būtų buvę, jei 1938 metais 
kas nors būtų pasakęs, kad Vo
kietijos ambasadorius yra SS 
generolas? Gera, žinoma, kad 
nors JAV Prezidentas neapdova
nojo Paniuškino išleisdamas 
augščiausiu JAV ordinu “US Le
gion of Merit”, kaip Trumanas 
apdovanojo Potsdame MVD gen. 
Kruglovą, išvykstantį malšinti 
sukilimo Lietuvoje!).

Maskva, gindama savo “gar
bę”, rado reikalo tuoj pat atrem
ti ir gen. MacArthuro tvirtini
mą, kad britai diplomatai Bur
gess ir McLean buvę sovietų šni
pai, kurie išdavę Maskvai jo ka
rinius planus. Mat, sovietų liau- 
dis4ėra informuojama, kad kapi
talistai šnipinėją, bet Kremlius 
tokiomis bjaurybėmis tik neužsi- 
imąs! Juk iki šiol ten niekas ne
žino apie “kankinius”, kaip Ro
senberg, Copion, Fuchs, Andriu
lis ar Prūseika. Kiti betgi manė, 
kad šiedu diplomatai (pasak NY 
Times su “tam’tikrais lytiniais 
palinkimais”) turės sustiprinti 
britų - sovietų draugystę.

Pabėgėlių intelektas
Maskvos pasisekimai vertė 

vėl persvarstyti pabėgėlių galvo
senos, planavimo ir veiklos 
veiksmingumą. Neigiamybe tek
tų laikyti, jog kaikurie prana
šesni mūsų laikraščiai, veiksniai 
ir šviesuoliai tebebuvo “suak
menėję” nuomonėj apie tokią di
namišką galybę kaip Sovietų 
Rusija. Vieni dėl savo ideologi
nio fanatizmo, kiti, dėl žilos se
natvės nematė reikalo nors tiek 
sugyvinti veiklą, kad į kiekvieną 
sovietų ėjimą bent būtų atkirs
ta. Vargiai ir mus pačius įtikino 
vedamieji apie katalikybės ir 
bendrai religijos persekiojimą, 
kai tuose pačiuose laikraščiuose 
pranešama, jog kompartijos su-

ir vrlztybčs lošor.’iis Ldo' 
tuvoje išspausdinta maldaknygė 
ir kalendorius,. Vedamuosiuose 
grąsinam nesiųsti siuntinių ir 
laiškų, -žinojorfwį kad nuo 195ą' 
m. tikrai nebūta trėmimų, apie 
tą patį laiką panaikinus “troika” 
teismus. Tie, kuriems grėstų- ko
respondencijos gavimo “pasmer
kimas” nei patys laiškų nerašo. 
Gi seniai, ligonys ir vargšai, likę 
bė niekieno globos, su džiaugs
mu buvo “paliekami ramybėje”, 
kaikurių laisvajame pasaulyje 
pasiteisinančių tų laikraščių pa
tarimais. Mes, kaip ir kaikurie 
Vakarų diplomatai sostinėse, no
rėtume ir šiandien laikyti Mask
vą “išsipūtusia varle”, o ji jau 
visas mauro j antis bulius!

Pripažinta visų galybe, Mask
va jau ’’nebesismulkina”. Štai 
visad gerai informuotas C. Sulz
berger iš Paryžiaus rašo: “Mask
va laiko, kad kova su religija yra 
laimėta; liekanos pačios išnyks. 
Tuo tarpu dabar jos reklamuo
jamos, toleruojamą jų hierarchi
ja. Aišku, Maskva tai daro labai 
savanaudišku išskaičiavimu”.

Nebebijo lietuvių?
NYHTribune sovietikos žino

vas Mr. Wolf neseniai skelbė, 
kad Maskva įrodė bijanti pa
vergtųjų tautų, užsipuolusi Ei- 
senhowerio kalėdinį sveikinimą. 
Ano sekmadienių NYTimes bet
gi rašė ką kita. Maskva suinten
syvino “taikingo sugyvenimo” su 
pabaltiečiais vajų, garantuoda
ma ir “pavyzdžiais” įrodydama 
savo gerą valią, tiems, kurie pa
sitrauks iš “naciijnalistinių ban-

darbavusio su okupantais Sovie
tų Sąjungoje!”

Geriau, nei Vašingtono ar Lon 
dono karjeristai, supratusi Pa
baltijo skriaudos įtaką pasaulio 
viešajai opinijai, Maskva siūly
dama pabaltiečiams “taikingą 
koegzistenciją” tikėjo neutrali
zuosianti efektyvią pabaltiečių 
politikų veiklą per Pavergtąsias 
Europos Tautas Niujorke ar įvai
rius laisvinimo komitetus. Var
giai lauktina, kad LAIC ar kitas 
kuris veiksnys ir į šį ėjimą atsa
kytų laišku ar reguliariu savaiti
niu biuleteniu anglų kalba. Ką 
kalbėti apie specialią spaudos 
konferenciją N Y spaudos, TV ir 
radijo žmonėms, kurie, sakysim, 
toks buvęs MVD pulkininkas pa
kviestas papasakotų dėl ko gi 
lietuviai kovoja!

Suvaržys Free Europe 
komitetą?
Aną sekmadienį Niujorke pa

sklido gandas, kad min. Dulles 
nusileidus sovietams dėl meteo
rologinių balionų, lauktina, jog 
būsianti suvaržyta ir “propogan- 
dinių balionų” į Rytų Europą ak
cija. Jei nepasitenkinimą pa
reikštų dar ir vokiečiai, ši akci
ja būtų iš vis nutraukta. Lietu
vių laisvinimo veiklos tai nelie
čia — nors dar nežinia, kiek Va
šingtono sąmyšis išvis atsilieptų 
į Europos Laisvės Komiteto 
veiklą ir metodus. Iš anapus ge
ležinės uždangos mat, esą, pra
nešama, jog Amerikai “aiškiai 
nepasisakant” už išlaisvinimą, 
jokia tauta nebenorinti terštis 
Maskvos akyse “kaip potencialūs 
partizanai ir diversantai”, ko
kiais reikalauja būti FE balionų 
proklamacijos.

Vašingtonas, matyt, palankiai 
vertina pabaltiečių įtaigojamą

Pavergtųjų Europos Tautų (PE 
T) seimą, nes praėjusią savaitę 
ten konkurso keliu buvo renka
mi techniškieji darbininkai. Iš 
lietuvių tepraėjo “Kelionės” law- 
reatas Algirdas Landsbergis, kai 
kitas išpuolė dėl “nepakankamo 
angių kalbos mokėjimo”. Būdin
ga, kad ieškota jaunesnio Am
žiaus darbininkų.

Niujorke buvo sveikinama ši 
tendencija, lygiai kaip ir pats 
ieškojimas naujų būdų prieiti 
prie plačiųjų masių. Juos surado 
estas Vasar, kuris kaip Rutgers 
universiteto dėstytojas, susikvie
tęs amerikiečius žurnalistus pa
rodė michailovinių kvietimų 
krūvas ir iškovojo estams pami
nėjimą. Amerikos Ukrainiečių 
Kongreso pirmininkas prof. Lev 
Dobriansky išsiuntinėjo Ameri
kos spaudai ir veikėjams ant 
puikaus popierio išspausdintą 
deklaraciją, kurioje protestavo, 
kad Amerika negalinti laisvę ir 
teisingumą prižadėti tik kaiku- 
rioms tautoms. Amerikos nepri
klausomybės deklaracija buvusi 
universali galiojanti visoms tau
toms. Amerikoniškai suorgani
zuotas “The Four Freedom for 
Ukraine” komitetas visam pa
sauly platino skoningus atviru
kus su įrašu: “1800 Anniversary 
for Christianity in Ukraine”. 
Mūsų pačių štai žinomas lietu
viško radiofono vedėjas Jokūbas

gomis, pasiryžo “Salute to Lithu
ania” 20 milijonų Niujorko tele
vizijos audiencijai Vasario 16 
proga pateikti lietuviškos liau
dies kūrybos. Nedrįstant šio dar
bo imtis veiksniams, jis tai pats 
padarė, padedamas vien Newar- 
ko miesto biznierių ir veikėjų, 
kurie sumetė $700. Liūdėjome, 
kad “senėjimo” tendencija jautė
si kituose veiksniuose. Gyvai bu
vo spėliojama, kodėl nepraėjo 
Čikagoje inž. Antano Rudžio 
kandidatūra į kongresą? Nuotai
kas lietuviškojoje skautijoje ar
dė “Mūsų Vytyje” laikraštinin-

kas Astašaitis, kviesdamas lie
tuvius skautus imtis iniciatyvos, 
ir steigti Pavergtųjų Tautų Tarp 
tautinį Skautų biurą. Jis plėto
jo mintį, kad dabartinio Tarp
tautinio Biuro diskriminacija 
pavergtųjų1 tautų skautų atžvil
giu negali būti toliau pateisina
ma. (Senų nuotaikų skautės vie
name dienraštyje betgi džiaugė
si, kad organizacijos įkūrėjo naš
lė net prisilietė prie vėliavos ir 
gražiai ištarė Palanga!). Ukrai
niečiai ir čia lietuvius lenkė — 
vargiai tikėdamiesi būti įsileisti 
net ir į PET Skautiją, jie atsiža
dėjo skautų vardo ir tiek.

Ksdėl tik Litaanus?
Vieniems džiaugiantis A.Liet. 

B-nės CV kvietimu kiekvienam 
lietuviui 25 centais remtr studen
tų leidinį “Lituanus”, kiti jau 
purškė: kas svarbiau tokia 50 
milijonų Toronto, Čikagos, Niu
jorko TC audiencija, kurioms ga
lėtų būti pateikta tinkamoj for
moj informacija apie Lietuvą, ar 
studentų kad ir 3.000 tiražas?

' G visdėlto galima 
remti sibiriokus
Centrinės lietuvių šalpos or

ganizacijos, neatsakė į spaudos 
keltus klausimus, dėl būdų su
sirišti su Amerikos ir Vokietijos 
pripažįstamoms sovietų valsty
bėmis, kad būtų galima padėti 
Lietuvoje ir Sibire vargstan
čioms lietuvių šeimoms. Tačiau 
ta kryptimi buvo daug nuveikta 
Švedijoje. Pabaltiečių ir pačių 
švedų pastangomis nuo šių metų 
pradžios Sibire ištremtiems pa- 
baltiečiams siunčiami nevardi- 
niai pakietai. Jų kaina tik $8.00 
ir “Baltiška Humanistiska Foer- 
bundet, Garvargatan 11-1, Stock
holm, Sweden” sako garantuo
janti, jog tie pakietai atiteks tik 
pabaltiečiams. Ši žinia rodo, kiek 
savimi jau pasitiki Maskva, o 
ateitis parodys kiek solidarūs 
savo tarpe yra pabaltiečiai.

(Šis pranešimas buvo siųstas 
pereitam nr., bet paštas lai
ku nepristatė).

Nepavykęs begintas
(Tęsinys iš praeito nr.)

MEČYS MUSTEIKIS

HASKOBALTD 
ENGLAND

$ $ $ $ Daugybe vertingų dovanų $ $ $ $
KONKURSO SĄLYGOS IR TAISYKLĖS: 

dusieji gaus dovong. Teisėju spren
dimas galutinos.

4. Iš vienos šeimos bus priimamas tik 
vienos atsakymas.

5. Imperial Sewing Machine Cd. tar
nautojai ir jų giminės bei asmenys, 
tiesiogintoi surišti su šiuo konkur
su, jame dalyvauti neturi teisės.

6. Visi dalyviai teisingai išsprendė šį 
uždavinį bus painformuoti telefonu 
arba paštu.

1. čia nėra nei triukų nei kitų sunku
mų apskaičiuoti duomenis, tai leng
va ir malonu. Sudekite visus nume
rius paveiksle fr jrafjAite sumų že
miau pridėtos atkarpos nurodytoje 
vietai*.

2. įspėjame, kad numerių vienos (1) 
ir tai (4) šioje lentelėje nėra.

■ 3.'Pirmoji premija bus paskirto vie
nom >5 asmenų prisiuntusių teisin
ga sprendimų, kurio vardo ištrauks 
mūsų teisėjai. Kiti teisingai išspren-

Tai seniausia firma, siunčianti dovanų 
siuntinius Europon. Siunčiama op- 
drousti rūbų, botų ir maisto siuntiniai 
j visus Pabaltijo kraštus, Gudijo, Uk- 
rarng ir j Sovietų Rusija. Poreikalovus 
vienintelis firmos atstovas šiame kon
tinente atsiųs jums katalogus anglų 
kalboje. Rašyti: "RADEGAST", Box 
3537, Postal Branch B., Winnipeg, 
Man., Canada.

tėvynę iš laisvojo pasaulio.
“Sovietskaja Litva” paskaitą 

NYT korespondentai Maskvoje 
savuoju pranešimu sudarė įspū
dį, jcg tai vis kažkokie “kolabo
rantai su vokiečiais”. Jei Kipro 
salos maištininkai, Alžyro ko
votojai Amerikos spaudoje at
vaizduojami kaip kovotojai už 
pagrindines savo tautų laisves, 
tai NYTimes ne tik nerado rei
kalo vedamuoju paaiškinti lietu
vių kovos prasmę, bet dar prie 
pačios žinutės prikergė: “Įdomu, 
jog neteko matyti jokio oficia-

t. trt, iki vidurnakčio vasario 29-tos d., 1958 m.
Mano a: ar
Pavardė ir vardas 
Adresas . Telef. No.

ZproJome roiyti spausdintu Šriftu/

ftVKITif IMFEMAt SEWING MACHINE CO. LTD. 
Department 110, 

2W College St., Toronto 20, Ont.

“Pasirodė lėktuvai,

Jau gerokai po pietų pasigirdo 
kažkurio vyro griežtesnis bal
sas: “Iš rytų pusės pasirodė'lėk- 
tūvai, slėpkitės! • Kuo skubiau 
lyskite visi po deniu”. Kokie lėk
tuvai artėjo, neaišku. -Gal rusų, 
o gal vokiečių. Saugotis reikėjo 
abiejų, kad nenuskandintų. Jei 
pastebėtų, kad laivelyje randasi 
ne žvejai, o bėgliai, galėtų m^sti 
kokią bombą ir lengvai nuskan
dinti. Rusams tas “žygdarbis”" 
sudarytų didžiausį malonumą, 
nes jie žino, kad žmonės bėga 
pirmiausia nuo jų. Dėl to visi su
lindo į apačią. Viršuje pasiliko 
tik pora žvejų ir visą laiką nuo
širdžiai bėglių reikalais rūpinę-

Po deniu vietos buvo tiek ma
ža, kad žmonės sutilpti galėjo tik 
gulėdami, sėdėdami ar susirietę, 
vieni ant kitų. Taip vietomis su
sidarė trijų eilių žmonių “sluogs- 
nis”, įvairiausiai suklostytas. 
Vienam besijudinant, buvo judi
nami ir kiti. Apatiniai gulėjo vi
siškai apsemti vandens, tik gal
vos prie laivo šonų kiek kyšojo. 
(Nors vanduo visą laiką be per
traukos iš kuterio buvo išpum
puojamas, bet nuolatos, užlie
jant kuterio viršų bangomis, ir 
vėl pasipildydavo). Jei kuris vie
nas besijudindamas savo padėtį 
šiek tiek pagerindavo, tai ki
tiems pablogindavo. Žinoma, ir į 
“Rygą” kartais važiavo be jokių 
skrupulų vieni ant kitų. Tačiau 
visi suprato vieni kitų padėtį ir 
kad šis momentas yra sprendžia
mas, todėl ir jokių nepasitenki
nimų nieks nereiškė, kantriai 
kentėdami nemalonumus ir nesi- 
skųsdami.

Neužilgo lėktuvai praskrido 
kutenu nepaliesdami, bet žmo
nės iš po denio neskubėjo į viršų. 
Apačioje atrodė lyg ir saugiau, 
tik kvėpuoti buvo labai sunku, 
nes maža tyro oro. Sergant jūros 
liga lengviau yra ramybėje tū
noti — ant denio tos ramybės 
būtų dar mažiau. Deja, ta ramy
bė ir po deniu neilgai truko.

Vokiečių laivų pastebėti
Vakarui priartėjus, pasigirdo 

ant denio triukšmas ir neturtas. 
Apačioje esantieji iš karto nesu
prato, kas atsitiko, bet buvo jau 
aišku, kad kažkas negera Gali
ma buvo girdėti, kaip vyriški

ką esanti Lietuvos tautinė vėlia
va. Esą reikia tučtuojau su vėlia
va mosikuoti, kad žinotų, kas va
žiuoja, ir tuo pačiu atsakyti į jų

į mus paleisti patrankos šūvį ir

denyje kažkas šūktelėjo apačion.

va, kurs esąs jau visai netoli, ir 
kad galime keltis ir ant denio,

Ines tolimesnis bėgimas jau ne
įmanomas.

Išlipę ant denio pamatėme, 
kad jau vakaras, saulė nusilei
dusi, prietema. Jau visiškai prie 
mūsų ;, plaukia didžiulis, baltas 
Raudonojo Kryžiaus laivas. Į 
mus atgręžta stipri, akinanti 
prožektorių šviesa. ‘

NUOSAVYBĖJE
Vietoj Švedijos... “Berlyne”
Prie mūsų privažiuoja vokie

čių R.K. laivas “Berlin”, 16.000 
bruto tonų talpos, lydimas, be
rods, dviejų karo laivų. Nuotai
ka be galo prislėgta. Visiems jau 
aišku, kad bėgimas į Švediją 
baigtas — esame vokiečių ranko
se. Tik dar neaišku, ką su mumis 
darys. Yra manančių, kad mus 
gali net nuskandinti, tačiau tuo 
niekas netiki. Po kelių valandų" 
kelio būtumėm jau išvažiavę iš 
pavojingos zonos ir neužilgo patį 
tikslą atsiekę, o dabar viskas 
baigta.

Greitai nuleidžiamos iš laivo 
kopėčios, kuriomis nulipa pora 
vokiečių laivyno karių, pritvirti
na kuterį prie laivo ir įsako bėg
liams skubiai lipti į laivą. Kas 
gali — lipa. Daugelis nuo jūros 
ligos tiek nusikankinę, kad patys 
lipti nepajėgia tie Įtraukiami 
į laivą krepšiais, kaip ir maži 
vaikai bei manta.

Kai žmonės ir daiktai iš kute
rio buvo perkelti į laivą “Ber
lin”, kateryje pasiliko, berods, 
du žvejai, kurie lydimi poros vo
kiečių karių turėjo grįžti į Lie
tuvą — į Klaipėdą.

Buvęs pavojus užplaukti 
ant minų

Vokiečiai su mumis nėra gru
būs ir tai mus guodžia. Jie stebi
si mūsų drąsa. “Kaip jūs išdrįso
te tokia gelda važiuoti tokį ilgą

ir netikrą kelią! Jūs nežinote kur 
yra minų laukai, o prie tokių 
augštų bangų lengvai galite mi
nų užkliūti ir būti nuskandinti”, • 
— sako mums vokiečiai. “Tik 
leiškitęemums grįžti į mūsų lai- * 
velį ir mes visi kaip vienas ne
dvejodami važiuosime toliau”,— 
atsakė mūsų žmonės, kurie su
prato vokiškai. Laivo kapitonas 
aiškina, kad tai ne nuo jo pri
klauso. Jis gavęs radiograma 
pranešimą, kad iš Lietuvos į Šve
diją sprunka anglų šnipai ir kad 
būtinai juos sugaudytų. Jis, ka
pitonas, netikįs, kad mes būtu
mėm anglų šnipai; juk tai dau
giausia šeimos su mažais kūdi
kiais. Jis esąs tikras, kad mes 
bėgę tik nuo bolševikų, bet jis 
mūsų paleisti vfetiek negalįs. Ta
čiau mes neturį ko bijoti — su 
mumis būsią elgiamasi žmoniš
kai. Taip pat paminėjo, kad ne 
mes vieni esame tokioje būklė
je; kitų dviejų kuterių žmonės 
esą jau anksčiau už mus sugau
dyti ir yra ant lydinčių karo lai
vų, tik jų kuteriai esą patrankos 
šūviais nuskandinti. (Dalis su
sprogdintų kuterių skeveldrų 
pasiekė Lietuvos krantus ir buvo 
žvejų atpažintos. Dėl to Lietu
voje buvo pasklidę gandai, kad 
dalis bėglių nuskendę jūroje).

Gyvenimas vokiečių laive
Laivo kapitonas sakė tiesą: su 

mumis buvo elgiamasi žmoniš
kai. Greitai buvome visi sugul
dyti vienoje patalpoje ant čiu
žinių. Vokietės gailestingosios 
seserys visiems davė šiltos arba
tos ir buterbrodų. Silpnesniems 
atnešė pačios ir padavė į rankas. 
Pergyvenimų ir jūros ligos iš
kankinti žmonės pradėjo atsi
gauti, nuotaika gėrėjo.

Rytojaus dieną vokiečiai laive 
(Nukelta į 9 psl.)

DĖMESIO! DĖMESIO!

MODERN DELICATESSEN
7« DOVERCOURT RD., TEL. LA. 4805

Mes siūlome geriausios rūšies įvairių delikatesų, paga
mintų Kanadoje ir Europoje, šviežūs 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.,

VYRAMS,’MOTERIMS IR VAIKAMS

Kodėl vilkinti konkinončius skilvio gožų or nevirjkinitno dėl rūgi- 
čių skausmus? Paimkit* geriausių vaistų Kanadoje nuo skilvio,* 
kepenų, geHoNigės, inkstų, pūslės ir šlapumo kanalų sutrikimų.

Kaino $6.00 ir $4.00 už buteliuko.

LUSCOE PRODUCTS LTD, LT.
U» BATHURST ST, TORONTO «, ONT



NAUJU TEMP MŪSŲ JAUNIMO LITERATŪRAI
Teko dalyvauti įdomiose dis

kusijose, kurių metu tėvai, du 
žymūs ir visų pripažinti rašyto
jai, bei keletas nuolatinių lietu
viškųjų laikraščių bendradarbių, 
svarstė ir nagrinėjo reikalus su
sijusius su mūsų vaikų literatū
ra. Išties, nors visi dideliais bal
sais šaukiame ir tikiname vieni 
kitus, jog lietuviškasis jaunimas 
yra tautos ateitis, nežiūrint visų 
pastangų, jaunimas, deja, rodo 
jau pastebimas tendencijas nu
lietu vėti. Vadinasi, reikalo būti
nybė verstų ieškoti naujų kelių, 
patraukti jį atgal lietuvybėn ir 
rasti būdus jį galimai daugiau su 
dominti lietuviškaisiais reika
lais. Be abejo, čia labai svarbu 
momentą turi mūsasis raštas, 
ypač jaunimui, vaikams pritai
kytas literatūrinis pasaulis.

Diskusijų metu nebuvo priim
ta jokių rezoliucijų ar nutarimų, 
bet gana visapusiškai reikalą pa
gvildenus,-paaiškėjo, kad mūsų 
•priaugančioji karta tikrai per- 
mažai turi lietuviško turinio ir 
nuotaikos pasiskaitymų. Ne tiek 
jau pačio lietuviško rašto per- 
maža, kiek temų ir nuotaikų ati
tinkančių šios dienos augančio 
vaiko aplinką ir iš jos kylančius 
reikalavimus. Vieno mūsų žur
nalisto vaikučiai, paklausti kodėl 
neskaitą lietuviškų vaikiškų žur
nalėlių ir knygelių, atsakė trum
pai — neįdomūs. Čia jokiu būdu 
nenorima įžeisti ar mesti piktą 
žodį vaikiškosios literatūros pa
rūpinto jams. Jų yra dirbamas 
didelis ir svarbus darbas. Jie 
verti visų mūsų padėkos. Bet 
reikalas bus tas, kad tiek mūsų 
visuomenė, tiek ir patys rašyto
jai, atrodo, nebus suvokę pačių 
pagrindinių šios dienos vaiko 
reikalavimų.

Kol paauglis dar sukasi aplink 
namus, kol jis nelanko kanadi- 
nės ar amerikinės mokyklos, kol 
nesusiduria su svetima įtaka ir 
yra ganėtinai stiprioje lietuviš
kų šeimų aplinkoje, dar galima 
bandyti jį žavėti lietuviškų lau
kų piemenėliais, nuostabiai gra
žiais čurlenančiaįs upeliais ir pa
sakiškai čiulbančiais paukšte
liais, bet kai jau jaunimas para- 
gauna svetimos Įtakos, kai užsi
dega Davy Crockett karštine, 
“laukinių vakarų” avantiūromis 
ar karvaganių “herojiškais” šau
dymais, tuomet jau sunku jį Su
žavėti mūsų kuklaus ir tik bota- 

•gū ginkluoto piemenėlio idilija 
•ar Skerdžiaus raliavimais. Netu
rintieji televizijos priimtuvų ir 
neleidžiantieji vaikams valando
mis tūnoti prie nuotykių filmų 
žiūrėjimo, vargu ar išganys vai-

ką lietuviškam reikalui, Jis slap-Ądeniniais, bet lietuviškais laivais 
ta bėgs pas kaimynų vaikus ir 
ten su dar didesniu užsidegimu 
(nes “uždrausta”) stebės ir per- 
siims “cowboju’’ žygdarbiais.

“Tėveli, — kito gimdytojo 
klausė dešimtametis sūnus, — 
kodėl lietuviškose knygose, ku
rias Tu liepi man skaityti, nieko 
nerašo apie lėktuvus, automobi
lius, keliones raketomis į mėnu
lį ar kitas planetas? Tas juk be 
galo įdomu ir patrauklu“. Ir, sa
kykime, ar kaltas tas vaikutis, 
kurio vaizduotė taip ištroškusi 
bent savo nusiteikimu dalyvauti 
20-jo amžiaus mechaninėje kū
ryboje. Ar nebuvome patys jau
ni? Ar nė su panamomis nuotai
komis, beveik drebėdami iš žin
geidumo, stebėjome taikius fan
tastinius filmus, kaip “Murani- 
jos žuvimas”, “Atlantidos pa
slaptis”, “Perkūno raiteliai” ir 
tt. Po to, bėgdavome į gimnazijų 
ar mokyklų bibliotekas ištroškę, 
gal tokių “dyyų” ir mūsų auto- 
riaj bus pateikę ir lietuviškame 
siužete. Deja, tenkindavomės tik 
vertimais, nieko bendro neturin
čiais nei su lietuvybe, nei su mū
sų kraštu. Gėrėjomės Carl May 
Winnetou indėnais, keliavome 
su vokiečiais per dykumas, ieš
kojome sidabro ežero turtų ir 
niekad panašios, nors ir visiškai 
nekaltos ir nežalingos vaiko sie
lai intrigos, nerasdavome savų
jų autorių knygose. Ir štai, po 
dvidešimt ar daugiau metų, tą 
patį išgirstame iš jauno lietuviu
ko lūpų — “Tėveli, man neįdo
mu”. Atseit, ir dabartiniai mū
sų vaikų literatūros lapai nepa
gauna vaiko ir nepatraukia jo.

Ir taip, vengiant ilgesnių išve
džiojimų ar naujų pavyzdžių mi
nėjimo kažkaip peršasi mintis, 
jog mūsų kūrėjai, turėdami tiek 
daug šaunios medžiagos iš lie
tuvių tautos praeities, istorijos ir 
geografijos, žinodami ko jauna
sis skaitytojas iš jų laukia, juk 
nesunkiai galėtų pateikti tą pa
čią lietuvišką medžiagą, kad ir 
kiek skirtinguose rėmuose. Ne
galima kaltinti vaiko, kad jis 
mėgsta Įvairius herojus, jų nuo
tykius ir ilgisi įvairių rūšių žyg
darbių. Kodėl mes jiems negali
me duoti, kad ir įvairių kelionių 
rakietomis, balionais ar spraus- 
miniais lėktuvais, bet, aišku, su 
lietuviškomis įgulomis, jų po
kalbiais, iš lietuviškų aerodromų 
ir iš lietuviškos žemės. Kodėl tuo 
pačiu, mes negalime pjaunas są
mones supažindinti su Lietuvos 
geografija, su lietuviška augme
nija, su lietuviškais vandenimis? 
Jei reikia, leiskimės ir su povan-

į Baltijos jūros gilumas, ieško
kime gintaro kasyklų, gal už
keiktų ar dingusių pilių, lietu
viškų karalaičių ar kunigaikščių. 
Jei mūsų jaunimą taip žavi, įvai
rūs Walt Disney būti ir nebūti 
herojai, kodėl mes saviesiems 
nepateikiame iš mūsų istorijos 
įvairių žydarbių aprašymų, ku
rie gali artėti į pasakas ar legen
das, bet kurie uždegtų lietuviš
ką jaunimą nemažiau, kaip, kad 
dabar jis žavisi svetimais did
vyriais. Būsimiems mūsų auto
mobilių vairuotojams patenkinti 
jų, kad ir jaunus, bet “šoferiš- 
kus” palinkimus, juk galime sės
ti į mašinas ir keliauti, ne tik po 
pačią Lietuvą, bet jei reikia, kad 
ir po tą pačią Kanadą ar Ameri
ką. Nebijokime naujų temų, jei 
pats gyvenimas jų reikalauja.

Žinoma, jei gyventumėme lais
voje ir nepriklausomoje Lietu
voje, tokios temos būtų gal ma
žiau degančios, bet šiandien kai 
visi sielojamės kaip sumainiau iš
laikyti lietuviškumą mūsų vai
kuose ir jei jie patys nurodo ir 
prašo, kodėl nepabandyti pasuk
ti kiek neįprastu keliu. Tuo bū
du įpratinus prie knygos, vėliau 
jau lengviau bus įbrukti ir kito 
turinio knygeles ar laikraštėlius.

Al. Gimantas.

KAUNO JURA
Vilniaus radijo žiniomis, palei

dus į darbą Kauno hidroelektri
nę stotį (HES), ja naudosis Vil
niaus, Kauno, Panevėžio ir Šiau
lių įmonės bei tų miestų gyven
tojai. Esą užplanuota 1960 m. 
“pradėti pilnutinį visos Lietuvos 
elektrifikavimą”. Visus paruo
šiamuosius darbus atlikę Mask
vos hidroenergo projektų insti
tuto Vilniaus skyriaus moksli
niai specialistai, be to, nemaža 
padėję ir Kauno, politechnikos 
instituto studentai.

Hidroelektrinės darbininkų 
miestelyje užprojektuota pasta
tyti 60 gyv. namų, klubas, par
duotuvė, vaikų darželis, stadio
nas. Dabar kertamas miškas ir 
valoma vietovė — ten bus tiesia
mos gatvės. Jau esanti baigta 
pirmųjų dviejų namų ir sandė
lio statyba. Pačiam hidromazge 
bus pastatyta gelžbetoninė van
dens nuleidimo užtvanka 1,5 km 
ilgio. Statant užtvanką reikės iš
kasti apie 5 mil. kubinių metrų 
žemės. Ta pačia proga skelbia
ma, kad “jau dabar tik Kauno 
elektrinės aprūpina elektros 
energija apie 200 respublikos 
kolūkių”. Stambesnės hidroelek
trinės buvusios pastatytos ant 
Nevėžio, Šešupės ir Krėvos upių, 
o naujos statomos — Antaliep? 
tės, Neveriškių ir Antanavos. Jų

Vytauto ar Basanavičiaus pėdom?
Vienam prieš visą būrį eiti gy

venime ne naujiena. Taip atsi
tinka visada, kada gyvas daly
kas sverbiasi pro negyvus, ar sa
vo dienas atgyvenusius. Taip, 
pavyzdžiui, nutiko, kai dr. Ba
sanavičius iškėlė “Aušrą”. Ji 
skaitytojus pirštais skaitė, bet 
paveikė ištisus būrius. Gerai 
mūsų proseneliai sakydavo: 
“Kad nuo didumo eitų, karvė 
zuikį pagautų”. Tačiau, prieš 
mielojo Pr. Alšėno teigimą, aš 
ne vienas viltį taikai, ne kardui 
dedu. Prezidentas Eisenhoweris 
yra pareiškęs:. “Ką gi, vyrai, nie
ko kito nėra — taika!” Pasi- 
klauskime, ką gi doro paskuti
niai. du pasauliniai karai iš
sprendė?

Aišku, didžiausiams būriams 
valia su Pr. A. manyti, kad “lais
vasis pasaulis turės vieną kartą 
kariauti su bolševikais”. Anglas 
istorikas Toynbee, turbūt, kai- 
kam mūsų pažįstamas, nes mūsų r 
spaudoje retkarčiais minimas,- 
savo dvylikos tomų žmonijos is- : 
torijoj braižo “neišvengiamą” 
vyksmą, pagal kurį kiekviena ' 
20-ties “civilizacijų” žuvusi sa-

Gyvenimas Kanadoje

Kaip pirkti narna ?
Įsigyjant namus Kanadoje ar tai: 1. iš savininko tiesiai, ar 2. per Real 

Estate agentą, būtina pasirašyti sutartį, kurioje būtų išvardintos visos 
pirkimo sąlygos. .

Real Estate agentai pardavimui skirtus namus skelbia vietos dienraš
čiuose. Taip pat agentų pavardės yra įrašytos telefonų knygose vad. gel
tonuosiuose puslapiuose.

Kaip būti tikram, kad įsigijote gerą TURTĄ ir 
pasirašėte atitinkamą SUTARTĮ?

Paprastai Real Estate agentai yra patikimi žmonės. Jie tiki, kad kiek
vienas namą pardavimui siūląs žmogus turi dokumentus — teisę parduoti 
namą. Kartais, tačiau, tai nėra teisybė, pirkėjas susiduria su visa eile įvairių 
nenumatytų sunkumų ir išlaidų, bet tai įvyksta ne dėl agento kaltės.

Apsisaugokite patys. Prieš pasirašydami bet kokią sutartį, prieš suda
rydami bet kokius dokumentus, kreipkitės į advokatą (Quebeke — į no
tarą), kuris visus dokumentus patikrins. Advokatas ar notaras PATVIR
TINS, kad jūs gaunate tai, už ką ir sumokate pinigus — ATITINKAMUS, 
registruotus namų dokumentus.

SPAUSDINA, NORINT PAGELBĖTI JUMS PILNAI NAUDOTIS KANADOS GYVENIMU . .

vižudybe. Kiekvienos civilizaci
jos paskutiniai žingsniai į mirtį 
buvo “neramūs laikai”, po kurių 
iškildavo du “galingi milžinai”, 
kurie puldavę vienas kitą kardu, 
ir abu žūdavę, nes Kristus pa
kartojo Dievo Kūrėjo įsakymą 
“neužmušk” žodžiais: “Kas kar
dą kelia, su kardu žūna”. Toyn
bee sako, ir Vakarų civilizacija 
žus, jei nesusipras gyvenimo 
šaukimams atsiliepti ne kardu, 
bet protu. Šaltojo karo pakrypi
mas į ekonomines - politines' 
rungtynes, galbūt, yra raminan
tis dalykas.

• Mūsų tautos istorija, rodos,' 
privalėtų mus mokyti ne kardui 
atsidėti. Tiesa, mūsų krūtinės 
tvinksta pasididžiavimu, kad di
dysis kunigaikštis Algirdas sky
dą kalė Maskvos vartuose, o Di
dysis Vytautas žirgą girdė Juo
dojoj jūroj. Tačiau, protas kugž
da, kad didieji kunigaikščiai bū
tų dar didesnį jei būtų Vilniuje 
universitetą įkūrę ir patiesę pa
grindą mūsų literatūrai ir moks-" 
lui. Reiškia, vpton smarkiai kar
du pamosuoti, būtų švelniai 
plunksną pakiloję, nes plunksna 
juk galingesnė už kardą. Jei ne 
keli šimtai metų vėliau gyvenęs 
poetas Homeras apie smarkųjį 
Trojėnų karą gal visi būtų grei-' 
tai užmiršę. Didžiosios kunigaikš 
tystės nėra ir nebebus, o Vil
niaus universitetas gal būtų išli
kęs, ar kai ką amžinesnio, nes 
dvasinio, palikęs.

Anglai Maskvon pasiuntė artis 
tų grupę suvaidinti “Hamletą”, 
o amerikonai juodukų grupę sta
tyti operą “Porgy and Bess”. 
Mes kaip tik nepasirodysime 
praktiškais Edisonais ar Fordais, 
jęi su Pr. A. siūlysime okupuo- 
ton Lietuvon siųsti — kun. J. 
Prunskį ar Amerikos kongres- 
monus. Politika juk toli nuo me
no. Jei su politika negalima pri
eiti, kodėl nepavartoti meno?

O apie laiškų rašymą į Lietu
vą — atsako pats gyvenimas. 
Laiškai ateina ir nueina. Kaiku- 
rie, galbūt, bus tiek pat nemalo
nūs okupantams, kaip balionai, 
kurie Maskvą paskutiniu metu 
tiek išgąsdino. Tikiu, rasis pas 
mus ganėtinai sumanių rašytojų 
(kurie, gaila, mūsų spaudoje re
tai pasirodo) priemonę išnau
doti. Vyt. Sirvydas.

bendras galingumas sieks 4.000 
kW.

Varnių kaimelis prie Pažaislio 
atsidurs “Kauno jūros” dugne. 
Pati užtvanka numatyta statyti 
augščiau Mergaičių salos, tarp 
Pažaislio ir Petrašiūnų. Bus už
lietos šios vietovės: Rumšiškės, 
Gastilionys, Astragai, Darsūniš
kis ir kt. Apie 1.000 sodybų teks 
perkelti į naujas vietas. Biršto
nas paliks neužtvindintas, bus 
apsaugotas. Kapai užliejamose 
vietose bus taip pat pertvarkyti: 
iš jų išims palaidotųjų kaulus ir 
perkels kitur.

Hidroelektrinės pastate bus 4 
turbo - generatoriai. Taip pat 
suprojektuotas dviejų kamerų 
šliuzas laivams praplaukti. Kryž 
kėlė tarp Vilniaus plento, Pet
rašiūnų ir Pažaislio bus užsta
tyta daugiaaugščiais pastatais.

Pasiųstais į statybą specialis
tais tėra paminėtas tik vienas 
lietuvis inž. Petras Janulevičius, 
dalyvavęs Narvos hidroelektri
nės statyboje, o kiti du — sveti
mieji: Lida Goldberg, baigusi 
Maskvos Molotovo vardo ž.ū. 
mechanizavimo “ir elektrifikavi
mo institutą, ir V. Sochinas, vie
nas iš Belorečenskaja hidroelek
trinės (š. Kaukaze) statytojų.

Janulevičius yra HES statybos 
valdybos gamybinio skyriaus 
viršininkas. Jo pareiškimu, jau 
šį pavasarį numatyta visiškai už
baigti statybą stambaus betono 
kombinato, stambių gelžbetoni
nių konstrukcijų fabriko, medžio 
kombinato. Per mišką tiesiama 
geležinkelio šaka ir auga kelias. 
Statybinę medžiagą Kauno HES 
gauna iš Karelijos - Suomijos. 
Kauno HES statybų darbai bū
sią beveik 10 kartų daugiau me
chanizuoti, negu darbai, vykdy
ti savo laiku Dnieprogesso sta
tybose. • ■*

Kauno hidroelektrinės staty
bos valdybos vyriausiasis inži
nierius yra S. A. Levšinas, vyr. 
mechanikas Šaleginas, auto
transporto inžinierius Golovcęn- 
ka, ekonomistas E. Vaščiukas ir 
kiti panašūs “specialistai”. Iš 
suomių Karelijos jau gauti tūks
tančiai kubinių metrų medienos, 
o iš Maskvos Gorkio ir kitų 
mieštų “atėjo pirmieji vagonai 
su technika”.

Pakelkime taurę kartybės
35 mėtai operos teatrui
ir 70 metų Kiprui
1955 m. gruodžio 31 d. lietuviš

kasis operos teatras atšventė 35 
metų sukaktį. Pirmasis G. Verdi 
operos “Traviata” spektaklis, 
kaip žinome, įvyko 1920 m. gruo
džio 31 d. Nepriklausomo gyve
nimo dienomis buvo įvesta graži 
tradicija — Naujųjų Metų išva
karėse kartoti “Traviatą” seną- 
jame sąstate. Šios tradicijos ne
drįsta sulaužyti ir komunistiniai 
Lietuvos valdovai. Oficialiai da
bar teatras pavadintas LTSR 
Valstybiniu Akademiniu Operos 
ir Baleto/Teųtru, kąi. tuo tarpu 
nepriklausomdK buvoję jis „ priverstas šitaip pra- 
ŽZi^ti: "Ką tik grįžau iš Maskvos, 
Operos ir Baleto teatru. Is Kau- - ° “----
no jis dabar yra perkeltas į Vii-1 tarvhn<5 TV Rpąiinc 
mų. .

Vietoje linksmybės —
įKl^tu’vSara i Lietuvos I nės reikšmės' klausimus. Apie ką 

teritoriia įntra Tita Sveriu •>*«* kalba P° didin<’" Kr™' 
rūmų skliautų -

žiaus 70 metų jubiliejų atšventė 
lietuviškosios operos tėvas Kip
ras Petrauskas, kuris dabar yra 
pakrikštytas TSRS liaudies ar
tistu, stalininės premijos laure
atu. Lietuviškos operos įkūrėją 
komunistai išdrįsta-vadinti So
vietų Sąjungos liaudies artis
tu... Ar gali būti skaudesnė iro
nija, nes juk Kipras operą įkū
rė Lietuvai, Sovietų Sąjungai jis 
niekada negalvojo jos padovano
ti...

To dar negana — Kipras pada
rytas TSRS augščiausios tarybos 
deputatu, savo rašinį lietuviško
sios operos 35 metų sukakties

dėtį: “Ką tik grįžau iš Maskvos, 
kur dalyvavau TSRS augščiau- 
sios tarybos IV sesijos darbe. 
Abeji tarybinio parlamento rū
mai svarstė pirmaeilės valstybi-

raudonajai armijai, didelė dalis 
mūsų teatralų — dramos akto
rių,-operos solistų ir baleto šo
kėjų pasitraukė į vakarus, pasi-) 
rinkdami neaiškią tremtinio da
lią. Kita dalis liko Lietuvoje. Ga
limas dalykas — jų tarpe buvo 
vienas kitas- truputį simpatiza
vęs komunizmui, bet didžioji 
dauguma buvo aiškūs meninin
kai — betkokių varžtų mene 
priešai. Minėtomis didžiosios 
suirutės dienomis teko turėti 
įdomų pasikalbėjimą su vienu 
gerai žinomu teatralu, kuris ap
sisprendė likti Lietuvoje. Ir šian
dien skamba atmintyje to gar
bingo- teatralo žodžiai, kuriuos 
jis pasakė sėdėdamas ant suoliu
ko ir žiūrėdamas į pilkuosius 
Kaimo teatro rūmus: “Visi ne
galime išbėgti. Juk reikia kam 
nors pasilikti ir rūpintis teatru. 
Negalime leisti sugriauti tai, kas 
su dideliu vargu per tiek metų 
buvo statyta ...” Su džiaugsmu 
tenka konstatuoti, kad minėtasis 
asmuo vis dar tebėra gyvas. Jo 
pavardę linksniuoją “Tiesa” 
naujų veikalų pastątymuose.

Kipras Petrauskas — 
TSRS liaudies artistas 
Su lietuviškosios operos teat

ro 35 metų sukaktimi savo am-

Katalikų veiksmingumas

RADINGS
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AGENT:

The bearer wishes 
to buy a house.

TEISINGAS
“Helsingin Sanomat” 1956. I. 

24. iškėlė įdomų klausimą. Nese
niai pasirodė naujas Suomijos 
valstybės kalendoriaus leidimas. 
Minimajame kalendoriuje pa
prastai skelbiamos žinios apie 
valstybės tarnautojus, seimo at
stovus, diplomatus ir tt. Laikraš
tis kelia klausimą, kodėl nieko 
nekalbama apie anksčiau buvu
sių nepriklausomų Pabaltijo 
vąlstybių ordinus ir kitus žy- 
menius, kurie sistematingai ap
leidžiami. Kodėl? Negi tuo būdu 
norima išbraukti šių trijų valsty
bių nepriklausomybės laikotar
pį? Jeigu Suortiija ir turi prisi
derinti prie sovietinės politikos 
reikalavimų ir atsižvelgiant į 
Sovietus taip daroma (ty. nie
ko -nekalbama apie Pabaltijo 
kraštų nepriklausomybės metais 
išduotuosius ordinus ir jų žymė
jimą), tai kam tada leidžiama 
minėti senosios Rusijos cariniais 
laikais išduotuosius ordinus? 
Juk dabar ir carinė Rusija yra 
nurašyta į isteriją. Todėl visai 
teisingai keliamas klausimas, ar 
tokią procedūrą galima suderinti 
su garbe ir Suomijos orumu?

Amerika turi ne tiktai Gallup 
institiatą Viešajai- nuomonei tirti, 
bet ir “American Institute of 
Management”, kuris remdamasis 
sociologiniais - statistiniais me
todais apskaičiuoja įvairių orga
nizacijų veiksmingumą. Pasta
ruoju metu institutas, vadovau
jamas protestanto bankininko 
Martindell, paskelbė tyrimo 
duomenis, liečiančius Kat. Baž
nyčios veiksmingumą, kuris įver-; 
tintas 88%. Nuošimtis laikomas 
augštu ir retai kuri organizacija 
jį gauna.

Institutas K. Bažnyčios veiklą 
tyrė ištisus metus. Apie 200 jo 
tarnautojų dirbo Vatikano ar
chyvuose bei įstaigose rinkdami 
medžiagą. Keli šimtai pagalbinių 
tarnautojų dirbo tam reikalui vi
same pasaulyje, naudodami 30 
kalbų. Tyrimo duomenys buvo 
paskelbti 26 psl. rašte. Ypač ge
rai įvertinta K. Bažnyčios socia
linė - pedagoginė veikla: kasmet 
ji auklėjanti 20 mil. vaikų ir pa
dedanti virš 20 mil. ligonių ir be
turčių įvairių konfesijų. Taip 
pat gerai įvertinta jos drausmi
nė, vadovavimosi, organizacinė 
sąranga ir įstaigų augimas; šiuo 
metu ji turinti 416.466 dievna- 
mius, 385.219 kunigų, 191.681 
auklėjimo ar labdarybės įstaigą, 
nors daugelis jų neturi gerų pa
talpų. Katalikų uolumas esąs da-

KLAUSIMAS
Kadangi valstybinis kalendorius 
priskirtinas prie pusiau oficialių 
leidinių, tenka galvoti, kaip to
liau pastebi laikraštis, kad jo re
dakcija turėjo pasielgti pagal 
gautąsias direktyvas iš augščiau. 
Todėl '“Helsingin Sanomat” ir 
klausia, kokia būtent įstaiga to
kias direktyvas yra davusi ir ar 
ji negalėtų viešai paaiškinti, ar 
Pabaltijo kraštų nepriklausomy
bės metais suteiktuosius ordinus 
yra leidžiama Suomijoj nešioti, 
ar ne. Jei leidžiama, tai kokio
mis progomis, o jei draudžiama, 
tai kuriuo pagrindu.

bar didesnis, nei prieš šimtą me
tų, bet perpus mažesnis nei krikš 
čionybės pradžioje. Silpnoji K. 
Bažnyčios pusė — informacija: 
katalikų leidiniai nepasižymi ko
kybe; dažnai jie pasirodo pras
čiausiu drabužiu, nors lengvai 
galėtų pasirodyti geriausia puse.

Institutas savo rašte priduria, 
kad reikėtų ypač kreipti dėmesį 
į šeimą, kuri kaip institucija yra 
pasinešusi į medžiaginį gerbūvį 
ir išnykimą. K. Bažnyčia esą ga
lėtų ją atgaivinti pozityvia savo 
veikla.

Šis instituto bandymas išreikš
ti K. Bažnyčios veiklą punktais 
bei skaičiais yra įdomus, bet toli 
gražu jis neišreiškia tų dvasinių 
turtų, kurie statistikai nėra pri
einami. Išorinė veikla bei admi
nistracija tėra vienas požiūris, 
kuriuo neįmanoma išmatuoti 
dvasinės visumos.

— Roma. — Apie šimtą sovie
tų turistų, besilankančių Itali
joj, aplankė Vatikano muzėjų, 
Sikstinos koplyčią, šv. Petro ba
ziliką. Jie ilgai domėjosi šiais re
liginiais pastatais užsirašinėda- 
mi gausias pastabas.

Išsikirpkite šį straipsnelį ir duokite 
bet kuriam Real Estate agentui.

— Bonna. — Karinė prievolė 
V. Vokietijoje bus įvesta grei
čiausia tik 1958 m. pavasarį. Iki 
to meto bus verčiamasi savano
riais.

— Varšuva. — Lenkijoje pra
dėta varžyti svaigalu pardavinė
jimas. Vietoje lig šiol praktikuo
to piršimo, uždrausta'pardavinė
ti jaunuoliams iki 18 metų, taip 
pat darbininkų koteliuose i? arti 
fabrikų. Nebeparduodama deg
tinės kavinėse ir valgomuosiuo
se vagonuose.

bebūtų kalba po didingų Krem-
• apie mū

sų šalies biudžetą ateinantiems 
metams, apie pasikeitimą dele
gacijomis tarp TSRS Augščiau
sios Tarybos ir užsienio valsty
bių parlamentų, apie mūsų par
tijos ir valstybės vadovų N. A. 
Bulganino ir N.. S. Chruščiovo 
kelionę į Indiją, Birmą ir Afga
nistaną, — liaudies išrinktieji 
kalbėjo apie taikingą Tarybinės , 
Tėvynės politiką, apie , visos ta
rybinės liaudies siekimą nenuils
tamai kovoti už tai, kad mūsų 
šalies dangaus niekad nedengtų 
kruvini naujo karo debesys”... 
Kaip matome, ir iš mūsų senu
ko Kipro Petrausko, kuris buvo 
tikrai didelis menininkas, šian
dien padaryta paprasčiausia po
litinė marijonetė.

Kipras tiki ateitimi
Pareiškimo viduryje iš Kipro 

Petrausko lūpų suskamba keli 
komunistine propaganda nepri
dengti sakiniai: “Neseniai man 
sukako 70 metų. Iš jų daugiau 
pusės amžiaus paskirta scenai, o 
35 gyvenimo metai — lietuvių 
operos teatrui. -Džiugu matyti, 
kad mėgiamam menui skirtas 
darbas nedingo veltui. Matyda
mas savo mokinius mūsų teatro 
scenoje,’klausydamasis jų įkvėp
to meistriško dainavimo, aš su 
dideliu^ pasitenkinimų ’ jaučiu, 
kad niūsų jaunoji pamaina tęs 
toliau, darbą, kurį pradėjo lietu- 
ivių
Kipras tiki5 lietuviškosios operSs 
ateitimi. yĮsidėmėkime, operos 
tradicijų tęsėjus jis vadina “jau
nąja pamaina”, atsisakydamas 
sovietijoje įprastų terminų- — 
“tarybinis”, “komunistinis” ir tt. 
Dar kartą atkreipkime dėmesį i 
Kipro žodžius: “...jaunoji pa
maina tęs toliau darbą, KURĮ 
PRADĖJO LIETUVIŲ OPEROS 
ĮKŪRĖJAI”... Apie dabartinius 
lietuvių operos prievartautojos 
Kipras Petrauskas nekalba ...

Vyt. Kastytis.

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas 
ANTANAS ČEPONIS 

Taisau, pa#ikrmur prijungiu ar 
perstata u:

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

motorus. : į 
Be to, apimu namus pilnam instalia
vimui ar pakeitimui srovės, duodi 

techniškus patarimus.
Skambinti telef. KE. 1080 

44 GWYNNE AVĖ, TORONTO

email's Fimst Shirts

Jou dougiau 50 metų John Forsyth Limited 
specialistai dirbo augščiausios rūšies 

išeiginius marškinius. Pirkdami šios firmos 
gamintus bosinius juose rasite rašyta 

garantija apie jų kokybę ir rūšį, busite .
patenkinti kiekvienais Forsyth marškiniais, 

kuriuos tik pirksite.

Praneša pHnę 
naujų sensaciškų 
nepralenkiamo 
stiliaus importuotų 
medžiagų 
komplektų

"CLUB" 
RŪBAI

KtasHkoi sukirpti ir pasiūti pagal 
fūsų individualinius išmatavimus. 
Pasirinkite pasitikėdami iš Tip 
Top's britiškų medžiagų 
Garantuojame, kad būsite 
patenkinti arba sugražinsime 
pinigus.

DUODAME KREDITAN
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Pavergtoje tėvynėje
Kun. Juozas Katinas buvęs Jo

niškio vikaras ir Kurklių klebo
nas yra ištremtas į Rusiją. Esą, 
už tai; kad' bendradarbiavęs su 
priešais. Gautomis žiniomisis, jis 
tebėra Rusijoje gyvas, bet labai 
paliegęs, visiškas invalidas.<

Stato kolchozų centrus
' Balševikų oficialiais duome
nimis, 1955 m. okup. Lietuvos 

. kolchozinėse gyvenvietėse pa-’ 
statyta apie 2.309 gyv. namų. 
Juose esą įkurdinti pirmoj eilėj 
kolęhozininkai Kelmės ir Dotnu
vos rajonu _se, Biržų rajono “Ta
rybinio artojo”, “Medeikių”, “Pa 
biržės” ir kažkuriose kitose gy
venvietėse. šių metu biudžete- 
numatytos išskirti stambesnės 
sumos Žemės bankui, kad kre
dituotų kolchozininkų naujų gy
venviečių statybą. J. Šimkus 
sausio ! d. i c? Vilniaus* radiją 
paskelbė, kad tas kolchozininkas, 
kuris ser.uš sava trobesius kels į 
kolūki; ę gyvenvietę, gaus pasko- į 
los iki 8.000 rublių ir galės ją iš
mokėti rer 3 melus, c tas, kuris 
statysis gyvenvietė e visiškai 
naujos Irobės us, gaus iki 15.000 
rublių paskolos ir ją galės išmo
kėti l er 15 metu. Tačiau niekas

tinių plytų gamykla — 624 tūkst. 
rublių ir tt. Produkcijos pabran
gimo pagrindinės .priežastys — 
neūkiškumas įmonėse, didelės 
neproduktyvios išlaidos bei di
deli nuostoliai dėl broKo”.

Pernaravoje įsteigta Mašinų 
Traktorių Stotis su per 50 trak
torių.

Išėjo naujos knygos: “Liet, po
ezija XIX a.”, 700 psl., 4.000 egz. 
Rinkinys apima poeziją nuo Kle
mento iki Vaičaičio, įvadas B. 
Pranskaus. Išėjo Vienuolio raštų 
VI t., Venclovos III t., Vinco Krė
vės, Apsakymai ir padavimai, 
net 10.000 egz., Sim. Daukanto 
Žemaičių pasakos, 10.000 egz.; 
Ant. Juškos, Liet, svodbinės dai
nos, II t, 752 psl., 9.000 egz.

Užsienio literatūros leidykla 
paruošė P. Cvirkos apsakymų 
rinkinius anglų ir vokiečių kal
bomis: “Seeds of Fraternity” ir 
“Samen der Eintracht”. Leidi
niuose išspausdinti apsakymai: 
“Brolybės sėkla”, “Mikučio var
gai”, “Paslaptis”, “Deputatas”, 
“Daina”, Superfosfatas”, “Kiš
kis”, “Mano tėvas”, “Praeities 
puslapis”. Į anglų k. apsakymus 
išvertė D. Svirskis, o į vokiečių 
k. — F. Leschnitzeris. Iliustraci-

HAMILTONE! HAMILTONE!
SEKMADIENĮ, KOVO 4 D. 5 V AL. V. ROY^L CONNAUGHT HOTEL salėje bus rodomt

Lietuvos istoriniai vaizdai
* -i ’

Brolių Motuzų spalvotame filme.
BILIETAI - PAKVIETIMAI GAUNAMI: Peoples Meat Market, 344 Main St. W., sav. A. 
Steigvila; Niagara Restaurant, 244 James St. N., sav. J. Girdvainis; Parkdale Sausage Co., 
211 James St. N., sav. J. Kažemėkas; sekmadieniais po pamaldų, parapijos salėje pas A. Šu- 
kaitį ir K. Baroną. t
ST. CATHARINES pas Z. Piliponį, 7 Whitworth.
Įžanga suaugusiems $1, vaikams 25f.

Lietuviai pasaulyje
*»

SLA 72 Hamiltono kp.

HAMILTON, OnL
KLK Moterų Draugijos sky

riaus metinis susirinkimas įvyks 
sekmadienį, vasario 26 d. 3.30 v. 
pp. Aušros Vartų parapijos sa
lėje. Programoje “Kelionė .po 
Romą”, valdybos rinkimai, apy
skaitos ir tt.

Hamiltono moterys! Vienybė
je mes gyvuojame — pakrikę iš- 
nykstame! Ko stovite nuošaly ir 

į ko laukiate? Šitoje Draugijoje 
rasite pakankamai naudingų ir 
malonių užsiėmimų. Ateikite vi
sos. Ateikite dideliu buriu! Esa
te laukiamos ir kviečiamos pasi
reikšti. Skyriaus valdyba.

Aušros Vartų parapijos (komi
tetas vasario 26 d. tuoj po pamal
dų parapijos salėje šaukia meti
nį parapijiečių susirinkimą. Die
notvarkėje numatoma: komiteto 
pranešimas, naujo par. komiteto 
rinkimai, einamieji reikalai ir 
kt. Hamiltoniečiai kviečiami 
skaitlingai dalyvauti.

Parapijos komitetas.
Rinkliava gimnazijoms. Vasa

rio 10 d. įvykusiame liet, gim
nazijoms remti Hamiltono komi
sijos posėdyje nutarta.nuo kovo 
1 d. iki gegužės 1 d. pravesti au
kų vajų po namus paremti lietu
vių augštesnes mokyklas esan
čias Vokietijoje ir Italijoje. Šia 
proga komisija prašo mieluosius 
Hamiltono lietuvius jos darbą 
paremti didesne ar mažesne pi
nigine auka. Hamiltone šiuo me
tu yra apie 180 tautiečių, auko
jančių gimnazijoms po $12, po 
$24, o 7 iš jų (J. Varno būrelis) 
net po $36 į metus. Šio aukų va
jaus pirmasis tikslas — gauti 
kiek vienkartinių aukų ir iš ki
tų hamiltoniečių, kurie į būre
lius neįsijungę. Hamiltone yra 
apie»700 dirbančių lietuvių. To
dėl šios rinkliavos proga komi
sija ypač kreipiasi į tuos 500 
tautiečių, kurie nėra nuolatinių 
rėmėjų eilėse.

Kiek ir kuriai gimnazijai au
koti komisija palieka apsispręsti 
patiems hamiltoniečiams. Aukų 
rinkėjai, atvykę į Tamstų namus 
paprašys:

1. Aukoti Vasario 16 gimn. iš
laikymui,

2. Aukoti Saleziečių liet, gim
nazijos išlaikymui,

3. Aukoti Vasario 16 gimn. rū
mų skolų išmokėjimui.

Čia, manau, bus įdomu prisi- 
__________ minti, kiek gauta per panašius 

veiki?'m’od&ciS^oi^- Tūkstančiu tūkstamčiai lietuvių vajus ankstyvesniais metais: 
biC dūlina bivka’” įvargsta Mongoluos miškuose 1954 m. $738,25, 1955 m. $361,50.

'Įmonės dirba su nuostoliais, i tarp augštų kalnų. Visus lietu- _ Praėjusiais metais aukų gauta 
om. sekretorius J. Ma-’ l viųs, kurie žemės’savo sklypelį * ----- —
;šo’“Tiekoje” Nr 308. kad i turėjo, visus išvežė, nežinome 
.s iriiorės dirba su nuo- už ką. Sako, kad už žemę, už 

.....  Tain “Traleriu laivvno ūki, kurį vyro tėvas turėjo. Pas 
kirba per 10 mėn.* padarė 4,5 mus žmonės dabar kalba, kad

- • ' lietuvius paleis į. savo kraštą.
Sugrįščiau į kraštą pas sūnelį ir 
dukrytę. Viola palikę Lietuvoje, 
mudvi su mažąja dukrele Sibi
re, nuo Lietuvos 9 tūkstančiai 
kilometrų.

Naktimis rankas ir kojas ^e- 
lia. Dirbti, negaliu, bet reikia 
dirbti, reikia duonos kąsnelis už
sidirbti ir dukrelę reikia maitin
ti, jai 12 metų. Tam kart dau
giau neberašysiu, nežinau ar ma
no laiškas nueis lig Tamstų”.

nepasako, iš kur kolchozininkai . _ _ . ... _ . ,. Jnion tnrnc na«ta ] Jos — G. Zavialovos. Rusų kal-
Aidinti Tr‘tariamai savc i ba išleistas 400 psl. veikalas pa- 

■būsiams išsipirkti. Pagaliau ir1^1^ Lietuvos TSRS-ka . 
tie i^tys bolševikų skelbiami Do<”. Tarvydo vadovaujamupa- 
propagandiniai pranešimai ne
sutampa. Keliomis dienomis 
anksčiau (1955. XII. 25 Nr. 303) 
buvo '“Tiesoje’ įdėtas “LTSR 
miestų ir kaimų statybos minis- 
1 erto pavaduotojo” P. Variakojo 
pareiškimas, kad tokie kolchozi- 
nin kai esą 3 metams atleidžiami 

uo žemės mokesčių ir gyvuli- 
linKysies,, išsky rus pieną, pro- . Lietuva” sausio 14 d. nu- 
ukiu pm ouą ių paiuosų. Gndi,j me paskelbė laišką lietuvės 
,u 1S.:4 m. daugiau kaip 10.000 ten ištremtos Sl* savo ma_

cldpz nmgų Imvo 'padavę pa-dukreIe. jį rašo:
eis.įii ius pei .xeid j ..naujas §5" ■ “Brangus Broli, Broliene, Al- 
er.viotes turimus nuosavus dute ir Robertukas, Sveikinu 
cna.nus ramus arba gyveavie- j ’Į’aiT1£tas a<į su Savo dukrele iš 

latyii -naa.iuą. ;'Tolimojo Sibiro, iš Buriat Mon-
pradė,o gyv_namų_sta-1 goĮjjos kra§to. Iki 1939 metų gy- 
jyse.•gyvęnvięieše. .,.jlaip : venome ramiai savo Lietuvoje.

ruošė Geologijos ir Geografijos 
Instituto bendradarbiai, padeda
mi kitų institutų. Atsakingasis 
redaktorius — dr. Bieliukas, Bu
lavas ir geografijos instituto vyr. 
>noks. bendradarbis Komaras.

Lietuvė Mongolijoj
Brazilijoje einąs laikraštis

1

UKiCC

per jė ,ą naikinami viensėdžiai ir 
keičiamas Lietuvos sodžiaus vei
das. kuriant vietoj jo bolševikiš
kai rusiškas naujo tipo “gyven
vietes”, kur partija galėtų dar 
da'ųciau kontroliuoti .žmones. 
1955 rh. pradžioje KP centro ko
miteto sekr. Šumauskas skelbė, 
kad iki 1954 pabaigos naujose' 

buvę įkurdinta 
tiek pat, kiek bu-T

O 1939 met. vasarą mūsų kraštelį 
užėmė rusai ir prasidėjo mūsų 
vargai, pradėjo žmones kalėji- 
muosna uždarinėti, kitus į Sibirą 
vežti. Ir 1941 užėjo vokietis Ru
sus išvijo iš Lietuvos. Vokietis 
mums ir nebrolis. Vėl viso blogo 
matėm. Gyvulius atiminėjo.

Ir vėl 1944 mt. liepos mėnesyje 
Tuskis vokiečius išvijo, vėl mūsų 
kraštelį užėmė, vėl prasidėjo 
nauji sunkumai, kurių aprašyti 
čia negalėsiu. Tik 1948 mt. gegu
žės mėnesį ir mūsų šeimos lizde
li išdraskė, ir mane, su mažąja 
dukrele Stasyte, išvežė į Sibiro 
žeme. Buriat Mongolija, ant miš
kų darbų. Oi kaip sunku, oi kaip 
skurdu... Ašaros dieną ir nak
tį. Buriat - Mongolijos miškai

tnisūs silikatinių plytų Įmo- 
Iclija” pernai nuolat buvo 

šūiųojamą “Tiesoje”, kaip 
:’ s technikos laimėjimas. Bet 
Sližio 28 d. ‘‘Tiesejė” apra

šant XI partinę konferenciją sa- 
koina. kad miesto LKP sekreto
rius Kcnevičius ir taip pasakęs: ... . _ . -
“Kai'iuiios miesto įmonės (ssli- pristatyti pilni lietuvių barakų, 
kalinių plytų 1įmonė “Lelija ) Patys lietuviai stato barakus ir 
dirba neritmingai. Del to atsi-į mose gyvena ir miškus kerta, 
randa šiurmavimaš, kuris nei-i Pilna Buriat Mongolija lietuvių.

thuanian Home in Hamilton var
du. Pinigų išėmimui galioja če
kiai tik su perikių-v-bos narių 
parašais kartu? pirm. St. Bakšio, 
vicepirm. Alf. Paukščio, iždin. 
V. Kazlausko/’ kontrolės kom. 
pirm. J. Svilo ir kontr. kom. na
rio Br. Grajausko. Bankas už in
dėlius mokės’^2%% palūkanų 
priskaitydamas’ jas metų ketvir
čiais.

“Dainavos” koncertas, kurį 
rengia TEA Hamiltono sk., bus 
kovo 17 d., šeštadienį, 7 v.v. Juo 
susidomėjimas nepaprastai di
delis. Bilietus perka visi, kurie 
tą dieną yra laisvi nuo darbo.

Jau išplatinta per 700 bilietų. 
Nemaža jų Ant. Šimkevičius 
pardavė kanadiečiams.

V-ba nori visus bilietus išpla
tinti iš anksto. Dar neturinčius 
bilietų prašome kreiptis į pla
tintojus. / y

Serga. Sunkesnę operaciją tu
rėjo Grovienė. Šiuo metu gydo
si namuose.

Vasario 11 d. staiga susirgo 
ir gydosi ligoninėje TF v-bos na
rys Alf. Patamsis. Ligonis po 
operacijos jautėsi gerai ir tiki
masi greitu laiku pasveiks.

Sk. St.
Šiame TŽ nr. talpiname lietu

viškų filmų skelbimą, kuriame 
nurodyta yra bilietų - pakvieti
mų platintojai. Hamiltoniečiai 
ir apylinkių lietuviai prašomi 
bilietais apsirūpinti iš anksto. 
Hamiltono SLA kp. gavo pakvie
timus šiuos filmus parodyti Lon
dono ir St. Catharines lietu
viams, tačiau dėl techniškų kliū
čių, Lietuvos istoriniai vaizdai 
galės būti parodyti tik Toronte 
— šeštadienį, "ir Hamiltone -4- 
sekmadienį, tad lių vietovių lie
tuviai kovo 4 d.Vsuplauks į Ha
miltoną.

Filmai bus rodomi kovo 4 d. 
5 vai. vak. Royal Connaught vieš 
būtyje, b Toronte — Prisikėlimo 
parapijos salėje kovo 3 d. du kar
tus: 3 ir 7 vai. vak.

Talkos Kredito D-jos valdy
bos ir komisijų posėdyje vasario 
7 d. ižd. E. Lengnikas pranešė, 
kad Talka sausio pabaigai turėjo 
pajų ir indėlių $10.985,91 ir bu
vo išdavusi * paskolų $8.681,66. 
Draugijai priklausė 105 nariai.

Tokiu būdu kapitalo įnašai per 
sausio mėn. padidėjo $1.000 ir iš
duotų paskolų suma \irš $1.500. 
Tikimasi, kad šių metų bėgyje 
Talkos kapitalas lengvai pasieks, 
o greičiausiai ir žymiai prašoks 
$20.000. Iš šio nuolatinio Talkos 
progreso tenka padaryti išvadą, 
kad Hamiltono lietuviai pilnai 
pasitiki Talka ir supranta savos 
kredito draugijos reikalingumą 
ir naudą, kurią turi iš jos ir tau
pytojai ir skolininkai.

Kaip jau žinoma, vietoje val
dybos nario A. Repčio, kurio ka
dencija pasibaigė šiais metais, 
visuotinio susirinkimo buvo iš
rinktas Petras Giedraitis. Posė
džio metu valdybos sekretoriui 
P. Vaitoniui pareiškus, kad jis 
šiais metais, aplinkybėms pasi
keitus, bus ypatingai užimtas 
tarnybiniu darbu, ir nemano, 
kad galės tinkamai atlikti savo 
einamas pareigas, valdyba, A. 
Repčiui sutikus, vienbalsiai ko
optavo jį sekretoriaus- pareigoms 
vieneriems metams. /.

Vėl primename, kad Talka at
lieka operacijas kiekvieną sek
madienį nuo 12 iki 2'val. para
pijos salėje. 58 Dundurn St. N. 
Esant skubiam reikalui, galima 
kreiptis pas iždininką E. Lengni- 
ką, 15 Homewood A ve., telefonas 
JA. 9-2114. Talkos v-ba.

Solidarumo mokesti už 1955 m. sumo
kėjo: B. Aselskis, J. Astos, D. Babinas, 
P/ Brasas, P., Burkauskas, J. Bajoraitis, 
S. Bakaitis, J. Dockaitis, S. Dalius, P. 
Eismontas, A. Gedrimas, P. Gužas, Br. 
Grajauskas, J.- Jackūnas, M. Jurgutis, 
S. Juozapavičius, P. Jakučinskas, G. Ki- 
lienė, A. Kybartas, J. Kažemėkas, P. 
Kažemėkas, D. Kochanka, A. Kochan- 
kienė, D. Kraučiūnas, P. Lesevičius, V. 
Linčiauskas, O. Linčiouskienė, J. Les-, 
čius, Liveris, V. Matulaitis, O. Mikšy
tė, V. Narkevičius, K. Norkus, Z. Pu- 
linauskas, S.-Raupėnas, P. Rinkūnas, A. 
Rupinskas, P. Sakalas, O. Stosiulis, V. 
Stabingis, J. Stokevičius, A. Šimkevičius, 
LL. Šturmaitytė, B. Šturmaitis, A. šešto
kas, J. Šarūnas, kun. dr. J. Tadaraus- 
kas, A. Tamošiūnas, Z. Vieraitis, V. 
Venckevičius, S. Verbickas, V. Verbic
kas, J. Žemaitis, G. Žemaitiene, J. 
Žvirblis. Apylinkės valdyba.

— Otava. — Karo aviacijos va
dovybė praneša, kad Kanadoje 
esančios 9 eskadrilės sprausmi- 
nių naikintuvų bus aprūpintos 
moderniškiausiais motorais. Pa
keitimas kainuosiąs apie 15 mil. 
doleriu, <'

niusis i

niiiiįeno rublių nuostolių. Klai
pėdos celiuliozės - ..popieriaus 
kom&inątas — 4.9 mil. rublių. 
Vilniaus kailių siuvimo fabrikas 
pabrangino produkciją 3,5 mil. 
i iiblii!. konservų gamykla -— 500 
įtiksiančių rublių, baldų kombi
natas — 355 tūkst. rublių, silika-

Štai kaip dauguma 
kanadiečių

SUSTABDO KOSULĮ IR 
PALENGVINĄ SLOGĄ, 
BRONCHITĄ, ASTMĄ.

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

BUCKLEY'S 
MIXTURE. 
SKIRTINGA —

jCOUSBS
J edibs į

BNNonm

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

VEDYBŲ BIURĄ "WALDI" 
191 Augusta Avė, Toronto, Ont. 

Tel. ME. 8-9281.
Informociįos kasdien nuo 6-9 vai. v. 
Atsakymams roštu pridėti $1. Mote
rims iki 35 m. omž., tarpininkavimas 

veltui.1 Tai 
nera sirupo —- po 
gaminto iš vertingu 
medžiagų. Tai STiP- 
RUS — veikia kai 
ugnis — užtenka 
dozės kosulio sulai
kymui. Štai kodėl 

tai DAUGIAUSIA PERKAMI pagalbai 
nuo kosulio ir slogos vaistai Konark)- 
ic. Ncornmkitc kitokiu vaistu. ĮSITI
KINKITE, tad tai BUCKLEY'S. Padės 
jums arba sugrgžinsime atgal pinigus.

Normelcus dydžio 50c. 
Šeimos dydžio 85c.

i Buckley's Mixture vra taip pot pogor- 
sčįum ir Europos kraštuose. Dabar 
jau ponkivinėjarno Vokietijoje, Bei* 
g^o|C ir Olon<1 jojo, štai puiki Kalė\i 
dwano jūsų giminėms užjūryje. Pa- 
srųskite jiems bonkelę. Tnip pat pri
dekite vienų jpokavima Buckley's 
White Rub reumatinių skausmų pa 
šalinimui.

BUCKLEY’S MIXTURE
■ ■ .j—t-l—----------------

per pusę mažiau, nes didelė dalis 
lietuvių nebuvo aplankyta. Trū
ko rinkėjų. Norėtumėm, kad ši 
trečioji piniginė akcija būtų vi
suotinė ir pasiektų tūkstantinę.

Komisija labai maloniai prašo 
tuos, tautiečius, kurie sutiktų 
daugiau pasiaukoti šiam lietu
viškam reikalui, stoti į rinkėjų 
eiles! Tuo reikalu skambinti J. 
Mikšiui, JA. 9-8593 arba St. Bak
šiui, JA. 9-4662.

Būtų labai malonu sulaukti 
aukų ir iš apylinkių lietuvių. Jei 
atsirastų tokių, kam šis prašy
mas paliestų jo lietuvišką širdį, 
malonėkite aukas siųsti St. Bak
šiui, 38 Stanley Ave., Hamilton, 
Ont. Gimnazijų vardu iš anksto 
gražiai dėkojame!

Atidaryta Liet. Namų einamo
ji sąskaita. Vasario 13 d. St. Bak
šys ir V. Kazlauskas, vykdyda
mi Hamiltono Lietuvių Namų; 
Fondo v-bos nutarimą, atidarei 
s-tą Canada Permanent Mort
gage Corporation banke, 47 Ja
mes St. S. (kampas James ir 
Main gatvių), Nr. 3226. Sąskaita 
atidaryta The Fund of the Li-

Perkant ar parduodant namus

kreipkitės į mūsų atstovą

Zigma^ Didzbali
1294 KING ST. E., HAMILTON 

Telefonas LL 9-3558

TESLIA Real Estate

i£*ž

Tillsonburg, Ont.
Lietuvių namų statymo reika- i išstudijuoti: išrinkti organus, 

lu šioj apylinkėj jau seniai kai- ’ kurie, sudarytų nuostatus namų 
bama ir jau šiokia tokia pradžia 
padaryta — nupirktas sklypas. 
Tillsonburgo Ūkininkų Klubas 
rodė gal daugiausiai iniciatyvos 
tuo reikalu. Jis ir sklypą užpir
ko. Prileidžiama, jog klubas no
rėjo vienas ir savo vardu namus 
pastatyti. Tačiau pasigirdus bal
sų, jog lietuviškas židinys šioj 
apylinkėj turėtų būti statomas 
visų lietuvių vardu, klubas, at
rodo, su tuo dabar jau sutinka.

Šie metai apylinkės ūkinin
kams buvo labai sunkūs dėl 
ankstyvų šalnų, todėl, atrodo, ir 
tas didelis uždavinys atideda
mas. Tačiau nevertėtų parengia
mojo darbo atidėlioti. Dabar tuš
čias laikas ūkininkams, proga 
susirinkti ir tą reikalą smulkiai

I statymui ir valdymui, paruoštų 
akcijų įstatus ir planus pačiam 
namui. Taip pat galima suregist
ruoti pasižadėjimus pirkti akci
jas. Ir tik taip pasiruošus galima 
laukti gerų ateinančių metų.

Kad lietuvių namai mums rei
kalingi ir kad visi apylinkės lie
tuviai gali juos pastatyti, tai tas 
jau atskiruose mūsų rateliuose 
išspręsta ir įrodyta. Tik iki šiol 
trūko vienybės ir poros gabių 
žmonių tam darbui vadovauti. 
Vienybė, atrodo, su pavasariu 
smarkiai žengia mūsų apylinkės 
link, o dėl tų poros galvotų vyrų 
tai išsirašysim iš didmiesčių, jei 
mūsų tarpe neatsirastų. Nieko 
žemiško nėra negalima, jei tik 
gerų norų daug. P. A.

VOKIETIJA
VLIKo statuto komisija yra 

pasidalinusi į dvi komisijas: 
Tautos Fondo, kuriai vadovauja 
dr. A. Trimakas, ir Bendrąją,-ku
riai vadovauja M. Brakas. Ben
droji VLIKo Statuto Komisija 
ruošia VLIKo pirmininko, prezi
diumo, pilnaties ir Vykdomosios 
Tarybos naujo statuto projektą.

Pirmasis Baltų Draugijos Vo
kietijoje suvažiavimas įvyko 
sausio 27-29 d. Posėdžiai vyko 
Rytų Vokietijos Akademijos 
būste.. Iš lietuvių suvažiavime 
dalyvavo apie 10’asmenų. Vokie
tijos krašto valdybos pirm. Pr. 
Zunde suvažiavimo dalyvius su
pažindino su lietuvių padėtimi 
Vokietijoje, ypač jų kultūrine 
veikla. Prof. Z. Ivinskis padarė 
parnešimą Baltų Tyrimo Insti
tuto vardu. Spaudos konferenci
joje, be kitų, kalbėjo URT val
dytojas dr. P. Karvelis, nušvies
damas mūsų laisvinimo veiksnių 
veiklą JAV-bėse.

Rūpinamasi sustiprinti ypač 
kultūrinius santykius tarp pa- 
baltiečių ir vokiečių. Žymų žings 
nį šia kryptimi sudarys prie Pie
tų Vokietijos radiofono ruošia
mos pabaltiečių kultūrinės die
nos, kurias numatoma pravesti 
kovo mėnesį. Daug nuopelnų čia 
priklauso dr. Dahmenui, kuris 
yra vokiečių - lietuvių sekcijos 
narys ir labai palankiai remia 
kultūrinių santykių išplėtimą 
draugijos užsibrėžtų tikslų ri
bose.

Suvažiavime dalyvavo apie 60 
asmenų. Federalinei Vokietijos, 
vyriausybei atstovavo min. Kraf 
tas, jos vardu pasveikinęs suva
žiavimą. Suvažiavime atkreiptas 
dėmesys taip pat į jauną vokietį, 
kuris savo gyvenimo tikslu yra 
pasistatęs surinkti paveikslais ir 
fotonuotraukomis iš Pabaltijo 
kraštų visa, kiek tik galima, nes 
dabartinis Pabaltijo kraštų vaiz
das su laiku žus. Tas vaizdas ir 
norimas išlaikyti užfiksuotas fo
tografijomis, vaizdais ir paveiks
lais ateičiai.

JT Augštojo Komisaro Trem
tinių Reikalams Mūncheno įstai
gos naujas adresas: (13b) Mūn- 
chen 37, Cuvilliesštr. 9. Tėlef. 
483116. - ū.

Pasikeitė ir JT Augštojo Ko
misaro Ttremtinių Reikalams 
įgaliotinio Vokietijai adresas. 
Naujas adresas: (22c) Bad Go- 
desberg, Bahnhofstr. 19. Telef. 
'5928. \
AUSTRIJA

BALFo šalpos apyskaita 1955 
metams Austrijoje. 1955 m. Aus
trijos lietuviams išdalinta mais
to produktų: sviesto 2268 šv., sū
rio 2112 sv., sviesto alyv. 240 sv., 
pieno miltelių 432 sv., CARE 
norm, pakietų 10, FOA paketų 
294. Rūbais padalinta 40 balų ir 
12 paketų avalynės. Pinigais 
gauta ir išdalinta $1.115 arba 
28.730 šilingų.

Austrijoje 1955 m. buvo viso 
188 lietuviai. Šelpiama: vaiku
čių iki 16 m. — 51, TBC ligonių 
— 9, invalidų — 10, senelių — 27, 
skaitlingų šeimų — 17, nešelpia
ma 15 asmenų.

Austrijos lietuvių emigracija: 
bando emigruoti pavieniai asme
nys — 12, bando emigruoti šei
mų—11 su viso 34 asmenimis, 
garantijas gavo 9 asmenys.

Au. L. Bendruomenės valdy
bos veikla 1955 m. Bendruome
nė yra labai neskaitlinga, vos 150 
lietuvių. Šiais metais naujai pri
sidėjo trys šeimos: p. Krištapai- 
čio 6 asm. šeima Salzburge, p. 
Kavolytės - Lerch 4 asm. šeima 
Tirolyje, p. Felicijos Radžiūnai
tės - Perker šeima 4 asm. Kaern- 
tene ir dar keli pavieniai asme
ny#.

AULB valdyba dėl sunkių su
sisiekimo sąlygų pilnai negalėjo

išvystyti savo veikimą. Dar la
biau pasunkėjo išvykus iždinin
kui. kun. K. Kuzmickui į Vokie
tiją ir likus valdybai nepilnai. 
Iždininko pareigas laikinai per
ėmė valdybos pirmininkas.

Sekančiais metais valdyba 
stengsis pravesti naujus rinki
mus. :

Austrijos lietuvių bendr. val
dyba 1955 m. padarė 6 valdybos 
posėdžius, išleido 4 Informacijų 
numerius ir. stropiai palaikė ryšį 
laiškais ir spaudos priemonėmis. 
Valdyba stengėsi kiek galima 
aprūpinti lietuvius lietuviška 
spauda ir kiekviena proga lankė 
bent didesnes lietuvių seniūni
jas. Valdybos pirmininkas daly
vavo Europos lietuvių bendruti 
menių pirmininkų suvažiavime 
Zueriche ir atstovavo Austrijos 
liįltUTilML

Informacijų leidimas ir jų iš
siuntinėjimas, pirmininko kelio
nė į Zuerichą ir susirašinėjimas 
sudarė nemaža išlaidų, kurios li
ko padengtos iš kasos. Pajamų, 
per 1955 m. turėta — 4.114,96 šil. 
Išlaidų padaryta — 1.463,70 šil. 
Kasoje 1956 metams liko — 
2.651,26 šil.

Išvyko j JAV iš Braunau Ele
na Vencelytė ištekėjusi už p. 
Steiner.

Į Švediją iš Trofaioch / Stei- 
ermarko išvyko Roland Vinčos 
šeima su žmona ir dukrele. Lai
kinai sustojo Hassleby sanato
rium. .

Paliko Austriją, persikėlė pas 
lietuvius Marijonus Romoj ypač 
Linzo lietuviams gerai pažįsta
mas, kun. Kazimieras Kaniaus- s 
kis. Tai jaunas kunigas ilgai dir
bęs austrų Praemonstratiečių 
vienuolyne, kuriame dar liko du 
lietuviai kunigai: Tėvas Aloyzas 
Orentas — Amdt ir Leonas Ol
šauskas - Olschauskėn.

Iš Vienos antrą Kalėdų dieną 
į JAV išvyko Česlovas Vyt. Ja
nuškevičius su žmona Irena.

Iš Linzo sausio 6 d. išvyko į 
JAV Gustav .Kraųzų šeima iš 4 
asmenų.

Iš Salzburgo gruodžio 20 d. į 
Angliją išvyko per NCWC Jad
vyga Maziliauskąitė su dukrelė 
Nelly Viktorija. ; .

Salzburgo lietuvius ištiko skau 
dus smūgis netekus mielo tautie
čio a.a. Juozapo Reisor kuria nors
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sanatorijos savo r kambarėlyje 
rastas širdies smūgio ištiktas. 
Gausus būrys lietuvių, dalyvau
jant kun. V. Pupinui, palydėjo jį 
į amžino poilsio vietą svetimoje 
austrų šalyje.

Tirolio apylinkėje vėl sunkiau 
susirgo Domicėlė Jurjonaitė ir iš 
Imsto prieglaudos grąžinta į 
Halles nervų sanatoriją. A. Kaz- 
las iš Halles sanatorijos persikė- 

'lė vėl į Kufšteino lagerį. Kuf- 
šteine. gyvenanti Agnęs Kliau- 
sienė gavo garantijas emigraci
jai į JAV. Tikimasi, kad greit ga
lės geriau įsikurti.

Linze Binderio šeima gavo ga
rantijas į JAV ir tikisi greit ten 
išvykti. Vokietijon išvykti ren
giasi p. Pliskauskaitė. Linze yra 
dar nemaža galinčių emigruoti 
ir tikimasi, pagaliau ir jie pradės 
rūpintis dokumentais.
BRAZILIJA

Naujo Brazilijos prezideato 
J u selino Kubitchek pareigų už
ėmimo iškilmėse dalyvavo dau
gybė įvairių valstybių delegaci
jų. Lietuvą atstovavo Lietuvos 
ministeris Rio de Janeiro dr. Eri
kas Meieris.

Lietuviškas jaunimas, vado
vaujant kun. J. Šeškevičiui, 
smagiai atostogauja Santos pa
jūry — Suarao. Kiekviena die
na pradėdama šv. Mišiomiš ir 
užbaigiama žaidimais.

Pirmąją savaitę atostogavo 
vyresnis jaunimas, antrąją — 
vaikučiai. Dienos 
stengtasi padaryti kuo lietuviš
kiausia. Buvo leidžiamas stovyk
los. laikraštis “Vėžio koja”, ku
ris stengėsi kiekvienam įgnybti. 
Sausio 27 d. buvo skirta Tėvynei 
ir vakare buvo padarytas kapas 
žuvusiems už laisvę pagerbti. 
Taip pat surengtas teismas moks 
leivio ateitininko.

LKB Choro muzikos popietė, 
vasario 5 d., sutraukė nemažai 
V. Zelinos jaunimo. Atėjo ir se
nimo. Prisirinko pilna seselių 
PranciškieČių gimnazijos salė.

Scenos vaizdelis “Meilės laiš
kai”, režisuotas Eduardo Vasi
liausko, suvaidintas tearo mėgė
jų buvo be priekaištų ir nuteikė 
publiką linksmai. Po to Al. Bo- 
guslauskas, akompanuojant muz. 
Juozui Stroliai, padainavo dvi 
liaudies dainas. Jonas Kaseliū- 
nas fagotu puikiai atliko du! solo 
dalykėlius. LKB chdras, veda
mas J. Strolios, sudainavo tris K. 
Banaičio ir vieną J. Gruodžio 
harmonizuotas liaudies dainas. 
Po programos sekė šokiai. H4>.

programą
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GARSINASI VYKDĄ AMNESTIJA
Tiesos” sausio 18 d. numery 

“Valstybės saugumo komitetas 
prie Lietuvos TSR Ministrų Ta
rybos” paskelbė “pranešimą”, 
kad “vadovaudamasi humaniš
kumo principais” vyriausybė ra
dusi galima pritaikyti amnestiją 
piliečiams, kurie “dėl silpnava- 
dvasiškumo arba nesąmoningu
mo” buvę įtraukti “į bendradar
biavimą su hitleriniais okupan
tais ir įvykdė nusikaltimus prieš 
liaudį”. Kad tokie galėtų “grįžti 
į dorą gyvenimą” 1955 m. rugsė
jo 17 d. buvęs išleistas specialus 
TSRS Augšč. Tarybos prezidiu
mo įsakas, kuris atleidęs nuo 
bausmės nubaustus iki 10 m. 
“laisvės atėmimo” už bendradar
biavimą su priešu. Kalinamieji 
nuteisti “už tarnybą hitlerinėje 
armijoje, policijoje ir specialiose 
hitlerinėse formuotėse” visi pa
leidžiami nežiūrint bausmės lai
ko ir tt.

Toliau duodama smulkesnių 
žinių apie “TŽ” vieną kartą jau 
skelbtus 5 amnestuotus asmenis:

“Paskelbus TSR Sąjungos A. 
Tarybos Prezidiumo 1955 metų 
rugsėjo 17 d. Įsaką, į Valstybės I tis Zarasų rajono 
saugumo komiteto prie Lietuvos 
TSR Ministrų Tarybos organus 
savo noru atvyko ir išpažino sa
vo kaltę eilė asmenų, kurie nuo 
1945-45 m. slapstėsi, bijodami at
sakomybės už padarytus nusi
kaltimus. Visiems atvykusioms 
ir išpažinusiems savo kaltę iš
duoti pasai bei kiti dokumentai, 
ir jie gyvena su savo šeimomis 
jų pasirinktose gyvenamosiose 
vietose.

Tarp atvykusių j valstybės 
saugumo organus prie Lietuvos 
TSR Ministrų Tarybos ir išpaži
nusių savo kaltę yra:

Baronas Jonas, Tiburcijaus s., 
buvęs hitlerinės okupacijos me
tu savisaugos būrio vadovu. Šiuo 
metu jis gavo dokumentus ir gy
vena kartu su šeima Kuršėnų ra
jone;

Vaitiekūnas Vytautas, Domo 
s., buvęs vokiškosios fašistinės 
formuotės — vadinamosios Ple
chavičiaus armijos karys, po to 
kurį laiką buvęs nacionalistinėje 
gaujoje. Vaitiekūnas dabar gy
vena Kėdainiuose;

Tijūnėlis Vladas, Jono s., tar
navęs visą hitlerinės okupacijos 
laikotarpį apylinkės seniūnu Ro
kiškio rajone, šiuo metu gyve
nantis Vilniuje;

Jakštas Petras, Jono s., tarna
vęs karininku hitlerinių okupan
tų sudarytoje karinėje formuotė
je, gyvenantis pas savo gimines 
Pandėlio rajone;

Nastajus Juozas, Alekso s., bu
vęs hitlerinės okupacijos laiko
tarpiu policininku, dabar dirban- 

pramonės 
kombinato stalių dirbtuvėje ir 
eilė kitų...”

A. Moskvinovas, rusas, 1946 m. 
prisiųstas į Lietuvą ir buvęs Liet, 
kom. partijos CK sekretorių 
(1950 m.), vėliau Vilniaus srities 
komiteto II sekretorių, paskum 
persikėlęs į Soči, jau iš ten 1951 
m. “išrinktas^’ Lietuvos Augšč. 
Tarybos deputatu, mirė sausio 17 
d. Soči mieste.

”Vienybėje Galybė
Didžiuotis reikia, kad 16-tais 

pavergimo metais lietuvių veda
ma išlaisvinimo kova, vietoj su
nykusi > tarpusavio rietenose, 
kaip kad buvo pranašauta, lieja
si į platesnius vandenis, susilau
kia didesnio dėmesio, užuojautos 
ir paramos. Vasario 16, vieninte
liam lietuvių doplomatų ir vei
kėjų priėmime Niujorke, daly
vavo tokie žinomi Amerikos pub 
Įleistai kaip NYTimes Tolišius ar 
NYHTribune Wolf. Reikšmingo
je kalboje ten Free Europe pir
mininkas W. Sheperdson neper-

Sol. V. Verikaitis
Bonzo rolėje operoje “Madame 
Butterfly”, kuri statoma vasario 
24 d. prasidedančiame operų fes
tivalyje Toronte.

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ TORONTE
Nepriklausomybės šventės mi

nėjimas Toronte šiemet užsitęsė 
net dvi savaites. Pradėjo jį evan
gelikų liuterionių parapija mi
nėjimu savo tarpe dar aną sek
madienį — vasario 12 d., pasi
kvietę kalbėti gen. konsulą min. 
Gylį ir apylinkės valdybos pir
mininką J. R, Simanavičių. Tą 
patį sekmadienį bažnytiškai tą 
šventę paminėjo ir antroji evan
gelikų liut. parapija, vadovauja
ma kun. dr. Kavolio.

Savaitgaly per visos Kanados 
radijo tinklą iš Toronto buvo 
transliuotos dvi lietuviškos pro
gramos. o vieną programą iš 
Windsoro pertransliavo taip pat 
viena Toronto stotis. Iš Toronto 
buvo lietuviškos žinomosios pro- 

' ' 'gramos “Songs'of my People”, 
transliuojama penktadieniais 
9.30 v.v. banga 740, ir “Canadian 

’ All” programa, transliuojama 
šeštadieniais 7.30 v.v. banga 1010. 
Kaip mūsų buvo skelbta, pirmo
joje programoje turėjo dalyvauti 
sol. Štempužienė ir sol. Verikai
tis. Tačiau kaip tyčia tą dieną 
dėl blogo oro neskrido lėktuvai 
ir sol. Štempužienė laiku Toron
to nepasiekė. Jos vietoje daina
vo torontietė sol. Degutienė, be
rods čia ir gimusi lietuvaitė so
listė (Gaižauskaitė), mūsų pub
likai mažiau pažįstama, bet jau 
iie kartą dainavusi radijo prog
ramose. Už tai šeštadieninėje 
“Canadian All” programoje gir
dėjome jau sol. Stempužienę su 
sol. Verikaičiu, kurie sekančią 
dieną dainavo Hamiltone nepri
klausomybės šventės minėjime.

Na. žinoma, šeštadienį šventę 
paminėjo ir “Tėvynės prisimini
mai” — lietuviškoji Toronto ra
dijo programa.

Vad. “Vasario 16 minėjimo iš
vakares” šeštadienį suorganiza
vo saviškiams vad. LNT, prele
gentu pasikvietę iš Cleveland© 
p. J. Smetoną. Vyko tai T. Liet. 
Namų II augšto salikėje. Buvo 
renkamos ir LNF aukos.

Katalikų bažnyčiose šiemet 
šventė paminėta ypatingai iš
kilmingai — abi parapijos pasi
kvietė augštuosius Bažnyčios 
dignitorius. Prisikėlimo parapi
ja tą pačią vasario 16 d., ketvirta
dienį, vakare suruošė maldos už 
tėvynę valandą, į kurią atvyko 
pats Jo Em. Toronto kardinolas, 
kuris gausiai susirinkusius lie
tuvius (buvo pilna bažnyčia) 
palaimino Švenčiausiuoju ir pa
sakė kalbą, skatindamas palikti 
išlikimais savo tėvų katalikų ti
kėjimui ir Lietuvai bei lietuvy
bei. J. Em. taip pat pasidžiaugė 
parapijos vykdomais darbais bei 
užsimojimais.

Maldos valandoj giedojo jung
tinis “Varpo” ir Prisikėlimo pa
rapijos choras, vadov. muz. St. 
Gailevičiaus. Be O salutaris ir 
Tartum ergo, choras giedojo J. 
Strolios “Parveski, Viešpatie, 
mus į namus”, Beethoveno “Die
vas Šviesa” ir Sasnausko “Ap
saugok Augščiausias”.

Po maldos va’landos Jo Em. 
kardinolas gerą valandą užtru
ko klebonijoje, kur buvo pareng
ta kavutė. J ją pakviesti Kr. Val
dybos, apylinkės valdybos, para
pijos komiteto pirmininkai su 
poniomis ir dar grupelė svečių. 
Laikas praėjo maloniam pašne
kesy apie Lietuvą, lietuvius ir 
parapijos reikalus.

Minėjimui skirtą pereitą sek
madienį abiejose parapijose tam

buvo skirtos 11 vai. pamaldos, 
kurios ypač iškilmingai buvo su
organizuotos šv. Jono Krikšty
tojo bažnyčioje, dalyvaujant J. 
E. vysk. Fr. Allen, kuris į bažny
čią įvestas su kūrėjų savanorių 
ir' skautų vėliavomis su garbės 
palydovais. Vėliavos prie alto
riaus stovėjo visą šv. Mišių me
tą. Gražų ir lietuvio širdžiai ar
timą pamokslą pasakė J. E. vys
kupas, iškeldamas Nepriklauso
mybės šventės prasmę lietuvio 
gyvenime, visų lietuvių viltis su
laukti nepriklausomybės, rezis
tencinę kovą, o taip pat prievolę 
ir svetur, išlikti lietuviais ir ka
talikais.

Pamaldų metu giedojo “Var
po” choras. Po pamaldų Jo Eks
celencija užsuko į kleboniją pa
pietauti, kur praleido porą va
landų. Pietuose be parapijos ku
nigų dalyvavo min. V. Gylys su 
ponia ir keletas kitų svečių.

Iškilmingas minėjimo aktas 
sekmadienį įvyko College teatre, 
dalyviams užpildžius visą salę, 
kurioje yra per 1.500 vietų. Mi
nėjimas buvo iš dviejų dalių — 
pradžioje lietuviškoji, o po per
traukos angliška su garbės sve
čiais, su kuria sulieta koncertinė 
dalis.

Iškilmingą minėjimą atidarė 
trumpu žodžiu ir pakviesdamas 
susikaupimo minute pagerbti žu
vusius dėl Lietuvos laisvės apy
linkės pirmininkas J. R. Simana
vičius, kuris tolimesnį vadovavi
mą perdavė Irenai Žemaitei.

Gen. konsulas min. Gylys, kal
bėjęs pirmuoju, priminė kaiku- 
rias laisvojo gyvenimo datas ir 
pastaruosius viltis žadančius 
faktus: min. Dulels pareiškimą 
pavergtųjų tautų delegacijai bei 
prez. Eisenhowerio ir premjero 
Edeno pastarąją deklaraciją, 
patvirtinančią Atlanto chartos 
principus.

Krašto Valdybos pirm. B. Sa
kalauskas savo žody priminė, 
kad nūdienę lietuviškąją veiklą 
saisto laisvės idealas. Laisvės 
troškimas pavergtuosius idealis
tus padarė kovojančiais partiza
nais. Mes tą patį idealą išsivežė
me į lengvesnes sąlygas. Nepri
klausomybės šventė tebus susi
mąstymo diena, kada padėję ran
ką ant krūtinės privalome kiek
vienas savęs paklausti mintimis 
nusikreipę į pavergtus brolius 
tėvynėje: “Ar viską esu padaręs, 
kad tavo kančias sumažinus? ...” 
Tai yra mūsų šventės prasmė, 
kuri diktuoja bendruomeninio 
darbo ir susiklausymo būtiny-

Pagrindinis kalbėtojas ALTo 
sekretorius dr. P. Grigaitis savo 
gyvoje kalboje apžvelgė dabarti
nių tarptautinių pajėgų konste
liaciją žiūrint iš mūsų bylos pu
sės, prieidamas optimistiškų iš
vadų, kad padėtis gerėja — kad 
Maskvoje iškyla kolizijų apraiš
kos, o iš vakarų pasaulio galybių 
sulaukiame vis didesnio suprati
mo ir palankesnio žodžio. Prele
gentas Lietuvos bylos raidą bei 
vilčių ir nusivylimų bangavimus 
pavaizdavo kartu su nupasakoji
mu ALTo atkaklios veiklos nuo 
pat 1940 m., primindamas eilę 
ALTo patsangų ir JAV politi
nius svyravimus. Galutinė opti
mistiška išvada buvo paremta 
priminimu Vašingtono deklara
cijos, kur už žmogaus teisių ap
saugojimą ir pavergtųjų tautų 
išlaisvinimą pasisakė ne vien

JAV, bet ir D. Britanijos vyriau
sybės galva. Priminė taip pat, 
kad Vasario 16 buvo plačiai pa
minėta Vašingtone kongreso — 
kalbėjo 13 senatorių, 14 savo kal
bas pateikė įrašyti į vad. Kon
greso rekordus, kalbėjo 42 parla
mento atstovai. Dabar ir į spau
dą su savo žodžiu daug lengviau 
patekti, kai tuoj po karo buvo 
veik neįmanoma. Naujos gali
mybės atsiveria. Jas mes priva
lome išnaudoti. Mes neturime fi
zinės jėgos, bet turime morali
nį pagrindą, kuriuo turime ir 
remtis. Turime dirbti vieningai, 
vieningai šaukti. Jei kiekvienas 
savą melodiją trauksim, tokios 
muzikos niekas nenorės klausyti 
— užsikimš ausis! O jei vienin
gai dirbant pasiseks sutrumpinti 
savo pavergtų brolių kančias 
nors pusmečiu, pagaliau, nors 1 
mėnesiu, mes jau būsim daug 
atsiekę — baigė prelegentas, o 
dalyviai tuos žodžius -palydėjo 
gausiais pritarimo plojimais.

Po pertraukos pirmasis kalbė
jo Toronto burmistras p. N. Phil
lips, paskiau federalinio parla
mento atstovas Donald D. Car
rick, kuris perskaitė ir min. pir
mininko L. St. Laurent sveiki
nimą, provincijos parlamento at
stovas J. Yaremko, imigracijos 
įstaigos atstovas ir Estų gen. 
konsulas p. Markus. Be to, buvo 
pranešta, kad yra atvykę pasvei
kinti latvių ir Baltų Fed. atsto
vai, o estai prisiuntę sveikinimą 
raštu.

Po sveikinimų buvo perskaity
ta rezoliucija - sveikinimas min. 
pirm. L. St. Laurent, prašant 
Kanados vyriausybę visada bū
ti pusėje tų, kurie kovoja už lais
vę ir demokratiją, pasisakant 
prieš išdavimą už menką ūkinę 
vertę tų principų, dėl kurių ko
vojo ir žuvo tūkstančiai pereito
jo karo karių.

Koncertinė dalis buvo uradėta 
sol. A. Ščepayičienės ir sol. V. 
Žęmelytės duetu, D. Meilutė su 
giliu įsijautimų padeklamavo 
Brazdžionio “Mano protėvių že
mė” ir B. Sruogos “Malda”. To
ronto skautų tautinių šokių gru
pė (vad. A. Šadekienės - Ličkū- 
naitės) pašoko gracingą “Sadu
tė”, o pagaliau TLCh. “Varpas” 
padainavo 5 dainas, kurių pas
kutinę (Berneli mūsų) dar ir 
pakartojo.

Programai pasibaigus apyl. 
pirm. p. Simanavičius padėkojo 
svečiams už atsilankymą ir lin
kėjimus, o taip pat visiems, ku
rie prisidėjo prie programos iš
pildymo.

Minėjimas baigtas 
himnu.

Po minėjimo apylinkės valdy
ba T. Liet. Namuose surengė 
jaukią arbatėlę, į kurią buvo pa
kviesti programos vykdytojai su 
prelegentu dr. P. Grigaičiu, Kr. 
Valdybos nariai, Apylinkės Ta
rybos nariai, ir eilė organizaci
jų atstovų. Išviso buvo apie BO
TO asmenų. Šeimininkavo apy
linkės valdybos vicepirm. ir pa
rengimų tvarkytojas J. Račys. 
Kalbų nebuvo, o vietoje to dr. P. 
Grigaitis paprašytas papasakoio 
kiek intymesnių įspūdžių iš AL 
To veiklos bei patirties. Jam iš
vykstant į stotį, dalyviai sugie
dojo Ilgiausių metų, Gyvuok it 
Sudieu!..: Arbatėlė vyko labai 
jaukioje ir smagioje nuotaikoje.

Beje, prie įėjimo į minėjimo 
salę buvo renkamos aukos Tau-

Mūsų bendradarbis Niujorke

dėjo tardamas: “...Jūs neturite 
galios jėga atvaduoti tėvynę, bet 
toli gražu nesate bejėgiai be pa
liovos veikti “žmonijos švarią są
žinę!”. Tą SOS šauksmą palaikė 
12 Amerikos gubernatorių, tar
pusavyje Kongrese pasakojos 
apie 100 kongresmenų ir plačiau 
paskleidė NYTimes pasigėrėtinu 
vedamuoju “Anapus geležinės 
uždangos”. Vedamasis kirto 
Maskvai į skaudžią “Achilo kul
nį” kompartijos kongreso metu. 
Vasario 16 paminėjo ir ministe- 
ris Dulles, taipgi Niujorko sena
miestį pamėgusi Amerikos Lie
tuvių Taryba, susirinkusi nežy- 
mien miesto salėn. Atžymėjo 
Lietuvos Nepriklausomybės die
ną ir žymusis Niujorko viešbutis 
Plaza išsikabindamas trispalvę, 
o čiagimis Jack .Stukas, radiofo
no vedėjas, pralaužė ledus lietu
viškai televizijai bandydamas 
Vasario 16 paminėti savo TV 
programoje “Salute 
nia .

Sveikintina veikla
Iki šiol Amerikoj 

ningo Europos Rytų 
tautų sąjūdžio už savo tėvų kraš
tų išlaisvinimą; atrodo, jog se
kančiuose šio rudenio rinkimuo
se jis turės daugiau svorio. Pra
ėjusį šeštadienį lietuvis ir len
kas vyravo susirinkime Niujor
ke, kuris nustatė gaires galingos 
politinės organizacijos, pagrindi
niu tikslu pasistačiusiam Rytų ir 
Centro Europos išlaisvinimą. Ši 
organizacija gali tapti kultūriniu 
veiksniu, reprezentuojančiu 25 
mil. amerikiečių. Organizacinio 
komiteto, kuris buvo sudarytas 

i PET politikų Niujorke iniciaty
va 1955 m. pabaigoj, pirminin
kas prėl. Jonas Balkūnas iš Mas- 
petho, atstovaująs Amerikos 
Lietuvių Tarybą, vasario 17 d. 
sušaukė posėdį, kurio metu “Po-

to Lithua-

trūko vie- 
ir Vidurio

lish American Congress” vice
pirmininkas p. Nurkievicz patei
kė naujosios organizacijos statu
to projektą. Buvo pasiūlyta šią 
organizaciją vadinti “Conference 
of Americans of C. & E. Europ
ean descent”, kuriai priklausytų 
tik šios kilmės amerikiečiai. Sta
tutas neišryškino, matyt, apsi
drausdamas ateičiai, organizaci
jos ryšio su Pavergtųjų Europos 
Tautų seimu, tačiau jo pagrindi
nis tikslas būsiąs PET išlaisvini
mo kovos rėmimas. Posėdyje su
daryta komisija pasiruošti orga
nizacijos visuotiniam susirinki
mui apie balandžio 28 d., kuris 
išrinks pastovią valdybą. Orga
nizacijos statutas dar turės būti 
priimtas kiekvienos iniciatorių 
grupės: iš lietuvių jį turės svars
tyti ALT, Vykdomasis Komite
tas, Čikagoje, iki šiol tai minčiai 
nerodęs didesnio entuziazmo. 
Statutas taipgi numato ateityje 
steigti padalinį vardu “American 
Friedns of the Captive European 
Nations”, kurio garbės nariais 
būtų kviečiamos Amerikos poli
tikos įžymybės. Su laiku į “kon
ferenciją” žadama įjungti ukrai
niečius ir kitas sovietiško impe
rializmo pavergtas tautas, ir gal
būt bus susijungta su Kanados 
panašia organizacija.

Lietuvių PET delegacija ir AL 
Tarybos narys J. Balkūnas pasi
rinko tikrai veiksmingą keilą!

KRAŠTO VALDYBOS POSĖDIS
Pereitą šeštadienį Prisikėlimo 

parapijos muzikos studijos pa
talpose įvyko KLB Kr. Valdy
bos posėdis dalyvaujant ir JAV 
Liet. Bendruomenės Kr. Valdy
bos pirmininkui St. Barzdukui.

Posėdį pradėjęs Kr. V-bos pir
mininkas B. Sakalauskas, pa
sveikinęs svečią, valdybai patei
kė apsvarstyti du oa^rindinius 
klausimus: su JAV Kr. V-bos 
pirmininku išsiaiškinti ir pasisa
kyti • dėl jau žinomų Kultūros 
kongreso ir Pasaulio Lietuvių 
Seimo klausimų.

Pirmiausia buvo svarstytas 
Kultūros Kongreso klausimas. 
Įvadą tam padarė JAV LB Kr. 
V-bos pirmininkas St. Barzdu- 
kas, priminęs ankstyvesnį susi
rašinėjimą su KLB Kr. Valdy
ba bei nupasakojęs, ką tuo rei
kalu yra padariusi JAV Kr. Val
dyba. Kongresą numatoma šauk
ti Dainų Šventės proga Čikago
je birželio 30 - liepos 1 d. (šešta
dienį ir sekmadienį), pavadinant 
jį JAV ir Kanados Lietuvių Kul
tūros Kongresu. Numatyti du 
vieši iškilmingi posėdžiai.’ Pir
masis posėdis birželio 30 d. 10 
vai. iš ryto su garbės prezidiu
mu, sveikinimais ir paskaita: 
“Tautinė kultūra tautos išlikimo 
pagrindas”. Paskaitininku jau 
pakviestas dr. J. Girnius, Liet. 
Enciklopedijos redaktorius, iš 
Bostono, kuris jau sutikęs. Ant
rasis posėdis numatytas liepos 
1 d. apie 1 va^- pp. taip pat su

CENTRALIZUOTA ŠALPA
Nekartą esu šiose skiltyse ra

šęs, jog vieninga ir centralizuo
ta šalpa yra mūsų geros širdies 
ir duosnios rankos garantija, kad 
auka pasiekia tikrai reikalingąjį.

Rašiau, kokia yra nauda iš to, 
kad mes surinktus pinigus siun
čiame per BALFą, kad mūsų au
ka, siunčiant per BALFą nesu
mažėja, įrodinėjau dokumentais 
ir skaičiais, kad padidėja dauge
riopai. Surinktas aukas siunčia-

RINKIMAI GRAIKIJOJE
Po aštrios rinkiminės 'kovos 

rinkimai praėjo ,tvarkingai. Da
lyvavo apie 4 mik balsuotojų, jų 
tarpe ir moterys, kurios anksčiau 
neturėjo teisės balsuoti. Kara- 
malio vadovaujama tautinė radi
kalų partija, turėjusi persvarą 
krašto valdžioj ikišiol, gavo ma
žiau balsų neit opozicinių partijų 
blokas, bet daugiau- atstovų. Pa
gal turimus duomenis, - Kara- 
manlio partija turėsianti apie 
160 atstovų parlamente iš 300. 
Opozicinės partijos, viso 7, drau
ge su komunistais, jeigu ir nelai-

KLAIPĖDA — GELBĖJIMO 
UOSTAS

Iš Stockholm© gautomis žinio
mis, Sov. Sąjungos vyriausybė 
pranešusi švedų jūrininkų sąjun
gai, kad Klaipėdos uostas esąs 
pasiruošęs priimti nelaimės ar 
audros ištiktus žvejus; Švedų jū
rininkų sąj. pirmininkas kapit. 
Hans Hansson pareiškė, tai esąs 
“revoliucinis” sovietų mostas, 
nes ikišiol švedų žvejai vengę 
Klaipėdos uosto.

rimta paskaita ir rezoliucijomis. 
Jų nuomone paskaitininką šiam 
posėdžiui turėtų rasti KLB Kr. 
Valdyba. Birželio 30 d. popietis 
skiriamas atskirų. sekcijų posė
džiams. Jų organizatoriai jau 
numatyti, kaikurie jau dirba, o 
kiti dar aiškinasi visokias gali
mybes. Po liepos 1 d. iškilmingo 
posėdžio vyks Dainų Šventės 
programa. Visus techniškuosius 
K. kongreso reikalus yra apsi
ėmusi suorganizuoti Čikagos 
apygarda.

Po ilgesnio pasikalbėjimo bu
vo formuluota antrosios paskai
tos tema: “Tautinės kultūros iš
laikymo būdai ir priemonės”. 
Paskaitininką apsiėmė surasti 
KLB Kr. Valdyba. Visus toli
mesnius organizavimo darbus 
vykdo JAV Kr. V-ba, kuri savo 
nutarimus praneša KLB Kr. Val
dybai, o šioji dėl jų daro suges
tijų ar prašo ką persvarstyti. Jei 
kiltų reikalas, sutarta dar kartą 
susitikti ir viską bendrai aptarti.

Dėl sekcijų pagaliau prieita 
nuomonės, kad teposėdžiauja ne 
būtinai visos numatytosios, bet 
tos. kurios susiorganizuos, kurių 
sričių kultūrininkai panorės po
sėdžiauti.

Po Kongerso numatoma išleis
ti “Kongreso darbus”, kur būtų 
išspausdinti ir visi pranešimai.

Priėjus prie antro darbotvar
kės klausimo, svarstyto jau abie
jų Krašto Valdybų, svečias pir
miausia pranešė, ką JAV Kr. 
V-ba yra tuo reikalu dariusi ir 
nutarusi. Galutinis jos sprendi
mas dar nepadarytas, tačiau ma
noma, jog reikėtų sudaryti PLB 
seimo organizavimo komiteto 
branduolį, kuris jau toliau aiš
kintųsi visą reikalą. Seimo bei- 
tokio komiteto veikimo vietos 
numatytos dvi — Čikaga ir Niu
jorkas, gautos iš tų apygardų 
nuomonės, tačiau sprendimą su
tarė daryti tik susižinoję - su 
KLB Kr. Valdyba.

Po ilgesnių diskusijų prieita 
šitokių išvadų: darbo pradžiai 
sudarytinas komiteto branduo
lys iš 7 narių Niujorke. Jį sudaro 
JAV Kr. Valdyba susitarusi su 
KLB Kr. Valdyba, nes ir Lietu
vybės Išlaikymo Tarnybos PLB 
seimo organizavimo darbai yra 
pavesti jų abiejų sutarimui. Ši
tas branduolys vėliau galės būti 
praplėstas, o veiks jis sutartinai 
su abiejų Kraštų Valdybomis.

tie du_

mės,' tai sudarys labai stiprią 
opoziciją.

S o vi etų karo mašiną 
tepa vakariečiai

JAV senatorius J. McClellan, 
pirmininkaująs vienai senato pa 
komisei, viešame posėdy pareiš
kė, esą augšti vyriausybės parei
gūnai slepia informaciją apie ka
rinių gaminių teikimą karinei 
sovietų mašinai. Jo žiniomis, tos 
rūšies gaminių eksportas į Sov. 
Sąjungą nuo 1954 m., kai JAV 
drauge su kitomis atleido varž
tus, nepaprastai padidėjo. Esą 
pakomisė turinti’ įrodymus, kaip 
laisvojo pasaulio prekybininkai 
stiprina karinį Sov. Sąjungos 
pajėgumą siųsdami jai būtinus 
gaminius: elektroninius apara
tus, pramonės mašinas, metalus 
ir mineralus.

KVIEČIA IMIGRUOTI 
BRITUS

Britanijoje yra sustiprinta pro
paganda už imigraciją Kanadon. 
Nuo sausio 19 iki kovo 8 d. gru
pė Kanados pareigūnų lankys 
įvairias vietoves skatindama bri
tus gausiau imigruoti Kanadon. 
Tuo reikalu Britanijon išplaukė 
“Queen Mary” laivu imigracijos 
viceministeris Laval Fortier. Jis 
ketinąs ten išbūti visą savaitę ir 
tartis su britų vyriausybės pa
reigūnais.

me, su nepaprastu užsispyrimu, 
betarpiai ir tuo didžiuojamės. 
Didžiuojamės tuo, kad kertame 
tą patį medį, kuris savo vaisiais 
daugelį mūsų tremtinių stovyk
lose, dar parako dūmams neišsi- 
sklaidžius, maitino ir rengė, di
džiuojamės tųom-, kad duodame 
vokiečiams progos uždirbti iš 
mūsų šalpos. Dar to negana, šel
piamieji per BALFą, už gautas 
gėrybes neprivalo mokėti jokių 
mokesčių ir. socialinis skyrius 
nedaro jokių išskaitymų, kai šel
piant betarpiai, viskas suskai
čiuojama ligi vieno pfenigio ir 
mokant vokiečių ūkio skirtą pa
šalpą, ji atitinkamai sumažina
ma.

Čia neminėsiu skaičių, kiek 
BALFas gavo per 1955 m. iš JAV 
iždo vien tik už tai, kad mes per 
ji .siuntėipe^sąigį cenįus.,.Yra_di- 
delė netiesa, kad iš mūsų aukų 
yra išlaikomas BALFo persona
las, ji išlaiko irgi JAV iždas.

Tad kodėl mes, mieli broliai ir 
sesės, aplenkdami BALFą jam 
pasunkiname veiklą, kodėl nori- 

i me būtinai sumažinti šalpos kie
ki likusiems tremtiniams? Aš to . ■ . v .
nesuprantu ir manau, kad ir Jūs. *ie? 1̂renLs z^ams aptarti.

siaunaktis, dėl to kiti klausimai 
bebuvo paliesti tik informacijos 
reikalui. Baigiant posėdį sutarta . 
siekti kuo glaudesnių abiejų Kr. 
Valdybų bendradarbiavimo, o 
gal ir pakartotinų bendrų posė- 

kį likusiems tremtiniams? Aš to bendriems ‘ reikalams ar

siųsdami betarpiai, tai darote ne 
iš blogos valios.

Centrinio Šalpos Komiteto pa
reiga yra duoti atitinkamus nu
rodymus visiems šalpos sky
riams, gimnazijų rėmėjų rate
liams. Ypač reikėtų įtikinti bran
gius brolius Hamiltone.

Šie 1956 metai tebūna mūsų 
šalpos vieningumo metai. Kiek
vienas centas teeina tik per BA 
LFą! Pr. Šimelaitis.

JAV Kr. V-bos pirmininkas 
paprašė duoti jam ir šio posėdžio 
oficialaus protokolo nurašą, kad 
tiksliau galėtų viską referuoti 
savajai valdybai.

Pastebėtina, kad posėdžio pra
džiai Kr. V-bos sekretorės p. 
Senkuvienės rūpesčiu buvo pa
ruošta ir vaišių su sumuštiniais, 
saldumynais ir kava, kuri gurkš- 
nota ir posėdžiaujant. Posėdis 
tuo būdu buvo ne tik darbingas, 
bet ir jaukus. Tž.

tos Fondui ir pardavinėjami Lie
tuvio Pasai bei TF ženkliukai. 
Aukų ir kitokių minėjimo pa
jamų buvo apie $1.200.'Lietuvio 
pasų ir TF ženkliukų parduota 
už $274,50. Dar nei vienais me
tais per minėjimą tiek nebuvo 
surinkta.

Apskritai tenka pasakyti, kad 
Toronte minėjimas, nežiūrint 
kaikurioje visuomenėje' dalyje 
pradžioje pasireiškusių svyravi
mų, praėjo gražioje nuotaikoje ir 
įspūdingai. Pagaliau jis dar nėra 

Į visiškai baigtas. Dar paskelbti
Tautos jaunimo ruošiami minėjimai — 

šeštadieninės mokyklos ir skau
tų tuntų šį savaitgalį.

Iš Toronto spaudos Lietuvos 
nepriklausomybės šventę pami
nėjo The Globe and Mail vasario 
15 d. laidoje išspausdinęs min. V. 
Gylio ilgoką straipsnį, kuriame 
aptariamos Lietuvos laisvės ko
vos amžių bėgyjė ir dabartinė 
rezistencija okupantui.

Minėjimą paminėjo tas pats 
laikraštis naktinėje laidoje iš
spausdinęs jo aprašymą, o ryti
nėje dviejų lietuvaičių nuotrau
ką. TD Star išspausdino 3 nuo
traukas iš minėjimo — 2 lietu
vaičių ir miesto burmistro su 
gen. konsulu. The Telegram iš
spausdino minėjimo aprašymą ir 
kalbėtojo dr. P. Grigaičio bei 
pranešėjos Ir. šernaitės nuo
trauką.

O'Keefe's užsakius iliustreva 
Morek Piechuta, Lenkijojė 
gimęs Kanados dailininkas.

senieji IKANADOS papročiai
SQUARE ŠOKIS

Kaip -kiekvienas Senojo Pasaulio kraštas turi 
savus tautinius šokius, taip ir Kanados 

papročiuose savo vietą turi vadinamas 
Canadian Square Dance. Ūkininkų pobūviuose, 

kaimuose ir miesteliuose, net ir didesniuose miestuose 
Square šokiai šokami su džiaugsmu ir 

entuziazmu, lygiai kaip buvo daroma 
senaisiais pirmųjų Kanados ateivių laikais.
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Kredito bankeliai auga
(THE MONTREAL STAR APIE KREDITO KOOPERATYVUS)

AYLMER, Ont

Vaikų pradėti dešimtukų ban
kai virtuvėse ant lentynų, daž
nai išgelbėdavo šeimas nuo “vil
ko pasninko", kai jų piniginiai 
ištekliai išsekdavo, o dabar tie 
bankeliai Kanadoje išaugo į $590 
mil. instituciją.

Tas pats taupymo palinkimas, 
kuris vertė jaunučius dėti de
šimtukus į “kiaulytės bankus”, 
vėliau padrąsino ir suaugusius 
dešimtyje Kanados provincijų 
susiburti į Kredito bankelius, 
kurie Quebec provincijoje dau
gumoje žinomi “Les Caisses Po
pulates” vardu.

Šitokia informacija buvo su
teikta Kanados Tautinės Kredi
to Sąjungos (CUNA), apiman
čios 2.800 kredito bankelių, Gor
don© Komisijai, kuri parlamento 
pavedimu planuoja Kanados 
ekonominę ateitį.

Minėtoji Kredito Bankelių Są
junga savo laiške Konfesijai siū
lo įvertinti bankelių reikšmę 
krašto gyvenime, paremti fede- 

. ralinio įstatymo išleidimą esamų 
bankelių veiklos suvienodinimui 
ir naujų steigimo paskatinimui. 
Dabartiniu metu kredito banke
liai kuriami atskirų provincijų 
įstatymais ir yra kasmet jų re
vizuojami.

Kredito bankelių tikslas — 
kovoti su vartotojų išnaudojimu 
suteikiant jiems prieinamą kre
ditą ir pakelti jų perkamąjį pa
jėgumą jų pačių sutaupoms.

Quebeco mieste senatcrius Cy- 
rille Vaillancourt, kalbėdamas 
apie Les Caisses Populaires, pa
tiekė Gordono Komisijai pavyz
džių, iš kurių aiškėja, kad dau
gelis kanadiečių išnaudojami pa
skolas duodančių kompanijų 
imančių 18-20% palūkanų kai 
vartotojas perka kreditan pre
kių. Jis siūlė visai uždrausti to
kius pirkimus skolon, kad varto
tojas būtų apsaugotas nuo iš
naudotojų.

CUNAS laiške Komisijai rašo
ma, kad taupmenos į kredito 
bankelius sudedamos tokiomis 
mažomis sumomis, kokiu dau
gelis nė nedrįstų nešti į regulia
rius bankus. Gi kredito banke
liai, priešingai, tokius smulkius 
taupy tojus tik padrasina.

“Mes v--.

jiems reikiamą pagalbą”.
“Pagrindinis jų uždavinys — 

padėti viens kitam ir įgyvendin
ti taupymo dvasią kasdieniniame 
gyvenime”. Laiške nurodoma, 
kad kredito bankeliai visas savo 
paskolas išduoda tik iš savo su
taupą, neš jos beveik neturi ga
limybių į kitus piniginius šalti
nius.

Palūkanos nariams išmoka
mos' už jų taupmenas gale metų, 
atskaičius iš pelno reikalingą su
mą į atsargos fondą eventualiam 
blogų paskolų ar kitokių misto- 
lių padengimui, tačiau jų būna 
labai retai.

87% visų kredito bąnkelių turi 
draudimus nesumokėtų skolų 
padengimui, kai narys miršta ar
ba tampa nedarbingas. Daugelis 
dar turi ir gyvybės draudimus, 
lygius nario taupmehoms ban
kelyje.

Kredito bankelių judėjimas 
prasidėjo Vokietijoje 1848 m. ir 
pasiekė Kanadą 1900 m. Alphon
se Desjardins rūpesčiu įsteigus 
pirmą bankelį Levis, Que. Jis su
organizavo apylinkės ūkininkus, 
kurie buvo labai neturtingi ir 
negalėjo pavieniui įsigyti net 
modernesnių žemės dirbimo 
įrankių. Susibūrę į bankelį per 
savo sutaupąs jie tatai pasiekė ir 
savo gamybą keleriopai padidi
no. Tatai ir buvo Cassais Popu
lates pradžia, kurių dabar yra 
1.146. su 400,3 milijonų indėlių.

Labai mažas skirtumas tarp 
Quebeco Caisse Populaire ir kre
dito bankelių kitose Kanados 
provincijose. Nebent tik tas, kad 
Quebece jos susiorganizavę pa
rapijiniais . pagrindais, o kitose 
provincijose dažniausiai pagal 
pramonės šakas ar amatus.

Pirmas kredito bankelis ang
liškoje Kanadoje 'buvo sukurtas 
to paties Desjardins pastangomis 
prieš 30 metu Wellande, Ont. 
(JAV — 1909 m.).

Bendra indėlių suma Kanados 
kredito bankeliuose ir Caisse 
Populaire nuo 10 mil. 1931 m. iš
augo iki 590 mil. šiais metais.

Taigi, šitaip kredito bankelius 
vertina patys kanadiečiai. Džiu-

Vasario f6 minėjimas. Lietu
viai plačių apylinkių, kaip Sim
coe, Delhi, Tillsonburg, Rodney, 
Mount Bridge, Woodstock sutar
tinai minėjo 38 m. Lietuvos Ne
priklausomybės sukaktį Aylmer 
mieste. Minėjimas sutraukė ne
lauktai daug žmonių, kurie, dau
gumoj tabako augintojai, turėjo 
progos bendrai pabuvoti, atnau
jinti senas pažintis, užmegsti 
naujas, pasidalinti rūpesčiais. 
Bet už vis augščiau — dalyvauti 
Nepriklausomybės minėjime, 
prisimenant taip netolimą pra
eitį, daugelio už ją kovotą, prisi
menant savuosius išsidraikiusius 
po pasaulį, vargstančius tėvynėj 
ar Sibire. Pažymėtina, kad bu
vo daug jaunimo. Jis, jau Ka
nadoj užaugęs, ir prie vėliavos 
stovėjo. Šis minėjimas yra pasi
sekimas ir ženklas, kad ateity 
bendrai ruošiamas rhinėjimas tu
rės pasisekimo, bus įvairus ir 
žmonės noriai važiuos kad ir iš 
toliau.

Minėjimas pradedamas Tau
tos himnu. Širdžiai mielas Him
nas skambiai nuaidi visoj Ayl
mer sporto salėj. Atidaromą žo
dį pasako M. Norkus, nusakyda
mas Vasario 16 prasmę. Paskai
tą skaito p. Juozapavičius. Jis 
kviečia visus nepamiršti kas bu
vo iškovota, laimėta, kviečia ir 
dabar kovoti, prisidėti savo dar
bu ir parama teisioginiai prie 
Lietuvos laisvės atgavimo. Re
zoliucijas perskaitė V. Ignaitis. 
Viena jų sveikinimas - padėka 
J.E. Kanados Ministeriui Pirmi
ninkui L. Saint Laurent, antra 
pasisakymas siunčiamas spaudai. 
Minėjimas baigtas “Marija, Ma
rija”.

Po oficialiosios dalies įvyksta 
vaidinimas Grušo “Tėvas”. Jį/ 
atlieka Hamiltono teatralų tru
pė, vadovaujama p. Kudabienės. 
Šis veikalas, daugumos matytas 
pirmą kartą, išspaudė ne vienam 
ąšarą. Tai yra įvykis Lietuvos 
ūkininko šeimoj, gal, tinkąs ir 
dabar. Šeimos santykiai įsitem
pia, susikerta žemės meilė, no
ras pralobti ir tiesa. Tėvo širdies 
smūgis ir artėjanti mirtis iš
sprendžia palikimą ir tėvas atlei
džia sūnui. Aktoriai Veikalą su
vaidino įtikinamai. Didelė padė
ka hamiltoniečiams už tai, kad 
ir -nesant tinkamoms sąlygoms,

vaidinimas įvyko, palikdamas 
visiems gerą įspūdį.

Po vaidinimo įvyko pasilinks
minimas, kur 3 vaL bėgyje visi 
galėjo pabendrauti Laike pasi
linksminimo St. Augustinavičius 
pravedė loteriją, ragindamas au
koti Tautos Fondui, kuriam ski
riamas visas šio minėjimo pel
nas. Dalyvavęs.

minimas korespondencijoje, yra 
ilgas ir vėlai gavę jo viso iš
spausdinti nebegalime. Dėl to čia 
pateikiame tik jo aptarimą ir 
paskutinį paragrafą (Red.).

Po įvado § 1 primenama, kad 
Lietuvos ir viso Pabaltijo klau
simas pasauly nutylimas, o ten 
vykdoma baisi vergija, turintį, 
tikslo sunaikinti nerusiškas tau
tas.

§ 2 pabrėžiama, kad savo žaiz
domis pirmiausia mes patys turi
me rūpintis, o ne kitiems pailkti 
jas gydyti.

§ 3 nurodoma, kad tam pir
miausia būtina skubi ir tiksli in
formacija.

4 Yra tikra, kad esame ne
gausūs skaičiumi ir negalingi fi
nansais. Bendrai sujungtos jėgos 
yra pats našiausias būdas mūsų 
tikslui siekti. Skaldymas bendpų 
pastangų mūsų reikalui yra ne
paprastai kenksmingas, o Lietu
vos pavergėjui neapmokamai 
brangi pagalba. Rusijos komu
nistų agentai dirba bendrai. Jų 
priemonės tikslui seniai nusta
tytos: skaldyti tautines bendras 
pastangas, vaduojant pavergtas 
tautas. Nors ir netiesioginiai ne
privalome talkininkauti mūsų 
visų bendram priešui. Mes ma
nome, kad ne skaidymasis gelbs
ti Lietuvą, bet bendros pastan
gos ir atliktas darbas”.

Tillsonburgo Lietuvių Ūki
ninkų Klubas, LB Delhi 
apylinkė, LB Rodney 

liuke.
apy:

— Londonas. — Anglija 
linga JAV $6.796.200.00, o 
nadai $1.697.000.000.

— Lima. — Peru valstybėje 
prasidėjo sukilimas Iguitos sri
tyje vadovaujant gen. Marcial 
Merino. Vyriausybė skelbia, esą 
jos karinės pajėgos apsupusios 
sukilėlius ir visas kraštas esąs 
jos kontrolėje. *

sko- 
Ka-

SUDBURY Ont
įvyko vasario 19 d. Balsavo apie 
42% turinčių teisę balsuoti. Rin
kiminės komisijos pranešimu į 
naują valdybą išrinkti:

J. Dženkaitis — 60 balsų, K. 
Daunys — 56, L. Kaspariūriąs — 
56, J. Žiūkas — 48, J. Šimkus — 
39 balsais. Kandidatais: A. KUr 
sinskis ir V. Staškevičius.

Į revizijos komisiją: J. Poška 
— 60 balsų, M. Venckevičienė — 
52, N. Paulaitienė — 44, P. Ma- 
zaitis — 44 balsais.

Sėkmės naujai valdybai!
Liet. Neprikl. šventės minėji

mas, ruoštas B-nės valdybos va
rio 11 d., praėjo labai pakilioje 
nuotaikoje. Valdybos pirm'. L. 
Kaspariūnas pasveikino susirin
kusius ir pristatė buv. steig. sei
mo narį V. Vaidotą, kuris šia 
proga atvyko įSudburį ir savo 
puikia paskaita sugrąžino visus 
susirinkusius į Lietuvą ir taip 
pat priminė mūsų pareigas trem
tyje. Ąpyl- valdyba reiškia gilią 
padėką V. Vaidotui už pasiauko
jimą apsilankyti į šią mažą ko
loniją ir už taip puikią paskaitą. 
Sudbury lietuviams V. Vaidoto 
žodžiai liks giliai širdyse. Būtų 
pageidautina, kad apyl. valdyba 
dažniau pakviestų mūsų vado
vaujančių žmonių, kaip V. Vai
dotas, su paskaitomis į Sudburį.

Prie minėjimo parengimo ir 
šokių metu daugiausiai talkinin
kavusiems pp. S. Čipkienei, B. 
Dzenkaitienei, A. Kraujalienei, 
S. Semežienei, M. Antanaičiui, 
L. Baltučiui, J. Dzenkaičiui ir J. 
Šimkui valdyba taria lietuvišką 
ačiū!

S. Rakštienė, viena iš duos- 
niausių Sudbury lietuvių, pasky
rė loterijai puikią dovaną, ku
rią šokių metu išlošė J. Stapčins- 
kas. B-nės valdyba reiškia gilią 
padėką S. Rekštienei, kuri kiek
viena proga vienokiu ar kitokiu 
būdu prisideda prie lietuviškų 
parengimų ir taip pat remia vi
sas lietuviškas institucij as. V.S.

Vasario 16 iškilmingos pamal
dos buvo atlaikytos vasario 19 d., 
sekmadienį. Giedotas mišias už 
Tėvynę užprašė Sofija Rakštie
nė ir jos namų gyventojai.

Vestuvės. Nijolė Indrulytė ir 
John Bawks susituokė Kristaus 
Karaliaus bažnyčioje. Moterys-
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Hamiltono Kredito Draugija “Talka
Praėjusių metų vasario 13 d., 

įvyko “Talkos” steigiamasis su
sirinkimas, į kurią tada įstojo 22 
nariai, šiais metais sausio 29 d. 
įvyko jos metinis narių - šėrinin- 
kų susirinkimas. Per vienuolika 
veiklos mėnesių bankelis stipriai 
paaugo ir finansiškai sustiprėjo. 
Šiuo metu bankelis turi 107 na
rius su netoli $12.000 kapitalo. 
Nors pirmieji 11-kos mėnesių 
darbo buvo kaip ir tvarkymosi 
bei bandymas pasitikėjimo, tai 
patiekti valdomųjų organų ' ba
lansai rodo, kad tautiečiai savo 
bankeliu pasitiki ir jis puikiai 
veikia. Iš gryno pelno susirinki
mas nutarė už 1955 m. nariams - 
šėrininkams išmokėti 4% palū
kanų už įdėtą kapitalą. Tai neže 
mąs nuošimtis, nei vieno iš Ka
nados bankų ar Paštų taupymo 
įstaigų toks nuošimtis nėra įmo
kamas. Tas rodo, kaip neapdai
riai elgiasi tie, kurie laiko pini
gus viešuose bankuose vieton 
juos laikę savame lietuviškame 
bankelyje ir gaunant dvigubai 
didesnius' nuošimčius. Indėlinin
kams (ne šėrų pagrindu) laiko
miems pinigus bankelis išmoka 
3% palūkanų. Tai yra irgi augš- 
tesnis palūkanų procentas negu 
kur kitur mpkamas. Laikydami 
sutaupąs savame bankelyje ne 
vien gauname didesnius procen
tus, bet tuo -pačiu įgaliname savo 
tautiečius pasinaudoti mūsų pi
nigais ir už pasinaudojimą sumo
kėti mažesnius poskolos procen
tus, nei kitose finansinėse drau
gijose reikėtų mokėti. Bankelio 
pinigai, arti $9.000, yra paskolin
ti tautiečiams reikalingiems tos 
paskolos. Per praėjusį laiką nuo
stolių dėl paskolų bankelis netu-

tės ryšį palaimino kun. A. Sabas. 
Bažnyčia ir altorius buvo gra
žiai išpuošti gyvomis gėlėmis ir 
degė daugybė spalvotų žvakučių. 
Solo giedojo geriausia Sudburio 
solistė Christie Nemis.' Tai vie
nos iš iškilmingiausių sutuoktu
vių mūsų kolonijoje. Vestuvių 
puota ir šokiai buvo serbų salėje, 
o sekmadienį po pietų dar ir pas 
jaunosios motiną.

A. ir St. Zarankai Lockerby 
priemiesty turi atidaręs didelę 
maisto krautuvę ir puikiai ver
piasi.:

tėjo. Paskolos yra išduodamos 
labai atsargiai. Atsimenant, kad 
Hamiltone yra apie 800 dirban-. 
čių lietuvių, bankelyje su savo 
kapitalais galėtų dalyvauti žy
miai didesnis skaičius. Gal pir
maisiais metais kliūtimi buvo 
nepasitikėjimas bankeliu. O kam 
gi lietuvis pasitiki? Jis visada 
atsargus. Bet bankelio veikla ir 
rimtas jo vedimas, turėtų ir 
skeptiką įtikinti, jog bankeliu 
pasitikėti galima. Todėl, kiek
vienas iš mūsų turėtų pagalvoti 
ar ilgai mes lietuviai uždarbiau
sime savais pinigais kitiems pi
nigus? Kam leisti rūdyti viešuo
se bankuose pinigus, jeigu gali
ma uždirbti daugiau ir jungtis 
vienybėn lietuviškuose reikaluo
se. jei ką nors perkame — neim- 
kime išsimokėtinai — paimkime 
pinigų iš “Talkos”. “Talkai” grą
žinsime su žymiai mažesniu nuo
šimčiu ir sutaupysime.

Metų užbaigos įvykusiame su
sirinkime buvo perrinkti išėju
sieji, vienų metų terminui pasi
baigus, valdybos, kontrolės ko
misijos ir kredito komisijos na
riai: į valdybą buvo išrinktas 
Petras Giedraitis, į kontrolės ko
misiją Povilas Savickas ir į 
kredito komisiją — Kazys Sta
naitis.

Kitiems metams “Talka” nu
mato pritraukti bent 100 naujų 
narių ir padvigubinti pajų kapi
talą, kartu einant prie “morgi- 
čių” paskolų išdavimo sumaži
nant palūkanas.

Yra rimto pagrindo manyti, 
kad Hamiltono lietuviai numaty
tam planui pritars, jį parems, 
prisidėdami prie “Talkos” veik
los išplėtimo, “Talkos” valdyba.

Paieškojimai
Prašomi atsilepti Juozas ir Al

bertas Dransiitavičiai kilę iš 
Šiaulių miesto. Yra jiems žinių 
iš Lietuvos apie gimines. Petras 
G., 7 Havelock St., Toronto, Ont. 
Canada. Telefonas ME. 6757.

Vladas Valnevičius ir Bogusė 
Klemorienė iš Vaidlonių kaimo, 
Jonas Valnevičius iš Veriškių 
kaimo, visi iš Šeduvos valsčiaus, 
prašomi skubiai atsiliepti šiuo 
adresu: S. Vaitiekūnas, 2 Ferma
nagh Ave., Toronto, Ont. Yra ži
nių iš giminių.

dito bankelių sutaupų visai ne
būtų patekę į bankus, rašoma 
laiške. — Kredito bankelio tar- 

r nąutojas dirba gtfiitdfiaiAe -kon
takte su savo vadovybe ir na
riais. Kredito bankeliai užima 
ypatingą vietą tiek savo tikslais, 
tiek operacijų vykdymu kitų fi- 

. nansinių institucijų tarpe. Kitos 
institucijos negali ir iš jų niekas 
nesitiki tokių patarnavimų, ku
riuos teikia savo nariams kredi
to bankeliai. Jie, būdami narių 
nuosavybe ir jų pačių tvarkomi, 
gali įsigilinti net ir į pavienių sa
vo narių reikalus bei suteikti

lokius oaiiKčlius — x or ome, 
Montrealyje ir Hamiltone. Visi 
jie gražiai auga ir plečiasi. Dar 
maloniau, kad jie Hfirtu yra ir 
mūsų tautiniai bankeliai, nesu
rišti nei religiniais, nei politi
niais ar kitokiais apribojimais. 
Durys į juos atviros visiems, tik 
reikia daugiau solidarumo ir jų 
įvertinimo.

Vertė Pr. Rudinskas.

— Otava. — 1954-5 finansiniais 
metais Kanadoje svaiginamųjų 
gėrimų parduota už $238.750.000.

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
PARDUODU IR STATAU NAUJAS KROSNIS, 

OILBURNERIUS IR GAZBURNERIUS.
Duodu išsimokėjimui iki dviejų metų.

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

Pranešu savo naująjį adresą:

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

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

Garantuotas saugojimas. 
Mokama atsiimant.

1 Garantuojame.
J Pasiimame ir pristatome.

Specialybė: cheminis valymas Įvairių užuolaidų.
Cleaners

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

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

30 metų valymo patyrimas

Žiemos išpardavimas
KAINOS NUPIGINTOS NUO 20% IKI 50

MOHAWK FURNITURE

LIETUVIŲ 
AKCINĘ 

BENDROVĘ

Naujos Kalifornijos stilius. Silicone impregnuotos medžiagos

PRIEŠ PIRKDAMI 
KITUR PIRMA 
APLANKYKITE

Mes atnaujiname ir perdengiame 
naujom medžiagom nudėvėtus bal
dus. Taip pat keičiame senus į nau
jus užskaitydami kaip daliną įmo- 
kėjimą.

VISADA GERIAU 
NUPIRKSIT 
PAS SAVUS

Didelis pasirinkimas naujausios ma
dos baldų su garsiom impregnuo
tam medžiagom, kuros nepriima jo
kių dėmių.
Saliono, miegamųjų, virtuvės kom
plektai atvežti tiesiog iš šių metų 
baldų parodos.
Šaldytuvai, virtuvės krosnys, skal
bimo mašinos, televijos ir radio apa
ratai firmų: McClary, Phillips, 
Westinghouse, Admiral ir kitų ne
paprastai nupiginti. Kilimai, lino
leumas, vaikų baldai ir vežimėliai. 
Garsūs Sealy matracai ir daugybė 
kitų dalykų kas reikalingą namams.

iii

v?r ~ ’• u. 1 ri m 112
**■



M

■m A

TIDUOKIME SKOU| TAUTAI
PAREMKIME KLB KULTŪROS FONDĄ!

Ir tremtyje būdami neturime užmiršti savo pareigų tautai. 
Kiekvienas lietuvis, kur jis bebūtų, ką bedirbtų turi prisiminti 
savo lizdą, praeitį ir atiduoti duoklę bendruomenei iš kurios yra 
kilęs ir viską gavęs.

Maža lietuvių tauta amžių bėgyje reiškėsi didvyriškais darbais, 
’hės lietuvis mokėjo aukotis dėl visų gerovės, dažnai save užmirš
damas, viską atiduodamas savo myliniai tėvynei, šimtmečiais 
turėtoji lietuvių tautos laisvė buvo atkovota tik sutartinai visiems 
dirbant, liejant ašaras ir kraują. Pasaulio tautų tarpe lietuvių tau- 

• ta išėjo tinkamon augštumon su savita kultūra, Kas amžiais tautos 
sukurta, mes, jos ainiai, turime išlaikyti ir plėstis augštyn, pirmyn. 
’ - Tautos kamienas yra surakintas geležiniais pančiais. Tačiau jis 
kovoja iš paskutiniųjų už savo tautinę egzistenciją, kas valandą 
atiduodamas sūnus ir. dukras žiauriai mirčiai ar vergų stovyklų

1 1 JURGIO GLIAUDOS “RAIDŽIU PASĖLIAI” Iš kultūros ir knygų pasaulio

- -Tautos dalis, būdama laisvame pasaulyje, dažnai tą žiaurią 
realybę užmiršta. Čia turėdami medžiaginių gėrybių perteklius, 
tremtiniai dažnai užsimiršta kas esą ir stengiasi išnykti iš lietu
viško horizonto ribų. “Lietuviškas veikimas man nereikalingas; 
aš su jais nenoriu bendrauti” — pasigirsta balsų iš eilinio ir daug 
njokyto lietuvio lūpų. Ar tai ne dvasinio žlugimo reiškiniai? Ar 
tai nepasikartoj imas Lietuvos bajorų likimo (taip puikiai apra
šyto Ad. Mickevičiaus ‘Tade”) ?

Mielas broli, sesė, lietuviu esi gimęs, lietuviu turi ir būti. Ir 
paskutinių dešimtmečių^ Lietuva, būdama pati neturtinga, davė 
Tau viską. Mūsų tėvai, dažnai .sausą duonos plutą sau pasilikdami, 
savo vaiką, leido į mokslus jam viską atiduodami. Jie didžiavosi 
savo mokytais kultūringais vaikais. Ar gi mes čia tremtyje tą 
viską turime užmiršti ir pasislėpę kampuose vesti gyvenimą pa
prasto primityvaus žmogelio, kuris valgo, dirba ir miega? Ne. 
Skolą savo tautai turime atiduoti, turime savo bendruomenės vei
kime aktyviai dalyvauti, turime paremti lietuvišką kultūrinį gy
venimą. Mes visi be išimties turime aukoti KLB Kultūros Fondui. 
Lietuvybės išlaikymas ir savos kultūros ugdymas tremtyje yra 
būtinas. Reikia išlaikyti liet mokyklas, chorus, remti rašytojus, 
teatrus, pagelbėti jaunuomenei einančiai universitetus, organizuo
ti vaikams vasaros stovyklas ir t.t. Tam viskam reikia pinigų, 
pinigų, pinigų. Kas juos duos? Tu, broli, sese, gali jų dalelę duoti, 
tik reikia supratimo, noro.

Pirmoj eilėj mes kreipiamės į liet, organizacijas, klubus, liet, 
verslininkus, parapijas, geriau įsikūrusius savose profesijose: kaip 
daktarus, vaistininkus, inžinierius, kontraktorius, amatininkus, ir 
kitus geriau ūkiškai stovinčius, kurių paaukotas vienas kitas do
leris nepadarytų žalos šeimos egzistencijai. KLB Kultūros Fondui 
gali paaukoti per KLB apylinkės valdybas ar gali siųsti tiesiog 
K T,B Kultūros Fondo ein. s-tai Nr. 385 “Liet. Bankas “Parama”, 
235 Ossington Avė., Toronto, Ont.

Už aukas Tauta Tau bus dėkinga.
. KLB Kultūros Fondo Valdyba

Kanados universitetai
(CSc). Toronto universiteto 

prezident. dr. Sidney Smith yra 
pareiškęs, kad, jei Kanada ir to
liau norės ’ patenkinti visus, ku
rie siekia augštojo mokslo, uni
versitetai bus reikalingi koordi
nuotos ekonominės pagalbos iš 
valdžios ir prekybinių institu
cijų.'

Rašydamas specialų metų ket
virčio pranešimą apie Toronto 
universitetą, dr. Smith pareiškė, 
kad šiuo metu veikią Kanados 
universitetai nebepilnai- begali 
patenkinti reikalavimus 65.000 
studentų, šiemet' studijuojančių.

Dominijos Statistikos Biuras 
spėja, kad procentas mokinių, 
baigiančių . gimnazijas ir atei
nančių į universitetus sekančių 
10 metų laikotarpyje paaugs nuo 
dabar esančio 7,2% iki 9, 10 ar 
net 11%. Tuo būdu biuras ap
skaičiuoja, kad 1964-5 mokslo 
metais Kanados universitetuose 
bus apie 110.600 iki 135.000 stu
dentų, vietoje dabartinių 65.000.

Kanados universitetai, jis pra
našauja, turi labai greitai prasi
plėšti, arba jiems teks daryti dar 
didesnę studentų atranką, nes 
universitetai ir toliau .stengsis 
palaikyti savo augštąjį standar
tą. Dr. Smith sako, kad prekyba 
ir pramonė dar nėra pilnai su- 
pratusios savo pareigų augštojo 
švietimo atžvilgiu ir ragina pra
dėti akciją už tai, kad verslinin
kai pradėtų duoti universitetams

didesnes jokiomis sąlygomis ne
suvaržytas aukas, kurios dau
giausia galėtų būti panaudotos 
menų (humanitarinių mokslų) 
srityje.

“Yra tendencija, sako jis, kad 
didelės aukos yra specialiai ski
riamos statyti ištisas imperijas 
specialinių mokslų fakultetų. 
Humanitarinių mokslų fakulte
tai, kurie neturi tokio aiškaus 
ryšio su publikos dienos reikala
vimais, tuo būdu nukenčia. Me
rui. fakpltetų silpninimas kiek
viename universitete yra neper
maldaujama nelaimė”.

Redakcijai prisiųsta
V. Augustinas, Lithuania, Ant

roji laida, išleido “Ateitis”, spau
dė Tėvų Pranciškonų spaustuvė, 
Brooklyn, N.Y., 1955, 120 psl. 
Kaina $6. ' ’

Stasys Džiugas, Keturi valdo
vai, iliustravo VI. Stančikaitė, 
išleido lietuviai Saleziečiai, Cas- 
telnuovo Don Bosco - Italia, 
Spaudė Saleziečių spaustuvė, ti
ražas 1.500 egz., 32 psl., kaina ne
pažymėta.

Jaunimo žygiai, 1956 m. 1(6) 
Nr., 24 psl.

Šiame nr. rašo: prel. M. Kru
pavičius, A. Žukauskas, A. Gra- 
žiūnas, V. Vabaliukas, Vyt. Su
žiedėlis ir kt.

Saleziečių balsas, VI metai, 
1955, Nr. 4(21), 32 psl.

Knygos autorius jau gerai pa
žįstamas knygą mylinčiai ir skai
tančiai šviesuomenei. Tai penk
tasis jo kūrybinės dvasios kū
dikis. Du kartus iš eilės laimė
jęs “Draugo” organizuojąmose 
literatūrinėse varžybose, paskui 
pasirodęs su silpnesne “Gęstan
čia saule”, vėl atėjo pas skaityto
ją su stipresniais “Raidžių pa
sėliais”.

Čia vaizduojamasis laikas — 
spaudos draudimo, Kražių sker
dynių (1893) metai; vieta — Lio
liūnų, Kelmės, Kražių trikampis.

Pagrindiniai knygos veikėjai 
— knygnešiai: ūkininkas Vėtra, 
bitininkas Urnužis, jo sūnus An
tanas ir Lioliūpų vikaras kun. 
Sakalauskas. Kiti: akolicos bajo-. 
ras Gintovztas, žandaras Nikita, 
isprauninkas, Kražių bažnyčios 
gynėjai ir kt.

Romanas suskirstytas į 47 sky
relius su antraštėmis, o gale pri
dėtas neaiškių žodžių žodynėlis.

J. Gliaudą eina savo keliu. Bu
vo nusišypsojimų, buvo užgau
nančių rašytoją įtarinėjimų, 
ypač pasirodžius jo “Namai ant 
smėlio” romanui. O ir “Orą pro 
nobis” visaip vertintas.

“Raidžių pasėliuose” autorius 
susirūpinęs intrygos pynimu. 
Vis nori skaitytoją netikėtai už
klupti. Mat, taikyta jaunimui, 
kurį intryga labiau pririša. Bet 
tai nepeiktinas dalykas. Juk ir 
gabi intryga priklauso prie gerų
jų knygos pusių.

Pačiam romano veikėjų cent
re du knynešiai: Urnužis ir Vėt
ra. Pirmasis susirūpinęs betko- 
kia lietuviška knyga. Jis galvoja 
ne tiek apie kataliką tikėjimo iš
laikymą, saugoj ant tikinčiuosius 
nuo rusiškos “graždankos”, kiek 
apie “savistovystę”, apie lietu
viškumą. Jo paties sugalvota dai
nelė yra lyg jo visos veiklos 
gairė:

Vai tu kel kelužėli, 
Po koja, po basa..
Vai tu žmog žmogužėli,

; Su knygele, su sava.
Už lietuviškų dainorėlių ir 

ūkininkams skirtų knygelių pla
tinimą jį žmonės apšaukia bedie
viu, o jis atsikerta:

— Pavadinote mane bedieviu. 
Tu tik pasiklausyk, 'Veronika. 
Daina, kaip malda, į dangų eina” 
(33 psl.).

Žmonės apsiriko. Kražių sker
dynių metu jis kovėsi kaip liū
tas ir toje kovoje žuyo.

Vėtra labiau susirūpinęs “Auk 
so altoriais”, bet ir jis palieka 
skaitytojui ryžtingo kovotojo įs
pūdį. O kun. Sakalauskas yra 
abiejų vadas ir visų žygių įkvė
pėjas, patarėjas, sakytumėm, 
viršininkas.

J. Gliaudą, duodamas kas me
tai skaitytojui po knygą, turi 
skubėti, o skubos darbas rašyto
jui niekada neišeina į gerą. Aky
lesni net baidosi produktingu- 
mo. Daug svarbiau kokybė. Į li
teratūros istoriją įžengiama ne 
su tomų bei knygų skaičiais, bet 
su kūrybinių pajėgumu, su ko
kybe. Ir tai nėra priekaištas, bet 
nuoširdus įspėjimas tokiam stip
riam talentui, kaip Jurgiui Gliau 
dai. Kas nežino, kokiomis aplin
kybėmis kuria tremtiniai rašyto
jai? Bet tai negali būti pasitei
sinimas. Verčiau per dešimt me
tų duoti vieną gerą kūrinį, negu 
dešimt skubos knygų.

“Raidžių pasėliuose” gausu 
nesklandumų ir nelygumų, Čia 
jų rasi ir kompozicijoj, ir stiliuj,

ir kalboj.
Romano skyreliai vienur la

biau išbaigti, labiau apipavida
linti, kitur jaučiami dirbtinesni, 
skirti tik skaitytojo dėmesiui su
žadinti. Sakysim, skyrelius Vėl 
nerami naktis ir Nerami naktis 
(toliau) galima suvesti į vieną 
skyrelį. Jų būtų galima ir dau
giau sujungti bei perstatyti, ne
pakenkiant romano kompozici
jai, priešingai, darbas atrodytų 
natūralesnis. Rašytojas nenuo
seklus vietovardžiuose. Šalia 
Kelmės, Kražių, Skaudvilės su- 
galvpjo Lioliūnus, bet ne Liolius. 
Kuo Lioliai blogesni, kad jie iš
versti į Lioliūnus? Lioliai — se
nas istorinis bažnytkaimis su 
gražiais padavimais, gražiomis 
apylinkėmis. Ir Kražantė toli 
nuo Liolių.

Sakinio ir žodžio tobulumas 
rašytojui yra privalomas daly
kas, tuo labiau J. Gliaudai, kuris 
pasirodo su penktąja knyga. 
Sunku tai priskirti neapsižiūrėji
mui ar korektūros klaidoms. Ne
vykusių sakinių mirgėte mirga. 
Štai jų keletas: Ir galvojo‘sau: 
kad taip rišti paukščiams prie 
kojų knygas. Kad jos, skraidy
damos po visą Lietuvą, knygas 
skleistų (107 psl.). Augšta žolė, 
perdžiūvusi ir peršalusi, prie pat 
slenksčio veržėsi, atrodė, pasi
šildyti į trobos vidų (119 p.). Aš, 
juk žinai, ko čia ateinu (62 p.). 
Kažin kur yra tas kelio galas, 
bet vaizduotė neįstengia j į nu
piešti (145 p.). Vėtra išbėgo baž
nyčios viduje, į bobinčių (285 
p.). Žmonės styrojo petis į petį.

Tarp klauptų, prie centrinės na
vos durų (285 p.). Klaidingai ra
šoma ir pavardė to žmogaus, ku
ris rašė prašymą general-guber- 
natoriui ir kitiems Kražių baž
nyčios reikalu (278 p.).

Šiaip jau rašytojas sukompo
nuoja sodrius vaizdus: “Štai bi
tininko troba. Augštas, bet kup
rele susimetęs per vidurį status 
šiaudinis stogas. Po stogu, kaip 
jo svorio sutriuškinta, troba. 
Prieangio nėra. Siauros durys, 
augštas slenkstis. Durys, lyg ply
šys sienoje. Du langeliai. Lan
ginės prisiplojo prie sienos, kaip 
seno žmogaus išdžiūvusios au
sys. Tai viskas pilka ir liūdna”. 
(119 p.).

Iš viso reikėtų pripažinti, kad 
J. Gliaudą spaudos draudimo 
metui atidavė getą duoklę, ne- 
sigriebdamas rašto įmantrybių 
nei suktų problemų. Laimėta 
daug. Lokalinis kovos vaizdas 
duotas visai patenkinamai.

Pabaigoj iš Lioliūnų veiksmas 
perkeltas į Kražius. Kražių gy
nėjų vaizdas vykęs. Jis atitinka 
žmonių pasakoj imams^Jštikrųjų, 
kas sukiojasi apie Kražius, nega
li neprisiminti anuomet įvyku
sių skerdynių, o rašytojui pa
gunda ir savo plunksną išmė
ginti.

“Raidžių pasėlius” išleido Lie
tuviškos Knygos Klubas 1955 m. 
312 psl. įprastinio formato. Kai
na $3.00.

Dail. Broniaus Murino vyku
siai pieštas viršelis, vaizduojan
tis žandarus, persekiojančius 
knygnešį. Pranas Razminas.

Gaspadoriško proto ribos

Dainų Šventės Komiteto Madride Didžiojoje Santiago 
kolegijoje, kuri turi specialų se
minarą dabarties problemoms 
studijuoti sausio 28 d. dr. Z> 
Brinkis skaitė paskaitą, tema 
“La federacion Europea y los li- 
tuanos” 
lietuviai
Madrido un-to teisių prof. Anto
nio Deyring. Salė buvo pilna 
klausytojų. Dalyvavo ne tik 
minėtosios kolegijos vadovybė ir 
studentai—atsovaują net 14 tau
tybių, — bet buvo ir svečių: Is
panijos Katalikų Akcijos vice
pirmininkas Antonio Correa Veg 
lison, buvęs estų gen. konsulas 
Anglijoje dr. V. Raud ir kt. Po 
paskaitos buvo diskusijos, kurio
se aktyviai dalyvavo svečiai ir 
studentai, gyvai domėjęsi Lietu
va ir jos pažiūromis į Europos 
federaciją.

Institute of Canadian 
civilization

Du Toronto universiteto stu
dentai, šiemet bebaigiu mokslą, 
vienas naujas ateivis olandas, o 
antras čia gimęs kanadietis, iš
siuntinėjo promemoriją visiems 
naujųjų ateivių klubams, imi
gracijos ministerijai ir pavie
niams politikams, kuriame pri
mena reikalą padėti pažinti Ka
nados gyvenimą naujiesiems 
ateiviams ir čia mokslą einan
tiems svetimšaliams, kad jie grį
žę į savo kraštus ne tik specialy
bę turėtų, bet ir gerai pažintų 
Kanadą. Tam siūlo specialų Ka
nados kultūros institutą su spe
cialiais kursais studijų metu, su 
vasaros kursais bei anglų kalbos 
pamokomis.

Toninės universitetas atšventė 
10 metų gyvavimo sukaktį. Jis 
esą išdavęs 3.546 baigimo diplo
mų, 86 daktarato ir išspausdinęs 
837 mokslinius darbus.

Kaip žinia, šio universiteto 
mokomojo personalo branduolį 
sudarė buvę lenkiško Vilniaus 
universiteto profesoriai.

Persekiojamųjų balsas
Šveicarijos Friburge išėjo 1 nr. 

periodinio leidinio prancūzų k. 
“L’Echo des Persecutes”. Jį lei
džia tarptautinė katalikų organi
zacijų^ sąjunga OIC. tikslu infor
muoti visuomenę apie katalikų 
persekiojimus įvairiuose kraš
tuose. Vedamajame sakoma, esą 
plačiojoj 6 visuomenėj susidaro 
nuomonė, kad komunizmas tė
ra nauja pažangi ideologija, jau 
prigyjanti dabarties gyvenime. 
Iš tikrųjų gi komunizmas tesąs 
sąmokslas prieš krikščionišką vi
suomenę, vykdomas žiauriausiu 
būdu. '

parašyti mišriam chorui dainą 
jau baigėsi. Komisiją sudaro: 
pirm. A. Kučiūnas, nariai — V. 
Marijonus, Izid. Vosyliūnas, A. 
Mikulskis, K. Steponavičius. Ko
misija yra gavusi 18 kūrinių.

Religinio meno parodos jury 
komisiją sudaro: arch. Vyt. Pel- 
davičius, kun. K. Barauskas, 
skulpt. A. Marčiulionis, dail. J. 
Pilypauskas ir daih P. Kaupas. 
Komisija darbą pradės kovo 1 d. 
Paroda bus atidaryta kovo 11d. 
šv. Kryžiaus parapijos salėje. 
Eksponatus dailininikai ir archi
tektai prašomi siųsti .A. Valei
kai, 19 E. Pearson St., Chicago 
11, Ill., tel. Whitehall 4-0239. Iki 
šiol yra užsiregistravę 24 
ninkai ir 4 architektai.

“Tėviškės Aidai”, taip 
dintas naujas Australijos 
vių laikraštis, nutartas leisti ka
talikų suvažiavimo. Redaktorių 
pakviestas kun. dr. Petras Ba- 
činskas. Suvažiavimas laikraščio 
leidimu rūpintis pavedė Katali
kų Federacijai Tam darbui yra 
sudarytas specialus Katalikų 
Spaudos Fondas.

Australijoje tai. bus jau tre
čias laikraštis. Iki šiol ėjo “Mūsų 
Pastogė”, pradėta leisti priva
taus leidėjo, vėliau perimta AL 
Bendruomenės; antras buvo 
“Australijos Lietuvis”, leidžia
mas privataus asmens, kuris tu
rėjo ir specialų katalikams ski
riamą puslapį. Katalikams to 
betgi neužteko. Kadangi bend
ruomeninis laikraštis katalikų 
reikalų visiškai nerespektavo, tai 
po daugelio susikirtimų ir priei
ta prie katalikų atskiro laikraš
čio sukūrimo.

“Tėviškės Aidas” eis Mel
bourne.

Prieš II Liet. Studentų Santa
ros suvažiavimą Am. Liet. Re
zistencinės Santarvės Centro 
Komitetas, 1955 m. rugpjūčio 11 
d., išsiuntinėjo visiems savo sky
rių komitetams bendraraštį (Nr. 
4/1955), kuriame ragina aukoti 
studentų kelionei į suvažiavimą 
apmokėti. LRS Į Santarą žiūrin
ti labai palankiai, nes toji akade
minėje plotmėje siekianti to pa
ties, kaip LRS visuomeninėje ir 
pelitinėje srityse. Pinigus ragi
no siusti Z. V. Rekašiui i Det
roitą. '

Inž. St. Jarembauskas, išlaikęs 
nustatytus egzaminus, priimtas Į 
Australijos inžinierių institutą 
nariu. Imigrantai, tapę šio insti
tuto nariais, gauna lygias teises 
su šiame krašte baigusiais moks
lą inžinieriais.

daili-

pava- 
lietu-

Europos federacija ir
Seminarui vadovavo

i

Kai žmogus padaro kokį gerą 
daiktą ar sprendimą, kuris yra 
laikomas išmintingu, nors tas 
žmogus nėra ėjęs specialių moks 
lų, sakome, jog jis vadovavosi 
sveiku protu arba, ypač jei kalba 
eina apie ūkininką — “gaspado- 
rišku protu”. Amerikiečiai čia 
pabrėžia “comon sense” svarbą. 
Tas “bendras supratimas” ame
rikiečiuose turi gilias šaknis, sie
kiančias pirmųjų imigrantų įsi
kūrimą naujajame kontinente. 
Juose praktinė veikla, atremta į 
paprastą žmonių galvoseną, bu
vo daugiau vertinama nei moky
tų žmonių teorijos ir darbai. Bet 
lietuviuose šie dalykai neatrodė 
ypatingai prieštaraują, nors daž
nai “gaspadoriškas protas” atro
dė sveikesnis nei knyginis pro
tas, kai reikalas lietė kasdienio 
gyvenimo klausimus.

Tautosaka taip pat gali būti 
laikoma “gaspadoriško proto” iš
raiška— žmonės patarlėmis iš
sako “liaudies išmintį”. Kaip ži
nia, liaudies išmintis dažnai tei
singai pastebi paprastus gyveni
mo reiškinius ir pagal juos suda
ro taisykles, kaip elgtis dauge
liu atvejų normaliomis sąlygo
mis. Betgi taip pat žinoma, jog ta 
pati liaudis sukuria ir tokias tai
sykles, kurios visiškai priešta
rauja pirmoms. Tad liaudies iš
mintimi tegalima pasikliauti tik 
tam tikrais atvejais ir ji nėra be 
priekaištų. O kaip su “gaspado- 
rišku protu”?

Amerikiečių mokslininkas S. 
A. Stouffer tyrinėjo Amerikos 
kareivius antrojo pasaulinio ka
ro metu. Jis turėjo didelį štabą 
pagalbininkų ir dirbo ilgus me
tus, kol priėjo prie patikrintų iš
vadų. Kitas mokslininkas P. F. 
Lazarsfeld pabandė patirti ame
rikiečių “gaspadoriško proto” iš
vadas ir palygino jas su moksli
nėmis, kurių Stoufferis priėjo.

Klausimai, į kuriuos buvo gau
ti" atsakymai iš įvairiausių Ame
rikos vietovių ir kurie parodė 
“gaspadoriško proto” išdavas, 
buvo šie:

1. Kas parodė daugiau psichi
niai neuraloginių simptomų: di
desnio išsilavinimo ar mažesnio 
išsilavinimo kariai? Atsakymas: 
Pirmieji, nes, esą, intelektualai 
protiniai yra mažiau pastovūs, 
nei paprasti žmonės.

2. Kas bendruomenės gyveni
me parodė geresnę kario dvasią: 
miestiečiai ar kaimiečiai? — At
sakymas: Antrieji, nes esą jie 
juk yra labiau įpratę prie vargo.

3. Kas galėjo geriau pakelti 
Pietų Jūros salų klimatą: pieti
nės ar šiaurinės Amerikos ka
riai? Atsakymas: pirmieji, nes 
esą jie juk buvo įpratę prie karš
to klimato.

4. Kurie eiliniai kariai labiau 
troško tapti karininkais: negrai 
ar baltieji? — Atsakymas: Ant
rieji, nes esą negrai juk neturį 
ambicijos.

5. Kada amerikiečių kariai la
biau norėjo grįžti į tėviškes: ka
ro metu ar po vokiečių kapitulia
cijos? — Atsakymas: Karo metu, 
nes esą negalima juk žmonėms 
priekaištauti, jei jie nenori būti 
užmušti.

O dabar, mielas* skaitytojau, 
pabandyki pats atsakyti į tuos 
pačius klausimus. Argi neatrodo 
sveikas to “gaspadoriško proto” 
galvojimas? Argi tie atsakymai 

neatrodo savaime suprantami?

Deja, moksliniai duomenys 
yra visai skirtingi nuo “gaspado
riško proto” spėjimų. Pasirodo, 
kad visi augščiau iškelti klausi
mai yra atsakytini priešingai, 
kaip kad visuomenės bendra 
nuomonė skelbia. Taigi — tikro
vėje per pastarąjį karą labiau iš
silavinę kariai rodė mažiau psi
chiniai neurologinių simptomų 
nei mažiau išmokslinti kariai; 
miestiečiai parodė geresnę kario 
dvasią nei kaimiečiai; pietinės 
Amerikos kariai nebuvo pajėges
ni prisitaikyti prie tropikų kli
mato kaip šiaurinės Amerikos 
kariai; negrai veržėsi į augštes- 
nius kario laipsnius labiau nei 
baltieji; amerikiečiai troško grei
čiau išvysti tėviškes baigus karą 
nei paties karo metu.

Nors vra sunku išsiversti be 
“gaspadoriško proto” pagalbos, 
nereikia pamiršti, kad jis yra la
bai ribotas...

Dr. Antanas Musteikis.

RICHARD O HUDNUT’o

Tai seniai lauktas DALYKAS! /
Tai naujasis lanolino garbanavimas, SUŠUKAVIMAS NAMUOSE—atliekamas 
greitai, todėl taip ir pavadintas!

'■*

BREWERS SIIMCE IfiZB

• Gentie
*1.75

Su lanolinizuotu 
dešimties minučių 

garbanavimo skiediniu

Žiemos sportas Kanadoje

Įvairios sporto šakos praktikuojamos žiemos metu Kanadoje: čiuo
žimas, slidinėjimas, rogučių sportas ir kurlingas. Populiariausias tačiau 
yra ledo rutulys (hockey). Šis žaidimas žaidžiamas ir žiūrovų sekamas su 
didžiausiu įtempimu. Vistidk ar žaistų profesionalai, ar tik mėgėjai, kiek
viena komanda turi didžiules savo gerbėjų minias. - *

Kiekvienas mėgsta gerą sportą — galima laimėti ar pralaimėti su 
tikru pasididžiavimu — bet jei žaidimas vykdomas teisingai ir sportiškai, 
įrodant žiūrovams, kad tikrai norima laimėti, net ir pralaimėję žaidėjai 
bus užsitarnavę pagarbos,

Kanada gali didžiuotis savo laimėjimais tiek savame krašte, tiek 
užsienyje. Dabartinių olimpinių žaidimų metu Italijoje kanadiečiai su di
deliu įtempimu sekė savo išrinktųjų vyrų ir moterų kelią, kai jie bandė 
nuskinti laurų Kanadai.

Visiems, kurie 1956 metais kovos už Kanados vėliavą Sporto Are
noje linkime geriausios sėkmės, kad jų pastangos duotų geriausių vaisių.

GEROS SEKMtS GERIEMS SPORTAMS.

ĄI už lanolinę. Quick t {ūkavi
me tkidlitys turi daug lanoli
ną savyje. Nėra rišikas, kad 
plaukai perdžiūs. Quick bangos 
—•minkštos, žvilgančios ir leng
vai žukuojomos.

Jūs manote, kad greitai galima 
sudėti plaukus segtukų pagal
ba . Quick's atlieka greičiau, 
užtrunka tik valandų — plau
kų sudėjimas ir 
mas.

Mutralixavi-

Quilt's pagalba atliekama vis
kas greit. Ubandykite ja aeat- 
ralixatorig nors kartę. Neutra
lizuoja — pagyvina ii karto. 
Bangos atrodo natūrelMnbc ... 
ilgiau laikosi.

Paimkite QUICK, jei norite, kad jūsų 
sušukavimas tęstųsi ilgiau, bangos at
rodytų natūralesnės, kad atrodytų lyg 
nedirbtinos.

Pagamino Fifth Ave. Salone

TORONTO

Paimkite Quick, kuris 
jums tiks:

PASITARNAUDAMI 
VISUOMENEI ŠĮ 
STRAIPSNI SKIRIA

JOHN LABATT LIMITED

NEW YORK
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JOINT REALTY LTD. 1
899 BLOOR ST. W. OL. 6381

Geriausiai pirksite ar parduosite nekilnojamąjį turtą kreip- 
damiesi į didžiausią visoje Kanadoje lietuvišką įstaigą. j

KAMPINĖ CIGAR STORE
Skubini 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 plytų, 2 butų, 2 augŠ-, 
tų namas, 12 kamb., 2 vonios, 2 
virtuvės, vandenių - alyva šildomas, 
dvigubas garažas, arti susisiekimo, 
rami ir graži gatvė. Klausti Pliop- 
lio.

Runnymedę - Bloor,
$4.000 įmokėti,'atskiras 2-jų augš* 
tų, 7 kambarių namas, gražus gel
tonų plytų mūras, apie 20 metų se
numo, vandens - alyvos Šildymas, 
kvadratinis planas, dvigubas gara
žas, balansui ‘vienas morgičius 10 
metų, lengvi įmokėjimai, gražiame 
rajone, prie gero susisiekimo. 
Klausti A. Bliūdžiaus.

$5.000 įmokėti, vienas morgičius, 9 
kambarių, atskiros, mūrinis na
mas, vandeniu alyva šildydmas, 
garažas. Klauskite A. Bliudžius.

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

$14.900 pilna kaina, 9 kambariai 
per du augštus ir 3 kambariai rū
syje, trys virtuvės, vandeniu alyva 

' šildomas, atskiras mūrinis namas, 
privatus įvažiavimas, garažas. 
Klausti V. Plioplys.

$4.000 įmokėti, vienas morgičius, 8 
kambarių mūrinis, labai gerai už- 

‘ laikytas namas, garažas, patogio-* 
je vietoj gyventi ir nuomoti. Klaus
kite A’. Paleckis.

$6.000“ įmokėti, vienas morgičius, 9 $8.000 įmokėti, vienas morgičius, 8 - 
kambarių per du augštus, atskiras, 
mūrinis nomas, privatus įvažiavi
mas, garažas, vandeniu alyva šil
dymas. High "Parke prie pat Bloor. 
Klauskite P. Budreika.

Dundas - Gladstone, 
$1.500 imbketi. $9.500 pilna kai
na. 6 kamb. per 2 augštus, naujas 
gazo šildymas. Švarus ir patogus 
namas prie gero susisiekimo. 
Klausti V. Lunio.

High Park, 
$10.000 jmokėti, fourpleksas, at
skiras, 2 ougŠtų, apynaujis, rauple* 
tų plytų namas, keturi atskiri bu
tai, 14 kambarių, 4 virtuvės, 4 ke
turių vienetų vonios, labai gerame 
stovyje, nes viskas naujai įrengto, 
vandens - alyvos šildymas, garažai. 
Nuomos $415 per menesį, lobai 
patogioje ir geroje vietoje, prie ge
ro susisiekimo. ‘Klausti V. Lunio.

didelių kambarių mūrinis namas, 
vandeniu alyva šildymas, gražiau
sioj High Parke vietoje, privatus 
įvažiavimas, garažas. Klauskite S. 
Jucevičius.

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, K AN ADOS IR TARPTAUTINEI 
REAL ESTATE SĄJUNGOMS.

Reikalingi nuosavybių pardavimo agentai

A. MORRIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

1077 BLOOR ST. W. TEL. OL. 8450.
Pirmasis lietuvis Toronte REALTOR, priklausantis Toronto Real Estate Soard & 

National Association of Real Estate Boards.

■■'■//./;• TODĖL: V
1. Didžiausias pasirinkimas namų ir biznių visuose mieste rajonuose su įvairiais 

įmokėjimais ir įvairiomis kainomis.
2. Parūpinamos paskolos su 6%.
3. Geriausios sąlygos morgičius sutvarkyti.
4. Įsitikinimui, — prieš perkant ar parduodant bet kokių nuosavybę malonėkite

paskambinti agentams: '

F. JONYNAS, tel. OL. 8459, V. MORKIS, tei. OL. 8459,
V. IVANAUSKAS, te!. OL. 8450, J. IVANAUSKAS, tel. OL. 8450.

Lietuvio elektros ir apšildymo kompanija
DEDA NAUJAS APŠILDYMO KROSNIS:

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

tionning”,
* Perstato apšildymą iš anglių 

į alyvą.
* Taip pat atlieka įvairiausius 

elektros instaliacijos darbus.

Pigiausios kainos.
Darbas atliekamas gerai ir 

sąžiningai.
Išsimokė jimo sąlygos — 24 mėn. 

Techniški patarimai veltui.

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

Sovietų karo biudžetas 
dar padidėjo

Ryšium su bolševikų pasigy
rimu, kad jie sumažinę 10% karo 
reikalams skiriamas biudžetines 
sumas, vokiečių spaudoje nuro
doma, jog esą priešingai. Tiesa, 
žiūrint vien skaičių tas sumaži
nimas matomas, bet reikią neuž
miršti fakto, kad iš 112 milipar- 
dų rublių apie 30% buvo skirta 
personalo reikalams ir apie 70% 
ginklams, techninei šarvuotei, 
transportui, karinėms įmonėms 
ir tt. Taigi, tiems 30% rublio ver
tė paliko nepakitusi bet liku
siems 70% ji net buvo pakelta 
(kainų numušimu) ir, kaip atro
do, pakilo tuo pačiu santykiu, 
kaip ir investacijoms. Gi 1956 m. 
karinis biudžetas buvęs sudary
tas faktiškai jau pakelto rublio 
vertė. Todėl 1936 m. biudžetines 

‘sumas, lyginant jas su 1955 m. 
i biudžetinėmis “ sumomis, reikia 
taip apskaičiuoti: vieną rublį 
1956 m.' skaičiuoti 1,20 rublio 
1955-jų metų.; Tuo būdu, kaip 
nurodoma vokiečių spaudoje, so
vietų karinės išlaidos ne tik ne- 

i sumažėjo 10%< bet net padidėjo, 
; padidėjus ruplio perkama jai ga- 
iliai, ir“ priartėjo prie pačių di
džiųjų 1952 m. Išlaidų karo rei
kalams. X.

— Dar kartą primename vi
siems sportininkams, turintiems 
klubo įrankius bei aprangą, pri
statyti juos sekcijų vadovams. 
Naudojama apranga bus grąži
nama — išduodama atgal.

— Įvykęs kaukių balius praėjo 
pakilia nuotaika ir su pasiseki
mu. Klubas dėkingas visiems at
silankiusiems svečiams. Mes ti
kime jus turėti rėmėjais ir atei
tyje, užtikrindami jūsų neap- 

, vilti.
Vytautas: —Primename, kad stalo teni- 

Augėnas, III — Otonas Tama- Įso treniruotės vyksta šv. Jono 
šauskas. Jauniams ir mergaitėms 
turnyras vyksta šią savaitę.

— Šį trečiadienį, 8 vai. v., PP 
patalpose TTT stalo teniso rung
tynės: Aušra I - Austria; Lat
vians - Aušra II.

— Treniruočių tvarka šiai sa
vaitei: pirmadienį 8 vai. v. futbo
las, antradienį 7 vai. v. krepšinis 
vyrų II, ketvirtadienį 7, vai. vak. 
krepš. jauniams, pentadienį 6 v. 
v. krepš. mergaitėms ir nuo 7.30 
vai. v. krepš vyrų I.

—.Sekančią savaitę pradėsime 
tinklinio trenirūotes tiek vyrams 
tiek mergaitėms. Suinteresuotie
ji prašomi registruotis pas val
dybos narius arba klebonijoje 
telef. KE. 0621.

“Vyčio” žinios
— Mūsų narių rėmėjų būrelis 

auga. Kartu atsiprašome nepa
skelbę anksčiau futbolo koman
dos stambaus rėmėjo Leonardo 
Kirkilio, kuris pasižadėjo nu
pirkti komandai aprangą — $150. 
Klubas, o ypač futbolo komanda, 
dėkinga už nuoširdžią paramą. 
Be to, prie rėmėjų būrelio prisi
dėjo dr. Valadka, paaukojęs $5 
(pasižadėjo ir ateity remti)*

— Ypatingą padėką klubas 
reiškia mūsų nariui rėmėjui K. 
Motušiųi, paaukojusiam ruoštam 
kaukių baliui vertingą dovaną — 
gintarinius karolius, apyrankę ir 
auskarus. Taip pat dėkojame V. 
Dobrovolskiui už paaukotą elek
trinę skutimosi mašinėlę.

— Klubas nupirko futbolo ko
mandai draudimą, jis yra jau įsi
galiojęs.

— Vasario 25 d., šeštadienį, 
futbolo treniruotėn atvyks ang
las treneris. Dalyvavimas vi
siems būtinas. Pradžia 4 vai. pp.

— Praėjusį sekmadienį BC ly
gos turnyre mūsiškiai laimėjo 
prieš vieną iš stipriausių lygos 
komandų Tridens 98:92. Sekan
čios ir paskutinės BC lygos 
rungtynės įvyks kovo 4 d.—Tro
tters - Aušra.

— Praėjusį šeštadienį pradėjo
me stalo teniso “Namų lygos” 
turnyrą. Vyrų grupėje dalyvau
ja 14 žaidėjų ir pirmąsias tris 
vietas išsikovojo:/1 — Emilijus 
Vaičekauskas, II — Vytautas!

parapijos salėje antradieniais ir 
ketvirtadieniais.

— Futbolo komandos vadovu 
ir treneriu sutiko būti senas fut
bolo veteranas ir buvęs Lietuvos 
rinktinės žaidėjas Jonas Nor
mantas.

— Jaunių sekcijas vadovu su
tiko būti inž. Pranas Gvildys.

• — Futbolo sekcijos vadovu yra 
pakviestas ir sutiko būti Pranas 
Berneckas. Klubo valdyba.

Milžiniški automobilių 
lenktynių taikai netoli Toronto

(CSc). Garsiausios Šiaurinės 
Amerikos automobilių lenktynės 
kasmet įvyksta Indianapolyje, 
JAV. Yra sumanymas ką nors 
panašaus paruošti ir Kanadoje. 
Tam tikslui numatyta netoli To
ronto žemės sklypas 2V2 mylių 
ilgio. Sklypas turi 730 akrų plo
to ir yra prie plento Nr. 400, ku
ris eina iš Toronto į Barrie. Pro
jektas kaštuos apie $3.000.000.

Pradžiai jau sekančią vasarą 
numatytos trejos lenktynės tarp
tautinio pobūdžio: 500 mylių 
parodomosios lenktynės, tarp
tautinės sportinių automobilių 
lenktynės rugpiūčio mėn. ir Ka
nados Grand Prix rugsėjo mėn.

Pagal dabartinius planus teks 
pastatyti du pagrindinius lenk
tynių takus: 2 ¥2 mylios kilpą ir 
1 mylios -apskritimą. Tie du pa
grindiniai takai numatomi su
jungti keliais šalutiniais, kad tuo 
būdu susidarytų takas, kuriuo 
galima būtų vykdyti 4,5 mylios 
kelių lenktynes.

Plane taip pat numatyta Įruoš
ti žiūrovams 50.000 sėdimų vie
tų ir turėti vietos pastatyti 20 - 
000 automobilių.

Į Sov. Sąjungos krepšinio mo-

REAL ESTATE LTD

1072 Bloor St. W. Tel. ME. 2471
Perkant or parduodant bet kokią nekilnojamą nuosavybę/ paskambin
kite į šią lietuviams gerai žinomą firmą. Sukeliami morgičioi bei 
sudaromos paskolos labai mažu procentu. Turime didelį pt^irinkimą 
namų, biznių, formų, sklypų ir tt. visuose Toronto rajonuose.

CLENDENAN AVE. - DUNDAS, 
$1.800 įmokėti, visai atskiras, tik
ro ir gero mūro, 5 didelių kamb., 
naujos, oir cond. - alyvos šildy
mas, dvi modernios virtuvės. Labai 
švarus namas.

INDIAN GROVE - GLENLAKE, 
$3.800 įmokėti, 6 gražių kamb., 
tikro mūro presuotu plytų namas; 
2 modernios virtuvės, didelis kie
mas, dvigubos garažas su geru įva
žiavimu iš gatvės. Parduodamas už 
pigių kainų.

HUMBERCREST BLVD. - ANNETTE, 
$5.000 įmokėti, 6 didelių kamb., 
square plano, visai atskiras, 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 atskiros, lobai gerai įrengtas 
namas, alyvos 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 atskiros namas; vandeniu - 
alyva šildymas, 2 modernios vir
tuvės, 2 tooletoi, gražus kiemas su 
įvažiavimu iŠ gatvės. Geros mokė
jimo sųlygos. #

P. MALIŠAUSKAS
Bn: Mt. 2471. Bn.: KE. 74M

30 NAUJŲ NAMŲ !
$1.500 įmokėti, 6 kambarių/ mū
rinis namas, kvadratinis planas, 
alyva Šildomos, moderni virtuvė, 
moderni 4 dol. 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 nemos, nepertinami kamb., 3 
virtuvės, vandeniu oylva Šildomas, 
garažas, geras nuomavimui.

OAKMOUNT RD. - BLOOR, 
$5.500 įmokėti, 12 kambarių, at
skiras namas, vandeniu alyva šil
domas, mod. virtuvė, 2 vonios, pri
vatus įvažiavimas, didžiulis gra
žus kiemas, daug rožių kieme, pil
na kaina $19.500, skubus parda
vimas.

MARMADUKE - RONCESVALLES,
1 1 kambarių atskiras mūrinis na

mas, kvadratinis plonos, vandeniu - 
alyva šildomos, 2 mod. virtuvės, 
mod. vonia, garažas, privatus įva
žiavimas, gražus kiemos su vaisme
džiais, netoli susisiekimo. • 

$12.000 įmokėti, 1Į atskirų butų, vi
so 43 kambarių, vienų metų senu

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

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

Mann Martel
1199 BLOOR ST. TORONTO. TELEF. OL. 8481

1. Siūlome piaciausią namų pasirinkimą visame Toronte.
2. Sudarome labai geromis sąlygomis paskolas iš bankų.

$3.000 įmokėti, 6 kambarių mūrinis, 
namas, dvi modernios virtuvės, aly
va apšildomas, lobai gerai sutvar
kytas namas, privatus įvažiavimas, 
du garažai. Randasi Parkdale ra
jone.

$5.000 įmokėti, 10 kambarių, atski
ras mūrinis namas. Nepereinami 
kambariai, dažyti, alyva apšildo
mas, dvigubos garažas. Moderniš
kai sutvarkytas namas. Viena sko
la balansui 10-čiai metų. Bloor ir 
Gladstone rajone.

$3.900 įmokėti, Roncesvalles ir High 
Park Blvd., 10 kambarių, atskiras 
mūrinis namas, vandeniu alyva ap
šildomas, dvigubas garažas. Turi 
būti parduotas tuoj pat.

$7.000 įmokėti, Delaware ir College, 
10 kambarių namas. Geriausias na
mas šioje gatvėje. Jei ieškote ge
ro namo, pamatykite šį. Viena sko
la balansui 10 metų.

$900 įmokėti, Bloor ir St. Clarens, še
šių kambarių namas su garažu. 
Namas reikalingas aptvarkymo.

Skambinti 
Ant MIČIŪNAS 

Tel. OL. 8481.

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

$17.600 pilna kaina, High Park — 
arti Roncesvalles, atskiras, mūri
nis v 1 1 k., 4 virtuvės, gero plano, 
vandeniu alyva šildomas, garažas.

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

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

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

Visa eilė namų su $5.000 įmokėsi
mais ir daugiau.

Skambinti 
KUZMAS.
Tel. OL. 8481.

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

komą ją treniruočių stovyklą bu
vo pasiųsti Lietuvos krepšinin
kai: Stonkus, Lauritėnas, Stum
brys ir “praėjusiose šalies pir
menybėse sporto meistro normą 
pasiekęs” Ravikas. Kartu su jais 
buvo išsiųstas ir treneris Vyt. 
Kulakauskas.

Sov. Sąjungos lengvosios atle
tikos pirmenybėse Tbilisyje Lie
tuvos sportininkas Varanauskas 
nustūmė rutulį 15 m 24 cm, tuo 
“pagerindamas jo paties 1955 m. 
pavasarį pasiektą respublikini 
rekordą”. Varanauskas pateko į 
pirmąjį rutulio stūmimo dešim
tuką. ■. “■ ; ■ ■

50 km ėjimo Sov. Sąjungos 
čempiono vardą iškovojo mask
vietis Jagorovas, nuėjęs tą dis-' 
tanciją per 4 vai. 7 min. 28.6 se
kundes. Esą, ta pasekmė “žymiai 
Viršija pasaulinį rekordą”.

Lietuvis Minkėnas finišą pa
siekė per 4 vai, 13 min. 54,2 sek., 
taip pat sumušdamas oficialų pa
saulinį rekordą. Cernevičius per 
šias rungtynes įvykdė sporto 
meisterio normą, b Sakalauskui 
iki sporto meistro normos tetrū
ko tik 5 sekundžių”. Lengvaat- 

.. . ■. .v: • - j Ietis Pocius numetė kūji 53 m 45h savo laimę 1Smegmt>. Ta; yra | cm .. ino nub!ikos rc. 
viena is didesnių ir geresnių i „ r 
bendrovių ir gerai apmokamų, i 01,?A ’ . c
Vienintele Kanadoj vietove, kur: x . v . .
j : ■ ... .... stalo teniso čempionu pripazin-darommkai vra ląsikanave Gua i, T. . • , j T i.......- nuo i ta Lietuvos komanda. Joje losią* 

į A. Saunoris. V. Dzindziliauskas,
1 • i K. Paškevičius, Ozilevičiūtė irsavaites mokes po 6o/c bei 60% L?" , .v. . ’ „... . .■ - — 'B. Balaisiene. Ozileviciute su

Balaišięne moterų dvejete taip 
pat iškovojo S. Šąj. čempiono 
vardą. . '

R. Juškėnas, nokautu įveikęs

LIUTKUS 
PLUMBING CO.

Atlieka visų rūšių plumbingo 
darbus.

626 EUCLID AVE., Toronto
Tel. ME. 1639

Užsisakykite anglių
per

Vytautą ir Sigitą AUŠROTUS arba 

O. JONAITIENĘ

Tel. LL. 0527
Skubus pristatymas.

ST. CATHARI^ES, Gnt.
St. Catharines vejasi net di- pilnu tempu. Dabartiniu metu 

desųes lietuvių kolonijas. Gal priiminėja pareiškimus norinčių 
dėl to ji didžiųjų kolonijų nepa- naujai gauti darbą. Numatoma 
mirštama. Jau net keletą kartų priimti kelius šimtus* asmenų. 
St. cathariniečiai buvo pakviesti' 
posėdžiauti į Torontą ir torontie- 
čiai tuo pačiu reikalu buvo at
vykę į St, Catharines. Šiuo metu 
St. Catharines lietuviai vėl ga
vo kvietimą iš Hamiltono daly- 
vauti statomam brolių Motuzų ranteed Annual Wage” ■— 
spolvotame filme “Lietuvos darbo atleidus kompanija per 26iš
vaizdai”. Tėvų pageidavimu or
ganizuojama į filmą šeštadieni
nės mokyklos vaikų ekskursija. 
Kelionės išlaidas apmoka bend
ruomenės valdyba. Todėl ir di
dieji nėatšilikim ir kovo 4 d., 
sekmadienį, visi sykiu, vykstame 
į Hamiltoną. Didesniam skaičiui 
vykstant bus malonesnė ekskur
sija. Be to, prisimintina, kad 
susilauksime revizito iš hamilto- 
niečių, kai mes turėsime paren
gimų. '' • .

Hamiltoniečių kvietimas liečia 
ir visą Niagaros pusiasalį. Bilie
tai gaunami pas Z. Piliponį, 7 
Whitworth St., St. Catharines, 
Ont., telef. MU. 2-9154. Kaina 
suaugusiems $1, vaikams 25ę.

General Motors streikas po 148 
dienų vasario 14 d. pasibaigė ne
mažu laimėjimu darbininkų 
naudai. St. Catharines McKinon 
dirbtuvių darbininkus jau pra
dėjo šaukti į darbą. Pranešama, 
kad dviejų savaičių laikotarpy
je bus visi pašaukti ir darbas eis

Lietuviai, neturintieji darbo, ga-

LATVIŲ GĖLIŲ KRAUTUVĖ
802 BATHURST ST. (kampas BloorJ 
Telefonas KE. 3884

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

europietiška me ir kanadiškame stiliuje.
★ įvairiausių rūšių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.
★ Mes turime gintaro irkitokių išdirbinių dovanoms.

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

buvusio savaitinio uždarbio. Ver 
ta šia proga susidomėti.

St. cathariniškis.
Maloniai kviečiame visus St. 

Catharines lietuvius kovo 17 d. 
7 v.v. atvykti į Hamiltoną pasi
klausyti gražaus “Dainavos” an
samblio koncerto.

Bilietais prašome apsirūpinti 
iš anksto pas Z. Piliponį, 7 
Whitwarth St, St. Catharines.

TFA Kanadoje Hamiltono sk.
— St. Catharines, Ont.—Oran- 

žištų Lincoln ložė įteikė švieti
mo tarybai raštą, kuriame pra
šo “God save the Queen” pripa
žinti Kanados himnu, o vietoje 
“nepatriotiškos” “O Canada” 
giedoti “Maple Leaf Forever”.

LONDON, Ont.
Į “Dainavos” koncertą Hamil

tone, kuris įvyks kovo 17 d. 7 v.v. 
bilietus maloniai sutiko platin
ti Pr. Tumosas, 153 Albert St., 
London, Ont.

Kviečiame visus londoniškius 
lietuvius į šį vieną gražiausių 
koncertų kuo skaitlingiausiai 
atsilankyti.

TFA Kanadoje Hamiltono sk.

A. Šociką ir tapęs Sov. Sąjungos 
bokso čempionu, 1955 m. Varšu
voje pelnęs bokso čempiono auk
so medalį, yra Šociko mokinys. 
Juškėnas jau yra atitarnavęs ka
riuomenėje. Jau pirmaisiais me
tais, kai Šocikas tapo nugalėto
ju, Kaune jį užpuolė keli žulikai 
ir norėjo nurengti. Bet jis visus 
paguldė" ir du pats nunešė i mili
ciją perduoti, o trečią patarė jai 
pačiai nueiti ir pasiimti iš užpuo
limo vietos... ' "

Šaškių čempionu pripažintas 
20 metų kaunietis E. Slavinskas.

Meninės gimnastikos varžybo
se I vietą iškovojo kaunietė Bar
kauskienė, kauniečiai Jurevičiū
tė ir Simanavičius laimėjo pir
mąsias vietas.

Sunkumų varžybose Klaipėdo
je lengvojo svorio atletas A. Kuz 
minas pasiekė naują Lietuvos re
kordą spaudime — 98,5 kg. Tri-. 
kovės sumoje jis taip pat parodė 
naują “respublikos pasiekimą”— 
310 kg.

Kauno politechnikos instituto 
hidroelektrikos fakultetas vadi
namas “čempionų fakultetu”.“ 
Mat. jame yra daugiau kaip 10 
įvairių sporto rūšių Lietuvos 
čempionų. Gėrimas Arvydas yra 
geriausias vidutinių distancijų 
bėgikas. Vytautas Andriuška — 
ilgųjų distancijų bėgimo čem
pionas. Algirdas Lugas — irk
lavimo čempionas. Vytautas Ke- 
liauskas—laisvųjų imtynių čem? 
plonas. 8-kės, kuri yra ne kartą 

.iškovojusi akademinio Lietuvos 
irklavimo varžybose pirmąją 
vietą, daugumą taip pat sudaro 
hidrotechnikai.

Kanada susirūpino fiziniu auklėjimu
Rusijos dominavimas olimpi

nėse žiemos žaidynėse kiekvieną 
verčia pagalvoti, kodėl taip yra. 
Daugumas kanadiečių sprendžia, 
kad tai Rusijos fizinio auklėji
mo nuopelnas. Bet ar gali kas 
įrodyti, kad ten yra plataus mas
to visą tautą apimantis fizinis 
auklėjimas. Rusija didelė ir 
skurdas didelis. Visi žinome, 
kad nepritekliai žmones daro at
sparesniais ir net, galima sakyti, 
sveikesniais. Be to, Rusija nesi
skaito su išlaidomis, kurios vie
nokiu ar kitokiu būdu padeda 
jos propagandai. Kai valdžia 
duoda pinigus, ir iš menkų spor
tininkų galima padaryti žvaigž
des, jeigu jie tam yra angažuoti 
ir duoną bei geresni gyvenimą 
pasidaro. Tai yra profesionaliz
mas. Tik jis neskelbiamas ir nie
kam, ypač Vakarams, nežino-

MEDŽIAGOS — VAISTAI — MAISTAS 
Į VISUS RYTŲ EUROPOS KRAŠTUS 

Muitas ir visi primokėjimai atliekami čia. 
Garantuotas pristatymas.Margis Vaistinė

408 RONCESVALLES AVĖ.
(kampas Howard Park Ave.) 

Nuomojam vaikų svarstykles — $1.00 mėnesiui^ 
Mctamorfoza kremas šlakams — $1.35 už 4 uncijas. 
Trejos devynerios — $1.50 dėžutė. RICHTER ARBATA.

PERSIUNČIAM VAISTUS Į LIETUVĄ IR Į VISUS 
S.S.R.S..KRAŠTUS.

Skubiai paimame receptus iš namų ir pristatome vaistus veltui. 
Skubiam pristatymui į namus 
Telefonas LL. 1944.
. Jonas V. Margis, Phm. B.

JANIQUE TRADING CO.
CENTRINI ĮSTAIGA: *

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

HAMILTON, ONT., 652A Borton St. Telefonas LI. 5-0264. 
ST. CATHARINES, Ont., 198 King St., Tel. MU. 2-6796. 
EDMONTON, Alto., 10649 — 97th St. Td. No. 23839 

‘ FORT WILLIAM, Ont. — 627 Simpson Rood, Tel. 3-9613,
BUFFALO, N.Y.,USA, 1162 Broadway, Tel. Fl. 1272, 
WINDSOR, Ont. 439 Mercer St., Td. CL. 6-3866. 
CLEVELAND, Ohio, 1029 Fairfield Ave., Td. CH. 1-5547. 
ir kitose vietose.

mas. Vakariečiai tiki .betkokiuo 
Rusijos paleistu burbulu.

Rusijos sporto reikalų komi
saras Nikolai Romanov plačiau
sia pagyrų burna pasisako, kad 
panašiai visus laurus nugraibs- 
tysią ir vasaros žaidynėse Mel
bourne, Australijoje.

Kanadietis sporto redaktorius 
naiviai sprendžia, kad esanti ne
paprasto masto fizinio auklėjimo 
programa, apimanti visą rusų 
tautą. Toliau jis būkštauja: svei
ki sportininkai daro stiprius ka
rius. Iš to veda, kad karui kilus 
jie veik šimtą procentų vyrų ga
li pajungti karo mašinai. Tuo 
tarpu Kanadoje beveik pusė sa
vanorių į kariuomenę atmetami 
kaip fiziškai netinkami. Jim Vis- 
pond galvoja ir vistiek prilei
džia. kad ir čia turėtų būti vals- 

į tybiniu mastu vykdoma fizinio 
i auklėjimo arba paruošimo prog* 
' rama. Jis nesiūląs socializuotu 
! sporto, tik vadovavimą ir finan- •’ 
' sinę paramą valstybiniu mastu. į 
Prieš keletą metų buvo išleistas 

.Fizinio Auklėjimo aktas, tačiau 
be finansinės paramos nieko ir

i neatsiekė. Esąs faktas, kad ka-» 
' nadiečiai yra labai žemų fizinių i 
1 savybių. Pasak liberalų atstovo i 
J. Ė. Brown, tik vienas iš 6 kana-. 
diečių teturįs minimalines fizi- j 
nes savybes. Jis siūlo visiems ra
šyti vyriausybei primenant šį* 
liūdną tautos fizinio stovio fak-j 
tą. Jei tai darysime, esą. atsiek- • 
sime, ko mūsų tautai trūksta,* 
bent mūsų reprezentacinės jėgos 
sportinėse žaidynėse bus vertos 
Kanados vardo.

Visos tos aimanos plačia ar 
siaura prasme kol kas yra tiktai 
žodeliai. Kol konkrečių darbų 
nesimato, netenka laukti stai
gaus pagerėjimo — be darbo nė
ra vaisių. Ir tol. jų nebus, kol į 
viską žiūrima pro pirštus.

« K. Lukas.

■v »
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872 BLOOR ST. W„ (prie Ossington), TORONTO. Tel ME. 4695
Priklauso Toronto, Ontario, Canadian

BLOOR - ęUFFERIN, $1.500 įmokė- 
ti, 5 kambariai, atskiras, Šoninis 
įvažiavimas, 2 garažai.

BLOOR - LANSDOWNE, $2.000 įmo
kėti, 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.

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

V. VASILIAUSKAS 
%

nepavykus degimas(Atkelta iš 2 psL) davė mums didelę laisvę. Galėjome vaikščioti po laivo patalpas, lipti ant denio, pirktis laivo krautuvėj pigius gėrimus ar kitus parduodamus dalykus. Mai- ! tino mus taip pat kaip ir laivo įgulos žmones.Laivas kelių augštų, puikiai įrengtas, su įvairiais patogumais. Įdomu jį apžiūrėti. Dauguma mūsų žmonių pirmą kartą savo gyvenime tokį didžiulį laivą mato.Diena buvo saulėta, todėl ant laivo viršaus keleiviai džiovinosi savo drabužius ir visus kitus daiktus iš peršlapusių lagaminų. Kaikųrie kaitinosi saulėje ar lošė kortomis.Jūros liga jau visiems buvo praėjusi, nes laivas supa labai nežymiai. Bet naujas rūpestis vistiek kankina: mus veža ne į Vokietiją, bet į Latviją. Jei būtų vežę į Vokietiją — nieks iš mūsų nebūtų perdaug jaudinęsis, bet į Latviją? . . . Tai vien tik mūsų nelaimė; jei laivas būtų mus sugavęs plaukdamas pakeliui į Vokietiją, tai į Vokietiją . būtų ir nuvežęs.
Rygos įlankojeLaivas “Berlin“ važiavo, atrodo, perletai. Gal būt, jis kaitaliojo kryptį, vengdamas sovietų povandeninių laivų užpuolimo, o gal dėl kitų priežasčių. Todėl tik sekančios dienos — rugpjūčio 15- tos. rytą įvažiavome į Rygos įlanką.Dar prieš laivui sustojant, kai- kurie vyrai, gerai kalbą vokiškai, bandė dar kartą kalbėtis su laivo kapitonu dėl mūsų būklės. ' Buvo prašoma neišlaipinti mus Latvijoje, o laivui grįžtant į Vokietiją, vežtis ir mus drauge. Buvo bandoma sugestijonuoti, kad jis — laivo kapitonas — esąs viešpats savo laive, todėl turįs teisę mus iškeldinti ne Latvijoje, o Vokietijoje ir kad mūsų likimas priklausąs tik nuo jo. Laivo kapitonas leidosi į kalbas ir nuoširdžiai žadėjo dėti pastangas, kad mūsų vyrų prašymas būtų patenkintas. Tačiau drauge pabrėžė, kad mūsų išlaipinimas Latvijoje ar Vokietijoje ne nuo jo priklausąs — tai spręsiąs, turbūt, geštapas.Laivui sustojus ir nuleidus inkarą, buvo nuleistas mažytis motorinis laivelis, į kurį skubiai sėdo kapitonas su keliais palydovais ir nuplaukė į krantą.

Įvyksta tai, ko labiausiai 
bijojomĮlankoje jūra buvo rami. Vanduo spindėjo ryto saulėje lyg veidrodis. Visa aplinkuma atrodė tokia šventiška, taiki, tik tolumoje, Rytuose kartais pasigirsdavo duslus dundesys, primenąs artėjantį siaubą, nuo kurio mums nepavyko pabėgti.

Garantuoti siunti
niai i Sovietų Rusiją 
ir užimtus kraštus

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

Atvykite asmeniškai į musų san
dėlį ar prašykite mūsų kainoraščio 
paštu.

Būsite patenkinti mūsų tarnyba 
100%.

YANA FABRICS
498 QUEEN ST. W., TORONTO 

Telefono* EM. 8-9527.
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HIGH PARK, 7 kambariai, gero mu
ro, alyva šildomas, įmokėti $3.000.

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

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

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

Visi nekantriai laukėme grįžtančio laivo kapitono ar kurio kito pareigūno ir spėliojom, ką su mumis darys toliau. Po kelių valandų žinia atėjo lyg sunkus sprendimas: turime apleisti laivą. Reiškia, liekam Latvijoje, sovietų apsupime.Dar nežinojom, ką su mumis darys toliau, tačiau jau iškeldinimas Latvijoje mums reiškė patį blogiausį. Žinojome, kad Latvija, raudonajai armijai prie Tukumo pasiekus jūrą, yra atkirsta nuo Vakarų. Jaučiamės esą lyg bučiuje, iš kurio nėra galimybės pasprukti. Dar nežinojom, ką su mumis darys: gal pasodins į kalėjimą, o gal dar sunkesnių bausmių sulauksime už neleistiną bėgimą į Švediją. Bet visa tai būtų ne taip blogai, jei nebūtume sovietų katile.Jau po pietų iškelia mus į krantą. Visų nuotaika baisiai niūri, kalba nesimezga. Prie mūsų atsiranda apsauga.
Rygos centraliniam 

kalėjimePavakry, Rygos gatvėmis pristato mus į didįjį kalėjimą, latviškai vadinamą “Centralcietu- ma”. Iškeliavę trimis kuteriais iš Lietuvos, atsirandame visi Rygos kalėjime. Su mumis yra ir majoras M- Ištikrųjų įvyko taip, kaip jis sakė: be jo nepabėgome... Bet už tai dabar ir jis turėjo dalintis bendru mūsų likimu ...Su visa mūsų manta suveda mus į didžiules kameras, kurtose atskirai sutalpina vyrus ir atskirai moteris su vaikais. Bet-durų neužrakina ir-į doridorius išeiti leidžia. Kadangi tas pats koridorius jungia visas mūsų apgyventas kameras, tai dienos metu galima buvo vaikščioti po mūsų apgyventas kameras ir susitikti su šeimų nariais ar pažįstamais.Kalėjimo prižiūrėtojai latviai mums tvirtina, kad mes nelaikomi kaliniais, tik po apsauga, todėl ir mūsų laisvė kalėjime mažai šuva žyta. Sargai elgiasi su mumis mandagiais.Kalėjimo maistas labai blogas, ners sargai tvirtina, kad mums esąs pagerintas. Per dieną gauname šiek tiek duonos, žirninės sriubos ir kavos. Jei neturėtume ko iš savo maisto prisidurti, tai reikėtų beveik badauti.Kamerose esame perdaug susi- kimšę, todėl gyventi buvo labai nepatogu, ypač nakčia, gulint šonas prie šono. Bet yra ir “patogumų”. Dienos metu ir vakarais vaikštome iš kamerų į kameras, šnekučiuojamės, kaikas lošia kortomis. O jaunimas išdrįsta ir padainuoti. Tik sargai prašydavo, kad nebūtų dainuojama per garsiai.Kasdien, kartais net du kartus per dieną, išleisdavo į kiemą pasivaikščioti ir ten palikdavo ilgesniam laikui. Tik. drausdavo susitikti ir šnekėti su kitais kalėjimo kaliniais, kurie taip pat buvo kartkartėmis išleidžiami pasivaikščioti. Kaikųrie iš mūsų grupės per pasivaikščiojimą atpažino bevaikščiojantį buv. Vietinės Rinktinės Štabo Viršininką pulk. Urboną. Pasirodo, jis taip pat tuo laiku buvo kalinamas šiame kalėjime. Nežiūrint draudimo susitikti, iš jo buvo patirta ir apie kitus kalinamus ar koncentracijos stovyklose laikomus buvusius Vietinės Rinktinės karininkus. (Bus daugiau).
Savi pas savus!

Auto mažinu mechaniniai darbai, tu* 
lankstymai ir dažymas atliekami kva* 
lifikuatu mechanikų greitai ir tgžl* 
ftingai •

Dufferin Garage
1423 DUFFERIN ST., KE. «149.

Sov. V. DUNDYS

Nelygybė
— Tėveli, nupirk man naują 

lėlę, — kreipiasi penkiametė 
mergaitė į tėvą.

— Bet juk tavo senoji dar vi
sai gera.— Taip... Bet, tėveli, juk ir aš dar visai gera, o jūs sau nusipirkote mažytę mergaitę...»

Jis jau tiki— Ar tu tiki, kad siela gali pereiti į kurį gyvį?— Tikiu. Ir aš pats esu buvęs asilas.— Bet ar tu atsimeni, kada buvai asilas?— Puikiai atsimenu — kai tau paskolinau 200 dolerių...
Tinginystės pasekmėsĮ Vengrų kalėjimo kamerą įveda ųž ūkinį ir politinį apsileidimą suimtą partijos narį. Apžvelgęs visus kalinius jis pamato vieną jau anksčiau suimtą partijos narį, kurį tuojau užkalbina.— Mes laisvėj būdami žinojom, kad esi' suimtas, bet nežinojom kodėl. Už ką čia tave patupdė?— Už tinginystę.— Tai kaip ūkinio penkmeti- nio plano kenkėją?— O ne. Su planų griovimu aš neturėjau nieko bendro. Dieną prieš suėmimą sutikau savo seną, seniai matytą pažįstamą. Įsišnekėjom ir apie politiką. Nors abu partijos nariai, bet politinę padėtį palietėm gana atvirai. Skirdamasis pagalvojau, kad draugo pasisakymus pranešti saugumui nebus vėlu ir rytoj. Mano senasis draugas, pasirodo, nebuvo taip tingus ir, kaip matai, aš čia...

Didvyris— Tai tamsta būsi tas -ponas, kuris išdrįso mano žmonai taip kietai atkirsti? ...— Taip, tai aš.— Žinai, tamsta didvyris . . .
Bolševizmas žus už 14 metuPranašauti žmonijos ateitį daug kas pasišauna. O žmonės mėgsta pranašystes ir skaito. Pirmieji pranašautojai, žinoma, yra astrologai. Neseniai paskelbė savo pranašystes ir pakistanietis astrologas Pingal C. Reddi. Jam kartą pasisekė. Pačiu įkarščiu, kai viso pasaulio spauda domėjosi princesės Margaretos ir kapitono Tawnsendo romanu. Reddi paskelbė žvaigždėse išskai tęs, kad jų vedybos neįvyksią. Po keleto savaičių tai buvo patvirtinta oficialiai. Dabar štai jis panoro aptarti žmonijos ateitį.Pasak Reddi sekančiais keliais metais pasauly liesis daug kraujo. Dar šiais 1956 m. visi laisvojo pasaulio ambasadoriai apleisią Maskvą, o 1957 m. kovo mėn. prasidėsiąs pasaulinis karas. Dar prieš tai būsiąs pašalintas komunistinis režimas Rytų Vokietijoje, o Sovietų Rusijoje prasidėsią didelio masto sukilimai.W. Churchill dar grįšiąs į valdžią, o po karo pasirodysiąs ir Hitleris, kuris dabar slaptai gyvenąs Japonijoje.1959 m. šeštadalis pasaulio būsiąs sunaikintas atominių bombų. Princesė Margarita tapsianti Anglijos karaliene.1961 m. sovietai susitaikysią su laisvuoju pasauliu, o 1970 m. komunizmas visiškai būsiąs sunaikintas. Iš dabartinių Sovietų valdovų išliksiąs vienas Molotovas, o visi kiti paseksią Berijos pėdomis.Pasak Reddi, Prancūzija netolimoje ateityje susigrąžinsianti savo senąjį garsą, o Anglija, patyrusi didelių smūgių, tapsianti viena silpniausių pasaulio valstybių. Indija taip pat patirsianti eilę smūgių. Nehru mirsiąs 1958
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TAIP LENGVA PAGAMINTI 
PYRAGAIČIUS IR 

PUDINGĄ 
SU

DR.OETKER

ROSE HEATING & TINSMITH CO.
jrengh itaujgs, visu op^ldymo rwiig krosnis: vandens, oro or kombtnuofas, kure- 
nomos anglimis, alyva ar gazu. Daro pagrindinius krosnių iivalymus (vacuum), 
nes nevalytos krosnys sudegina daugiau kuro ir neduoda idumos. Atnaujina sa
itas oM bumerius, krosnis, tvarko ir praveda naujas apiildymo Sakos. Atlieka vi
sus skardas darbus, deda vamzdžius nuo stogų vandeniui nubėgti. Jrengia vėsin- 
tuvus (fans) restoranams, dirbtuvėms, prausykloms ir virtuvėms.

DIDELIS PASIRINKIMAS. tJSIMOKtIIMO SĄLYGOS. DUODA GARANTIJAS.

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

PasitaisėPauliukas labai mėgsta dėdę. O tas visaip stengiasi jam įtikti — tai kniaukia kaip katė, tai loja kaip šuo. Pauliukas ploja rankutėmis ir šaukia:— Dėde, dėde, tu tikras šuva.— Kaip taip galima sakyti, Pauliuk, — įsikiša mama.Kiek pagalvojęs Pauliukas sa-— Žinoma, dėde, tu netikras šuva! Tu visiškai netikras šuva...
Tai būtų puiku!...Du draugai kalbasi Prahos miesto sode:— Man patiktų, kad šie metai būtų, tokie, kaip 1948...— Ar tau galvoj negerai. Juk tai buvo komunistų pučo metai.— Žinau. Bet ar nebūtų puiku, jei pasikartotų tuometiniai įvykiai: tauta sukiltų prieš valdžią, užsienių reikalų ministeris iššoktų per langą, teisingumo minis- terį pasodintų į cypę, o galop numirtų ir pats prezidentas...—o—Kai pirmą kartą jaunavedžiai susibarė, vyras nusprendė, kad kaip tik dabar tiktų parodyti, kas yra bosas namuose./ — Atsisek ten, — suriko jis, — aš noriu tau kaiką parodyti!...Šitie taikingo ir ramaus vyro žodžiai ją labai nustebino. Jisai įkišo ranką į spintą ir ištraukė porą kelnių.— Matai šias kelnes? — jis griausmingai paklausė. — Aš jas nešioju šiuose namuose!— Bet juk tai mano kelnės, — prapliupo juokais žmona.

Pasiryžimas---Brangusis, —• gako žmona vyrui per pietus, — šniceliai man kažkaip nesiseka. Bet kad tu žinotum, kokią stropią turi žmonelę, aš pasiryžau šnicelius gaminti tol, kol išmoksiu gerai pagaminti.
bū-m. Išviso didelių pakitimų šią muzulmonų pasauly. Izraelio valstybė žūsianti 1961 m., o po to visuose Viduriniuosiuose Rytuose prasidėsią gerovės laikai.Pietų Amerikoje būsianti didelė naujovė, kad 1957 m. grįšiąs į valdžią Peronas, o Argentina užmegsianti glaudžius ryšius su Čile. ' , 'Eisenhoweris -antrai kadencijai nekandidatuosiąs, bet prezidentu būsiąs išrinktas jo pasiūlytas kandidatas.Kągi? Visa tai.įdomu . .. Tikėti niekam neprivalu, bet pasiskaityti juk galima.

Būdingos TASS žinios— Vieno Rytų Vokietijos fabriko sargas kompartijos garbei pasižadėjo atidaryti didžiuosius vartus nemažiau kaip šešis kartus į dieną, net ir tada, kai nei viena mašina pro juos nevažiuos. Vartų sargui užtarnautai suteikė darbo pirmūno titulą.— Bandymo tikslais Sibire stačiai į augštį iššovė raketą “Gluposk”. Iš 180 km augščio raketos savanoriai keleiviai per radiją pranešė Kremliui, kad jie nebegrįš, pasiliksią augštai. ..— Kad sutaupyti kurą, Rytų Vokietijos termometrų fabrikų darbininkai nusprendė ateity gaminti tik Reomiuro termometrus, nes juos vartojant vanduo verda jau prie 80 laipsnių, o vartojant Celsijaus išradimą reikia kaitinti ligi 100 laipsnių.— Maskvos mokslų akademijos prof. Šmirickis įtikinančiai įrodo, kad Vakaruose Bethoveno kūryba laikoma 9 simfonija, jau 1453 metais Rusijoj buvo žinoma kaip progresyvios liaudies dainos melodija.
ĮVAIRENYBĖS—Bonnoje veikia speciali komisija, kuri patikrina asmenybę kiekvieno į kariuomenę priimamo karininko. Visiems buvo didelis nustebimas, kai komisija nepatvirtino dviejų pulkininkų, kurie jau senokai dirba ministerijoje. Gynybos ministeris pareikalavo, kad komisija nurodytų pagrindų, bet toji atsisakė. Esą, jos darbas pagal įstatymą turi likti paslapty.— Šveicarijos kalnuose vienas darbininkas nukrito į 80 metrų gylio kiaurymę ir išliko visiškai sveikas.

Konodo* Lietuvių Bendruomenė*

Britų Kolumbijos 
Apylinkės Valdybos 

Raštinė
ir Valdybos Pirmininkas 
Advokatas ir Notaras

JONAS J. JUSTIS, LL.B.
Suite 221 Tunstall Building, 

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

Telefonas: Pacific 4511.

Dr. J. URBAITIS
Gydytojas ir Chirurgas 
1398 DUNDAS ST. W.

Telef. LO. 9622.Priima taip pat ausų, nosies ir gerklės ligonius.Darbo valandos: kasdien 12-3 vai. pp. ir 6-9 vai. vak.
Lietuvio advokato 

įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
ROOM 503

/kampas Bay & Richmond/
TELEFONAI:

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

W. A. LENCKI, B.A., L.L.B.

Teisininkas —- 
Advokatas — Notaras

100 Adelaide St W.

Room 107

Telefonas EM. 6-4182

Toronto

Valau fotelius
IR ĮVAIRIAUSIUS KILIMUS, 

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

SKAMBINTI ME. 4973.

P. KARALIŪNAS.
7 s

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Domą Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. (netoli Dundas) 

Tel. KE. 2904
Sav. D. KAUNAITĖ

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

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

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

Tel. KE. 3881
---------------- -... .I,,,.

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont

Tel. EM. 4-2715
'i .■ ..    1

LUBYS 
UPHOLSTERING

2 DELAWARE AVE., 
Toronto,

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

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING ČO.Visi elektros darbai atliekami greitai ir prieinamomis kainomis.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

251 LAUDER AVE., LL. 7714
Toronto

VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ

Siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS

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

mis. Duodame išsimokėjimui.

(tarp Dovercourt ir Lisgar)

Dr. M. Arštikaitytė
Akių ligų specialistė

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

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

I ............... J"1 W II __ M—1

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 šeštadieniais nuo 1 vai. pp.—3 vai. pp.

Rentgenas pagal susitarimą.
Dr. A. Paceviėius

Gydytojas ir Chirurgas

NAUJAS KABINETAS 

280 Roncesvalles Avė. 
Telefonas OL. 4778.

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

Kitu laiku pagal susitarimą.

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

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)Priima ligonius ir gimdyves nuo 2-4 ir 6.30-8, šeštadieniais- 2-4. Kabinetas uždarytas tre- čiadeniais. Kitu laiku pagal susitarimą.
Telefonas LO. 1794 

Toronto

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS 

Baigęs universitetą Vokietijoje 
ir Monadoje

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

TORONTO
WA. 3-2003

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

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

Raštinė: OLiver 4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą

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

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

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

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt.Suite 410
394 Bay St., Toronto, Ont.

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

JEFFERY, JEFFERY 
& FROST Advokatai, Notarai 

371 BAY ST., Toronto 
Telef. EM.6-5255Prašoma kreiptis į

N. ČEPULKAUSKIENĘ

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis. 

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

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

K. TUBA
77 Fuller Ave., Toronto 

Tel. ME. 6244

A. STANČIKAS, baigus Notional Ra
dio Institute rodio ir televizijos skyrių,

TELEVIZIJOS
RADIO APARATUS
SSeė dumbtati ML 1M2,

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

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

4.30 vol. ir 7-9 vai. vak. 
606 BATHURST STREET 

Toronto.
Telefono; KE, 43X

Dr. L. SIMON
Odos ir Veneros ligų spectaltstot. 

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

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

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

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

1393 DUNDAS ST. WEST 
Toronto

(tarp Gladstone ir Rusholme)

Priima ligonius, gimdyves ir moterų 
ligomis sergančias kasdien nuo 1 -3 1r 
nuo 6-8 vol. p.p., šeštadieniais nuo 
11-2 vai. p.p., kitu laiku pagal susi-- f 
tarimų.

Telefonas OL. 6851

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

X RAY (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

ir 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų

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

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS - CHIRURGAS 

838 Dundas St W. Toronto 
kampos Euclid Ave.

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

Akių specialistas
M. STEFĄNUK

- (optometrist)

Patikrino akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

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

(at Dundas)

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.0

Pritaiko akinius visiems akių defek
tam. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia goJvos skaudėjijną ir ner
vingumų. Kalba slavų kalbomis.

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

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA- 

BEJNAR, R.O.
WIKTORIA 

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVE.(prie Geoffrey St.)

LA. 5493Darbo valandos: kasdien 10 v. ryto iki 9 vai. vak.; šeštadieniais nuo 10 va. ryto iki 6 v. v.
LIETUVIO ADVOKATO 

ĮSTAIGA 
NEIMAN, BISSETT

SEGUIN
Advokatai — Notarai 

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

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

STANLEY SHOE STORE
J

AugŠčiousios rūšies moterų, vaikų k 
vyrų botai, normalaus dydžio ir plotus 

EE—EEE
1438 Dundas St W. Toronto 

prie Gladstone

Radio-Televizijos Technikas
J. STANIONIS

Tehee rod t jo, televixiyos eperėtus, pe- 
te^eerts. rbo* pereeteetes. 
Skambinti vakarais po 4 vėl. 

ME. 5142.
115 Meetraso Terasto. .
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Šv. Jono Kr. parapijos žinios Prisikėlimo parapijos žinios

len, Vasario 16-osios proga lan- pjjos jungtiniam chorui bei jų 
kydąmasis šv. Jono Kr. bažny- vadovams taip nuotaikingai gie- 
čioje; gyvai domėjosi bažnyčios dojusiam vasario 16 d. susikaupi- 
originalumu, išreikšdamas didelį mo valandoje, kurioje dalyvavo 
pasitenkinimą meniškais medyje jo Em. Toronto kardinolas J. Ch. 
drožiniais — stacijomis, stilizuo- 1-----
tais kryžiais bažnyčios prieangy
je ir ypač Triumfuojančio Kris
taus skulptūra didžiajame alto
riuje.

— Ateinantį penktadienį 7 v. 
y. apvaikščiojami Kryžiaus Ke
liai. . '

— Per visą gavėnią sekmadie
niais 7 v. v. laikoma Graudžių 
Verksmų pamaldos, kurios jun
giamos su pamokslu-iš Kristaus 
kančios ir palaiminimu. Šiomis 
pamaldomis norima prisiminti ir 
pagerbti kenčianti Lietuva.

— Šį sesmadienį pamokslai 
kun. P. .Ažubalio: “Krikščionio 
kančia Taboro persimainymo vi
zijoje”.

— Šią savaitę parapijos kuni
gai vizituoja lietuvius šiose gat
vėse: Oakmount, Montview, Go
thic, Pine Cres. Rd., Glenlake, 
Himberside ir Annette.

— Kovo 4 d., sekmadienį, šv. 
zimiero šventėje, tuojau po 11 
vai. pamaldų parapijos salėje 
Įvyksta bendra parapijos agapė, 
kurią suruošti sutiko parapijos 
katalikių moterų skyrius. Bend
ras šv. Kazimiero minėjimas 
įvyks Prisikėlimo parap. salėje. 
Minėjimas rengiamas Katalikų 
Federacijos Toronto skyriaus.

— Pakrikštyta: Tomas Paulius 
Vytenis Balsys.

— Šį sekmadienį parapijos
choras renkasi ne 11 vai., bet 12 ____ ____ __ ________
vai. pamaldoms. Po pamaldų : rėnas’ P., Mickus J., Žebrauskas 
įvyks bendra choro repeticija.

Šv. Jono Kr. parapijos 
kat. moterų susirinkimas

Šį sekmadienį tuojau po 11 v. 
pamaldų parap. salėje įvyks kat. 
moterų šv. . 
riaus susirinkimas, kurio metu 
paskaitą skaitys kun. dr. J. Gu
tauskas “Religinis savęs auklėji
mas”. Dėl paskaitoje keliamų 
minčių aktualumo, maloniai 
kviečiamos visos Toronto lietu
vės moterys susirinkime gausiai 
atsilankyti. Sk. valdyba.

Išganytojo liuterionių 
bažnyčioje,

Floor St. W. ir Indian Rd. kam
pe, vasario 26 d., 1.30 vai. pp., lie
tuvių pamaldos. Tuo pat metu 
sekmadienio mokykla.

Kun. dr. M. Kavolis.

Baltų Fed. metinis susirinkimas 
įvyks kovo 3 d. 4 vai. pp. Lietu
vių Namuose. Dienotvarkė: da
bartinio pirmininko metinio vei
kimo apžvalga, pranešimai Bal
tų Moterų Tarybos, Revizijos ko
misijos , apie Pabaltijo Federa
cijos konstitucijos projektą ir 
naujo prezidiumo rinkimai.

Einant rotacine tvarka pirmi
ninkavimas naujiems veikimo 
metams tenka latviams.

“Dainos? Grupės 
narių susirinkimas įvyks vasario 
26 d , šį sekmadienį, 3 vai. pp., 
Prisikėlimp parapijos muzikos 
kambary. Įėjimas iš Rusholme 
Pk. Cres. Narės ir prijaučiančios 
kviečiamo sdalyvauti. V-ba.

Moksleivių ateitininkų 
susirinkimas

šaukiamas vasario 26 d. Jaunu
čiai renkasi 2 vai. pp., o vyres
nieji moksleiviai 4 vai. pp. Pri
sikėlimo parapijos patalpose — 
artistų kambariuose po scena.

Toronto Šaulių klubo 
visuotinis susirinkimas įvyksta 
sekmadienį, vasario 26 d., 4 vai. 
pp. Lietuvių Namuose. Dieno
tvarkėje valdomųjų organų rin
kimas ir kt. reikalai. Prašomi na
riai ir svečiai dalyvauti.

Klubo valdyba.

Regina ir Petras Bražukai per
eito sekmadienio rytą susilaukė 
gražaus sūnelio. Laimingus tė
vus sveikiname.

DIDELĖ STAIGMENA TODONTE!
len, Vasario 16-osios proga lai 
kydąmasis šv. Jono Kr. bažn;

McGuigan. '
— Sis sekmadienis skirtas pa

šaukimams į dvasinį luomą. Pa
mokslus apie pašaukimus sakys 
T. RaraeiiS.

—J. Vainauskas padovanojo 
parapijai Lietuvos Vyčio medžio 
režinį. Drožinys augštos meni

nės vertės 4’4” iš 4’4” dydžio lie
pos medžio mahagony dugne, su 
liepoje drožtais rėmais. Nuoširdi 
padėKa.

— iviekvieną šeštadienį nuo 5 
iki 6 vai. vak. pamaldų salėje 
klausoma išpažinčių.

— Vasario 23 d. 4.30 vai. pp., 
muzikos studijoje bus parap. vai
kučių choro pamoka. Visi prašo
mi dalyvauti, nes ruošiamos 
naujos giesmės.

— Jau išsiuntinėti aukų pakvi
tavimai sąryšy su atleidimu nuo 
income tax. Jei būtų pasitaikę 
kokių netikslumų, malonėkite 
pranešti parapijos raštinei.

— Vasario 5 d. parapijos susi
rinkime buvo išrinkti parapijos 
atstovai: Genys J., Girnius P., 
Mažeika J., Slabokas S., Stočkus 
V., Raulinaitis G., Baltakys J. jr., 
Masys A., Girčys M., Paulionis 
V., Šarūnas J., Gataveckas V., 
Jurevičius V., Petrauskas J., But 
rimas V., Bušinskas M., Simana
vičius J. R., Zaras K., Razgaitis 
P., Skrupskas P., Sonda V., Guo
ba M., Baltrušaitis J., Baltrušai
tis A., Užupis V., Leiberis J., Ju-

Į K., Gataveckas L., Daunys J., 
Kiaunė K., Duobaitis J., Prano
kė vičius S., Barškėtis M., Jaci- 
kas J., Urbonas J., Ranonis J.

Vasario 15 d., susirinkę parapi-
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Jono Kr. parap. sky- i Jos atstovai, pirmininkaujant M.
Guobai, išrinko parapijos komi
tetą ir nustatė parapijos atstovu 
darbo sekcijas. Sekcijų vadovai 
renkami komiteto iš narių tarpo 
ir sudaro iš atstovų atskirą veik
los komitetą bei sekcijos darbų 
vykdymo būrelį, į kuriuos nariai 
kooptuojami.

Komitetas vasario 17 d. pasi
skirstė pareigomis: pirm. — V. 
Užupis, vicepirm. M. Guoba, se
cret. — P. Jurėnas. Bažnyčios 
tvarkdarių sekc. vadovas J. Mic
kuj parengimų vadovai — P. 
Razgaitis ir J. Petrauskas, sek
madienio popietės atstovas G. 
Raulinaitis, kavinės eksploatavi
mo vadovas — J. Genys ir P. Ju
rėnas.

Šiame susirinkime komitetas 
apsiribojo vien parapijos išlai
kymo problema. Klebonas patei
kė parap. išlaikymo sąmatą. Vie
nam mėnesiui reikia "apie $1.500. 
Šias išlaidas turi padengti sek
madienio rinkliava, daroma prie 
durų. Iki šiol ji padengė vos treč
dalį išlaidų, kitos turėjo būti pa
dengtos iš BSFondp.' Komitetas 
giliai susirūpinęs šia problema ir 
po ilgo svarstymo principe patei
kė sekanti projektą: jei kiekvie
nas dirbąs parapijietis kas sek
madienį tam paaukotų 25č, prob
lema būtų išrišta. Tai minimumo 
objektas. Šis projektas pradeda
mas vykdyti šiuo sekmadieniu, 
išdalinant vokelius visam mė
nesiui.

— Šį sekmadienį 5 vai. pp. pa
maldų salėje tradiciniai “Grau
dūs Verksmai”, po kurių palai
minimas Švenčiausiu. 6 vai. vak. 
parapijos salėje bus rodomos 
Kristaus kančios filmas “Ecce 
Homo” (Štai Žmogus). Šalia pa
grindinės filmos bus rodomi du 
spalvoti kartūnai: “Alice in 
Wonderland” ir “Cinderella and 
the Silver Skates”.

— Šią savaitę lankysime pa
rapijiečius Westone.
Išnuomojamas kambarys lll-me augšte, 
yra garažas. 693 Do ve r court Rd., tel. 
LO. 8951.

Išnuomojami ll-me augšte 2 kambariai, 
virtuvė ir sutini m is, High Park rajone, 
yra garažas. Tel. OL. 8934.

ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, vasario 25 d., 7 vai vak. PRISIKĖLIMO SALĖJE CLEVELANDO DBA 
MOS STUDIJA STATO DR. J. GRINIAUS 3 veiksmų dramą

ZIURKIU KAMERA
Režisuoja ir vaidina mūsų dramos veteranas, dar Petrapily turėjęs Dramos Studiją 

VLADAS BRAZIULIS
Rengėjai: Parapijos Komitetas ir PBRM Būrelis.

Pelnas skiriamas Prisikėlimo statybai.Įžanga $1, $1.50, $2.

. Šeštadieninės mokyklos 
šventė

Šį šeštadienį, vasario 25 d., šv. 
Jono Kr. parap. salėje Maironio 
vardo šeštadieninė mokykla mi
ni Vasario 16-ją. 11 vai. moki- 
niia organizuotai vyksta į šv. Jo
no Kr. bažnyčią pamaldoms, o po 
to parapijos salėje įvyks minė
jimas, kuriame mokyklinio am
žiaus jaunimui taikomą paskaitą 
skaitys tėvų komit. pirm. Stp. 
Pusvaškis. Po to — meninė dalis. 
Nepriklausomybės šventės mi
nėjimo proga bus daroma bend
ra mokyklos nuotrauka. Į minė
jimą kviečiama mokinių tėvai ir 
visš lietuvių visuomenė.

“Prieš srovę” Toronte
Kovo 10 d. Skautams Remti 

Draugija atsikviečia pagarsėjusį 
Detroito dramos mėgėjų sambū
rį, vadovaujamą Arlauskaitės - 
Mikšienės, su J. Petrulio veikalu 
“Prieš srovę”, vaizduojančiu 
Strazdelio gyvenimą.

Šis veikalas dar nepriklauso
moj Lietuvoj mūsų Valstybės 
Dramos Teatro buvo daug kartų 
vaidinamas su dideliu pasiseki
mu. Vakaro pelnas skiriamas 
skautų tautinių šokių grupei rū-

Žurkių kamera
Ši J. Griniaus 3 v. drama yra 

vienas iš geriausių to autoriaus 
veikalų. Siužetas, intryga, tipų 
ryškumas ir bendroji kompozi
cija yra augštos meninės vertės. 
Spausdinta 1953 m. “Aiduose”, 
o vėliau išėjo atskiru leidiniu.- 
Čia lengvai įrodoma, kad teatras 
nėra pramoga, bet gyvenimo mo
kykla, kur žiūrovas yra sugesti- 
juojamas susikaupti ir daug stip
rių jaudinimų išgyventi.

Vlado Braziulio vad. dramos 
studijos' Clevelande premjera 
įvyko 1954 m. vasario 21 d. Vė
liau vaidinta dar Clevelande, Ak 
rone, Čikagoje ir Detroite. Tuo 
būdu dabar Toronte bus jau šeš
tas pastatymas. Kitur niekur ir 
niekas dar “ŽK” nestatė. Vaidi
nime dalyvaus ir studijos vado
vas bei tos dramos režisorius VI. 
Braziulis.

Buvusius pastatymus spauda 
yra minėjusi labai prielankiai. 
Labai augštai vertintas yeikalo, 
pastatymo bei vaidybos meninis 
lygis. Vyriausiąją Joanos rolę 
vaidinančią be pavaduotojų jau 
šeštą kartą B. Nasvytienę kaiku-

Royal Alexandra 
Theatre

KING ST. WEST 
/j vokorus nuo University Ave./

Nuo vasario 24 d. iki kovo 10 d. 
Vakarais 8 vai.; po pietų 2 voL

OPEROS 
FESTIVALIO

Bendrovė Toronte 

100 artistu su Sinjfoniniu Orkestru 

STATO :

Vakarais: Vasario 24-27; kovo 3,6,8, 
Po pietų: Vasario 29, kovo 10, 
"CARMEN"- prancūzų kalboje

Vakarais: Vasario 25-29, kovo 2,7,9, 
"DON GIOVANNI" — anglų kolboje

Vokoroiš: Vasario 28, kovo 1, 5, 10, 
Po pietų: kovo 3-7,

"Mme BUTTERFLY" — italų kalboje

Wumixų 5x^1 x u- , ne laikraščiai net išskyrė dėl jos 
bams įsigyti. Ši tautiniu šokiu i nuoširdaus jausmo, nedirbtinių 
grupė, ‘ vadovaujama A. ‘ Šadei-1 pergyvenimų ir raiškių vaidybi-
kienės, jau spėjo gražiai užsire
komenduoti užsieniečių tarpe.

Tautiečiai atsilankydami į šį 
vaidinimą pamatysite gražią 6 
paveikslų pjesę, padėsite nupirk
ti tautinius rūbus ir tuo pačiu 
prisidėsite prie mūsų visų bend
ro tautinio reikalo.

Skautams Remti Draugija.
Užsakė “TŽ” ligoniams

K. Liet. Kat. Moterų Draugijos 
Toronto skyrius, tęsdamas seną 
tradiciją, ir šiemet užsakė 6 ligo
niams ir seneliams ’Vokietijoje 
bei Austrijoje “T. Žiburius” vi
siems metams. Vertėtų pasektų 
šiuo gražiu pavyzdžiu. Adresų 
galima gauti “T. Žiburiuose“.
REIKALINGA MOTERIS NAMŲ RUO- 
ŠAI. Pradžiai $100 mėnesiui, plius gra
žus kambarys ir maistas. Keturių asmenų 
Šeima: du suaugę, dvi mokyklinio am
žiaus mergaitės. Modernus narnos To
ronto priemiesty — Don Mills. Skam
binti tarp 9-5 vai. tel. EM. 3-5386, 
prašyti Miss Wally, vakarais — telef. 
HI. 4-2188.

išnuomojamas ll-m eaugšte frontinis 
'kambarys ir virtuvė, 170 Beaconsfield 
Ave. Skambinti OL. 9745, po 4.30 v. v.

Išnuomojamas kambarys lll-me augšte 
su teise virti, tel. RO. 6-5420.

Išnuomojamas šviesus kambarys ll-me 
augšte, netoli parko. Tel. KE. 5740.

Išnuomojamas kambarys su baldais arba 
be jų. 241 Keele St. Tel. RO. 7-3323.

Išnuomojamas frontinis kambarys ir vir
tuvė ll-me augšte. Be baldu. KE. 9308. 
Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė. Be 
baldų.* Tel. KE. 6930.

Išnuomojamas kambarys, 33 Emerson 
Ave., tel. LL. 9633. Prie-Bloor.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė ir 1 
kambarys ir virtuvė. Su ar be baldų. Tel. 
OL. 5485.

Išnuomojamas didelis frontinis kamba
rys ir virtuvė ll-me augšte. Su baldais. 
Prie gero susisiekimo. Tel. EM. 8-0948.

Išnuomojamas frontinis kambarys vien
gungiui ar vedusių porai, l-me augšte su 
bendro virtuve. RO. 7-9138, High Park 
rajone. Klausti po 6 vai. vak.

Išnuomojamas frontinis kambarys vienom 
asmeniui ir kambarys lll-me augšte, ga
lima virti. 339 Ossington Avė. LO. 4566.

170 Ookmount Rd., High Pork rajone, 
netoli Bloor, išnuomojami 2 kambariai 
ir virtuvė su baldais. Karštos vanduo, aly
vos apšildymas, pageidaujama dirbanti 
pora. Kaina $14 savaitei. RO. 2-3858.

General Insurance
AL. DŪDA 

Visų rūšių draudimas.
WA. 4-8539

Savi pas savus

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
Bold* pervežime* Toronte ir tolimomis

specialistei. Visos vėtomos tartos op-

reoh, Londono, "MTmdsorų, Homilf eng.

30 DEWSON ST. TEL. OL. 1403 
TORONTO

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

MES SAROME: 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 
prjeinamiausiomis kainomis ir 

geriausiomis išsimokė  j imo 
sąlygomis.

Skyriai bei Agentūros visuose 
didesniuose Kanados 

miestuose. t

MONTREAL, Oue.
sės, juk ar nebūtų tiksiu, kad ir 
jos prisidėtų bent kiek prie pa
talpų išlaikymo. Iki šiol tik Kat. 
Moterų Draugija, šv. Onos Drau
gija ir Gyvojo Rožančiaus Drau
gija tėra davusios dėl statybos ir 
patalpų išlaikymo. Mes žinome, 
kad kiekvienos organizacijos ka- ’ 
sa nėra didelė, bet taip pat norė
tume čia pasakyti, kad bažnyčios 
kasa turi baisiai gilią skolos sky
lę. Ją taisyti yra mūsų visų pa
reiga”.

Per Dorval aviacijos stotį kas
dien į Ameriką išskrenda 400- 
500 žmonių visokiais reikalais. 
Aną dieną teko sutikti gerokai 
apamerikonėjusį Niujorko lietu
vį, kuris papasakojo, kaip sun
ku lietuviškumą Amerikoj išlai
kyti. Sako, jo sesutė Amerikoje 
gimusi ir buvo narė Lietuvos 
Vyčių organizacijos. Ji ir ište
kėjo už vyčio, taip pat Ameriko
je gimusio lietuvio. Abu tėvai 
neblogai kalbą lietuviškai. — Na, 
o kaip jų vaikučiai? — paklau
siau. — Turi berniuką, — .jis at
sakė, — bet jis lietuviškai temo
ka: Alio, dėdė!

AV parap. bažn. komitetas sa
vo posėdyje vasario 12 d. išrin
ko du nauju narius: Joną Ūsą ir 
Bronių Staškevičių. Prezidiumą 
sudaro šiais metais Alt. Stankus

A. Vartų parapijos klebonas 
biuleteny rašo esąs labai “susirū
pinęs, nes jau 17 dieną kito mė
nesio reikia duoti $12.000 kont- 
raktoriui, o kasoje tuo tarpu bė
ra $666,34, nežiūrint dar einamų
jų visokių išlaidų. Vieni sako: 
bažnyčia yra pastatyta, kam dar 
reikia pinigų (dažniausiai visai 
mažai davę bažnyčios statybai), 
kiti sako: aš jau daviau $100, ne
bereikia daugiau. Pirmieji tikrai 
nepagalvoja, kad ir prašymas 
yra kartais sunkus, antrieji gal 
ir užmiršta, kad ir parapija 
jiems yra tikrai daugiau' nura
šiusi per tuos metus “rasytė- 
mis” negu šimtą dolerių”...

Kitoje vietoje kreipiasi į orga
nizacijas: 
naudojasi 
džiams,!
mams. Mes tuo džiaugiamės. 
Taip ir turi būti. Bet iš kitos pu-

“Visos organizacijos 
patalpomis: posė- 

pasi tarimams, suė j i-

Mieliems
ONUTEI IR JONUI STANIULIAMS,

brangiam tėvui - uošviui J. SMETONAI staigiai mirus, 
reiškiame giliausią užuojautą

Vai d’Or ir Malartic lietuviai.

John Yaremko, žinomas lietu
vių bičiulis, Ontario parlamento 
narys, vasario 7 d. viešame susi
rinkime, kur dalyvavo daug na
mų savininkų, pasisakė prieš To
ronto metro tarybos sumanymą 
padidinti mokesčius namams, 
kuriuose gyvena ne vien savi
ninkai, bet ir nuomininkai, žadė
damas prieš siūlymą kalbėti ir 
parlamente, jei ten tas klausimas 
būtų svarstomas.

Kaip žinia, siūlymas yra at
mestas. . ./'y.?

J. Yaremko vasario 10 d. pasi
sakė taip pat už senatvės pensi
jos padidinimą. ■-

A. Dudonis, buvęs Toronto lie
tuvių orkestro “Trimitas” orkest 
rantas, atlikęs karinį apmokymą 
ir išlaikęs nustatytus egzaminus, 
gavo paskyrimą į ■ Karališkosios 
Karo Aviacijos orkestrą Edmon- 
tOne. Ta proga vasario 12 d. pp. 
K. B, Rukšų, bute, pp. Dudo- 
niams jų bičiuliai suruošė išleis
tuves. Pobūvio metų pp. Dudo-

K. Liet. Katalikių. Moterų D-jos Toron
to skyrius nuoširdžiai dėkoja už pagalbą 
ruošiant ir pravedant pastarąjį Užgavė
nių blynų balių.

.Ypatingai dėkojame daug prisidėju
siai p. Balnienei, p. Dervinienei, p. Sa
kalauskienei, p-lei Laurinavičiūtei, po
nams Kalyčiams, pp. Slėniams, p. A. Pa
bedinskui, p. Einikui, p. P. Girniui, p. 
An. Lukošiui, p. Al. Žutautui, p. J. Šul
cui, p. Geniui, p. J. R. Simanavičiui, p. 
Čepui, p. Sapijonui ir kitiems mus parė- 
musiems, o taip pat dėkojame ir mūsų 
to vakaro svečiams už malonų atsilan
kymą. Visiems nuoširdus ačiū!

KLK Mot. D-jos Toronto sk. 
•. ”■ . .. . • /■'

Pa d ė k a
Nekalto Prasidėjimo Švč. M. Marijos 

seserys nuoširdžiai dėkoja vaikų darže
lio rėmėjų būreliui už taip įdomiai su
ruoštą Lėlių teartą. Visiems geradariams, 
kurie darbu, ar auka prisidėjo prie šio 
parengimo ir tuo pačiu parėmimo lietu
viškojo vaikų darželio, visiems nuošir
džiai dėkoja

N P Švč. M. Marijos seserys.

Padėka
ou laeio Kun. r>. r-acevicius, Ku-iopera ous biatuuid acu. rkiiuiiciici : ^ar- Kūrėjų - Savanorių S-gos

. . -j- , i ’ . • A, i io\ • rr ~ i Toronto skyriaus valdyba reiškia nuosir-ris pats ir įspūdingas dekoraejas j (Carmen, kovo 12) ir Hamiltone! džjQ podėkc Weiiondo See-- ,
nupiešė. Visuomenė rengėjų pa-, (Madame Butterfly, kovo 13). i nos Meno Mėgėjų Būrelio vadovui - re- niams buvo pareikšta nuoširdžių 
stangas nuoširdžiai įvertino savo i “Madamė Butterfly’’ operoje Į žisoriui Br. Simonaičiui ir voidintojoms: pinkėjimų ir įteikta dovanų, 
gausiu atsilankymu. Prisikėlimo > Bcnzo partiją dainuos sol. V. Ve-1 

rikąitįs, o mergytės rolėje pasi
rodys pp. Verikaičių dukrelė.
'A. Mickevičiaus mirties 100 

metų jubiliejui paminėti Toron
to lenkų komitetas paaukojo To
ronto universiteto bibliotekai 
$500 lenkiškom knygom pirkti. 
Ryšy su tuo universiteto biblio
tekos naujojo priestato vestibiu
ly įrengta Mickevičiaus kūrinių 
ir ji liečiančių veikalų paroda. Ji 
atidaryta sausio 31 d. ir veiks iki 
vasario pabaigos tomis pačiomis 
valandomis, kai veikia biblio
teka — darbo dienomis nuo 9 v.

išvakarėse, labai tiko. Joks pa- !r^įo Į® y-v-’ ° šeštadieni 9-12 
skaitininkas nesugebės įkvėpti va‘- Pries pietus. , 
to, ką gali Schilleris savo dra
ma. Ji viena gali atstoti kartais 
ilgas ir nuobodžias Vasario 16 
programas.

Vilių Tellį vaidino A. Kalūza, 
apie kurį sukosi visa drama. Ki
tus vaidmenis atliko D. Kondro- 
taitė, A. Dilkus, Step. Ramanaus
kas, Ž. Nalivaikaitė, R. Juknevi
čiūtė, B. Mackevičius, J. Šulcas, 
VI. Rukšys, P. Daržinskas, V. 
Vingevičius, K. Kaknevičius, J. 
Širka, M. Slapšys ir eilė kitų. 
Grimavo J. Jagėla.

Verta pagirti ir režisorius ir 
vaidintojus už atliktą darbą, ku
rio visuomenė ilgai neužmirš ir 
atleis pastebėtus trūkumus. Ju 
sunku buvo išvengti kolektyvui, 
kuriam teko išbandyti jaunas jė
gas sunkiam veikale.

ŽURNALŲ PAPIGIN1MAI 
naujiems skaitytojams

LIFE 70 savaičių $7.70, 44 savaitėms
— $484; TIME 78 savaitėms $6.87, 42 
sovait. $2.97; SPORTS ILLUSTRATED 
65 sav. $687; READER'S DIGEST 16 
mėn. $2.00

Šių ir visų kitų žurnalų bei laikraščių 
prenumeratos priima V. AUŠROTAS 
/180 Glenholme Ave., LL. 0527/ "TŽ" 
knygyno patalpoje prie šv. Jono Kr. baž
nyčios sekmadieniais po pamaldų ir J. 
Prakapas arba L. šalna ’"TŽ" administ
racijoje darbo metu.

mų priemonių.
Vaikai iki 16 m. amžiaus i vai

dinimą neleidžiami.
Visi laukiami atvykti į šį vai- į

Bilietai parduodami visiems 
spektakliams.

Vakarui: $4; $3.50; $3; $2; ,$1.50 
Tree, po pietų: $3.50; $3; $2; $1.50 
Sėst, po pietų: $3.50; $3; $2.50; $2;

\ S 1.50.

dinimą. V. G.
“Vilius Tellis” Toronte

Meno mėgėjų grupė, vadovau
jama kun. B. Pacevičiaus, vasa
rio 18 d. sėkmingai suvaidino W. 
Schillerio 5 v. bei 3 pa v. dramą. 
Tai buvo pirmas tokio masto r _
darbas, kurio drįso imtis Toron- Ernesto Barbini, pastarąją— Ni
to vaidintojai. Režisoriai— kun J cholas Goldschmith. Visas tris 
B. Pacevičius ir Al. Kalūza — ’ operas režisuoja Herman Geiger 
drauge su 42 vaidintojais įdėjo į - Torel. “Carmen” choreografija 
nepaprastai fteūg kruopštaus ; — Celia Franca.
darbo. Ypač daug širdies ir dar- Kaip ir pastaraisiais metais, 
bo Įdėjo kun. B. Pacevičius, ku-i opera bus statoma dar Kitchener

OPEROS FESTIVALIS
(CSc). "Toronto Operos Festi

valio Draugija ruošiasi atidary
ti septintąjį metinį operos festi- 

s lį Toronte Royal Alexandra te-
; aire nuo vasario 24. d. iki kovo 
10 d., su trimis operomis, viso 18 
spektaklių. Bus statoma: Bizet 
"Carmen”, Puccini “Madame 
Butterfly” ir Mozarto “Don Gio- 
vani”. Dvi pirmąsias diriguos

parap. salė buvo pilnutėlė; buvo 
matyti žmonių iš Hamiltono ir 
kitur. Nors drama vaizduoja 
Šveicarijos laisvės kovas 11 
amž., tačiau jos tokios artimos 
lietuvio širdžiai ir dabar. Žiūro
vai juto, kad tos dramos daly
viai yra jie patys. Buvo visa eilė 
jaudinančių scenų, kurios labai 
tiko dabartinei Lietuvos buičiai. 
Vaidinimas užtruko trejetą va
landų, bet žiūrovai su dėmesiu ir 
širdimi sekė besirutuliojančią 
laisvės kovą ir triumfavo drau
ge su V. Tellio pergale. Užtat 
veikalo pastatymas Vasario 16 
išvakarėse, labai tiko. Joks pa-’

Pad ė a
Reiškiame nuoširdžią padėką visiems 

prisidejusiems prie vasario 12 d. įvykusio 
Lėlių teatro parengimo: ypatingai Prisi
kėlimo parapijos klebonui Tėvui Bernar
dinui už veltui suteiktą salę, atspausdin
tas programos ir kino filmus ir taipogi E. 
Matulaitienei su padėjėjais D. Gotcei- 
toite ir A. Augūstinavičiu už paruoštą ir 
pravestą lėlių vaidinimą5, A. Šadeikienei 
ir Žiobakui su jaunomis šokėjomis, "T. 
Žiburių" redaktoriui ir radio valandėles 
vedėjui J. R. Simanavičiui už skelbimą 
veltui, S. Staniulytei, V. Kovolevskaitei, 
p. Tamulioniui ir p. Tarnuiionienei, V. 
Nekrošiui, J. Duobaičiui, R. Strimaičiui, 
V. Matulaičiui ir žvėreliams: meškiu
kui, laputei ir zuikeliui. Taipogi dėko
jame visiems taip gausiai atsilankiusiems 
vaikučiams, o tėveliams už aukas. " .

Voiku dorželio rėmėjoj. Į

Br. Simonaitienei, Ad. Skaistienei, Ged. ; 
Skaisčiui, P. Šidlauskui, Br. Jackevičiui, 
Br. Luomanui ir Alg. Naikui už praturti
nimą vasario 4 d. vakaro - baliaus prog- 
armos, vykusiai pastatant veikalą "Pa
slaptingoje zonoje", neprisiimant net ke
lionės išlaidų atlyginimo.

Mūs mielam, visada mus remiančiam 
šv. Jono Krikštytoja bažnyčios klebonui 
kun. P. Ažubaliui didelis ačiū už salės 
nuomos nuolaidą ir rūpesti priimant ar
tistus. Taip pat nuoširdus ačiū p. M. 
Zubrickienei ir p. Ant. Alonderiui už ma
lonų talkininkavimo.

Skyriaus valdyba.

Padėka
Mirus mano mylimai mamytei 1955 

m. gruodžio 29 d. Lietuvoje, kun. klebo
nui. Tėvui Bernardinui ir Tėvui Pauliui 
—- aukojusiems šv. Mišios, kolegoms Ka
nados skyriaus miškininkams ir J. Tu- 
mosui su šeima, -Bronei ir Ignui Jony
nams, P. ŠukeviČiui — pareiškusiems 
man nuoširdžią užuojautą per spaudą, 
Tėvui Placidui, Izabelei Matusevičiūtei, 
Metai ir Vaciui Jonynams, Julei Vaitie
kūnaitei, Teodorai ir Juozui Duoboi- 
čioms, S. Vaitiekūnui — guodžiontiems 
bei pareiškusiems užuojautą žodžiu ir vi
siems kitiems mane didžiausiame liūdesy 
bei skausme užjoučiantiems — visiems 
reiškiu savo nuoširdžiausią bei giliausią 
padėką. Albinos Kontvydos.

Vasario 14 d. A. Dudonis su 
žmona apleido Torontą. Sėkmės 
naujoje vietoje! > B. K.

Kiwanis klubo muzikų bei vo
kalistų šiemet pradėtos vasario 
13 d. varžybos tęsis iki vasario 25 
d. įvairiose Toronto salėse, o lai
mėtojų koncertas Massey Hall 
bus vasario 27 d. ir kovo 1 d. Da- ' 
lyvių yra apie 17.000. Jų tarpe du 
trečdaliai keliolikamečiai jau
nuoliai.

Premijom šiemet vra paskirta 
$6.500.
Praplėsta psichiarinė ligoninė
Prie Toronto Ontario psichiat

rinės ligoninės Queen gatvėje 
pristatytas modernus priestatas, 
kuris dar šį pavasarį bus atida
rytas. Priestate įrengiami moder 
niausi medicininiai įrengimai 
psichiatrinių ligonių tvrinėji- 
mams, kuriuos praves Toronto 
universiteto medicinos fakulte
tas. Šiuo metu liganinėje yra per 
1.500 pacientų, kurių tarpe ir 
septyni lietuviai.

J. BERŽINSKAS

NAUJAI ATIDARYTA 

vyrų kirpykla 
1015 DUFFERIN ST.

/komoos Bloor St. W./
SAV. A. MILERIS. 

Lietuviai maloniai kviečiami.

Atidaromas 
privačiame name 

SALONAS
1005 Dufferin Avė., prie Bloor. 

Priimamo kasdien nuo 9 vai. ryto iki 
8 vol. vok. Daromi pusmetiniai šalti 
ir sušukavimai. Telefonas OL. 4982 

Sav. L. PETKEVIČIENĖ.

ŽUKLAVIMO '
ir įvairius kitus 

SPORTO REIKMENIS
su atitinkamomis nuolaidomis

gausite tik*

1212 DUNDAS ST. W., TORONTO, TEL. LA. 9547 
či« pot galimo užsisakyti lervoms motorus bei į *o irius medžiokliniu* šautuvu*.

B. S ERGĄ UTĮ S -Realtor
REAL ESTATE, GENERAL INSURANCE, MORTGAGES

Telefonas OL. 2426
Didelis žemės sklypų posirinkimas Toronte ir užmiestyje. Paskolos statybinin
kams geriausiomis sąlygomis. Esame Toronto ir Kanados R^eol Estate Bord'o no
riais. Gauname visus žios organizacijos namus pardavimui, todėl perkant ar 
parduodant, kreipkitės pas mus efektyviam patarnavimui.

A. Garbenis
NARYS TORONTO REAL ESTATE BOARD.

REKOMENDUOJA
1. QUEBEC AVE., 9 komb. per 2 ougštus, otskiros nomos, vondeniu - olyvo

šildomos, 2 vonios, 3 gorčiai. Viso $18.500, įmokėti $6.000.

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

3. PRIE RONCESV ALLES, 13 komb., otskiros nomos, vandens - alyvos šildy
mas,, 5 virtuvės, garažas. Viso $27.000, įmokėti apie $10.000. Geros 
morgičius balanse • “ »

AL GARBENS
REAL ESTATE

1611 BLOOR STREET WEST. TORONTO. ONTARIO 
Telefono!: LO. 273S, LA. 8772. Vokorsis HU. 9-1543.

Visete turto pirkime or perdavimo reikalais kreipkitės viri nurodytu odroeu. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI


