
—•Nemarusis atstovas
Jaunutė Nepriklausoma Lietuva dar nebuvo pasistačiusi šven

tovės - panteono, kurioje būtų surinktos visos lietuvių įžymybės. 
Jeigu ji kada nors atsiras, naujos kartos pamatys daugybę vadų, . 
veikėjų, mintytojų, rašytojų, menininkų..... susirinkusių' vienon 
vieton. Jos pamatys didžiuosius Lietuvos atstovus iš įvairių šimt
mečių sutelktus viename pulke ir liudijančius tą gyvąją jėgą, 
kurios dėka tauta -brendo, siekė, kovojo, kūrė.

Tokių įžymybių ilgoj Lietuvos istorijoj be abejo susidarytų 
šimtai. Jie yra išblaškyti įvairiuose šimtmečiuose ir pakraščiuose. 
Vieni jų yra seniai užmiršti, kiti gi — tebekalba r iš kapų. Vienų 
darbai ir idėjos yra sutrūnijusios drauge su jų karstais, kitų — 
tebegyvena vienu ar kitu pavidalu mumyse. Netenka abejoti, 
kad veikiai sutrūnijo medžiaginiai laimėjimai, trumpalaikiai pla
nai ir idėjos, bet išliko dvasinės vertybės, pergyvenusos revolu- 
cijas, persekiojimus, sukilimus. Jų kūrėjai ir nešėjai sukūrė pali
kimą, kuris įkvėpia vis naujas kartas.

Vienas tokio palikimo atstovų yra šv. Kazimieras. Oficialiai 
imant, jis yra mūsų tėvynėje vienintelis toks nemarumo atstovas. 
Lietuvos panteone jis stovėtų vienas šalia daugybės garsių figūrų. 
Bet tai nereiškia, kad jis vienas tėra toks visoj Lietuvoj. Oficialus 
pripažinimas vieno asmens šventuoju dar nėra viso krašto mora
linio veido rodiklis. Per 700 metų krikščioniškojo gyvenimo Lie
tuva turėjo visą eilę moralinių didvyrių, kurių betgi nepasirūpino 
iškelti viešumon. Jeigu jau mūsų kraštas vadinamas šventąja 
Lietuva, reikia manyti ne be pagrindo. Matyt, buvo pastebėta, 
kad šventumo žiedai plačiai skleidėsi visame krašte, kad jie ne
buvo tiktai karališkų giminių, vienuolynų ar kaikurių sluogsnių 
privilegija. Paprastoj lietuvio širdy jie dargi skleidėsi vešliau nei 
kur kitur. Užtat šalia šv. Kazimiero neabejotinai galėtume statyti 
ilgą eilę moralinių Lietuvos didvyrių, kurie, kad ir nebūdami 
oficialiai pripažinti, spindi tokia pačia aureole. Jų buvo senaisiais 
laikais, jų buvo netolimoj praeity, jų yra ir dabar. Tik prisimin
kime pastarąjį dešimtmetį: retas kraštas bus turėjęs tiek kanki
nių, didvyriškai pasiaukojusių už dvasines - moralines vertybes. 
Turbūt neperdėsim sakydami, kad ne vienas dabartinės Lietuvos 
erizodų prilygsta pirmųjų krikščionių gyvenimui Romos impe
rijoje. ‘ f

Ateities lietuviai turės kuo,didžiuotis. Jie ras savo kraujo bro
lių pėdsakus ne tiktai tėvynės miškuose, ne tiktai kankinimo ka
merose, koncentracijos stovyklose^ — bet ir tolimuose Rusijos 
plotuose, kur dažnu atveju pasikartoja tikras katakombų gyve
nimas. Tai vis^pųj®i,nęrnarięji/iurįuQS matome šv. karalaičio 
Kazimiero asmenyje.-Tik ar atsiras 'lietuviškasis Sienkiewicz ir 

“ atkurs jaąųjame “Qao vadis” tą kruvinąją -dabarties epopej^? 
Ar sugebės mūsų rašytojai įžiūrėti kruvinuose kankinių pėdsa
kuose tikrąją dramą, įkvėptą krikščioniškojo tikėjimo? Dabar 
jau laikas mūsų plunksnos talentams tuos pėdsakus sekti, jais 
gyventi ir artimoj ateity juos perteikti ne tik savo jaunajai kar
tai, bet ir plačiajam pasauliui. Juk tai nepamainomos vertės įkvė
pimo šaltinis ne tiktai ateities Lietuvai, bet ir visam krikščioniš
kajam pasauliui. Jeigu dar ir šiandieną randame stiprybės pir - 
mųjų amžių krikščionybės katakombose, juo labiau rasime jos 
savosiose. Tikriausiai ateityje niekas nesididžiuos Paleckiu, Ged
vilą ar Sniečkum, kaip nesididžiuoja Neronu bei jo sekėjais, bet 
visi lenks galvas aniems dvasios stipruoliams — nemarumo žmo
nėms, kuriuos atstovauja šv. Kazimieras šviečiąs ir iš anapus 
karsto. Pr- G.

Šv. Kazimieras. Lietuvos globėjas. Vitražas. Zenonas Kolba

Prekiauja žmonėmis
Koloninės Prancūzijos įstaigos 

susirūpino tebeinančia prekyba 
žmonėmis Afrikoj. Gautomis ži
niomis, negrės mergaitės, ypač 
iki 15 metų amžiaus, esą parda
vinėjamos Saudi, Arabijoj už 
$570 - $1.140. Patariamasis Pran
cūzijos imperijos - unijos seimas 
pavedė šį reikalą ištirti sociali
ni ųreikalų komisijai, kurios pir
mininkas E. La Graviėre neilgai 
trukus jau galėjo patvirtinti ži
nią. Pasak jo, tokia prekyba 
vyksta prancūzų valdomoj pu
siaujo ir vakarinėj Afrikoj, taip 
pat prancūzų Kamerūne. Esą šių 
kraštų žmonės abiejų lyčių gabe
nami parduoti Saudi Arabijoj ir 
Jemene, o pastarųjų kraštų ara
bai — anoms kolonijoms. Šimtai 
negrių ir negrų esą parduodami 
kasmet arabų kraštams. Vergų 
pirkliai sutraukia savo aukas ne
va organizuodami maldininkų 
keliones į Mekką arba apsimes
dami patys ten keliaują ir samdą 
savo kelionei tarnus, kuriuos vė-į ir kelią didesnių ateities laimė
liau parduoda. Patariamasis 
irancūzų imperijos - unijos sei- 
nas laukia tyrinėjimo pabaigos 
r tada nutars reikalingas prie- 
nones užkirsti kelią vergų pre
kybai.

Savaites įvykiai
Naujieji sovietų politikos vingiai domino visą pasaulį. Diplo

matai ir spauda įdėmiai sekė komunistų partijos kongresą, kurio 
dalyviai nustebę pritarė Stalino pomirtiniam nuvainikavimui ir jo 
pasmerktųjų grąžinimui garbėn. Pvz. Belą Kūnas, vengrų gasusis 
komunistas revoliucijonierius, kuriam po I D. Karo nepavyko įsi
tvirtinti Vengrijoj, Stalino buvo sušaudytas, o dabar liko paskelb
tas didvyrjtL Antonov - Ovsejenko, Lenino pirmosios vyriausybės 
karo komisaras, vėliau buvęs diplomatu Čekoslovakijoj, Lietuvoj 
ir Lenkijoj, Stalino buvo pa
smerktas kaip kontrrevoliucio
nierius, dabar rastas “švarus”. 
Taip pat išteisinti sušaudytieji 
marš. Tuchačevskis ir visa eilė 
kitų. Mikojano pareiškimu, par
tijos istorija turinti būti peržiū
rėta ir perrašyta, nes iki šiol ofi
cialiai pripažinta kaip neliečia
ma esą iškraipiusi faktus. O tas 
pats Mikpjanas dar 1952 m. liaup 
sino Staliną, kaip ir visi kiti jo 
kritikai, sakydamas, kad Stali
no genijus “nušvietė didįjį isto
rinį kelią, kurį nuėjome, o taipgi

— Budapeštas. — Komunistinė 
/engiu vyriausybė paleido iš ka- 
ėjimų 9 katalikų veikėjus, ku
rie buvo suimti 1948 m. ir nu
teisti kartu su kardinolu Mind- 
szenty 1949 m. Jų tarpe yra dr. 
J. Baranyai, buvęs katalikų ak
cijos pirmininką:

— Nicosia.-r:

atskridb“Britžnijos kolonijų mi- 
nisteris Lennox - Boyd. Kiprie- 
čiai ypač reikalauja paleisti po- 
lit. kalinius, o britai — atlygini
mo už 17 nužudytų kareivių ir 
100 sužeistųjų.

jimų”. Tada jis baigė kalbą su
šukdamas:- “Garbė didžiajam 
Stalinui!” --

Komunistų partijos suvažiavi
mas Maskvoj, užtrukęs 9 dienas, 
priėmė rezoliucijas, kuriomis 
“patvirtino” naująją liniją. Bū
dinga, kad jose iškeliamas so
cializmas: “Pagrindinis mūšų 
laikotarpio bruožas, buvo socia
lizmo išplėtimas už vieno krašto 
ribų ir jo tapimas pasauline sis
tema; kapitalizmas gi nepajėgė 
sukliudytjįšio istorinio vyksmo”. 
Rezoliuc^Lrekomenduoja užtai-i

atsiraihisią tarp ko- raeho premjeras

tus, kad nesukeltų karo, tačiau 
ginklai vistiek gabenami. Nese
niai Kanada jų pasiuntė, o pasta
ruoju laiku ir JAV — 18 tankų 
Saudi Arabijai, kuri pagrasino 
neatnaujinsianti sutarties su JA 
V-bėmis dėl žibalo išnaudojimo. 
Tuo tarpu vietinio pobūdžio ka
riniai susidūrimai tarp izraelitų 
- arabų vis kartojasi. Britaijos 
užs. r. min. S. Lloyd paskelbė tu
rįs naują planą taikai Vid. Ry
tuose, kuris numato abiejų besi
pešančių pusių karinių dalinių 
atitraukimą 1 km ir neutralios 
juostos įvedimą, kuri būtų kont
roliuojama Jungt. Tautų žvalgo
mųjų dalinių. Planas buvo pasiū
lytas Egipto min. pirm. Nasser, 
kuris esą būtų jam palankus, jei 
ir izraelitai parodytų palanku- • 
mo. S. Lloyd, vykdamas į Piet
ryčių Azijos Sąjungos konferen
ciją Pakistane aplankys Egiptą 
ir Izraelį ir bandys kalbėti taikos 
reikalu. Tuo tarpu gi Izraelis ir 
Egiptas organizuoja priešlėktu
vinę apsaugą. ’ 7" * 
zuota 15.000 savanorių, 
rengiami pavojaus a

Kaire sųorgani- 
kurie

Tikėkime savo tauta

IŠLEIDO ŽMONĄ PAS VYRĄ
“The New York Times” prane-® —--------------------------- —

ša, kad kaip DP atvykęs į JAV 
Mr. Kim Reekie (Turecki), šiuo 
metu dirbąs Yonkers, N.Y., išsi
rūpino, kad iš Vilniaus, Lietuvo
je. pas jį būtų išleista jo žmona 
Marija Kiseleva - Turecki. Jie 
abu yra kilę iš Gudijos, tačiau 
Marija Kiseleva persikėlė Vil
niun 1944 m., kur ji mokytoja
vo. Mr. Reekie dėl žmonos palei
dimo tiesiogiai derėjosi su TSRS 
ambasada Vašingtone, nes Ame
rikos vyriausybė atsisakė jam 
padėti, patyrusi, jog Marija Tu- 
recka yra “TSRS pilietė“. (Kaip 
rodo P. Zalubienės Vašingtone 
brolio Malinausko Sibire atve
jis, jis yra Lietuvos pilietis ame
rikiečių įstaigų akimis — tai pa
reiškiama, kad jos prašymas at
siimti brolį yra “svarstomas”). 
Mr. Reekie yra natūralizavęsis 
Amerikos pilietis. •

BAIGIA SUSITARTI SU 
SOVIETAIS

Kanados vyriausybės 
derybose su prekybine 
delegacija Otavoje jau 
pažengė priekin ir tikimasi ne
trukus galutinai susitars. Sovie
tų delegacijos narys Leonid N. 
Kredov - Lapin lankėsi Winni- 
pege, kur tarėsi su Kanados 
kviečių komisija dėl pirkimo 
procedūros. Neoficialiomis žinio
mis, sovietai sutikę pirkti Kana
dos kviečių per eilę metų po 15 
mil. bušelių ir mokėti doleriais.

Su V. Vokietija susitarta dėl 
10 mil. bušelių kviečių pardavi
mo. Taip pat kviečių reikalu yra 
kreipusis ir Prancūzija, kurios 
derliui gerokai esą pakenkę šios 
žiemos šalčiai.

atstovai 
sovietų 
gerokai

ateinančią vasarą liepos 28 -rug
pjūčio 5 d. vyks į komunistinę 
Vengriją, kur dalyvaus pasaulio 
protestantinių bažnyčių tarybos 
centrinio komiteto posėdyje.

Pažymėtina, kad Kanados pro
test, bažnyčios pasaulio bažn. ta
rybai 1955 m. sumokėjo nario 
mokesčio $19.000, tarpbažnytinei 
veiklai ir pabėgėlių šalpos tarny
bai — $120.592. 1955 m. ši tary
ba pagelbėjo įsikurti 12.421 pa
bėgėliui, kurių 2.513—Kanadoje.

PROTESTANTŲ VYSKUPAS 
PAS POPIEŽIŲ

Popiežius Pijus XII priėmė 
Berlyno protestantų vyskupą 
Otto Dibelius, keliaujantį Aust
ralijon. Pastarasis yra įtakingas 
protestantų veikėjas, savo laiku 
lenkęsis ir pas sovietus. Priėmi- 

į mas užtrukęs 15 min. Apie ką 
buvo kalbėta, nėra žinių. Vokie
čių protestantų sluogsniuose Ro
moje kalbama, kad vysk. Dibe
lius palietęs krikščion. bažnyčių 
vienybės reikalą ir teirayęsis 
apie galimybes įjungti katalikus 
i vad. pasaulio bažnyčių tarybą, 
kurion įeina protestantinės gru
pės. Popiežius esą priminęs K. 
Bažnyčios nusistatymą toj tary
boj nedalyvauti. Ta pačia proga 
Pijus XII priėmė ir vysk. Dibe- 
liaus sūnų, kuris yra evangelikų 
pastorius.

VLIKo PIRMININKO J. MATULIONIO KALBA Į LIETUVA 
VASARIO 16-TOSIOS PROGA

Eina dienos, slenka metai... __ ________J_ ___ ___
Dienos sunkios, naktys ilgos, Ir I šiandien darosi pasaulyje, mes 
aušros nematyti. Atsimenam ! lietuviai, švęsdami savo Tautos 
Maironį anais irgi sunkiais rusų : ir Valstybės šventę — Vasario 16 
okupacijos laikais, kada jis rašė - šventę, sakome visam pasauliui 
apie tamsią naktį ir ^skundėsi, j ir patys sau, kad lietuvių tauta 

niekad nenustos kovojusi dėl sa
vo laisvės.... ?

Lietuviai iš žilos senovės, kaip 
istorija atsimena, buvo laisvi 
žmonės. Jie niekam nevergavo, 
savo laisves gynė. Brangiai mo
kėjo savo laisves begindami, bet 
gynė sėkmingai... Taigi ir Va
sario 16 aktas skelbė tik tą, kuo 
lietuviai nuo amžių gyveno...

Ir šiandien lietuviai išbarsty
ti po platųjį pasaulį, gyvena ta 
vieninga mintimi — Lietuva tu
ri būti laisva ir nepriklausoma...

Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo komitetas, dar sukurtas Lie
tuvoje, gyvena ir dirba, visada 
turėdamas pavedimą tautos, ta 
idėja, kurią išreiškia Vasario še
šioliktosios dienos aktas. Ta idė-

. I tėja. Ir akivaizdoje viso to, kas į

Kad aušros nematyti. Bet jis ja 
tikėjo, jis tikėjo tautos laisve, 
jis tikėjo tautos prisikėlimu. Jis 
nežinojo kada, iš kur ir kaip ji 
ateis. Bet žavėdamasis Lietuvos 
praeitimi, vertino lietuvių tau
tos pajėgumą ir tvirtai tikėjo jos 
nepalaužiamumu. Jis nesimetė Į 
politiką, bet jo žodžiai ugningi, 
tvirtai ėjo į lietuvio širdį ir kilo 
politinė ir patriotinė lietuvio są
monė.

Tad ir šiandien, nors aušros 
dar nematyti, bet ji tekės. Ji 
ateis. Gal ir greičiau, negu kad 
mes manome. Ji ateis, nors ji bus 
daug kam baisi. Baisi savo ne
lauktumu.

Pasaulis šiandien yra pasida.- 
linęs į dvi stovyklas — bolševi
kiškąjį ir laisvąjį Vakarų pašau- ja gyvena, ta kryptimi dirba ir 
Ii. Ir kova, ar tai mes vadintume kviečia visus lietuvius nuo šio 
šaltuoju karu, ar kaip kitaip, Įpareigojimo 
vyksta. Eina pozicijų užėmimas, kyti.
strateginių punktų tvirtinimas,1 Męs žinome Jūsų, mieli bro- 
jėgų vienokia ar kitokia forms ' ' 
mobilizavimas.

Bolševikai deda nežmoniškas 
pastangas Vakarų pasaulį klai
dinti, sudaryti pinkles savo pik
ta. sukta propaganda. Jie deds 
visas pastangas nustumti toly r 
atsiteisimo valandą, kuri nesu
laikomu lemties sprendimu artė
ja. Artėja lėtai, iš valios, bet ar-

niekad neatsisa-

. KANADOS PROTESTONAI 
VENGRUON

Kanados anglikonų primas W. 
Barfoot, “United Church” tary
bos gen. sekretorius dr. E. Long 
ir protestantinių bažnyčių tary

PO 100 METU KOMUNIZMO NEBUS
Tulūzos kardinolas. Prancūzi- 

*oj, paskelbė ganyt, laišką, ku
riame be kitko sakoma: “Prileis- 
kime, kad ateistinis komunizmas
sigalės. Bet kaip ilgai jis išsilai- ■ nY^s-

- . J A i Irtikys? Juo tolyn, juo evoliucijos ir 
revoliucijos darosi greitesnės. 
Prancūzų revoliucijos syvai jau 
beveik visai išdžiūvo. Ar komu
nizmo svvai išlaikvs bent šimt
metį? Nė šimtmečio nesulaukę 
išseks. Krikščionybė išliks visa

da. Komunizme glūdinti ekono
minė Vėsos dalis išliks, bet jo 
dogminė bei filosofinė pusė, jo 
mechaninė pasaulio samprata iš- 

Žmogus nenorės . tapti 
daiktu. Jis norės būti tuo. kuo 
yra: gyvu asmeniu, ne mašina”

— Briuselis. — Čia pasklido 
gandų, kad karalius Boudouir 
vesiąs savo giminaitę Paryžiau' 
kunigaikštytę Izabelę, su kuria 
praleido vaikystę.

iai ir sesės, sunkumus. Mes ži
nome tas didžias kančias, kurias 
išgyvena mūsų broliai ištremti j 
vergų stovyklas žiemiuose ir to
limuose rytuose. Grįžę vokiečiai, 
anglai, italai pasakoja apie jūsų 
sunkias dienas,* pasakoja ir apie 
stovyklose gyvenančių lietuvių 
nežmoniškus vargus.

Mes skaitome jų pranešimus ir 
ašaros byra iš laisvo lietuvio 
akių. Graudu skaityti apie did
vyrišką lietuvio laikyseną ir 
•unkiausiose vergiško gyvenimo 
sąlygose. Su skausmu širdyje 
aetgi ir didžiuojamės jūsų nepa- 
aužiama valia.

Šiandien šios mūsų tautinės ir 
valstybinės šventės proga aš ir 
sveikinu visus brolius ir seses 
oavergtoje tėvynėje ir tolimo- 
iose stovyklose esančius, svei

kinu ligi šiol iškentusius visus 
okupacijų vargus, sveikinu ne- 
oametusius vilties ir vėl sulaukti 
laisvų dienų. O jos ateis. Lais
vės ir vergijos kovoje laimi vi-

sada laisvė. Gėrio ir blogio ko
voj laimi neišvengiamai gėris.

Taigi, tikėkime savo tauta, ti
kėkime gražia šviesia ir laisva 
jos ateitimi, tikėkime Vakarų 
demokratijų gera valia ir jos lai
mėjimu, tikėkime priespaudos ir 
vergijos žuvimu, tikėkime ir 
Dievo palaima.

Bu v. VT pirmininkas K. Zai
kauskas 1956. II. 11. atsisveikino 
su VT nariais, Pabaltijo tarybos 
nariais ir savo bendradarbiais. 
Ta proga kalbas pasakė VLIKo 
pirm. J. Matulionis, VT pirm. A. 
Devenienė, latvių min. R. Lie- 
pinš, estų pulk. Jakobsen, Mažo
sios Lietuvos Tarybos prezidiu
mo ir Vokietijos kr. valdybos 
vardu E. Simonaitis ir bendra
darbių vardu — J. Jaks - Tyris. 
Už šiltą atsisveikinom žodį, iške
liant sunkias veiklos sąlygas ir 
įvertinant buv. VT pirmininko 
nuopelnus per trejetą darbo me
tų, padėkojo K. Zaikauskas. K. 
Zaikauskas su žmona iš Europos 
išplaukė vasario 24 d. tiesiai iš 
Bremerhaveno uosto.

Vasario 16 d. JAV senate in- 
vokaciją perskaitė prel. Ign. Al- 
bavičiuš, o atstovų rūmuose — 
kun. J. Bol - Baltusevičius.

Lietuvoje, kaip ir visoje Eu
ropoje šią žiemą buvo didžiulia 
šalčiai. Šalčiausia buvo Utenoje 
—termometras buvo nukritęs iki 
45 laipsnių Celsijaus. Tokių šal
čių Europa seniai bematė. Pus
nis pamatė prancūzai ir net ita
lai su ispanais, užšalo Dunojus 
ir Reinas.

Almus Gallery, Great Neck, N. 
Y., 77 Steamboat Rd., vasario 25 
d. atidaryta nauja paroda, kuri 
truks iki kovo 31 d. Joje daly
vauja Regina Ingelevičienė, Čes
lovas Janušas, Helen Kubler, So
fija Plechavičienė, Povilas Pu
zinas ir William J. Witkus.

_ so vi __ siekti pa;
stovios taikos bei gerų santykių 
su visais kaimynais, ypač vaka
riečiais. Į centro komitetą iš
rinkti 133 nariai, kurių 53 nau
ji. Prezidiumas 11 narių būsiąs 

: išrinktas vėliau.
Atgarsiai Amerikoj

Vakariečiuose naujoji sovietų 
; laikysena sukėlė lyg ir paleng
vėjimo įspūdį. JAV užsienio r. 
ministeris J. F. Dulles, grįžęs iš 
atostogų, buvo pakviestas į sena
to užs. r. komisiją, kuri pasta
ruoju metu jo vedamos politikos 
atžvilgiu pasirodė gana kritiš
ka. Dulles sovietų reikalu pareiš
kė, kad naujoji jų taktika bū
sianti naudinga laisvajam pasau
liui. Esą, Kremlius pajudino jė
gas, kurios galės sovietų valdy
me daug ką pakeisti. Sovietai esą 
atsimušė į laisvojo pasaulio kie
tumą ir buvo priversti keisti me
todus siekti pasaulio užvaldy
mui. Jie įsitikinę, kad amerikie
čių metodai geresni ir dabar esą 
bando juos pasisavinti. Tai nau
jas žaidimas, kuriame amerikie
čiai galį nugalėti sovietus. Dul
les pasiūlė skirti atsilikusiems 
Kraštams padėti $100.000.000 ir 

•tuo pakelti JAV prestižą ypač 
Azijoj.

Ginklai tebeplaukia
Nors vakariečiai tebėra nusi

statę nesiųsti ginklų į Vid. Ry-

^ta^Š^s^ūhkerianis;
Adenauerio ėjimai

V. Vokietijos kancleris Aden-^j 
aueris, pralaimėjęs provincinius 
Reino - Westfalijos rinkimus, 
neteko dviejų trečdalių daugu
mos senate - Budesrate, kuri jam 
reikalinga apsiginklavimo įsta
tymui priimti. Tai įvyko dėlto, 
kad laisvųjų demokratų partija 
susidėjo su socialistais. Tuo bū
du jie išėjo prieš Adenauerio po
litiką, nors dalyvauja jo vyriau
sybėje. Adenaueris tokio žygio 
nepakentė ir 1. demokratus išvi- ’ 
jo iš vyriausybės, išskyrus tuos, 
kurie drauge su vicekancleriu 
Bluecheriu išstojo iš partijos. 
Tokių gi atsirado net 16 parla
mento atstovų. Negana to, Aden
aueris susitarė su socialistais iš
braukdamas iš apsiginklavimo 
įstatymo projekto jiems nepatin
kamus punktus ir gavo jų paža
dą remti projektą.

Austrija po Ilgesnio svyravi
mo nutarė įstoti Europos tary- 
bon, kurią sudaro V. Europos 
kraštai ir rūpinasi Europos vie
nybe, ūkiniais ir kultūriniais rei
kalais. Taryba yra gynai pata
riamojo pobūdžio. Austrija šiuo 
žingsniu parodė, kad ji ideolo
giškai priklauso Vakarams, nors 
politiškai yra įsipareigojusi lik
ti neutrali.

Netrūksta bedarbiu ir šiemet
pa- 
ge- 
pa-

Pagal naujausius duomenis, 
Kanadoj bedarbių skaičius 
staraisiais žiemos mėnesiais 
rokai pašoko. Sausio 21 d. 
■kelbta statistika rodo, kad
iarbių skaičius pasiekė 286.000. 
Praėjusiais metais sausio mėn. 
ių buvo 363.000. Darbininkų uni
jų vadovai tai laiko blogu ženk- 
’u ir net aiškina, esą padėtis 
1954 ir 1953 m. sausio mėn. bu
vusi geresnė. Jie mano, kad, jei 
oadėtis nepasikeis, kovo mėn. 
būsią apie 535.000 bedarbių. Tuo

būdu 1956 m. būtų blogesni už 
pokario metus, išskyrus 1954 ir 
1955 m. Darbininkų unijos krei
pėsi į min. pirm. St. Laurent siū
lydami sušaukti bendrą darbda
vių, darbininkų ir vyriausybės 
atstovų konferenciją, kurioje bū
tų svarstomi būdai kaip suma
žinti gresiantį nedarbą. Min. pir
mininkas betgi atsakė negiamai, 
motyvuodamas, kad padėtis nėra 
tokia, kuri reikalautų išimtinių 
žygių, be to, jis pasitikįs darb
davių iniciatyva darbui organi
zuoti.

Lenki; kaliniai Rytprūsiuose

— Otava. — Kanados darbo 
unijos griežtai pasisakė, prieš 
Kanados natūraliųjų dujų tieki
mą JAV-bėms. Kanada galinti 
eksportuoti tik ta dujų kiekį, ku
ris atliks jos pačios nesunaudo
tas. Unijos taip pat pareiškė 
prieš JAV įtakos didėjimą Kana
dos pramoėjne.

Pastaruoju metu Lenkijoje 
pasklido jaudinanti žinia, kad 
Sovietų valdomoj Karaliaučiaus 
(Kaliningrado) srity esama eilės 
darbo stovyklų ir kad ten atvež
ta daug lenkų kalinių. Pasirodė 
’ ten pasiusta nemažai lenkų po
litinių kalinių. Vieni jų yra nri- 
riųsti iš Sovietų Sąjungos, kurie 
buvo žadėti grąžinti Lenkiiai, c 
kiti ir iš Lenkijos pasiųsti į Sem
bą, matyt, kaip reikalinga darbe 
jėga. Manoma, kad tai turi ryšio

su sovietų ten vykdomais ka
riuomenės pergrupavimais. O 
tam juk reikės naujų įrengimų 
bei jų pritaikymų naujai pa
skirčiai.

Ryšy su tuo Rytprūsiuose yra 
suvaržytas judėjimas. Ypač ne
leidžiama laisvai susisiekti Len
kijos pasienio sritims su šiauri
ne Rytprūsių dalimi, kur tos dar- • 
bo stovyklos yra sukoncentruo
tos. Leųkai tikisi. kad tai laiki-

iA •
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GAVĖNIOS RIMČIAI

SAV|S ORGANIZAVIMAS
Žvelgadamas savin žmogus pa-; teismu, o savąją vidaus karalys- 

mato menkystę, kurią paprastai. tę organizuodamas ar pertvar- 
. dengia išorinio augštinimo ženk- kydamas gali remtis tik savimi

lai. Jis išvysta, ko niekados ne
pastebi jokia svetima akis ir nu
stemba radęs skurdą, įsiraususį 
pačion širdies gilumom Jis ne
drįsta niekam jo atverti ir pa
linksta neviltim Labai teisingai 
pastebi Pascalis sakydamas, esą 
pavojinga matyti savąją men
kystę nematant Dievo, nes tai 
veda neviltim Tiktai atsirėmęs į 
Dievą žmogus gali peržengti sa
vo menkystę ir tarti: “Aš visa 
galiu Jame, kuris mane stipri
na”. Tada jis gali pakilti iš savo 
nusidėjimo ir per atgailą pasuk
ti save dar ryškesnėn Dievo švie
son, kurios laikydamasis gali 
pertvarkyti save.

Ir tai nelengvas yra menas. 
Tvarkyti, organizuoti šeimą gali 
tik jai atsidėjęs; tvarkyti miestą 
gali tik išmaningas, pasitikėji
mo turįs; valdyti kraštą gali tik 
jį mylintis, už jį kovojąs, tinka
mai pasiruošęs ir viskam pasiry
žęs žmogus; tvarkyti gi bei orga
nizuoti save kali tiktai pažinęs 
patsai save, organizavimo dės
nius ir Dievą. Pastarasis menas 
— savęs organizavimas yra bene 
sunkiausias. Kitose srityse rasi ir 
talkininkų, ir patarėjų, ir padrą
sinto jų bei kitokių paskatų iš sa
vųjų ar svetimųjų, bet savo vi
daus organizavime visuomet bū
si vienas. Viešuose laimėj imui- 
se matysi minias besidžiaugian
čias kartu su tavimi, o pralaimė
jimuose turėsi bent artimuosius 
draugus. Asmeninėse gi kovose 
vienam teks grumtis. Tų karčių
jų valandų niekas nematys — nė 
patys artimiausieji. Valstybę ar 
miestą betvarkvdamas ^ali rem
tis ir ^iluc^lcr.:, ir policija ir

' . . • . i jr » i -

- Gelbėkim marinamą protą...

ir Dievo malone. Užtat neveltui 
yra sakoma, kad lengviau yra 
užkariauti miestą negu patį save.

Paties savęs užkariavimas yra 
pagrindinis menas. Kas to meno 
neišmoksta, negali būti vertin
gais viešojo gyvenimo tvarkyto
jais. Kieno viduje siaučia ne
tvarka - chaosas, suprantama, 
negali būti platesnių sričių tin
kamu valdytoju. Mūsų viešasis 
gyvenimas kaip tiktai labai ken
čia nuo asmenų, kurie ateina jin

Vokiečiai rūpinasi, kad būtų 
išleisti į Vakarus ir civiliai vo
kiečiai, įvairiais pretekstais su
laikyti Sovietų Sąjungoje ir 
daugiausia išsiųsti į darbo ver
gų stovyklas. Civiliai vokiečiai, 
grįžę į Vokietiją, parveža dar 
vertingesnių žinių apie Sibire 
laikomus mūsų tautiečius, su ku
riais jiems teko susitikti, dau
giau net už paleistuosius vokie
čių karo belaisvius. Į Vakarus 
yra atvykę Ir keli Klaipėdos kr. 
bei Rytprūsių vokiečiai, pasta
ruoju metu ilgesnį laiką buvę 
okup. Lietuvoje. Iš anapus gele
žinės uždangos į Vakarus ištrū
ko ir vieno garsaus Čikagos lie
tuvių gydytojo sesuo.

Į Krasnojarsko kraštą ištrem
ta daug klaipėdiečių. Kai juos 
1949 m. trėmė į Krasnojarsko 
sritį, tai visoje Lietuvoje prie 
traukinių prikabindavo vis nau
jų vagonų su tremtiniais. Iš 1941 
m. išlikę tremtiniai jau turį lais
vę judėti po visą Krasnojarsko 
kraštą, o vėliau ištremtieji — 
dar tik po savo rajonus. 1943 m. 
trėmimų visi vyrai bene bus nu-j— neminiu vioi v jiai uciic uuč nu- 

savo vidinio cnaoso nenugalėję, bausti ne mažiau kaip 10 metų
Užuot apvaldę, jie perkelia jį 
viešumon ir taip apkartina visą 
aplinką. Tuo atveju sunyksta ir 
geriausia organizacija, pasidaro 
netinkami ir išmintingiausi įsta
tymai. .

To chaoso yra kiekvieno širdy
je. Jį tenka nuolat valdyti, or
ganizuoti, pertvarkinėti. Kar
tais ateina valandų, kad jis su
kyla ir bando prasiveržti bei su
arianti laimėtą pusiausvyrą. Ta
da ypač reikia tvirtų rankų, kad 
vairas neišslystų. Tai tvirtos as
menybės valanda, asmenybės, 
kuriai pavyko savo širdies darną 
pastatyti ant tvirtų pamatų.

Verta tad betobulinant visuo
meninio gyvenimo organizavimą 
pirmoj eilėj tobulinti paties sa
ves craanizavima atsimenant, 
kad griūva karalystė, kurioje 
griūva darna. Pastaroji pasiekia
ma ten, kur ji atremiama Į Dievo 
ir artimo meilę. Tai pagrindinė 
gairė, apie kurią turi suktis sa
vąją karalystę tvarkančios pajė
gos ir tuo būdu žiesti Dievo pa
veikslą bei panašumą.

priverčiamųjų darbų. Attikusie
ji bausmę gavo teisę grįžti Lie
tuvon, bet kaikurie iš jų, grįžu
siųjų vokiečių teigimu, sugrįžo 
atgal į Sibirą, nes miestuose ne
gali gauti nei darbo, nei buto, o 
kolchozuose — per didelis var
gas. Iš savo rajono išvykti į kitą 
ilgesniam laikui reikalingas ko
mendantūros leidimas. Gi išvyk
ti visai teduoda leidimą tik Mas
kva. 1941 m. tremtiniai Krasno
jarske kurį laiką turėjo regist
ruotis MVD kasdien, paskum 
kas dvi savaites ir kas mėnesį. 
Neretai MVD prikeldavo net 
naktimis, varydama registruotis.

Matygine gyveną lietuviai ga
li gauti maisto, išskyrus sviesto, 
prisipirkti prieinamomis kaino
mis. Kai kas iš ten siunčia mais
tą net Lietuvon — padėti vargs
tantiems namiškiams. Bet kitose 
Krasnojarsko krašto vietovėse* 
padėtis labai bloga. Liesozavode 
sutelkta bene daugiausia lietu
vių. Solikamske, be kitų, buvo 
ištremti iš Pabaltijo kraštų bu
vusieji ministerial bei kiti augš- 
tieii pareigūnai, kurie ten dau-

h-
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Nors žmogus turi potą, bet re
tas tą didžią Dievo dovaną tepa- 
naudoja savo gyvenime. O taip 
yra dėl to, kad protas per am
žius buvo slopinamas galinges
nių veiksnių: papročių, įsitikini
mų, tikėjimų, madų. Žmonės bu
vo ir yra lyg masinėj hiponzėj. 
Laisvai galvoti, “prieš srovę” ei
ti (kitaip sakant — naudotis tu
rimu protu!) sugeba ar išdrįsta 
tik saujelė žmonių. Jie arba pa
lenkia milijonus savo pusėn ar
ba patys kaip nusikaltėliai bei 
heretikai būna išmetami už gy
venimo durų ar net sunaikinami.

Nors mūsų amžius pagrįstai 
. laikomas didžiausios pažangos ir 

mokslinio klestėjimo amžiumi, 
bet ir šiuo metu mažytė grupe
lė mokslininkų ar galvojančių 
žmonių nedaug tepadaro įtakos 
milijonams minios žmonių, kurie 
yra kurti protui, bet vergiškai 
klauso madų, papročių, vyrau
jančių pažiūrų. Kiekvieną nau
jovę jie sutinka su pasibaisėjimu 
bei pasibiaurėjimu, o kai ta nau
jovė prigyja, “įeina į madą” — 
tada jie tos “erezijos” laikosi de- 
šimtmeęius ar šimtmečius visai 
negalvodami ar tai yra gera ar 
bloga. Šį teigimą gali patvirtinti 
eilė žinomu praeities faktų: ver
gija, gladijatorių kovos, dviko
vos, kryžiaus karai, diktatūros 
ir tt.

Ir šiuo metu žmonės dar vis 
bodisi protu; jie protui davė ne- %

ribotas atostogas. Tą liudija ne 
tik šių laikų politinės nesąmo
nės, bujpjimas tokių blogybių 
kaip rūkymas, girtavimas, bet 
net garbinimas tokių “sporto” 
rūšių kaip boksas, apie kurį ver
ta padaryti porą pastabą.

Žinom, kad įvairios rungtynės 
ir visos sporto rūšys surištos su 
pavojais ir pareikalauja daugiau 
ar mažiau aukų. Bet čia t^rim 
reikalą su nelaimingais atsitiki
mais, kurių sunku išvengti mo
derniškame gyvenime. Bet, atro
do, kad boksas yra vienintelis 
“sportas”, kurio tikslu yra par- 
bloškimas, sužalojimas vieno iš 
rungtyniautojų. Kovotojų taiki
nys yra galva, kurioj randasi 
gamtos rūpestingai saugomos 
smegenys — proto aparatas.

Praskelta lūpa ar antakys, mė
lynė aplink .akį ir tt. — kasdie
ninė bokso rungtynių pasekmė. 
Bet tai menkniekis. Medikai do
misi rimtesniais sužalojimais. 
Sunku apskaičiuoti bokso “spor
to” aukų skaičių visame pasauly
je. Medicinos literatūroj ligi šiol 
užregistruota apie 50 mirčių vien 
tik dėl kraujo išsiliejimo smege
nyse nuo “gero” smūgio! Ne
įmanoma suregistruoti visų fizi
nių ir ypač dvasinių (dėl sme
genų sutrenkimo) invalidų bok- 
savimosi pasėkoj. Ne veltui ang
lų kalboj yra atsiradęs net spe
cialus terminas “punch-drunken

nes”; laisvai lietuviškai išver
tus tai būtų “apglušinimas”. Neu 
rologai teigia, kad kiekvienas 
“knock-out” palieka smegenyse 
neišdildomus pėdsakus... Ir šių 
aukų kaltininkai ne tik nemato 
kartuvių, nepatenka kalėj iman, 
bet net apipilami pinigais ir ap
vainikuojami garbės vainikais! 
Ir tas labiausiai praktikuojama 
krikščioniškajame pasaulyje!...

Nereikia pamiršti ir laimėtojo 
savijautos nužudžius savo opo
nentą. Štai visai neseniai Glas- 
gowe (Anglijoj), tūlas John 
Spence, sužinojęs, kad jo par
trenktas oponentas mirė ligoni
nėj, spaudai, pareiškė: “Baigta 
su boksavimusi. Aš niekad dau
giau rungtynėse nedalyvausiu”. 
Bet ar tuo jis palengvins savo są
žinę? Niekas negali kaltinti jo ar 
kitų “laimėtojų”. Bet reikia kal
tinti šį “sportą” toleruojančius 
valstybių vyrus, bažnyčių galvas 
bei neprotaujančią minią, kurios 
tarpe gal ir tu, skaitytojau, esi?

K. Valteris.

žūti tūkstančiai žmonių ypač 
1941-42 metais žiemą. Miręs yra 
ir buvusis latvių finansų minis- 
teris.

Iš Intoje ir Abeze laikomų lie
tuvių esama labai daug ištremtų 
1948, 1949, 1950 metais. Ypač 
daug jaunimo, kuris buvo apkal
tintas veikęs pogrindyje. Vokie
čių tegimu, atgabendavo ištisas 
.dases suimtųjų. Visi jie esą nu
bausti nuo 10 iki 25 metų priver
čiamųjų darbų.

Tarp priverčiamųjų darbų sto
vyklose laikomų lietuvių labai 
išplitusi džiova. Retas kas jos 
neturi Pirmoje eilėje suserga 
dirbantieji anglių kasyklose. O 
ypač jaunimą į šias stovyklas 
daugiausia ir skirdavo.

Amerikos Balsas girdimas net 
ir toli Sibire. Tačiau dėl lietu
viškųjų programų jų klausantie
ji turi susidarę savą nuomonę ir 
turi joms reikšmingų pageidavę 
mų. Yra ir vietos antibolševiki- 
nių siųstuvų. Programos iš jų 
duodamos rusų kalba. Kiti bai
gia programą šūkiu “Mirtis šu
nims!”.

Mirusieji Krasnojarsko krašte 
laidojami viešai, giedamos gies
mės ir ant kapo sakomos kalbos, 
statomi kryžiai, dedamos gėlės 
su vainikais. Ypač ukrainiečiai 

! tokiomis progomis daro tiesiog 
tautines demonstracijas. Iš 1941 
metų ištremtųjų mūsų tautiečių 
labai daug išmirę. Neįprastas 
klimatas, sunkūs darbai, trūku
mas maisto, žmoniškesnių patal
pų ir kitos žiaurios gyvenimo są
lygos atnešė masėms be laiko 
mirtį. Iki 1949 m. Vorkutoje ir 
Intoje laidodavo be kartsto ir 
drabužių. Mirusius žiemą sudė
davo kur nors krūvon, o vasarą, 
kada kiek paleidžia — sukiša į 
žemę. Jokių kryžių niekas ne
statydavo, o tik lenteles su nu
meriais — pagal registracijos 
lapus.

Miręs jaū ir buvusis diploma
tas V. Čarneckis, o 1943 m. mirė 
ir buv. vidaus reikalų ministeris 
A. Endzulaitis. Grįžusieji šiltai 
atsiliepia apie prof. Karsaviną, 
kuris mirė 1952 m. liepos 19 d. 
Abez stovykloje Nr. 4. Apie jį ži
noma, kad yra parašęs daug filo- 

furin’o veika
lų 
bai - intet^r ijos “Pater nos-
ter” ir “Čre< Kaikurių darbų
santraukas tūri atsivežęs į Va
karus vienas sugrįžusis. Mirusio
jo sesuo yra buvusi bene caro 
laikais balerina, ištekėjusi už 
vieno D. Britanijos diplomato. 
Dabar rūpinamasi ją surasti ir 
pranešti apie šio pasižymėjusio 
mokslininko mirtį. Norima jai 
atiduoti viską, kas dabar turima 
iš profesoriaus darbų.

ŽURNALU PAPIGINIMAI 
naujiems skaitytojams

HASKOBA LTD., 
ENGLAND

Tai seniausia firma, siunčianti dovanų 
siuntinius Europon. Siunčiama ap
drausti rūbų, batų ir maisto siuntiniai 
į visus Pabaltijo kraštus, Gudijq, Uk
raina ir į Sovietų Rusija. Pareikalavus 
vienintelis firmos atstovas šiame kon
tinente atsiųs jums katalogus anglų 
kolboje. Rašyti: "RADEGAST", Box 
3537, Postal Branch B., Winnipeg, 
Man., Canada.

TAIP LENGVA PAGAMINTI 
PYRAGAIČIUS IR 

PUDINGĄ 
SU

R.OETKER
i

WELLAND, Ont.
Vasario 11- d. Wellando tauti

ninkai surengė Užgavėnių blyne
lius. Oras, kaip tyčia, išpuolė la
bai biaurus, bet žmonių į paren
gimą atsilankė labai daug. Ne
maža slovakų salė, bemaž pilna 
prisipildė. Programą atliko Ha
miltono “Aukuro” aktorės pp. E. 
Dauguvietytė - Kudabienė, Van
da Panavaitė ir Ii. Šturmaitytė 
Kaip visuomet sugebėjo publiką 
suįdominti ir patraukti. Jos at
liko deklamacijų ir dainų savo 
montažą “Pabiro meilės karoliu
kai”. Tai yra žymesnių mūsų 
poetų eilėraščiai, solo, duetų ir 
trijo pynė. Įsiklausęs galėjai 
pilnai įsitikinti, kad “kartą bu
vo vasara žalia ...” ir net liūdna 
pasidarė kai paskutinius žodžius 
užgirdai, kad “žalia vasara pali
ko mus...” Gera programa iš
kelia ir visą parengimą. Tik ar 
negeriau būtų programą duoti 
iš pat pradžios parengimo, kol 
visi būna blaivūs? Vėliau, žino
ma, klausytojų susirenka dau
giau, bet kas iš jų, jei dalis jau 
“įsilinksminę”... Geriau ma
žiau, bet tinkamai, be bonkų 
daužymo ir be triukšmo. j.d.

r

: kas ir net vysk. Matulionis bu- 
i vęs Abez invalidų stovykloje dar 
■ 1955 metais pavasarį — stovyk

loje Nr. 4. Vysk. Ramanauskas 
vaikščiodavęs vis apsivilkęs su-Į 
tana. Bet vėliau buvo išleistas 
įsakymas, kad visi privalo vaikš
čioti tik civiliškai apsirengę. 
Vienas iš grįžusiųjų teigia, kad 
1955 m. pradžioje Kazachstane 
buvęs ir prof. Augustinas Vol
demaras, buv. min. pirmininkas.

Tautiečiai, kuriuos atsiminė iš 
darbo vergų stovyklų grįžusieji 
į Vakarus bendro likimo drau
gai:

Abeze -.Adomas Arlauskas, gi
męs bene 1929 m. Tėvai ištremtį 
į Sibirą. Pamišęs. Vytautas Gry
bas, gimęs 1928 m., dirba kaip 
felčeris, serbą tbc, tėvai irgi Si
bire. Ireniejus Janutis — iš Pa
langos, tėvai Sibire. Medicininės 
komisijos buvo pripažintas inva
lidu dėl tbc, bet juridinė komi- : 
sija tokį pripažinimą atmetė, nes 
apkaltintas buvęs partizanu. 
Martynas Kunkis — iš Nemer- 
zatės prie Palangos, gyd. Meli- 
kovas iš. Kauno, moka lietumis- ' 
kai, suparaližuotas, suėmė 1945 
m. Kąune. Mat, prieš karą jis i

priklausė Lietuvos Raud. Kry
žiui.-Daug rašė visokių protestų 
Maskvon, ypač dėl vaistų stokos 
stovyklose. Vladas Nacevičius— 
nubaustas 25 metams. Serga tbc, 
bet stinga vaistų. Kun. Pivariū- 
nas, serga tbc. L. Povilionis — 
laikomas stovykloje Nr. 1. Ra-

I manauskas, buv. ūkininkas. Gyd. 
Šimkūnas, jau atleistas, bet te
bedirba kaip vyr. gyd. pavaduo
tojas centrinėje ligoninėje. Mar
tynas Titikas — apie 25 metų 
amžiaus. Abeze iki 1954 m. bu
vo laikomas ir fizikas prof. A. 
Žvironas, bet vėliau buvo išga
bentas Maskvon. Ar mirė Lietu
voje ar dar Sov. Sąjungoje — 
grįžusieji tiksliai nežino.

Černagorsko mieste: Emilija 
Jocienė. Dniepropetrovske — 
Jomantas iš Kauno. Chakaske 
(Obšeij sovchoz, Ust - Abakans- 
ko rajonas): Budreikienė su sū
num, Dirkintis, Jašelskių šeima, 
Kašgailis (elgetauja, nes nepa
jėgia dirbti, o iš valdžios negau
na jokios pašalpos). Lapžindžių 
šeima, Makalauskų dvi šeimos, 
Metkų šeima, Norvaišų šeima, 
Petrauskų, Rimšų, Šimučių ir 
Valaičių šeimos. Simutis elge
tauja, nes neįstengia dirbti, val
džia nešelpia.

Intoje: Jonas Balčiūnas, Pra
nas Dobrovolskis, apie 34 m. am-

žiaus. Dailidė — apie 25 m. amž. 
Kazys Daukšas — apie 24 m. Ju
cius — kokių 21 m. Kazlauskaitė 
mirė džiova. Stasys Masionis. 
Stovykloje Nr. 2 laikomas klai
pėdiškis gydytojas Kazys Matu
tis. Gyd. Nasvytis iš Šiaulių. 
Gyd. Molis pasidarė akių spe
cialistas — išmoko pats bestudi
juodamas literatūrą, jau paleis
tas, bet tebedirba centrinėje li
goninėje. 3 seserys Uogintytės iš 
Kauno. Viena iš jų gyvena Raz- 
dplnoje. Genutė ištekėjo už gru
zino. Stanislovas Pečius — gi
męs 1914 m. vasario 18 d. Jona> 
Rutkauskas, kokių 40 m. amž., 
serga širdies liga. Žvinakavičiur 
Antanas — apie 24 m. amž.

Javos stovykloj laikomas kun. 
B. Gailevičius. Dirba elektros 
brigadoje.

Karagandoje invalidų name 
Nr. 1 laikomas ats. gen. Krauce- 
vičius, nubaustas 10-čiai metų. 
Grįžusieji iš Magadano mini 
kaunietę Marytę Kavaliauskaitę.

Maty gine: Jurgis Audinis — 
apie 25 m. Paleistas grįžo Lietu
von. Vyt. Baraniškis gyvena su 
žmona ir vaikais, gimusiais iš
trėmime. Petras ir Vytas Bike- 
liai. Yra kartu ir motina. Petras 
buvo nubaustas 10 metų, o mo
tina su Vytu vėliau buvo ištrem- 

(Nukelta į 3 psl.)

Nepavykęs bėgimas
11 — (Tęsinys iš praeito nr.)

Staiga pralobusieji
Kaikurie žvejai, anksčiau at

rodę labai skurdžiai, atvykus j 
kalėjimą staiga pasirodo -apsi
rengę labai elegantiškais naujais 
kostiumais ir turį daugybę papi
rosų, ko iki šiol visi labai -stoko
jo. Paaiškėjo, kad kuteriais norė
jo bėgti ir turtingi bravorininkai 
Š. Ir savo daiktus į kuterį jau 
buvo perkėlę, bet patys paskuti
niu momentu pabūgo vokiečių ir 
todėl nesėdo į kuterius — liko 
Lietuvoj. Dabar jų turtu žvejai 
pasinaudojo kaip nuosavu. Pa
pirosų didelį kiekį vežėsi preky
bininkas St. N., bet tai “kažko
kiu” būdu pateko į žvejų rankas.

Naktimis, žmonėms sugulus, 
tie patys žvejai po kelias valan- 
—3 į..——kO.—,£O j-—C-U~>
šlykščiausias “anekdotus’’, jųioj 
kurių net ausys.linkdavo; žmo
nės ilgai negalėdavo. užmigti ir 
prievarta turėdavo klausyti to
kių šlykštybių. Bet tai buvo tik 
mažmožis prieš vėlesnį žvejų el
gesį...

Tardymai
sekančią mūsų buvimo 
kalėjime dieną gestapas 
visų mūsų sąrašą, surin-

Jau
Rygos 
sudarė
ko žinias apie amžių, profesiją ir

Kaikurie grįžusieji teigia, kad i kita, ir pradėjo tardyti. Tardė 
tebesąs gyvas vysk. Ramanaus-; žvejus ir kaikuriuos vyresnius

OTTAWA Ont
Apyl. lietuvių susirinkimas 

vasario 5 d. išrinko naują valdy
bą: pirm. dr. Agota Šidlauskai
tė, sekr. inž. Tomas Šiurna ir ižd. 
Juozas Šimanskis. Naujos pirm, 
adresas: Dr. Agota Šidlauskaitė, 
157 Nicholas Št, Ottawa, Ont. 
Tel. CE. 4-6471.

Susirinkimui pirmininkavo 
kun. dr. Vikt. Skilandžiūnas, se
kretoriavo p-lė Kazlauskaitė.

Revizijos kom. išrinkti: dr. J. 
Kubilius, J. Morkūnas ir p-lė 
Matukaitė.

Nepriklausomybės šventė pa
minėta vasario 19 d. Dr. Šidlaus
kaitės rūpesčiu patalpos buvo

LIFE 70 $7.70, 44 Ra«°s is universiteto, kur ji pa-
— $484; TIME 78 savaitėm* $6.87, 42 
savai*. $2.97; SPORTS ILLUSTRATED 
65 *av. $687; READER'S DIGEST . 16 
mėn. $2.00

Šių ir visų kitų žurnalų bei laikraščių 
prenumeratas 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.

! ti dirba kaip ordinarinis psicho
logijos profesorius ir kartu veda 
psichologinę vaikų kliniką.

Šį kartą minėjimas buvo tikrai 
įspūdingas. Otavos lietuviai at-, 
silankė į šventę labai skaitlin
gai. Daug moterų buvo pasipuo
šusios tautiniais rūbais, .kurie 
pridavė pačiai šventei labai daug

iškilmingumo. Lietuviai studen
tai priiminėjo svečius ir nurodi
nėjo vietas.

Pagrindinis šventės kalbėtojas 
buvo prof. dr. A. Paplauskas. 
Mintys, kurias profesorius iškė
lė, buvo tikrai aktualios ir svar
bios. Lietuviškos šeimos tvirtu
mas ir lietuvių kalbos bei kultū
ros branginimas, tai du dalykai, 
kurie mus. išlaikys ir gyvus ir 
laisvus. Lietuvių kalbos senu
mas, reikšmingumas kalbotyroje 
bei jos vertė buvo pavaizduota 
praktiškai. Paskutiniai moksli
nių tyrinėjimų daviniai, pateikti 
prof. Paplausko, tikrai parodė, 
kokį nepaprastai didelės vertės 
turtą mes nešiojamės patys su 
savimi.

Meninė dalis buvo išpildyta 
M. Žilinskaitės ir V. Kubiliūtės 
pianino rečitaliu.

Minėjimas baigtas Lietuvos ir 
Kanados himnais, o po to, kavutė 
ir lietuviškos dainos.

Dalyvis.

OAKVILLE, Ont.

MEČYS MUSTEIKIS

General Insurance
AL. DŪDA 

Visų rūšių draudimas.
WA. 4-8539

Savi pas savus

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
Bo Wo porvotimo* Toronto ir tolimomis 
dbtoncijomi*. ŠALDYTUVŲ pervežimo

30 DEW5ON ST. TEL. OL 1403 
TORONTO

Vasario 21 d. buvo malonu už
sukti pas tautietę M. Skorobogo- 
tienę. Tai reto pasiaukojimo mo
teris! Dirbdama fabrike 11 vai. 
i dieną, ji dar randa laiko atva
žiuoti kartą savaitėje į choro re
peticijas Hamiltonan. Jos pagal
bos visada susilaukia Hamitlono 
lietuvių parapija: p. Marija ir bi
lietų platinti (ir išplatinti) nie
kad neatsisako. Paprašyta pa
rinkti fantų loterijai — ji su
renka jų daugiausia. Vasario 12 
d. po liet, pamaldų, ji savo lė
šomis ir savo jaukiame bute pa
vaišino visus Hamiltono choris
tus. Kartu su ja gyvena ir jos 
jauniausia dukrelė Irena. Teko 
šia proga pamatyti ir jos laimikį 
— motociklisto stovylėlę, gautą 
laimėjus I vietą už geriausią va
žiavimą motociklu, vad. “Gipsy 
tour”. Irena lanko Loretto Aka- 
demy Hamiltone.

M. Skorobogotienė ir p-lė Ire
na labai maloniai sutiko papla-

tinti ’’Dainavos” koncerto Ha
miltone bilietų. Oakvilles lietu
viai bilietų reikalu prašomi į jas 
kreiptis šiuo adresu: 70 Stewart 
St. W., Oakville, Ont. Sk. St.

St. Catherines, Ont.
’ I

Lietuviai gabumais ne tik kad 
neatsilieka, bet kitus pralenkia, 
štai vasario 20 d. vietos laikraš
tyje “The St. Catharines Stand
ard” išlaikiusių egzaminus -kan
didatų sąraše The Royal Con
servatory of Music, Toronto yra 
lietuvaitė Sigita Piliponis išlai
kiusi antrojo skyriaus egzaminus 
kaipo antroji mokinė su pirmos 
klasės garbės pažymiu (Grade 
II: theory, firs class honors). 
Tenka priminti, kad Sigita Pili- 
ponytė lanko vietos College mo
kyklą, kur ji iš savo 9 klasės 39 
mokinių irgi yra antroji moki
nė. Ji pirklauso liet, skautams ir 
tutinių šokių grupei.

Mdkinys.

Į bei aūgštebnio išsilavinimo as
menis, bet žmoniškai, be jokių 
kankinimų. Geštapas norėjo pa
tirti, kuriuo tikslu mes’bėgome 
ir kur bėgome. Atrodo, ir jie bu
vo painformuoti, kad mes buvo
me anglų šnipai ir bėgome į Šve
diją. Bet pagal ankstyvesnį su
sitarimą (kas ir buvo teisybė), 
visi tardomieji vienodai tvirtino, 
kad bėgome tik nuo bolševikų ir 
... į Vokietiją.

Geštapas, kelias dienas patar- 
dęs apie dešimt mūsų žmonių, 
matomai įsitikino, kad mūsų tar
pe nebuvo jokių anglų šnipų ir 
kad bėgome tik nuo bolševikų. 
Bet jiems taip pat buvo aišku, 
kad bėgome ne į Vokietiją, o į 
Švediją.

DARBAMS Į
PAFRONTĘ
Keletą dienų išbuvus Rygos 

kalėjime, vieną rytą latvių sar
gybiniai pavardėmis iššaukia 
penkiasdešimt pajėgesnių vyrų 
ir kažkur išveda. Kalėjime lieka 
tik moterys, vaikai ir senesnieji. 
Neužilgo patiriame, kad mus 
stipresniuosius, perduoda arbeits 
amtui, o pastarasis išsiunčia į pa
frontę prie vokiečių karinių da
linių ruošti gynimosi pozicijoms. 
Kurį laiką palaukus vienoje Ry
gos stotelėje, rekrutai suvaromi 
į prekinius vagonus ir atvežami 
Į miestelį Ciesis (Wenden), 
maždaug už 100 km į šiaurės ry
tus nuo Rygos.

Keliolika Ikilometrų pėsti
Einant per miestelį Ciesis, vie

nas iš mūsų grupės pavarde M., 
suvaidina sunkiai susirgusį ir 
prašo lydintį vokiečių vyresnįjį, 
kad jo nevarytų toliau — leistų 
pasilikti šiame miestelyje, “kol 
pasveiks”. Iš karto vokietis nesi
leidžia į kalbas, bet vėliau staiga 
pasikeičia ir leidžia “ligoniui” 
pasilikti. Pasirodo, to “ligonio” 
būta gana apsukraus: jis davė 
vokiečiui kyšį, kad pasilikęs ga
lėtų pabėgti...

Visi kiti keliavome dar apie 
keliolika kilometrų už Ciesio, 
pėsti, šiaurės rytų kryptimi, link 
fronto. Jau gerokai pavargę, lie
taus perlyti, pavakare pasiekėm 
kažkokį vienkiemį, kurio artu
moj ir turėjo būti mūsų pirmoji 
“darbovietė”. Apsistojome vie
noje didelėje daržinėje, kurios 
pasieniuose buvo šiek tiek šieno 
— tai buvo mūsų gyvenamosios 
ir nakvynės patalpos drauge.

Karą laimėsime palengva...
Nakvynė daržinėje buvo labai 

nemaloni. Naktis vėsi. Šieno bu
vo labai mažai, todėl jautėme 
šaltį ir iš apačios. Apsikloti taip 
pat nieko neturėjome — kiekvie
nas tenkinosi tuo, kuo buvo ap
sirengęs. Bet ir ta apranga, ei
nant iš Ciesio į čia, jau buvo per
lyta. Po tokios nakvynės sekantį 
rytą vienas iš mūsų gavo pakilu
sią temperatūrą — pęrsišaldė. I

Šio i darbus nevarė.
Maistas čia nebuvo blogas. Jo 

buvo truputį permaža, bet gau- 
davom tą pat ką ir vokiečiai ka
reiviai su kuriais mes turėjome 
drauge dirbti. Maitino mus ta 
pati vokiečių lauko virtuvė.

Mūsų darbas — kasti apkasus, 
juos užmaskuoti ir statyti bun
kerius. Jau rytojaus dieną buvo
me pristatyti prie darbo — liko 
tik sergantieji, turį karščio. 
Mums vokiečiai kariai nurodė 
tam tikrą plotą, kuriame turė
jome iškasti nurodyto dydžio, ap
kasus ir juos užmaskuoti. Vieta 
pasitaikė smėlėta, todėl kasti bu
vo labai lengvą. Mes iškasėm, 
turbūt, per pus greičiau, kaip tai 
buvo reikalaujama, ir tai nejau- 

j tėme jokio nuovargio. Bet grei- 
1 tai pastebėjome, kad vokiečiai, 
kurie turėjo savo darbo ruožą ša
lia mūsų, dar nebuvo savo apka
sų iškasę ir neskubėjo užbaigti. 
Jie žiūrėjo i mus ironiškai šyp
sodamiesi. Greitąi mes iš jų pa
tyrėme, kad čia skubėti nereikia. 
Juo sparčiau dirbsime, tuo dau
giau gausime darbo, o atlygini
mo vistiek jokio. Esą karą lai
mėsime ir palengva...

Greitai prisitaikėm ir mes prie 
vokiečių tempo. Po kurio laiko 
jau ir tai atrodė perdaug dirba
me. Bet kartais pasitaikydavo ir 
sunkesnių darbų. Kiekvieną die
ną skirdavo apkasų iškasimui 
maždaug vienodo dydžio plotą 
ir tai nebuvo daug. Tačiau kar
tais pasitaikydavo kasti krū
mokšnius tarp šaknų, labai ak
menuotas arba kalkiniais luitais 
nuklotas podirvis. Tuomet reikė
davo ir gerokai paprakaituoti.

Išgarmame darbo drabužius
Ilgą laiką dirbome apsirengę 

savais drabužiais ir avalyne. To
dėl vokiečių vyresniesiems neda
vėm ramybės, prašydami arba 
mus paleisti, arba duoti darbo 
drabužius ir avalynę. Paleisti 
mūsų nepaleido, bet po ilgo 
“niurnėjimo” kartą sulaukėm 
darbo drabužių bei avalynės: iš
davė kiekvienam po pilką paku
linį “kostiumą” ir klumpes me
diniais padais. Klumpes buvo 
beveik neįmanoma nešioti, nes 
greitai biauriai sužalojo kojas— 
sutrynė pūsles. Bet darbo dra
bužiai pravertė. Jie užvadavo 
nuosavą kostiumą, o lietingomis 
dienomis, kai darbo drabužius 
perlydavo, sugrįžę iš darbo tu
rėjome kuo persikeisti.

(Bus daugiau)

Užsisakykite anglių
per

Vytautą ir Sigitą AUŠROTUS arba 

O. JONAITIENĘ

Skubu* pristatymo*.

suvenirą ir {vairią reikmenų krautum

xmwnmMnvr. ftLLA*9547 
. J. Beržinskaa 

Užsakymai priimami ir pažtu.
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ŽODI
Nepaslaptis, kad broliai vilnie

čiai, kurių gana gausus skaičius 
taip pat yra priversti gyventi iš
eivijoje, ne visada yra supranta
mi ir nevisada jų reikalavimai 
yra bojami, o pateiktos pastabos 
svarstomos. Žinoma, nedėkinga
sis likimas lėmęs tam tikrą metų 
eilę Lietuvos sostinę Vilnių, kar
tu su lietuviškomis jo žemėmis, 
gyventi ne po motinos sparnu, 
bet svetimoje vergovėje, tik jau 
bus prisidėjęs prie to, jog ne vi
sais klausimais tie patys tautos 
nariai turi tą pačią nuomonę. 
Įpratęs kovoti, įpratęs jausti 

''skriaudžiamas ir nelengvų gyve
nimo aplinkybių užgrūdintas 
vilnietis lietuvis yra jautrus, gal 
kartais pernelyg jautrus, bet jo 
priekaištai, jog nevisados yra su
prastas, vis dėlto neretai turi vi
siškai rimto pagrindo.

Jūsų bendradarbis yra gavęs 
vieno vilniečio veikėjo laišką, 
kuriame visišku atvirumu dėsto
mos kaikurios pastabos bei įsiti
kinimai. Žinoma, ne su kiekvie
na laiško eilute galimą būtų su
tikti, bet nebūtų jokio reikalo 
pareikštas mintis “cenzūruoti” 
ar nutylėti.

Mielasis Vilnijos laukų tautie
tis tarp kitko pabrėžia: “... Žino
ma, negyvenus po lenkų prie
spauda, sunku įsivaizduoti visus 
vilniečių sielvartus bei troški
mus būti, laisviems. Mes nesame 
kurti ar be atydos, bet čia ir su
sidaro problema, kad mus nori
ma tokiais padaryti. Mūsų tautos 
vadovai su mumis nesiskaito 
kaip su tautiečiais, bet kaip su
posūniais, kurie savarankiškai kuodami ultimatumą, o dabar 
neturi galvoti ir negali pareikšti šios dienos vadovaujantieji as- 
savo minties. Kaip mes galime menys”.
pasireikšti spaudoje ir gvildenti Tiesa, aštrokas šių žodžių to-

TURI VILNIEČIAI
Polski i Dzienik Zplnierza”, nr. 
7, 1956 m. sausio 9 d. paskelbė 
džiuginančią žinutę apie lietuvių 
sudarytą komisiją ir sugestijas 
deryboms. Ir kaip lenkai nedžiu
gaus! Po didelės jų manifesta
cijos Manchesteryje, rezoliucijos 
antrajame punkte aiškiai reika- 
jama: “Kovosime iki pergalės už 
mūsų tėvynės laisvę pilnutinėse 
jes sienose su Lvovu ir Vilniu
mi rytuose, Vroclavu ir Štetinu 
vakaruose!” Ir kas gi po tokio 
įvykio galėtų pagalvoti apie ko
kias derybas su jais? „

Čia jau vilnietį lietuvį verčia 
pagalvoti, kas gi yra tie, kurie 
ruošiasi mus vėl išduoti len
kams? Dabar mums aišku: bus 
kalbamasi mūsų sąskaita (!? Re- 
dakc.). Ar mus, vilniečius, klau
sė šiuo reikalu ar pasiteiravo? 
Ne! Mums nežinoma, kas buvo 
daroma ir kalbama. Ir visas rei
kalas, tik dėka lenkų spaudos, iš
kilo viešumon, ką patvirtino ir 
mūsų laikraščiai. Dabar, galbūt, 
bus aišku, kodėl kaikieno many
mu nebuvo reikalo organizuoti 
vilniečių sąjungą ir kodėl mūsų 
vadovaujantieji asmenys prieš 
tai protestavo. Buvo sakoma, 
kad vilniečių s-ga tik trukdys 
užmegsti gerus santykius su len
kais. Taip pat aišku, kodėl neįsi- 
leidžiamas į VLIKą vilniečių at
stovas. O kaip gi klojosi Maž. 
Liet. Rezistencijai prieš paten
kant į VLIKą? Mes bijomės, kad 
Lietuvos valstybės kaikurie 
veiksniai jau antrą kartą mus 
išduoda. Pirmą kartą mus išda
vė tautininkai 1938 m. išprovo-

j „ 1 Tiesa, aštrokas šių žodžių to-vieną ar kitą’ mums rūpimą klau- nas, vietomis gal ir ne visiškai

KAIP ATLYGINAMAS KOLCHOZININKO DARBAS
Vilniaus rajono Vorošilovo 

vardo kolūkio pirmininkas K. 
Andzijevskis gruodžio 20 d. “Tie
soje” dalinasi mintimis su kitais 
pirmininkais, dėl kolchozininkų. 
atlyginimo sistemos, kad tie tik
rai gerai dirbtų.

Atsiliekančių kolchozų kol
chozininkai esą materialiai ma
žai tesuinteresuoti gamyba. Juk 
jie vistiek veik nieko negaus. 
Dėl to šiemet nuimant žiemken
čius* ir vasarojų buvęs prakti
kuojamas garantinis darbo ap
mokėjimas, t.y. už sudorojimą 1 
ha javų buvo nustatomas aiškus 
atlyginimas. Bet čia iškylanti 
bėda, kad kolchozininkai visai 
nenorį dirbti tų darbų, už ku
riuos nėra garantinio atlygini
mo, o už visus darbus paskirti 
nustatytą atlyginimą esą neįma
noma. Dėl to esą geriau įvesti 
ne garantinį atlyginimą už dar
bą, bet už darbadienį — garan-

tuoti darbadienio vertę—is anks
to paskelbtą atlyginimą už dar
bo dieną. Taip jie savo kolcho
zuose nustatysią atlyginimą už 
darbo dieną iš anksto — po 3 kg 
rugių. Išmokėti būsią galima ne 
tik rugiais, bęt ir kitais javais, 
ir net pašaru pagal nustatytą tų 
produktų santykį su rugiais. Iki 
šiol kolchozo pirmininkas kar
tais leisdavęs kaikuriems kol- 
chozininkams pasiimti po kokį 
vežimėlį šiaudų ar ko kito už ge
rą darbą. Dabar to nebūsią, nes 
tai kiršiną kitus, o be to, pirmi
ninkas neturįs teisės laisvai da
linti visuomeninį turtą. Jie nu
statę, kad vietoje kg rugių gali
ma būsią duoti 6 kg siloso, 4 kg 
avižinių šiaudų, 4 kg bulvių ir tt.

Šiemet bulvių kasimas buvęs 
apmokamas 10% surinkto jų kie
kio. Kolchozininkai mielai su tuo 
sutikę ir uoliai kasę, ėję net visi 
šeimų nariai, tačiau tokis apmo-

Užveisia nauju gyvuliu Lietuvoje• “Medžioklės ūkio valdybos; apie 200 Sibiro voveraičių ir per viršininko” Viktoro Bergo tiki- 100 audinių. Audinės bus išleis- nimu, iš Tolimųjų Rytų į Lietu- *os 1 Minijos upę. Su laiku Lie- " tuvos fauną numatoma praturtinti naujomis žvėrių ir paukščių rūšimis. Žuvinto ežere, kur prieš 20 metų apsigyveno dvi gulbės,, dabar jų skaičius rezervate, priklausančiame Mokslu Akademijai, pakilo'jau iki 100. Vasaros metu gulbes dažnai galima ma- „ , - , ■ i tvti meldvnuose.Dubravos draustinėje, j J

vą'atvežta 18 Sibiro stirnų, kurios išleistos į Širvintų ir Šešuolių miškus, 32 fazanai iš Bulgarijos, kuriuos tikima sėkmingai įsikursiant* Lietuvoje, numatoma gauti elnių partiją iš Altajaus. 1955 m. buvo gauta dėmėtųjų elnių partija, kuri įkurdinta prie i Kauno Dėmėtieji elniai gerai aklimatizavosi. Šiemet numatyta įsivežti tauriųjų elnių, o iš Archangelsko srities — baltųjų tetervinų. Įvežfcs kanadinės audinės įkurdintos Šventosios augštupy, kur _joms veistis yra pačios tinka-; sispietusi vad. Tautinės Vieny-

kėjimas neskatinąs gerinti darbo 
kokybės. “Kiekvienas, kuris ka
sa bulves, suinteresuotas kuo 
daugiau bulvių pririnkti ir, ži
noma, prirenka daugiausia tie, 
kurie surenka iškastas į paviršių 
bulves. Mūsų kolūkyje šiemet 
maždaug trečdalis bulvių liko 
žemėje. Antrą kartą perarti ne- 
visur suspėjome”. Be to, šioj ap
mokėjimo tvarkoj trūkumas 
esąs tas, kad tiek pat, kiek gau
na kasėjai, norį gauti ir visi ka
simą aptarnaują kolchozininkai
— kurie aria, veža ar sukrauna į 
kaupus. Dėl to bulvių kasimas 
kolchozui apseinąs ne 10, bet 
15%, “jei ne daugiau,"neskaitant 
didelių bulvių nuostolių”.

Andžijevskio nuomone 10% 
reikią palikti, bet reikią praves
ti kontrolinį kasimą — nustatyti 
kiek bulvių tam tikram plote tu- 
'ri būtį nukasta. Kasėjus tada su
grupuoti grandimis ir paskirti 
joms plotą, už kurį nustatomas 
procentas.Jei grandis sukas dau
giau, mokėti daugiau, jei mažiau
— mokėti mažiau.

Visur reikią žiūrėti darbo ap
mokėjimo, nes “jis yra pirmiau
sia susijęs asmeniniu materiali
niu kolūkiečių suinteresuotumu 
visuomenine gamyba. O nuo to, 
kaip sugebėsime patobulinti dar
bų apmokėjimą ir pakelti asme
ninį materialinį suinteresuotu
mą darbu, priklausys ir sėkmė 
paverčiant atsilikusius kolūkius 
pirmaujančiais“.

Iš “Tiesos” puslapių

Kita žiema — tos
žinau aš raudą vieną

pačios bėdos
Tenka stebėtis "Tiesos” redak

torių lėkštumu. Pavasarį jie kal
ba apie pavasarinę sėją, vasarą 
— ragina nuimti derlių nuo lau
kų, rudenį — liepia kasti bulves, 
o žiemą — piktinasi, kad kolcho
zuose karvės šąla: “Maždaug už 
3 kilometrų į pietryčius nuo Obe
lių ant kalno matosi, didžiulis ši
feriu cįengtas pastatas. Tai Žda- 
novo vardo kolūkio tipinė kar
vidė. Patraukianti trobesio išorė 
prašyte prašosi užsukti į vidų. 
Ir koks nusivylimas apima įėju
sį, kada jis pamato vietoj sočių, 
žvalių galvijų — purvinus. Tem
peratūra čia beveik tokia pat 
kaip ir lauke, nes langai nesu
tvarkyti. Šaltis skverbiasi ir per 
lubas. Tiesa, iš rudens ant jų bu
vo užklotas gerokas sluogsnis 
šiaudų, bet melžėjos juos sušėrė 
karvėms, nes pašarai čia po ke- 

' lias dienas nepristatomi. Dar ne 
tiek kentėtų gyvuliai nuo šalčio, 
jeigu ferma pakankamai turėtų

Marytės Melnikaitės revoliuci
niam atminimui turi tipišką kar
vidę.
. Rudenį, kada atšalo oras, pra
sidėjo niekada nepramatytos bė
dos: “Laikas gyvuliams į naują 
pastogę. Tačiau surask, jei nori, 
tą pastogę, jei paties stogo nėra. 
Ir ne tik stogo, bet ir gražiai mo
liu užteptų, šlaku užpūtų lubų. 
Nėr ir... nebuvo. Yra vien jų 
priėmimo aktai, o jais vienų sie
nų neuždengsi, kad ir kaip norė
tum. Ir pašarų virtuvės stūkso 
vien sienos, be stogo” ...

Adomas Mickevičius
suka galvą... i.
Statybos darbų vadovo Vasi

liausko, iš tiesų, būta labai ga
baus aktų sudarinėtojo. “Kovos 
už taiką” kolchoze jis išlupo 
4.000 rublių virš sąmatos. Iš “Rau 
donosios žvaigždės” kolchozo 
valstybinis statybos trestas pa- » 
vasarį pasiėmė 9.000 rb. avanso, 
o darbų net ir nesiteikė pradėti.

Valstybinis statybos trestas . 
ranka rankon eina su Dūkšto ra-

kraiko. Tuo tarpu jo nėra. Gal- jCnO vykdomojo komiteto pirmi- 
vijai priversti gulėti tiesiog ant ninku juškėnu. Adomo Mickevi-mėšlo...”Klajojantis “Tiesos” korespondentas drg. E. Grincevičius, apžiūrėjęs tipinę karvidę, susimąsto: “Tai kuo tvartus *kreikiate?” Šėrike Aleinikovienė tikrai komunistiškai atsako: “Ogi naudojame kraikui šiaudus iš skirto karvėms pašarų raciono . . .” Vadinasi, žiema kita, bet problemos

LENKU NESUTARIMAI AUGARaczynskiu nusprendė, kad ir. zas negalėjo pasigirti šiltais laikinosios padėties reikią išeiti ■ tvartais ir sočiais galvijais. Ko giKaip žinia, Zaleskiui pernai žadėtu laiku nepasitraukus ir ne- paskyrus įpėdinio, opozicija, su-
*• . * * . . ■ • j . • • . v* V • 1 X J J A. V-A. V-Z VAAAAkV* j A kJ A 5^- V VA. KJ A W VA. VA • -A. VA VA VLAAVU ¥ A A Asimą, kai toji pati spauda nepn- objektyviai nusvieciąs faktus,: liausies sąlygos. 1948 m., gauta bes Taryboje, sudarė atskirąvy- klauso mums ir ne mūsų intere- beti mes turėtume^ stengtis vii- ’Debrų partija įkurdinta Šešuolių riausybę, pavadintą ėgzekūtyvu, sams tarnauja. Jei vilnietis ką niecius kur Kąz; geriau suprasti. mjške. Tetušės upėje/Vokės upė- o prezidento funkcijas eiti pave- nnre noračn iani rnnimii klausi- SP anPlO 1P1 T.l tarDP vra ?alvo- ! - • > -X.... >. . 1___ - .1 > L_____ -1 _ - - 1 m...-: rr____ K . : a _nors parašo jam rūpimu klausimu, tai jo straipsniai labai dažnai randa vietą redakcijos krep- • šy. Dar kiek geriau tas reikalas klostosi su kanadine spauda, bet jau amerikinėn tai ir nebandyk kišti nosies. Kas kita būtų, jei

Be abejo, jei jų tarpe yra galvojančių, jog likusi mūsų tautos dalis visiškai nepaiso jų nuomonės ar nesiskaito su vilniečių pageidavimais, tokie smarkiai klystų. Priešingai, vargu ar rasime tautietį, kuris nesisielotų Vil-

ir klaidos tos pačios, nes jau ir praėjusią žiemą Ždanovo koicho-

čiaus vardo kolchozui buvo atsiųstas raštas: “Už valstybinio statybos tresto Nr. 7 atliktus darbus jūsų kolūkis liko skolingas 12 tūkstančių rublių. Rajono vykdomasis komitetas siūlo per penkias dienas likviduoti įsiskolinimą, panaudojus tam reikalui Žemės ūkio banko kreditą bei savo lėšas iš nedalomųjų fondų ..Visas Adomas Mickevičius (kolchozas) nejuokais suka galvą: “Ne raštas, o galvosūkis. Adomo Mickevičiaus vardo kolūkis su trestu net sutarties neturi sudaręs, už ką gi mokės pinigus?”...“Tiesos” korespondentas drg. P. Graščenko konstatuoja, kad panaši istorija ištiko ir visus Zarasų rajono kolchozus, kurie buvo sudarę sutartis su valstybiniu trestu nr. 7. norėdami susilaukti naujų karvidžių ir naujų kiaulidžių. Taigi, matote, komunistinėj santvarkoj nauja karvidė nėra jau tokia paprasta problema. Todėl “Tiesos” klajojantieji korespondentai neturėtų taip žiauriai šūkalioti Ždanovo vardo kolchozo karvidėje, kur jau lubos ir stogas, trūksta langų. Kitur dar blogis stogo', nei lubų ir nei korespondentų... * 
- • Vyt.

ir kolegijalinį prezidentavimą paskelbti pastovia tvarka. Prieš tai betgi griežtai pasisakė geri. Sosnkowski, buvęs visų sutartas kandidatas Zaleskio įpėdiniu, gyvenąs Kanadoje. Jis pagrasino tokiam atvejy visiškai pakeisiąs savo santykius su Tautinės Vienybės Taryba. Šiosios Egzekų- tyvas, kuris eina vyriausybės funkcijas, nusprendė, kad laikinumo padėties nereikią keistų kad reikią taip ir toliau gyventi laikinumo ženkle. Trijų Tarybos dvejetas tada ėmė ir paleido eg-i žekutyvą, tačiau naują sudaryti; nesiseka, nes kaikurios partijos į palaiko Sosnkowskio nusistafy-: mą. Taip šiuo metu Trijų Tary- Lboį tėra du asmenys, o egzėku-^-LabSdcre“atVastir^^^^^ _ ...nauji uranijaus klodai užimą 600 Vilčių, Kad jį pasisektų greitai jr pradėjo Vasiliauskas nešti sudaryti. ^atliktų darbų aktus kolchozo.mA pirmininkui. Prie aktų buvo pri-
80100 s • jungtos sąskaitos. Mitiūnas ne-
jSSSol'yi ■.SaBaiwu H b susiprato darbų patikrinti: beneĮvargsta. Buv. gimnazijos direk- jo galva statybos reikaluose ge- 

js. Ciplijauskas, lai- torius Kriukis jau miręs. Ats. resnė už statybos vadovo. Jeigu violehčelistu jau jkpt.- Lapurka. 60 m. ,.amž. peną- j^Ū statvboš vadovas stato kar- Ciplijauskas Vvtas. • gogas Laurinaitis gyvena šu > vidę, vadinasi, jis žino kokią ir ■ ' ' ■' ’ ! žmona, vaikai bus bene jau iš-: kaip statyti. Kolchozo pirminin-mirę trėmimų metu. Buv. švie- kas apsidžiaugė popieriuje ir są- ; skaitose išvestomis sienomis. Už-

riausybę, pavadintą ėgzekūtyvu,dė vad. Trijų Tarybai—gen. Anders, ambasadorius Raczynski irj je ir kitur bebrai dabar gana pla-i čiai išsiplatinę. Šiemet peržiemc-,į jo pernai atvežtos andatros, ku- ! Arciszewski. Kai pastarasis mi- rios sėkmingai įsikuria. Šiemetį rė. valstybės galvos klausimas' pakartotinai numatoma įsivežti: vėl suaktūalėjd. Andersas sumes turėtume savąjį organą, ta-Į niaus ir Vilniaus krašto lietuvių da būtų visiškai kita kalba. Juk • likimu. Lietuvis ne tik, kad krei- mes turime savo tarpe buvusių j pia didelį dėmesį, bet jis savąją redaktorių, žurnalistų, kurie ga-, sostinę ir brolius vilniečius ger- Kanadiečius smarkiai suįąudi-! to. tame krašte pastatyta eilė no iš Maskvos transliuojamoji i elektros jėgainių ir paleista įlėtų parašyti straipsnių vilniečių fbia ir myli gal net kurkas dau- speciali programa kariniams da-i darbą plati drėkinimo sistemą. ’ • ~~ ■ • ‘ — liniams tolimoje Kanados šiaurė-į Kanados finansinė pagalbaje. Kalba paprastai moteris gerai į pagal Colombo planą suteikta kalbanti angliškai; ' Programa; dar Pakistanui, Burmai, Indone- gana įdomi ir kareivių esanti! zijai, Malajams ir Britų"Borneo, mielai klausoma. Visa tai būtų j —Otava. paprastas reikalas. Juk daug to- : kių programų transliuojama. Bet kv, mylių plotą. ‘ įdomiausia tai, kad šioje programoje pateikiama kareiviams įdomių smulkmenų, liečiančių ir■{ jų gyvenimą, pvz. visi paaugšti- i nimai bei paskyrimai. Bet iš kur! Maskvoje apie visa tai greit su-! žinoma, kai tos žinios Kanados spaudoje neskelbiamos? Aišku, jas surenka šnipai. . . ,

reikalais. Bet ir tekiems asme-: giau už kitų vietovių atstovus, nims yra užtrenktos redakcijų j Mes branginame ir Klaipėdą, jos durys, o jų balsas nepageidau- kraštą ir lygiai nemažiau rūpina- jąmąs. mės savąja Vilnija. Juk .tai yrąŠtai, paprasčiausias1 pavyzdys', vienas kraštas, viena tauta, vie-

čia dabar rūpinsies galvijais, jeigu komunistinė valdžia savo gyventojais nesirūpina .,.
Karvidė Marytei
MelnikaiteiPasirodo, komunistinėje santvarkoje ir karvidę pasistatydinti nėra jau taip lengva. Kitas "Tiesos” korespondentas — drg. P. Graščenko savo rašinyje — "Aktai ir faktai" pasakoja kaip valstybinis statybos trestas nr. 7 statė karvide Marytės Melnikaitės kolchoze Dūkšto rajone.Darbų vadovas Vasiliauskas • i šitaip prisistato kolchozo pirmi- 's| ninkui Miliūnui: “Iki pirmųjų šalnų jūsų kolūkio karvės ir arkliai gaus šiitas patalpas. Darbas, terminai—-griežtai pagal sutartį..} Na, ir pinigas taip'pat...”

yra ir 
tiktai

nei

nas kraujas. Ir neapsiriks šių ei- ___________ _ lučių rašėjas teigdamas, jog Teškiu ir Andersu, kiek spaudoje i naujasis Lietuvos prisikėlimas buvo triukšmo, net tautos išda- | įvyks visose lietuviškose žemėse, viku pripažintas už tuos slaptus j Vargu ar senosios klaidos bus pasikalbėjimus. O ką reikštų i kartojamos. Vilniaus likimas ne- šiandįen toks VLIKo sudarymas i galės būti skirtingas nuo liku- slaptos komisijos pasitarimams šios Lietuvos dalies likimo. Ar su lenkais dėl tarpusavio gėrės- gali būti kitaip?nio sugyvenimo ir santykių po i Al. Gimantas.išlaisvinimo iš rusų okupacijos? | —-------Ką tai reiškia? Kodėl tai vadi- — Otava. — Tabokos pardavi- Todėl, kad mūsų mo atstovo pasikalbėjimai Ota- visuomenė apie jokią komisiją voje dėl cigarečių mokesčių iš savo spaudos nieko nežinojo, o j •mažinimo ir šiemet nežada jau lenkai Londono “Dzienikj kių vilčių.

kad ir šiuo reikalu: kada min. Lozoraitis buvo susitikęs su Za-

nu “slaptas"? su jo

!**•>*>,

KUR NEISI KANADOJE

The

KANADOS DIDŽIAUSIA DETALINĖS
PREKYBOS ORGANIZACIJA

BŪSITE PATENKINTI PREKĖMIS 
arba

BUS SUGRĄŽINTI PINIGAI”

F A TO N vTr ras-sa •°LšiAA I I" patarnavimui

% v.

EATON’S su 56 krautuvėmis, 4 paštu užsaky
mų centrais ir su virš 260 užsakymų biurų 
aptarnauja kraštą nuo vandenyno iki van
denyno; yra pasirengęs ir gali jums patar
nauti Įvairių rūšių prekėmis prieinamomis 
kainomis. Jūs galite pirkti pasitikėdami, nes 
mūsų prekės garantuojamos jau nuo 1869 . . .

'EATON’S of CANADA

w

(Atkelta iš 2 psl.) ti iš Lietuvos.kytas virtuožu violėhčelistu paleitsąs.menininkas, dabar studijuoja."Ir- kucke. Sesuo Marytė 1954 m. išvyko į Novojęrodą, vyras yra 
KANADA IR COLO?»IBO i Norilske. dirba kaip gydytojas. 

PLANAS ; Jonas Ceplys mirė vėžiu. Dane-(CSc). Colombo plano atžvn- \ leyičiūtė Anelė, paleista į Lie- giu Kanada yra trečias didžiau-| tuvą. Dausa Kazimieras, dirbęs Įsias aukotojas. Pradžioje šis pla- Kauno un-te. Grėbliauskaš - 
į nas buvo sukurtas Britų V aisty- i Grėbliūnaš. buv. švietimo minis- Įbių Bendruomenės ribose ir tu-: terijos ■ juriskonsultas. Turėjo ! rėjo tikslą padėti tos bendruo- • tris brolius, du bene bus mirę. I menės atsilikusioms tautoms. ’ ! Kai prie jo prisidėjo JAV, jis pa- Į i sidarė tarptautinis. ■i Per pastaruosius 5 m. Kanada ' davė pagal šį planą $128 milijo- i j nūs. Iš tos sumos $21 milijonas, i sunaudotas pastatymui 121 gar- ■ vėžių Indijos geležinkeliams? Be

Dirba kaip normininkas. Jurgelevičius Juozas, dirba elektromonterio darbą. Gyvena su žmona, uošve ir pusantrų metų dukrele Birute. Abu atliko po pen- keris metus priverčiamojo darbo bausmę Vorkutoje. Kačergytė Zoja ir sesuo Jadvyga. Labai
VILNIEČIU NUTARIMAI

yVasarįo 5 d. VKLS-gos St. Ca- : kia daugiau informacijos ir rek
lamos. Tam peržiūrėtas ir priim
tas atsišaukimas į pasaulio lietu
vius, kuris greitu laiku pasirodys 
spaudoje.

Surasti platesnį pasisakymą 
kos anglu " kalboje leidžiamos Vilniaus bei vilniečių reikalais 
knygos vajaus komiteto iždinin- mūsų spaudoje yra retas atsitiki- 
kas J. Cicėnas padarė pranešima, mas- Todėl nutarta išreikšti vie- 
kiek išsiuntinėta auku lapų ir šą padėką detroitiečiui laikrašti- 
kokie to vaisiai. Pasirodo, kad šį ninkui Al. Gimantui už Vilniaus 
vilniečių darbą Amerikos lietu
viai nuoširdžiai remia. Yra vil
čių, kad ir kiti neatsiliks. Priei
ta vieningos nuomonės, kad rei-

tharines skyriaus pirm. K. Bėgu
sio bute įvyko Toronto atstovų ir 
St. Catharines vilniečių pasita
rimas.

Jame dalyvavęs dr. A. Šapo-

kas J. Cicėnas padarė pranešimą. mas. Todėl nutarta išreikšti vie

pašalintiVienas-du ir
KRŪTINĖS 
PERSIŠAL
DYMO 
skausmai
Štai kaip:

1 — Ištrinkite Buckley's White Rub krū
tine, kokio ir nugarq, pajusite, kad ky
lanti šiluma palengvins skausmus.
2 — Įkvėpiant nuo kūno šilimos garuo
jančius vaistus, su kiekvienu įkvėpimu 
mažės sunkumos — tai ir yra White 
Rub's vienos - du smūgis, kuris greitai 
pašalino nuo krūtinės sunkuma. Nesu
tepantis krėmos susideda iš 7 slogas nai
kinančių vaistų — 59c visur.
GRĄŽINSIME PINIGUS PADVIGUBINĘ, 
jei nebūsite įtikinti, kad BUCKLEY'S 
WHITE RUB yra GERIAUSIAS ir GREI
ČIAUSIAI veikias vaistas, kokį jūs bet 
kada esate vartoje.

N-184-Dept. TZ

klausimo ir vilniečių parėmimą 
spaudoje. Bet griežtai reaguoti 
prieš pasisakymus “Darbininke”.

Buvt> daugiausiai apsistota ir 
svarstyta lenkų spaudos gyrima
sis apie naująją bičiulystę lietu
vių su lenkais. Girdi, dabar emi
graciniai lietuvių vykdomieji or
ganai iš pagrindų persitvarkė, 

.persigalvojo ir patys ėmėsi ini
ciatyvos, o toks sąžiningas persi- 
galvojimas atneš gerus rezulta
tus. •

Mes vilniečiai prie pasitarimų 
neprileidžiami, visuomet palie
kami už durų, bet šiuo kart 
sprendžiant taip svarbų mūsų 
gimtųjų namų reikalą, mes ne
galime pasilikti antraeiliais as
menimis. Reikalaujame kur yra 
sprendžiami mūsų reikalai turėti 
lygų balsą. Vilniečiai turėdami 
seniausią ir didžiausią savo re
zistenciją — 20-ties metų rezis
tenciją prieš lenkus turi teisę ją 
ir atstovauti. Vieningam spren
dimui tuo reikalu nutarta tuč
tuojau susirišti su S-gos Centru.

• ~" • • z: .. • ■ ■ - c • .•timo ministerijos inspektoriusP. Papečkys dirba kaip siuvėjas, 'mokėjo Mitiūnas ir už gražias Juozas Pelikša gyvena su tėvais, I ’ ' ’ ’ _ ’ 1 'bausmę jau atlikęs. Jonas Re- i Tegu sukemunistintos karvutės gelskis gyveną su žmona ir %. .—- , ,dviem sūnumis. Dirbo prie sta-j tybes. o vėliau buvo motoristas. Perkelti į Krasnojarsko miestą. Algirdas Sįiesoraitis, tarnavęs finansų ministerijoje. Su juo yra ir trys sunūs. Gyvena kartu su žmona. Su šeima suėjo tik 1952 m. Trėmimu metu 1941 m. bų-! vo atskirtas ir nubaustas 10 me-1 
tų. Šeima buvo išgabenta į Ir- kucką. Buv. medicinos studentas Juozas šalaševičius dirba felčerio darbą. Atsargos kapitonas Šinauskas mirė 1955 m. birželio mėn. Žmona serga ir guli Krasnojarsko ligoninėje. Matygine gyvena du sūnūs — Eduardas ir Lėliukas. Tvariniai. - trėmimų metu vaikai buvo atskirti, bet dabar gyvena drauge. Duktė Danutė serga džiova. Algis yra puodininkas Krasnojarsko mieste. Stepas Vanulaitis — gimęs 1932 m. Labaigabus poetas ir tapytojas. 1955 m. paleistas į Kauną. Jonas Voreikis, buvęs kunigų seminarijoje. Vaškelis, buv. matininkas. dirba topografijos skyriuje. Buv. docentas Antanas Verksnys. Sesuo kažkur priverčiamųjų darbų stovykloje. Algy- . tė Veršelaitė buvo nubausta 10 metų, bet paleista Lietuvon. Paulius Vilkas, buv. miškininkas, dabar dirba kaip topografas. Agr. Steponas Vilys dirbo Grebino sovehoze. Žmona su 9 metų sūnumi atvyko 1954 m.

ELTA prašo atsiliepti p. Ma- 
sionį svarbioms žinioms apie sa
viškius gauti; Survilų Henriką ir 
Edmuntą, Juozo sūnų.

Prašomas atsiliepti p. August 
Kūhn, kuris nepriklausomoje 
Lietuvoje tarnavo eksporte.

ELTA.

— Varšuva. — Gniezdo arki
vyskupijos sufraganas vysk. Ba- 
roniak, suimtas 1953 m. ir už 
akių nuteistas 12 metų kalėti, iš 
kalėjimo perkeltas į saleziečių 
vienuolyną Poznanės vaivadijoj.

— Medellinas. — Kolumbijos' 
vyriausybė visiškai uždraudė ko
munistų partiją.

lubas ir už dar gražesnį stogą.

— Maskva. — Pravda padarė, staigmeną išspausdindama straipsnį paminint} 1919 m. buvusio Vengrijos komunistinio diktatoriaus 70 m. sukaktį. Pabėgęs iš Vengrijos jis gyveno Maskvoje, bet 1930 m. išnyko ir lig šiol niekur nebuvo minimas, net enciklopedijoje. Pasirodo, jis yra miręs, bet kada ir kaip, neskelbia- ' ma. Greičiausia jis buvo likviduotas kaip trockistas.
SUTAUPYKITE $30 

SINGER
DIDŽIULIS 

IŠPARDAVIMAS

Tik
S2.00

SIUVA PRIEKIN

KILNOJAMA 
ELEKTRINĖ

PILNA KAINA

S29.50
Kaina sumažinta 

nuo $59.50

SIUVA ATGAL

5-kių metų garantija
Pilnai atnaujintos, elektrinės, kilnojamos, su visais priedais, su odiniu apdangalu, 
siuva pirmyn ir atgal — su nauja siuvimo šviesa — nauja kojine kontrole — 
25 ar 60 ciklų motoras. Pilnai pakeistos su haujomis Imperial gamybos dalimis.

Atvykite, teiefonuokite ar rašykite
VELTUI PADEMONSTRUOJAME 100 MYLIŲ RADIUSE.

IMPERIAL SEWING MACHINE 
Co. Ltd. / •

289 COLLEGE ST., TORONTO /prie Spodina/. Tel. WA. 1-5161
99 KING ST. SOUTH, WATERLOO. TEL. SH. 2-6853

DOVANŲ SIUNTINIAI I SOV. SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME 
MAISTO, TEKSTILĖS ir VAISTŲ bei kitų da- 
lykų persiuntimą
JAU LAIKAS SIŲSTI KALĖDŲ DOVANAS;

Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir kt. informacijų paštu.

Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JŪS GALITE PILNAI pasitikėti Kanados di
džiausia ir labiausiai patyrusia dovanų siunti
nių persiuntimo firma

INTERNATIONAL GIFT PARCEL 
SERVICE

1176 SHERBROOKE ST. W. - Tel.: BElair 4860 
' Montreal 2, P.Q., Canada. mL '
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Kęstas KHčhis mirė sausio 21 
d., palaidotas sausio 25 d. Vilniu
je Antakalnio kapinėse. Jis bu- 
yęs ’’ištikimas kom. partijos sū
nus”, 49 m.

Karo metu jis vadovavęs lie
tuvių vaikų namams ir mokyklai 
Taškente. Paskutinius 6 metus 
buvęs vyr. melioracijos valdy
bos prie LTSR min. tarybos vir
šininkas. Jo pavaduotojas Velič
ka, Šilutės mašinų - melioraci
jos stoties direktorius Kriščiū
nas.'

Ąp,L Venc)ovo 50 metų sukak
tį (sausio 7 d.) “Tiesoje” pamini 
Korsakas. Rašo nemažai, išvardi
ja knygas ir “nuopelnus”, bet 
taip ir nepasako ar jis įstojo į 
partiją?

Viešas sukaktuvininko pager
bimas įvyko Vilniaus konserva
torijos salėje. Ten partijos, mi
nistrų .tarybos ir augšč. sovieto 
vąrdū sveikino Niunka, rašytojai 
ir tt. Bent iš “Tiesos” nematyti, 
kad bent vienas jį būtų pavadi
nęs kpm. partijos nariu. Niun
kos sveikinimo pabaigoje linki
ma sveikatos ir ilgų kūrybingų 
metų kovojant už didįjį “visos 
pažangiosios . žmonijos tikslą — 
už. komunizmo pergalę”. Bet 
pąts Venclova, dėkodamas mi
nėjo tik apie darbą tarybinei 
liaudžiai, apie savo ryšius su ta
rybinę liaudimi. ••

Šeduvos MTS direktorius Mi
siūnaitė, vyr. inžinierius Jurkov- 
iiayęcas, dirbtuvių vedėjas Ku- 
ročkinąs, pąrtinės organizacijos 
sekretorius Morozas, traktori
ninkų tarpe minimi Kalesas, me
chanikas Ilinskas.

SSSR augšč. sovieto sesijos 
metu iš lietuvių kalbėjo, Snieč
kus, M. Šumauskas, Venclova. 
Pirmieji du džiaugėsi Nemuno 
hidroelektrinės jėgainės statybos 
pradžia. Šumauskas nusiskundė, 
kad dar nieko nepadaryta atsar
ginių auto dalių gamyklos staty
bai Vilniuje. Tai esą pavesta Au- 
tomob. pramonės ministerijai

(Maskvoje). Venclova nusiskun
dė, kad mokyklų statybai biu
džete skirtųjų lėšų tegalį užtekti 
vos 7 mokykloms. Jis prašė pri
dėti dar 5 milijonus rublių.

Rusų kalba išleista A. Strazdo 
eilėrąščių rinkinys “Dainuoju ne 
dėl garbės”, numatoma, esą, ne- j 
trukus išleisti Putino “Altorių 
šešėly” ir J. Jovaro eilėraščių! 
rinkinį.

Kauno viena vidurinė mokyk
la pavadinta Komjaunimo var
do vid. mokykla. Jos direktorius 
yra J. Bačiulis.

Kauno VI vid. mokyklos di
rektorė Dačinskaitė.

Donelaičio mirties 175 m. su
kakties proga išleistas poeto išli
kusių rankraščių fotokopinis lei
dinys. Jame yra fotokopijos “Pa
vasario linksmybių”, “Vasaros 
darbų”, fragmento apie Seimą ir 
dviejų Donelaičio laiškų. Leidinį 
išleido Liet. Mokslų Akademija, 
paruošė filolog. m. kandidatas L. 
Gineitis, apipavidalino dail. F. 
Juzėnas, redagavo K. Korsakas. 
Knygos išleista 1.500 egz. Joje 
yra 49 psl.

WINNIPEG, Man
Šeštad. mokyklos mokyt Jo

nas Rąčys studijom išvyko į Či
kagą. Tą proga mokyklos tėvai 
E. ir V. Januškų bute suruošė iš
leistuves ir įteikė dovanėlę — 
parkerį.

Užgavėnių—dainų vakarą su
ruošė parapijos choras, vadovau
jamas vargonininko J. Sodaičio, 
šeštadienį prieš užgavėnes. Pro
gramoje pasirodė vyrų, moterų 
ir mišrus chorai ir oktetas. Links

TIP TOP TAILORS

populiariausias 
sukirpimas 
Kanadoje 

Tip Top Taker’s 
“TRIM LOOK”

siūti pagal išmatavimą

Ranka sukirpti ir pasiūti pagal išmą- 
tayimq iš puikiausios angliškos vilnos.

2-jų gabalu
"TIP TOP7' RŪBAI

Tip Top's "TRIM LOOK" sukirpimo 
rūbai turi siauresnius atlapus ir pe
čius, sukirptus pagal natūralias kūno 
linijas. Tip Top firmos įvesti Kana
doje ir dabar nešiojami nuo vandeny
no iki vandenyno.

Garantuojame, 
kad būsite 

patenkinti, arba 
sugrąžinsime 

pinigus.

TIP TOP 
ĮSTAIGOS 

YRA 
KIEKVIC- 

NAME 
MIESTE

DUODAME KREDITAN 
IT-55-3

HAMILTON, Ont,
Šy. Kazimiero šventės proga 

kovo 3 d. 7 v. v., šeštadienį, sve
čias kunigas klausys išpažinčių. 
Sekmadienį 9 vai. šv. Mišių me
tu Hamiltono ateitininkų bendra 
šv. komunija. Prašome ir visus 
tikinčiuosius dalyvauti. Po pa
maldų parapijos salėje ateitinin
kams agapė. • ,

Kadangi kovo 4 d. bus rodo
mos lietuviškos filmos, tai šv. 
Kazimiero šventės akademija 
nukeliama į sekantį sekmadienį, 
tįy. kovo 11 d. parapijos salėje 5 
vaL pp. Akademijos metu pa-; 
skaitą skaitys teisininkas V. Už
upis. Po to meninė dalis.

At-kų kuopos valdyba.
Vasario 16 gimnazijai Remti 

Komisijos atsišaukimas
Hamiltono lietuviai iškilo iš 

laisvojo pasaulio tautiečių tarpo 
savo nuolatinėmis aukomis. Ir 
taip jau šešti metai. Be jokio 
atoslūgio, be nuovargio Tamstos 
savo geruose apsisprendimuose 
tolydžio evoliucijonuojąte į ge
rąją pusę. Ši hamiltoniečių vie-

mojoje dalyje suvaidinta “O kur na gražiausių būdo ypatybių ir
buvai dieduk mano”. Dieduką 
vaidino Vai. Simanavičius, o Bo
butę — Elena Januškienė.

Vasario- 16 minėjimas įvyko 
sekmadienį, vasario 19 d. Iš ryto 
buvo atlaikytos ta intencija šv. 
Mišios, o po pietų parapijos salė
je įv.yko minėjimas, kuriam va
dovavo ir įžanginį žodį pasakė J. 
Demereckas. Po to sekė Jurgio 
Januškos paskaita.

Meninėje dalyje Danutė De- 
mereckaitė deklamavo, Arūnas 
Bujpkas gitara paskambino. Po 
to sekė scenos vaizdelis “Eglu
tės Sodinimas” — lietuviško miš
ko simbolika. Girininką vaidino 
J. Demereckas, kenčiantį ir my
lintį savo kraštą lietuvį — Vyt. 
Radzevičius. Parapijos choras iš
pildė keletą dalykėlių.

J. A. Čingai* nusipirko namus 
ir krautuvę. Tai jau penkti lietu
viški prekybos namai Winni- 
pege.

M. ir Jurgis Januškos, “Jet” 
transporto savininkai, nusipirko 
Cadilac.

Bažnyčios statybą tęsti prama- 
toma šį pavasarį..

Parapijos rėkolekcijos įvyks 
savaitę prieš Verbas, t.y. kovo 
22-25 d. Baigsis Verbų sekma
dieniu. Jas pravesti sutiko, Tėvas 
Anicetas Tamošaitis, SJ.

Siuntiniai į Lietuvę
LIETUVIŲ BENDROVĖ OVER
SEAS CARGO CO., atstovaujan
ti didelę anglų firmą HASKO- 
BA LTD., Londone, siunčia į 
LIETUVĄ ir kitus kraštus siun- 
mis, maistu, avalyne, vaistais ir 
tinius su vilnonėmis medžiago- 
kit. 100% garantija — pilnas 
draudimas. Visus reikalingus 
mokesčius sumoka siuntėjas, ga
vėjui mokėti nieko nereikia. 
Siuntiniai siunčiami iš Londono, 
Anglijos, tad labai greitas prista
tymas.

Prašykite mus siunčiamų 
LIETUVĄ gėrybių sąrašo:

OVERSEAS CARGO CO. 
4426 So. Rockwell St., 

Chicago 32, 111. 
Tel: YArds 7-4337.

i

padrąsino mus trečią kartą pra
šyti paramos mūsų lietuviškoms 
gimnazijoms tremtyje.

Šia proga norime trumpai in
formuoti, ką Tamstos, gerieji 
tautiečiai, šioj srity padarėte:

1953 metais per 4 mėnesius 
gimnazijoms gauta $376,73;

1954 m. — $1.853,13;
1955 m. — 1.945,93.
Viso pajamų per 2 metus ir 4 

mėn. — $4.175,79. Į šią sumą įei
na ir 1954 m. $738,25 bei 1955 m. 
$361,50 vajų aukos.

Norėtume, kad ir šių metų 
rinkliava po namus duotų gra
žių vaisių. Dabar Hamiltone vei
kia nuolatiniai 7 rėmėjų būreliai 
Vasario 16 gimn. išlaikyti ir 3 
būr. Saleziečių liet. gimn. Itali
joje paremti. Viso juose yra apie 
160 lietuvių, aukojančių mėne
siui po $1, apie 10 po $2 ir 8 po 
$3, o dirbančių mūsų kolonija 
priskaito apie 700. Šio aukų va
jaus pagrindinis tikslas — papra
šyti paramos gimnazijoms ir iš 
tų 500 tautiečių, kurie nėra nuo
latinių rėmėjų eilėse.

Vajų pradėsime kovo 4 d.’ ir 
norime baigti balandžio 30 d. 
Aukų rinkėjai aplankys Tamstas 
namuose, paprašydami aukos 
šiems tikslams:

1. Vasario 16 gimnazijos Vo
kietijoje išlaikymui,

2. Vasario 16 gimn. rūmų įsigi
jimo skoloms mokėti ir

3. Soleziečių gimnazijai Itali
joje paremti.

Aukotojai prašomi patys apsi
spręsti ir pasirinkti kiek ir ku
riam reikalui paaukoti.

Vasario 16 gimnazijos Komi
sijos Hamiltone valdybą sudaro: 
Jonas Mikšys — pirmininkas, 18 
Barton St. W., tel. JA. 9-8593, 
kartu yra ir komisijos adresas; 
Marija Kežinaitytė — sekreto
rius, 24 Stirtcn St., tel. JA. 9-8441 
ir Stasys Bakšys — iždininkas, 
38 Stanley St., tel. JA. 9-4662. 
Visais vajaus reikalais prašome 
kreiptis nurodytu adresu.

Tikėdami, kad šis mūsų kreipi
masis ras Jūsų, Gerieji Hamilto- 
niečiai, širdyse pilną pritarimą ir 
savo aukomis, nesvarbu kokia ji

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

TURIME PARDAVIMUI ŠIMTUS {VAIRIŲ RŪŠIŲ NAMŲ, APARTMENTŲ, BIZNIŲ IR T. T.

MŪSŲ CENTRINE JSTAIGA YRA VIENA IŠ DIDŽIAUSIŲ TORONTO FIRMŲ, GERIAUSI ASMENIŠKI KABI- 
NETAI, {VAIRŪS PATOGUMAI IR T. T.

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

TUOJAU GALITE PRADĖTI MOKYTIS PARDAVĖJO AR MENEDŽERIO DARBUI.

Gerai uždirbsite iš karto
Finansinė pagalba

ATVYKITE IR PASIKALBĖSIME, BE JOKIŲ ĮSIPAREIGOJIMU.

KREIPTIS: MISS GRAHAM, KASDIEN 4-5, >R MR. CARTER 7-10, SUŽINOSITE VISAS DETALES.

TeL tvA. 4-9351

BIRD AND CARTER REAL ESTATE LIMITED
1207 Bay Street, Toronto

Head Office

bebūtų, neatsisakysite paremti 
jos reikalingus, savo ir gimnazi
jos vardu nuoširdžiai dėkojame.

Jūsų Vasario 16 g. R. Kom-
(Atsišaukimo pradžia praleis 

ta. Red.).
Nepriklausomybės šventė pa

minėta vasario 19 d. iškilmingo
mis pamaldomis, o 5 vai. v. apyl. 
v-ba šventę atžymėjo oficialia 
dalimi ir koncertu Westdale Col
legiate salėje.

Apylinkės pirm. Ą. Vainaus
kui minėjimą atidarius ir atsisto
jimu pagerbus žuvusius už Lie
tuvos laisvę girdėjome reto nuo
seklumo ir labai įdomią svečio, 
JAV Liet. B-nės pirm. St. Bąrz- 
duko paskaitą.

Po paskaitos sveikino miesto 
v-bos atstovas, p. Hyder, latvių 
ir estų atstovai.

Meninėje dalyje girdėjome Al
doną Stempužienę iš Clevelando 
ir Vacį. Verikaitį iš Toronto.

Minėjimas baigtas Tautos him 
nu. Dalyvavo tik apie 300 lietu
vių, mažiau nei kuriais kitais 
metais, nors pats minėjimas bu
vo surengtas be priekaištų. Gal 
mažokai tautiečiai buvo paragin
ti spaudoje?

• Po minėjimo apyl. v-ba Pr. Sa
kalo namuose surengė svečiams 
vakarienę. „ ' ■

Gimnazijų rėmėjų padidėjo 
dviem naujais nariais. Vasario 16 
gimn. nuo vasario 1 d. sutiko 
remti knygnešio duktė Darija 
Sragytė - Viskantienė, RR 6, 
Aylmer, Ont. Ji įrašyta į St. Pi
lipavičiaus vadovaujamą būrelį.

Kun. dr. J. Tadarauskas, jau 
trečius metus reroiąs Vasario 16 
gimn., nuo va®rio 1 d. įsijungė 
ir į saleziečių gimn. rėmėjų ei
les. Jis įskaitytas į Z. Orvido va
dovaujamąjį būrelį. Abu naujieji 
lietuviško fronto kovotojai pasi
žadėjo aukoti mėn. po $1.

Į “Dainavos ’’ansamblio kon
certą, atrodo, veik trečdalis sve
čių suvažiuos iš apylinkės kolo
nijų, o nemaža turėsime ir iš ka
nadiečių tarpo.

Norėčiau dar kartą įtikinti Ha
miltono ir apylinkės lietuvius, 
kad šį koncertą praleisti, pagai
lint jam dolerio kito, būtų labai 
didelis prasižengimas lietuviš
kam reikalui. “Vedybos be pirš
lybų” yra puikus ir begalo leng
vas ir spalvingas muzikinis vaiz
delis iš lietuviško kaimo: čia ir 
vaidyba, ir šokiai, ir dainos, ir 
muzika, ir puikios dekoracijos, 
ir dar puikesnis apšvietimas, ku
rį ansamblis atsiveža iš Čika
gos. Vien tik apšvietėjui rengėjai 
moka $150. Vytauto Didžiojo 
kantatoje girdėsime mūsų galin
gą chorą, Metropolitan operos 
solistą A. Brazį, pianistą VI. Ja- 
kubėną ir dvigubą kvartetą. Vi
sa tai yra sujungta į vieną ištisi
nę muzikos ir dainos grandinę.

Čia yra būtina paminėti tau
tiečiams, kad rengėjai nori visus 
hamiltoniečius sutraukti dėlto, 
kad ir ateityje reikėtų nors pro
rečiais ką nors įspūdingesnio su
rengti. O tas gi daug kainuoja! 
Jeigu tad visi didžiąsias progra
mas lankysime, būkime tikri ir 
ateityje atsiras organizacijų, ku
rios jomis pasirū/ins.

Hamiltoniečiai visada bilietų 
gali gauti pas TF v-bos narius, o 
iš tolimesnių vietovių prašome 
rąšvti p-lei L. Skripkutei, 133 
Bold St. arba St. Bakšiui, 38 
Stanley Ave., Hamilton, Ont.

Sk. St
Reikia nakvynių! Labai malo

nu priminti hamiltoniečiams 
nuoširdumą prieš metus, kada 
80 čiurlioniečių buvę apnakvy-

dinji pas lietuvius labai greitai ir 
be didelio vargo.

Šį kartą tuo pačiu reikalu vėl 
kreipiamės į Jus, Mielieji Ha- 
miltoniečiai. Reikia apgyvendin
ti vienai parai 47 dainaviečius 
(virš 20 jų turi nakvynes pas pa
žįstamus). Tuo reikalu v-ba įga
liojo rūpintis P. Kanopą. Kada 
jis į Tamstas kreipsis, būkite 
malonūs ir neatsisakykite pa
galbos. Taip pat reikės ir 15 ma
šinų išvežioti svečius po butus. 
Kas galite, padėkite. Prašome 
skambinti P. Kanopai LI. 5-2703.

Dąinaviečiai į Hamiltono CNR 
gelež. stotį atvažiuos kovo 17 d. 
7 vai. 45 min. rytą, o iš Hamilto
no į Torontą išvyks kovo 18 d. 10 
val£ rytą.

Dainaviečių atvykimą padary
kime visų mūsų gražiąja švente!

TF Ham. skyriaus v-ba.
Šį -šeštadienį rodomi brolių 

Motuzų lietuviški filmai — svar
biausi Lietuvos istoriniai įvykiai 
ir mūsų kaimynų bei brolių 
amerikiečių tautinė veikla.

Mieli Tėveliai, atveskite ir sa
vo vaikučius ir parodykite jiems 
visiems tik iš pasakų pažįstamą 
Gintaro kraštą. Gražų žingsnį 
padarė St. Catharines LB valdy
ba, nupirkdama vietos šeštadie
ninei mokyklai bilietus. Taip pat 
organizuotai atvyksta ir Wellan- 
do skautai.

Hamiltoniečiams patartina bi
lietais apsirūpinti dar šią savai
tę. Prie įėjimo galės jų pritrūk
ti. Platintojai yra pažymėti šio 
puslapio skelbime. Dar kartą 
primename, kad filmai prasidės 
punktualiai 5 vai. v. Royal Con
naught Hotel, Crystal salėje. Vi
sų tautiečių prašome prisilaiky
ti punktualumo, o su mažesniais 
vaikais atvykti pusvalandžiu 
anksčiau. Tad šį sekmadienį, ko
vo 4 d., visų keliai veda tik į SLA 
Hamiltono 'kp. rengiamus fil
mus! K. B.

JAVALSTYBČS
LRKSA šiemet sueina 70 me

tų. Sukaktis iškilmingai bus pa
minėta spalio mėn. per kongresą 
Bostone, bet minėjimui yra ski
riami visi metai ir jis pradėtas 
stipendijų vajumi. Oficialus ju- 
bfliejaus atidarymas įvyko vasa
rio 14 d. Wilkes Barrie, Pa., iš
kilmingomis pamaldomis ir ban
ketu. Sukakties proga šiemet iš
eis ir Susivienijimo istorija, pa
rašyta kan. dr. F. Kemėšio ir dr. 
A. Kučo.
VOKIETIJA

Norvaišas Feliksas, gimęs 1909 
m. VI. 4 d., Mažeikiuose, paskutįr 
nio karo invalidas, buvęs sanita
rijos puskarininkis, palikęs šei
mą1 Lietuvoje, mirė tragiškai 
1955. XII. 31 d. Hamburg - Alto
na, Daimlerstr. 44, tremtinių sto
vykloje. Palaidotas Hamburg - 
Ohlsdcrf miesto kapinėse.

Juozas Balnius, gim. 1887. VIII 
15 d. Prūseliuose, darbininkas, 
mirė Salzgitter-Lebenstedt 1955. 
I. 5 d., palikdamas 9 suaugusius 
vaikus, sukūrusius savo atskiras 
šeimas. Palaidotas Lebenstedto 
kapinėse.

Hamburge BALFo Emigraci
jos skyriaus vadovavimą perėmė 
Jieva Banevičienė, ilgesnį laiką 
sėkmingai dirbusi VLIKo būsti
nėje. Lietuvių, norinčių emig
ruoti, skaičius diena iš dienos 
auga.
PRANCUZUA

Lietuvos atstovas Prancūzijo
je dr. S. Bąčkis vasarių 10 d. at
šventė 50 metų sukaktį. Pr. metų 
lapkričio 18 d. suėjo 25 metai, kai 
dr. S. Bačkis yra diplomatinėje 
Lietuvos tarnyboje. Ta proga jis 
gavo sveikinimų ir linkėjimų iš 
savo draugų bei artimųjų.

Br. Kasiulienei sausio gale bu
vo padaryta sunki operacija. Da
bar ji jau yra grįžusi į namus ir 
jos sveikata gerėja.
ITALIJA

Nepriklausomybės šventė Ro
moje paminėta vasasrio 12 d. iš
kilmingomis pamaldomis, kurias 
atlaikė ir gražų pamokslą pasa
kė kardinolas Pzzardo, o paskiau 
vyko minėjimas salėje. Čia pir
miausia pasakė kalbą Italijos LB 
Kr. Valdybos pirm. kun. V. Min
cevičius, kuris taip pat perskaitė 
šv. Tėvo, Italijos prezidento, ar
kivyskupo Samorė ir daugelio 
kitų augštų dignitorių sveikini
mo telegramas. Po to kalbėjo se-

SUDBURY, Ont.
Lietuvių Namų statymo reika

lu iki šiol būdavo kartais pakal
bama, pasiginčijama, bet kalbos 
palikdavo kalbomis. Mes savo 
parengimams nuomodavome sa
les, kur gaudavome ir kokias 
gaudavome, o kartais ir iš viso 
neįmanoma gauti. Paskutiniu 
laiku susidarė iniciatorių grupė, 
kuri aplankys visus lietuvius ir 
rinks pasižadėjimus akcijoms 
pirkti. Susidarius nemažam skai
čiui pritariančių būtų, šaukia
mas akcininkų susirinkimas, iš
renkama valdyba, paruošiamas 
statutas, parenkama vieta ir kiti 
su narnu statyba susiję reikalai. 
Namų statyba eitų lietuvių klu
bo narių ’-'akcininkų vardu. Į 
klubą nariais akcininkais galėtų 
įeiti kad ir visi lietuviai. Tuo 
būdu -niekas negalėtų skųstis, 
kad ne visų lietuvių vardu da
roma.

Kad lietuvių namai mūsų ko
lonijai reikalingi ir naudingi, 
negali būti dviejų nuomonių. 
Tai, pagaliau, ir mūsų tautinės 
ambicijos reikalas. Kitos tauty
bės, nė kiek negausesnės, turi 
savo sales, klubus. Lietuvių na
muose galėtų veikti ir šeštadie
ninė mokykla. Ją būtų galimą 
savuos namuos ir praplėsti. Čia 
būtų visi mūsų parengimai, ves
tuvės, krikštynos. Galima būtų 
įsteigti skaityklą ir biblioteką. 
Galėtų įsikurti ir jaunimo orga
nizacijos, kurių Sudbury nema
ža, bet nėra kaip pasireikšti dėl 
patalpų stokos. Lietuvybės išlai
kymui būtų tikrai daug laimėta.

Lietuvių namus čia yra leng
viau pastatyti negu kitur, nes 
tam ir IŲCO visada skirtų kele
tą tūkstančių, o dirbančių lietu-
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Perkant ar parduodant pamuš

HAMILTONE
kreipkitės į mūsų atstovą

vių yra apie 300. Iš viso lietuvių 
su vaikais, įskaitant ir apylinkę 
30 mylių spinduliu, yra apie 500. 
Turime čia ir patyrusių statybo
je lietuvių kontraktorių. Laisva
laikiais' galima būtų dirbti su 
talka, skaitant, pavyzdžiui, po $1 
už darbo valandą ir tatai paver
čiant akcijomis, kaip buvo pada
ryta Edmontone tokius namus 
statant. Namams pastatyti čia 
reikia tik vieningumo ir' parei
gingumo. Sudburiškis.

Tiilsonburg, Ont.
Nepriklausomybės šventės pro

ga vasario 19 d:, sekmadienį, bu
vo atlaikytos pamaldos. Šv. Mi
šios aukotos už kritusius ir da
bar tebekovojančius dėl Lietu
vos laisvės ir dienai pritaikintas, 
jautrus pamokslas ne vienam iš
spaudęs ašarą. Pamaldos baigtos 
Tautos himnu.

— Prieš dvi savaites Aylmer 
įvykęs Vasario 16-tos minėjimas 
davė apie $312 pelno, kuris visas 
paskirtas Tautos Fondui.

,— Jau ne pirmas kartas šioje 
tpylinkėje per didesnius paren
gimus dingsta skrybėlės ir net 
paltai. Ar nevertėtų ateity ren
gėjams pastatyti rūbinėj žmogų 
rūbams prižiūrėti, kad paskiau 
nereikėtų dingusių skrybėlių ar 
paltų iš gryno pelno atpirkti?Ne- 
atrodo, jog patys lietuviai tokiais 
tamsiąis darbeliais užsiimtų (to
kių didesnių parengimų metu 
pasimaišo ir svetimo, neaiškaus 
elemento).

— Apylinkės lietuvių šeštadie
ninė mokykla Velykų “margu
čiui” ruošiasi pastatyti vaidini
mą “Velykos”. Mokyklos vado
vybė prašo visą jaunimą labai 
aktyviai pamokose ir repeticijo
se dalyvauti. Pamokos: kiekvie
ną šeštadienį nuo 6 iki 8 vai. vak. 
St. Marry’s katalikų parapijos 
mokykloje, Tillsonburge.

— Norintieji naujai užsisąkyti 
ar pratęsti prenumeratą “Tėviš
kės Žiburių”, “Draugo”, “Lietu
vių Dienų”, “Laiškų Lietu
viams” ir “Eglutės” prašau kreip 
tis į Petrą Augaitį, BR 6, Till- 
sonburg, tel. 125 Ring 21 Stra- 
fcrdsviUė. Geriausia proga sek
madieniais prie bažnyčios po lie
tuviškų pamaldų.

— Norintieji gauti bilietų į

natorius, Romos universiteto 
prof^ istorikas R. Ciasca, kuris 
apžvelgė Lietuvos praeitį ir da
barties kančias.

Po minėjimo' sekė priėmimas, 
kuriame dalyvavo apie 200 žmo
nių —■ augštų Bažnyčios ir vals- 
tyoės pareigūnų bei diplomati
nio korpuso narių. Dalyvavo ir 
lenkų arkivyskupas Gawlina 
bei Lenkų ambasados prie Šv. 
Sosto patarėjas Msgr. Meysz- 
towicz.

Minėjimas buvo aprašytas pa
čių reikšmingųjų Romos bei Va
tikano laikraščių. Lietuvos ne
priklausomybės šventę paminėjo 
taip pat Italijos valstybinis ra- 
diofanas.

Romos lietuviai kasmet suruo
šia iškilmingus Nepriklausomy
bės šventės minėjimus. Šiemet 
jis buvo kuklesnis dėl stokos iš
teklių. Pernai minėjimo išlaidas 
padengė inž. Rudis, žinomas Či
kagos pramonininkas ir lietuvis 
patriotas. ‘
KOLUMBIJA

Vasario 16 Medelline, vado
vaujant apylinkės valdybai, gra
žiai paminėta. Išvakarėse per 
galingą Voz Libertad stotį buvo 
suruoštas radio pusvalandis su 
paskaita kun. M. Tamošiūno ir 
turiningu montažu. Taip kad'šio 
radio pusvalandžio klausiusieji 
buvo dar kartą gana gražiai su
pažindinti su maža, bet didvy
riška lietuvių tauta. Pačią Vasa
rio 16 d., per tą pačią Voz Li- 
•bertad stotį buvo duota vien tik 
lietuviškos plokštelių muzikos 
visą pusę valandos, tarpais pra
nešant, kad šiandien, visame pa
saulyje besiranda lietuviai, šven
čia savo tautos šventę.

Viešas minėjimas įvyko vasa
rio 16 d. vakare gražioje Belles 
Artės Salėje. Minėjimą atidarė 
svečias iš Ibauguės, kun. N. Sal
dokas. Po Kolumbijos ir Lietu
vos himnų sekė dr. A. Castrillo- 
no paskaita su nuoširdžiais lie
tuvių tautai ir lietuviams linkė
jimais. Meninėj daly pasirodė 
ne tik Medellino lietuvių, bet 
jau ir kolumbiečių mylima solis
tė Birutė Čepienė. Salė buvo už
pildyta lietuvių ir jų draugų ko
lumbiečių.

Iškilmingos pamaldos už Lie
tuvą buvo atlaikytos sekmadie
nį; vasario 19 d., saleziečių baž- - 
nyčioje. Pamaldas laikė ir tai 
dienai pritaikintą gražų pamoksr 
lą pasakė didelis Kolumbijos 
lietuvių draugas Mons. B. Car
dona. Jis kalba taip nuoširdžiai 
ir tokiu išgyvenimu visų mūsų 
vargų bei troškimų, kad atrodo, 
jog ir jis pats yrą viską tą išgy
venęs su mumis kartu.

Iškilmingų pamaldų metu gie
dojo solo B. Čypienė ir Medelli
no lietuvių choras.

Kolumbietiška spauda plačiai 
paminėjo šią mūsų tautos šven
tę. Straipsnius patalpino ir šven
tės minėjimo programą paskelbė 
eilė Medellino dienraščių. Buvo 
priminta Lietuvai padaryta So
vietų Sąjungos didelė skriauda, 
iškelta So v. Sąjungos apgaulės 
ir sutarčių nesilaikymas ir linkė
ta greitos nepriklausomybės.

Lietuvos vardas taip dažnai 
buvo minimas, turbūt, ir dėlto, 
kad Vasario 16 d. išvakarėse vy
riausybė visiškai uždraudė ko
munistų partiją Kolumbijoje. 
Lietuvos pavyzdys labai tiko jų 
darbeliams iškelti.

Medellino lietuviams džiugus 
ir malonus įvykis, lyg ir Vasario 
16 šventės apvainikavimas, tai 
yra galutinas Lietuvių Katalikų 
Komiteto nuosavybėn įsigijimas 
būsimai koplyčiai ir lietuviš
kiems namams didelio gražaus 
sklypo. Pirkimo aktas buvo pa
sirašytas kun. M T:amošiūno ir 
kun. N. Salduko, L. Kat. Komite
to pirmininko ir kasininko. Me
dellino lietuviai dabar jau tiki
si su laiku turėti ne tik savą kop
lyčią, bet ir lietuviškus namus 
su didele sale įvairiems parengi
mams, mokykla, biblioteka ir ke
letu butų. M. L.

Nuoširdžioi dėkojome už malonią ir • 
netikėtą staigmeną mūsų šeimai įtei
kiant vertingą dovaną ir suruošiant gra
žias vaišes maloniems musų giminėms ir 
kaimynams: gerb. kun. Rickui, ponams 
Vidmantams, Dambrauskams, Tuiny- 
loms, Jonuškouskoms, Mažeikoms, Stra- 
domskiams, Liutkams, Tamošauskams, 
Vasiliūnams, Ulbinoms, Galeckoms, Jeu- 
nerikoms, Žimantoms, Cvirkoms, Au- 
gustinovičioms sr., Augustinavičiacns ir. 
Kisieliui, Mitrouskoms, šimučioms, Rut
kauskams, Lukošioms, Vindošioms, Iva
nauskams, Žiogams, Mikiulskiui, Šilei- 
kiui ir broliams kun. Petrui ir Jonui Ažu
baliams. El«ė ir Stasys Ažubaliai.

Savi pas savus!
Auto molinų mechaninei darbai, tu-

R, TESLIA Real Estate
Sav. V. DUNDYSlef 108 ring 2 Strafordwille.P. A

Didžbali,
1294 KING ST. E., HAMILTON 

Telefonas LL 9*3558
ningoi .

Dufferin Garage
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LIETUKISKI APMASTYMAI
Psichologas pataiso
Almaus nuomonę dėl lietuviš

kosios studentijes Amerikoje 
ateities laiške komentavo Ame
rikos lietuvių jaunas veikėjas; 
Urbana universiteto jaunas 
mokslininkas: “Dėl pasisakymo 
‘“TŽ” apie studentų dienas: klys
ti bandydamas grupuoti studen
tiją ir ją skirdamas į “lietuviš
kos kilmės” . .amerikiečius, nes 
a) nėši matęs, kaip mūsų studen
tai yra izoliuoti amerikiečių 
universitetuose nuo čiagimių — 
sakyčiau mažiau kontakto, negu 
su mūsų vyresnio karta. (Tarpu
savy kalbama tik lietuviškai, 
nors ir su žargonu, tt.).\ b) Da
bartiniai mūsų studentai dar nė
ra tokie tipai, kuriems reikia 
tautiškumą duoti—juęse tik rei
kia tautinį susipratimą stiprinti, 
padėti išsilaikyti, gi lietuviškos 
kilmės amerikiečiuose (o tokiais 
tegalima pradėti skaityti tik da
bar pradedaųčius ar jau gimna
zijas lankančius. Šiuos kolegas 
reikės įsąmoninti tautinį susi- 

. pratimą. Jau bus pervėlu šnekė
ti apie nutautėjimą, bet reikės 
juose tautiškumą įskiepyti ir iš
ugdyti. Šilbajoris (Rimvydas) 
jau'magistras, Paties informaci
jai. Šiaip, mintys įdomios ir visu 

*» stiprumu pritariu minčiai, jog 
alumnai privalo organizuotis. Ta 
mintis ryški —”

Įdomus “Keleivis”
E. Žiliaus (Neustadt/Holst.) 

suredaguotas paskutinysis “Ke
leivis”, “Mažosios Lietuvos lietu
vių laikraštis” buvo skaitomas 
nuo A iki Z. Gražiai išspausdin
tas, pilnas įdomios nenuvalkio
tos medžiagos, “Keleivis” turėtų 
būti remiamas kiekvieno, kuris 
tiki ir kartoja “Prie jūros augš- 
taiti, prie jūros žemaiti”... Tai 
bene pats pigiausias laikraštis 
pasaulyje — metams $2.50, o už
sisakyti galima per A. Benderi, 
Hannover - Kleefeld, Kirchroe- 
derstr 99.

Kodėl mes vis 
paskutinieji?

skalijo lietuviai- pirmyn į televi
zija, šaukim SOS Lietuvai, ale 

. - ] ’ J. ‘ /
tautybė Niujorke dar programų 
neturėjo. Ačiū Jokūbui Stukūi

viltis, kad kapitono Vilčinsko 
“LD” mesta mintis lietuviams 
burtis į pelningą laivininkystės 
verslą prigys. O kodėl koopera
tyvo nejsteigus, o kodėl išisilais- 
vinusiai Lietuvai neparvežus 
tikro laivyno.? Lenkai jau pradė
jo su savo ”Wolna Polska”, negi 
mes jiems karalius ir maršalus 
gimdę dabar imsim ijr apsileisim. 
Būtų gera, kad lietuvių vado
vaujamos bendrovės kaip “Ne
ris” Niujorke Imtųsi iniciatyvos. 
Kodėl didesnėms lietuvių ma
sėms neleisti savo kapitalais sto
ti talkon, stiprinti pačią bendro
vę ir lietuvybę išeivijoje? Juo 
turtingesni būsime, tuo naudin
gesni įaųtai lietuvybei išlik

sime.

Tautos kovą viešumon
Iš tiesų gaila, kad takiam as

meniui pasisavinus lietuvių tau
tos partizanų judėjimo istoriją 
aprašančios knygos teises, iki 
šiol Daumanto “Partizanai” ne
pasiekė laisvojo pasaulio TV ir 
filmo. Iš tiesų gaila, kad vienui 
vienam Jokūbui Stukui pajėgus 
suorganizuoti kad ir kokią TV 
programą, Amerikos ir Kanados 
lietuviškieji veiksniai, atrodo, 
nėra suvokę šios technikos mil
žiniškos galios mūsų laisvės ko.- 
von patraukti Niujorko viešosios 
opinijos svorį. Niujorkiečiai ke
lias dienas tik ir tekalbėjo apie 
mėgėjiškai sugrūstą ir surežisuo
tą “dokumentinį filmą” “Raudo
nasis Košmaras”. Ners didesni 
TV filmo gabalai buvo suklijuoti 
iš sovietų ir vokiečių filmų (vie
noj vietoj europiečiai net lengvai 
atpažino vokiečių komiką Teo 
Lingen), filmas vistiek paliko 
neretą antikomunistinį įspūdį. 
Pasinaudojant panašia medžiaga 
ir lietuviai galėtų, kaip latviai 
seniai padarė, paruošti mielai 
visų graibstomus TV—filmo do- 
kumentarinius filmus apie Lie
tuvos užgrobimą, apie vykstan
čią laisvės kovą, apie nenumal-

: domas teises į laisvę ir pagrindi- 
t______ _ ! nes žmogaus teises. Deja, ant ke-
Kada mūsų laikraštininkai: lio stovi kaikurių veikėjų 1905

KLB KULTŪROS FONDO
ŠVIETIMO SKYRIAUS APLINKRAŠTIS NR. 1

pasaulis.

kad visi girdėtų. Tada jokia kita Kodėl Vašingtone
nėra lietuvių?
Pabėgėlių veikėjai dažnai nu-

praėjusiomis savaitėmis visdėlto i sistebi, kad Amerika turinti mi- 
tokia TV programa atsirado — ir lijenines Rytų Europos tautas— 
garsės milžiniškam didmiestyje lenkus, lietuvius, ukrainiečius,
ir jo aplinkumoje. Tik be TV pa
tyrimo šitokia lietuviška TV 
P’-OĮ. ’
akis dažnai nuobodžiavo.

vengrus.— o Valstybės Depar
tamentas neranda galimybės

programa užganėdino ausį, bet rasti tinkamų kvalifikacijų šių 
akis dažnai nuobodžiavo. < tautų kilmės amerikiečių užpil-

Lietuviai vėl bene pirmieji j dyti šiuos kraštus liečiančius 
pradėjo pinigą krauti laivinin- postus. Lenkai savo spaudoje 
kystės bendrovei steigti. Apstatė jau seniai šūkauja apie “diskri- 
koksai zulikas ir viskas iširo, minaciją” anglosaksų ir izraeli- 
kaip sniegas pavasarį. Reiktų tų naudai.

tautų kilmės amerikiečių užpil-

ii

KF Švietimo skyrius prašo ' 
bendruomenių apylinkių švieti- fyvių pobūvis, 
mo įgaliotinius kovo 18-25 d. or
ganizuoti vietose pedagoginę sa
vaitę su viešo pobūdžio paskai
tomis bei lituanistinių šeštadie
ninių mokyklų mokinių pasiro
dymais. Paskaitų temos turėtų 
daugiau liesti lietuviškos šeimos 
ir šeštadieninių mokyklų bend
radarbiavimą ar apskritai lietu
vybės išlaikymo klausimą.

KF Švietimo skyrius koyo 24- 
25 d. Toronte rengia Mokytojų 
Dienas.

Mokytojų konferencija (suva
žiavimas) įvyks kovo 24 d. Prisi
kėlimo parapijos muzikos studi
jos patalpose (III a.). z

Šeštadienio darbų programoje 
mokytojų posėdžiai su praneši
mais iš atskirų vietovių šeštadie
ninių mokyklų, jaunimo organi
zacijų bei klubų veiklos.

Paskaitos pedagoginėmis te
momis, ateities planų nustaty
mas, lietuviškojo jaunimo auklė
jimo bei mokymo aktualijos. - 
■. .i. ............. ru- r i ;

Kažin ar jie važiuotų?
Toks lietuvis dailės pirmūnas 

ir toks poezijos pirmūnas tokiam 
laikraštininkui neseniai pareiš
kė, kad jei ne šeimos ir dar vis 
neaiški padėtis Kremliuje, jie 
viską metę iš šio skurdo ir ka
pitalistinio purvyno” važiuotų 
Lietuvon. Pasak dailininko, gir
di, vistiek ir čia jie negalį kurti 
ko jie nori, bet tik tai ko nori 
pirkėjas, o poetas skundėsi, kad 
jis dūsta ir alpsta be savo krašto. 
Jei sovietai, tokias nuotaikas pa
jutę, Lietuvai suteiktų kultūri
nę autonomiją, net ir be garan
tijų laisvojo pasaulio reikalas 
lietuviu žemėje žlugtų visai.

Vaje, koks humanistas!
“Kas mane labiausiai suerzino 

buvo tai, kad Rusija visiškai ne
siskaitė su mažos tautos teisėmis 
ir savo iškilmingais pažadais. 
Tarptautinis bendradarbiavimas 
nėra galimas, jei tautų apsipren- 
dimas yra ignoruojamas ir Jung
tinės Tautos apeinamos tarytum 
jų nebūtų ...” Taip kalbėjo pre
zidentas Trumanas 1945 m., kai 
sovietai įsiveržė į Irano ameri
kiečių bendrovių eksploatuoja
mos naftos'šaltinių sritis. Skam
ba betgi gražiai, taip kaip ir su
stabdymas tankų siuntos ara
bams ir didžiulis triukšmas Kon
grese praėjusią savaitę kai Izra
elis (tiktai l.OOb.OOO gyventojų) 
Vašingtoną pagąsdino, jog tie 
tankai galį būti panaudoti pieš 
jį. Štai kodėl lietuviai turi tri
gubai daugiau dėmesio atkreipti 
savo informaciniam darbui. Al.

7 vai. vaje, konferencijos da-

pamaldos visose lietuviškose pa
rapijose už Lietuvos švietėjus.

3 vai. pp. Prisikėlimo parapi
jos auditorijoje vieša paskaita 
Juozo Brazaičio, iš Niujorko, te
ma: “Tautinio charakterio išlai
kymas jaunojoje kartoje”. Po pa
skaitos — meninė dalis — mo
kyklų pasirodymai.

Visi Švietimo darbuotojai, mo- 
• kyklos bei jaunimo klubai pra- 
i šomi atsiųsti, j šias Mokytojų 
Dienas savo atstovus.

KF Švietimo skyrius.
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BROMO SELTZER
siūlo Jums

29c buteliuką.

VELTUI!
Visicms mūsų bičiuliams — lietuviams 

BROMO - SELTZER siūlo 

reguliaraus dydžio BROMO buteliuką 

VISIŠKAI VELTUI

Norėdami gauti tik užpildykite r
žemiau pridedamą kuponėlį.

Įsitikinsite dabar be išlaidų, kodėl BROMO - 

SELTZER yra labiausiai Kanadoje vartojamas 

vaistas nuo galvos ar skilvio skausmų.

Patirsite kodėl milijonai kanadiečių gėriau 

pasirenka malonaus skonio BROMO-SELTZER 

skubiam skausmų pašalinimui.

BROMO-SELTZER LTD.
1266 Queen St. W.
Toronto, Canodo.

Didžiai Gerbiamieji,
Prašau man atsiųsti reguliaraus 29c dydžio BROMO-SELTZER 
butehukg VELTUI. Noriu "
SElTZER pašalino galvos

PAVARDE

išbondyti, koip greitai BROMO- 
skousmus ir skilvio negalavimus.

^GfSTlON

Pasiųskite šį ku

gausite VELTUI 
Bromo»Seltzer!

Dvi kandidatės į LRD 
premiją

Iš kultūros ir knyg; pasnlio
Iš 19 grožinės literatūros kny

gų, išleistų 1955 metais, slaptu 
Rašytojų D?jos narių balsavimu 
išskirtos dvi: Henriko Radausko 
“Žiemos daina” ir Leonardo An- 
driekaus'lyrikos rinkinys “Atvi
ros marios”. LRD premija $500 
bus paskirta už vieną šių dviejų 
knygų, kuri gaus absoliutinę bal
sų daugumų. Tai parodys jau 
vykstančio antrojo balsavime 
pasekmės. Balsavimo vokeliai 
turi pasiekti LRD-ją ne vėliau 
kaip kovo 7 d.

Pirmajame balsavime dalyva
vo daugiau negu pusė visų LRD

“ŽIURKIŲ KAMERA” TORONTE
Toronto' Prisikėlimo parapijos giau vidinio santūrumo. Labai 

komitetas ir Moterų Rėmėjų Bū-'gerai atliko savo vaidmenį Va- 
relis Toronto visuomenei padarė 
staigmeną, pakviesdami dramos 
teątro trupę iš Clevelando, JAV.

Jono Griniaus trijų veiksmų 
drama, pastatyta ir režisuota VIa 
do Braziulio, Clevelando dramos 
studijps vadovo. Režisieriaus pa
dėjėjas V. čečys.

Veiksmas vyksta Lietuvoje 
1947 m. Veikalo turinys pavaiz
duoja tęrorinį žmonių kaltinimą 
dėl partizanų laidotuvių. Vei
kalas dėl jame vaizduojamo ne
žmoniškumo ir sutirštintų niek
šiškų situacijų sunkus žiūrėti. 
Apie pastatymą jau buvo pla
čiau pasisakyta lietuvių ameri
kinėje spaudoje.

Jono Griniaus buvo užsimota 
parašyti klasikinę dramą iš bol
ševikinio teroro, vykstančio da
bartinėje Lietuvoje. Veikalas 
kurtas nusižiūrėjus į antikinę 
graiku literatūra — Sofoklio 
“Antigeną”. Ta pati didvyrių lai
dojimo scena, baudžiama despo
to Kreono. Antikinė Antigona 
atlieka laidojimo apiegas žuvu
siam savo broliui kovės lauke 
prieš Įstatymą. Užtai ji gyva pa
laidojama akmenų duobėje. Jos 
sesuo dėl bailumo nusilenkia 
Kreonui, ir jai dovanota gyvybė.

Šioje dramoje tas pats dvasi
nis konfliktas su valdžios įsta
tymu, ginant Dievo įstatymus, 
įrašytus žmogaus sąžinėje.

Tik čia partizanų laidojimo 
apeigose yra dar įvestas, katali
kų kunigas, bolševikų kaltina
mas organizavęs šias--laidotuves 
ir rezistentų dalyvis.

Išgauti prisipažinimą Joana 
Švelnytė įmetama išalkusių 
žiurkių, o kunigas Petras Gin- •^7 O
kus — troškulio kameron.

Norėdami dar labiau iš savo 
aukų pasityčioti, kankintojai 
siūlo vestuves per prievartą Jo
anai ir kun. P. Ginkui.

Tragiškas seserų susitikimas, 
vertimas prisipažinti ir fizinės 
bausmės vartojimas, nes pagal 
reikalą tardytojas skaldo tardo
miesiems galvas.

“Žiurkių kamera” duoda tik 
mažą dalelytę to siaubingo tero
ro, kurį kenčia jau 11 metų Lie
tuva. Dėl turinio negalima gin
čytis, tik veikalui trūksta sce- 
ningumo. Veiksmas vyksta visą 
laiką toje_pačioje tardymo ka
meroje ir įtampa nuo pirmojo 
iki paskutiniojo veiksmo neatpa
laiduojama. Tai vargina žiūro
vą, be to, perdaug veikėjai filo
sofuoja dialektinio matėrializ- 

! mo idėjomis. Drama tinka labiau 
skaityti nei scenai.

Aktoriai tokį sunkų veikalą 
suvaidino gerai. Ypatingai įti
kinantis buvo kun! Petras Cin
kus — Vladas Braziulis ir Joana 
Švelnytė — B. Nasvytienė. An
tanas Morkus, MGB tardytojas 
— V. Matulionis pradžioje vaidi
nimo buvo kiek per garsus, ki
tuose veiksmuose parodė dau-

ria Caigana, .MGB tardytoja — 
A. Bakūnienė. Ji pavaizdavo ge
rai plėšrią bestiališką ir savo gei
duliams -tarnaujančią moterį. 
Tekių moterų būta nacių sunai
kinimo stovyklose, tokių yra ir 
Sovietų Sąjungoje. Rusai tardy
tojai Aleksis Babrovas ir Ivanas 
Kamniovas — V. Bakūnas ir V. 
Cečys, kiek neįtikinamai atro
dė, lyg pernelyg suvargę. Tokio 
tipo žmonės yra geros mitybos 
ir drąsios akiplėšiškos laikyse
nos. Jie savo uždavinį atliko ge
rai. Tik neįtikėtinas Aleksio 
Babrovo atsivertimas — jame 
pabunda žmoniškas jausmas Jo
anai.

Toronte vyksta intensyvus me 
ninio gyvenimo tempas. Prieš 
savaitę matėme įspūdingą kun. 
Pacevičiaus statytą Vilių Tellį, o 
dabar štai Žiurkių kamerą. Tai 
vis labai rimti ir sunkūs veika
lai. Ar nevertėtų mūsų teatro 
žmonėms pagalvoti apie lengves
nių veikalų pastatymus. Lietu
vių visuomenė mėgsta scenos 
veikalus ir noriai lanko teatrą.

Clevelando vaidintojų trupė 
parodė didelio pasiaukojimo da
rydama tokią tolimą gastrolę Į 
Kanadą.

Tarp JAV-bių ir Kanados 
vyksta glaudus ne vien idėjinis 
bendradarbiavimas, kviečiant 
paskaitininkus, bet ir muziki
nius ir draminius vienetus.

Toks kūtlurinis bendradarbia
vimas kelia meninį kolonijų gy
venimą ir neša naujos dvasios.

Po vaidinimo režisorius VI. 
Braziulis ir B. Nasvytienė gavo 
daug gėlių. Publikos salėje buvo 
apsčiai. Iz. M.

— Muenchenas. — čionykščia
me universitete yra 12.659 stu
dentai. Jų tarpe 385 svetimšaliai. 
Moterų yra 2.680. Skaitlingiau
sias yra filosofijos fakultetas — 
turi 2.595 studentus.

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

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

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

veltui.

"VIENYBĖJE — GALYBĖ" !

TAUPYK 
SAVO KREDITO KOOPERATYVE 

“PARAMA” 
Indėliai apdrausti.

Augstos palūkanos.
Darbo valandos: antradieniais ir penk
tadieniais nuo 7 vai. vak. iki 9 vai. v. 

Šeštadieniais 2-4 vai. pp.
Būstinė: Lietuvių Narnoj 235 Ossing- 
ton Ave.z Toronto, Ont. Telefono- 
KE. 3027.
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BROMO SELTZER

ADRESAS

Key No. 109. MIESTAS PROV

(NCP). Šiandien milijonai 
Žmonių, kankinami galvos skaus 
mų ar skilvio negalavimų, varto
ja skubiai veikiantį vaistą, kurį 
prieš 68 metus išrado vaistinin
kas Isaac E. Emerson. Jo išradi
mas šiandien vadinamas Bromo - 
Seltzer.

Emersono vaistinėn ateidavo 
šimtai žmonių, kurie skųsdavosi 
galvcs skausmais. Emersonas, 
pats būdamas chemikas, pasiry
žo sukoncentruoti visas savo ži
nias, kad padėjus kenčiantiems. 
Tuo laiku nei vienas nuo galvos 
skaudėjimo vaistas nebuvo efek
tyvus. Emersonas nutarė surasti 
vaistą, kuris ne tik numarintų 
skausmą, bet turėtų pašalinti 
priežastis, kurios tą skausmą su
kelia. Po ilgų bandymų jam pa
sisekė sukoncentruoti 5-kių rū
šių vaistus į vieną. Šis vaistas 
veikia dvigubai: viena dalis sku
biai pašalina skausmą, kita — 
veikia pamažu, kad skausmo pa
šalinimas tęstųsi kuo ilgiau. Be 
to, jame yra dar 3 vaistai, visi 
medicinos mokslo pripažinti, ku
riu dėka kūno sistema pradeda 
veikti normaliai.

Kaip veikia Bromo-Seltzer

narių — 48. Žiemos daina gavo 
13 balsų, Atviros marios — 9, 
Negestis — 5, Devynios baladės 
— 4, Aukso ruduo — 3, kitos 
penkios knygos gavo po 2 balsu, 
trys po vieną, vienas lapelis ras
tas tuščias. Rašytojų ir skaityto
jų susidomėjimas busimuoju 
laureatu labai gyvas. LRD pre
mija bus įteikta kovo 25, d- Či
kagos lietuvių auditorijoje įvyk
siančioje literatūros šventėje.

Poetui Faustui Kiršai vasario 
16 d. suėjo 65 metai. Poetas gy
vena Bostone, Mass.

Prof. dr. J. Baltrušaičio veika
lai. Pr. metais leidyklos Olivier 
Perrin ir Armand Colin išleido 
du prof. J. Baltrušaičio mokslo 
veikalus: “Anamorphoses ou 
perspectives curieuses” ir “Le 
moyen age fantastique”. Abu 
veikalai susilaukė didžiausio pa
sisekimo. Ištisus mėnesius jie ____ ____ ____ ______
buvo išstatyti didžiųjų Paryžiaus ' kitu metų laiku tarnaus savait-

“Socialistinės Sovietų Respubli
kos”. Deja, visi eksponatai, kny-, 
gos ir kt. buvo grynai rusiški. 
Išimtis padaryta lietuviams: bu
vo eksponuotos lietuvių k. ketu
rios vaikams knygos, kurias nu
pirko Elta-Press redakcija.

Lietuviai Saleziečiai 1955 me
tų pabaigoje įsikūrė JAV prie 
Cedar Lake, Indiana, 38 mylios 
nuo Čikagos, kur 52 akrų ąžuo
lais apaugusiam, ūksmingame, 
pakiliomis kalvutėmis išraižyta
me plote telkšo du nuosavi eže
rėliai su įrengtomis maudyklė
mis, o už ketvirčio mylios tyvu
liuoja Cedax ežeras.

Šiame pasakiško grožio gam
tos kampelyje jau šią vasarą ga
lės atostogauti apie 100 lietuvių 
berniukų. Tam bus pastatyta 5 
vasarnamiai ir valgykla - salė - 
kafeterija. Kitais metais bus pa- 

i statyta daugiau namukų, kurie 
- — j---- - i kliu melų laiku ianiaub savuii-

knygynų vitrinose, o žurnalai, I galio susikaupimui - konferenci-
savaitraščiai ir dienraščiai juos 
plačiai paminėjo.

Antrojo veikalo pasirodymo 
proga Prancūzijos radijas - tele
vizija davė specialų pasikalbėji
mą su prof; J. Baltrušaičiu.

V. Kasiulis reprezentavo Lie
tuvą. Sausio 14-29 d. Musee d’ 
Art Moderne V. Kasiulis atsto
vavo Lietuvą su keturiais savo 
darbais • parodoje, pavadintoje 
“Les Arts en France et dans le 
Monde”. Virš jo paveikslų buvo 
užrašas “Lietuva”.

Skulpt. A. Moneys buvo išsta
tęs pr. metų gruodžio 10-18 d. 
vienoje privačioje galerijoje 20 
savo naujausių darbų. Šią paro
dą atidarė Paryžiaus miesto sa
vivaldybės pirmininkas Paul 
Pouchol galerijoje.

P. Stanulis, gyvenąs Ženevo
je, sausio 17-31 d. dalyvavo ketu
rių dailininkų parodoje Barbi- 
zon galerijoje Paryžiuje. Jis bu
vo išstatęs septynis savo tapy
bos darbus. Tai pirmas stipriau
sias p. Stanulio pasirodymas Pa
ryžiuje.

Bibliografas A. Ružancovas, 
dirbdamas savo krautuvėje, at- 
puolamu laiku tebedirba savo 
mėgiamą bibliografinį darbą ir 
yra paruošęs naują “Knygų Len
tynos” numerį, aplipantį pereitų 
metų liepos - rugsėjo mėnesių 
leidinius. Yra jau ruošiamas ir 
paskutinis 1955 m. numeris. Bet
gi dar vis nėra aišku, kas pa
dengs leidimo išlaidas.

Italijos Raud. Kryžius suruo
šė Romoje, Venecijos rūmuose, 
parodą, pavadintą Vaikas pasau
ly. Joje pasirodė ir Sovietai su 
atskiru paviljonu, pasivadinusiu

DĖMESIO!

sidirbate, • rūgštys veržiasi į 
kraujo takus. Tai pagrindinė gal
vos skausmų priežastis, kartais 
palydima skilvio negalavimų. 
Kai paimate Bromo-Seltzer dve
jų rūšių vaistai pradeda pašalin
ti skausmus, kiti neutralizuoja 
rūgštis, kurios ir yra pagrindi
nės galvos skausmų priežastys.

Kai Emersono draugai išbandė 
šį naują išradimą, jų entuziaz
mas buvo neaprašomas. Jis pa
siryžo atidaryti savo nuosavą 
bendrovę, vad. Emerson Drug 
Co. Emersonas parduodavo Bro
mo-Seltzer mėlynuose buteliuo
se. kurie ir šiandien matomi vi
sose vaistinėse.

Bromo-Seltzer lengva paimti
Kiekivenas Bromo-Seltzer bu

telis turi viršelį su matais ant jų 
pažymėtas dozės dydis. Kai jūs 
pradeda kankinti galvos skaus
mai ar skilvio negalavimai, pa
imkite vieną dozę Bromo-Seltzer 
ir įpilkite į pusę stiklo šalto van
dens. Bromo ištirpsta iš'karto. 
Nereikia laukti. Tai skubiai įsi
geria į kūno sistemą ir pašalina 
skausmus.

Išbandykite putojančio malo
naus skonio Bromo-Seltzer kaip

skausmai ąr skilvio negalavimai.

joms jaunimui ir vyrams.
Yra numatyta kaip galima 

veikiau pastatyti ir lietuvišką 
augštesniąją mokyklą - gimnazi
ją. Be to, saleziečiai lietuviško
sios visuomenės vardu ir paramą 
pačioje augščiausioje ir gražiau
sioje vietoje imasi statyti Šilu
vos stebuklingosios Švč. Pane^ 
lės paminklinę - votyvinę kop
lyčią. Projektas jau yra sudary
tas Čikagos liet, architektų - in
žinierių, o Šiluvos Dievo Moti
nos paveikslą piešia dail. A. 
Varnas. —

Lietuviai skautai gražiai pa
sirodė tarptautiniame skautu 
Pan-Pacific sąskrydyje, Austra
lijoje. Lietuvių liaudies dainų, 
gintaro ir spaudos parodėlė susi
laukė gyvo dėmesio, ir tiesiog 
minios ją lankė. Brangūs ekspo
natai buvo dėžutė su Lietuvos 
žeme, natūralūs gintaro gabalai, 
10 gintaro karolių eilių, Lietu
vos pašto ženklų kolekcija, lie
tuviškų pinigų rinkinys, naujai 
gaminti tautiniai kostiumai ir kt. 
Parodėlę aplankė apie 15.000 
žmonių. Išdalinta 5.000 specialiai ' 
sąskrydžiui atspausdintų lapelių 
apie Lietuvą, 100 brošiūrėlių 
apie religinę padėtį Lietuvoje, 
padovanota 150 skautų albumų 
skautų vadovams intymesnie
siems svečiams ir kitų -vertingų 
knygų augštiems skautų parei
gūnams. Lietuviai su kitais egzi- 
lais ^kautais i§ ųžj geležtės už
dangos labai gražiai pasirodė per 
egzilų laužą. Reprezentaciniam 
lietuvių skautų vienetui vadova
vo šie pareigūnai: vieneto vado
vas V Dainutis, parodėlės — A. 
Krausas, pasirodymų — A. Ga- 
vas ir ūkio vadovas A. Žilinskas.

JAU GAUTI
naujausių ir moderniausių madų 

I pavyzdžiai 1956 metų pavasariui!

i Kostiumai - paltai
VYRAMS ir 
MOTERIMS

Pageidaujant duodame 
išsimokė  j imui.

Augščiausios rūšies darbas.
Žemos kainos.

A. BERESNEVIČIUS
; 1299 DUNDAS ST. W., TORONTO

(tarp Dovercourt Rd- ir Lisgar St.)
.... . i 1 l
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MODERN DELICATESSEN
746 DO VERCOURT RD., TEL. LA. 4805

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

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

t



DĖMESIO NAMŲ

Radio

KAINOS NUPIGINTOS

įSĮg

GERIAU

MOHAWK FURNITURE
2448 DANFORTH AVE

PRIEŠ PIRKDAMI 
KITUR PIRMA 
APLANKYKITE

S k a m b i n t i 
KUZMAS. 
Td. OL. 8431.

LIETUVIŲ 
AKCINE 

BENDROVĘ

$1.500 Įmokėti. $9.500 pilno koi- 
no. 6 komb. per 2 augštus, naujos 
gozo šildymas. Švarus ir patogus 
namas prie gero susisiekimo. 
Klausti V. Lunio.

1199 BLOOR ST. W., TORONTO. TELEF. OL. 8481
1. Siūlome plačiausią namų pasirinkimą visame Toronte.
2. Sudarome labai geromis sąlygomis paskolas iš bankų.

Didelis pasirinkimas naujausios ma 
dos baldų su garsiom impregnuo 
tom medžiagom, kuros nepriima jc 
kiu dėmiu.

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

tionning”,
* Perstoto apšildymą iš anglių 

Į alyvą.
* Taip pat atlieka Įvairiausius 

elektros instaliacijos darbus.

I — Elm. Vaiče- 
V. Augėnas, III—

LIUTKUS
PLUMBING CO

Visa eilė namu su $5.000 įmokėj 
mais ir daugiau.

finoje švedai buvo žemai lente
lėje, kai tuo tarpu amerikonai 
stovėjo antroje vietoje.

• Kitais metais rusai yra už
kviesti KaradOn ledo rutulio 
gastrolėms. Įdomu kodėl' jie šie
met nesutiko dalyvauti?

® Kanadoj šiemet žadama su
aktyvinti futbolą. Tikima atvyks 
Maskvos Dinamo ir gal būt iš P. 
Amerikos kurios valstybės ko
manda.REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

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

National Association of Real Estate Boards. reniruotės Prisikė- 
; salėje iš trečiadie- 
> visam laikui i pir- 
, pat valandomis.
Čikagon. Klubas 
siją sporto žaidy- 
:ikagpn. Žaidynės 
io 21-22 d. Numa-

Pcrkant ar parduodant betkokią nekilnojamą nuosavybę, paskambin
kite i šią lietuviams gerai žinomą firmą. Sukeliami morgičiai bei 
sudaromos paskolos labai mažu procentu. Turime didelį pasirinkimą 
namą, biznių, formų, sklypų ir tt. visuose Toro'nto rajonuose.

tomą važiuoti atskiru autobusu. 
Kas norėtų važiuoti, autobuse 
dar yra keletas vietų. Suintere
suotus prašome galimai anks- 
čiauo pranešti klubo sekretorei 
Kriaučiūnaitei, tel. WA. 4-2493. 
Kaina bus tikrai mažesnė, negu 
vykstant pavieniui.

Nariais rėmėjais prisidėjo se
nas klubo rėmėjas, vienas iš re
komenduotinų lietuvių siuvėjų, 
Ed. Kundrotas—$15, ir O. Kriau- 
čiūnaitė — $10. Dėkojame.

Klubo valdyba.
“Aušros” žinios

Praėjusį trečiadienį TTT lygos 
rungtynėse Aušra I nugalėjo 
Austria 15:6 ir Aušra II nugalėjo 
Latvians 17:4.

Praėjusią savaitę pradėtame 
stalo teniso “Namų lygos” tur
nyre pirmąsias tris vietas savose 
grupėse išsikovojo:

a — vyrų gr. 
kauskasį II — 
O. Tamašauskas;

b — jaunių gr.: I — A. Trečio
kas, II — V. Stanevičius, III — 
A. Beresnevičius;

c — mergaičių gr.: I — M. Čes
nauskienė, II — A. Urbonaitė, 
III — D. Simonaitytė.

Pastovi treniruočių tvarka: 
Pirmadienį nuo 6 iki 7.30 vai.

v. krepšinis jauniams;
Antradienį nuo 7 iki 8 v. v. 

tinklinis vyrams ir nuo 8 vai. v. 
krepšinis vyrams;

Trečiadienį nuo 6 iki 8 tinkli
nis mergaitėms, nuo 8 iki 9.30 
futbolas;

Ketvirtadienį nuo 7 iki 9.30 v. 
v. krepšinis jauniams;

Penktadieni nuo 6 iki 7.30 v. v. 
krepšinis mergaitėms, nuo 7.30 
krepšinis vyrų I.

Šį sekmadienį 2 vai. pp.. ne 3, 
kaip kad lentelėje pažymėta, 
UNF salėje paskutinės BC lygos 
rungtynės: Aušra — Trotters.
© Po olimpinių žiemos žaidynių 
Italijoje. Vokietijoj -— Garmisch 
- Partenkirchene buvo įvykdytos 
dailiojo čiuožimo pasaulinės pir
menybės. Jose dalyvavo ir per
nykščiai meisteriai poriniam 
čiuožime — torontiškiai Dafoe 
ir Bowden. Kaip ir Cortinoje 
jiems ir čia nepavyko. Meiste- 
rysię turėjo atiduoti austrų po
rai Elizabeth Schwartz ir Kurt

kambarių pėr du augštus, atskiras, 
mūrinis namas, privatus įvažiavi
mas, garažas, vandeniu alyva šil
dymas. High Parke prie pat Bloor. 
Klauskite P. Budreika.

30 NAUJŲ NAMŲ !
$1.500 įmokėti, 6 kambarių, mū
rinis namas, kvadratinis plonos, 
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 plonos, 2 mo
dernios virtuvės, kietmedžio grin
dys, visai arti Bloor.

HAVELOCK - COLLEGE,
$4.000 įmokėti, 10 kambarių, mū
rinis namas, nepertinomi komb., 3 
virtuvės, vandeniu aylva šildomas, 
garažas, geros 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
no kaino $19.500, skubus parda
vimas.

MARMADUKE - RONCESVALLES,
11 kambarių atskiros mūrinis na

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

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

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

Pigiausios kainos.
Darbas atliekamas gerai ir 

sąžiningai.
Išsimokėjinio sąlygos — 24 mėn. 

Techniški patarimai veltui.

VISADA 
NUPIRKSIT 
PAS SAVUS

ST. CLARENS AVE. - DUNDAS, 
$1.500 įmokėti, loboigero mūro, 6 
grožių kambarių narnos, švarus iš 
louko ir vidaus, alyvos šildymas, 
vieto garažui. Balansui viena at-' 
viro skola.

CLENDENAN AVE. - DUNDAS, 
$1.800 įmokėti, visai atskiros, gero 
mūro, 5 didelių kambarių, naujos 
oir cond. - alyvos šildymas, 2 geros 
virtuvės, garažas.

GARDEN AVE. - RONCESVALLES, 
$4.500 įmokėti, 7 neperein. kam
bariai, visai atskiras, gero mūro, 
šviesių plytų namas, vondeniu-oly- 
vo šildymas, 2 virtuvės, dvigubos 
garažas.

HUMBERCREST BLVD.-BABY POINT 
$5.000 įmokėti, 6 didelių komb., 
square plono, visai atskiros, rupuo- 
tų plytų namas; Vandenio - alyvos 
šildymas, moderni virtuvė, geros 
grindys, gražus kiemas, garažas.

GRENADIER RD. - ’ RpNCESVALLES, 
$3.500 įmokėti, 8 neperein. kam
bariai, visai atskiros, gero mūro 
namas; alyvos šildymas, 3 geros 
virtuvės, švarus, didelis kiemas ir 
dvigubos garažas.

PARKVIEW GDNS. - BLOOR, 
$6.000 įmokėti, 7 didelių komb., 
square plano, lobai gražus namas 
prie parko, vandeniu x- alyva šildy- 

• mos, moderni virtuvė, gražus rūsys, 
garažas su įvažiavimu iš gatvės. 
Balansui vieno atviro skola.

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

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

Oppelt, kuri laimėjo tik trijų 
taškų skirtumu. Nors torontiš
kiai buvo laikomi favoritais ką 
paryškino ir publikos ovacijos, 
tačiau teisėjai kitaip nusprendė.

Pavieniame čiuožime, kaip ir 
laukta, laimėjo amerikietis Hey- 
es Allen Jenkins. Kanados daly
vis, taip pat torontiškis, Charles 
Snelling liko ketvirtoj vietoj, tai 
labai puikus pasirodymas.

Moterų čiuožime Kanados rim 
čiausia atstovė turėjo pusėje tur
nyro atsisakyti dėl nugaros rau- i 
menų uždegimo. Tai montreališ- į 
kė Carole Jane Paehl. Italijoje i 
ji užėmė 6-tą vietą. Pirmą vietą i 
laimėj o am erikietė Al bright.! 
antrą taip pat amerikietė Heiss i

• Švedai, pasikvietę Ąmeri-! 
kes olimpinę ledo - rutulio ko-, 
mandą, išpylė jai kailį 4:3. Cor- '■

v yKstame 
ruošia ėksk 
nių metu 
ivv ks balam

Turime dar daug pasirinkimui npmų įvairiose vietose ir įvairių kainų bei stilių, tik kreipkitės ir gausite pilnas in
formacijas bei patarnavimus. Klauskite: J. Baltakys, B. Krioučeliūnas,-J. Kaškelisj 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. Z

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

Reikalingi nuosavybių pardavimo agentai

$1.900 įmokėti, Dundas - Gladstone, 
mūrinis, 7 k. and dviejų augštų, 2 
rvrtuvės, garažas, alyva Šildomas, 
vienos 10 metų morgidus balansui.

$17.900 pilno kaino, Westminster — 
netoli Roncesvalles, mūrinis, atski
ras, 9 k., 3 virtuvės, 2 vonios, van
deniu - olyvo šildomas.

$4.800 įmokėti, Parkdale rajone, mū
rinis, atskiras, trijų atskirų butų 
pastotas, viso 15 k., vandeniu - 
alyvos šildymas.

$1.000 įmokėti, Dundas - Dufferin, 
mūrinis, gero plono, nepaprastai 
gerame stovyje, dvi virtuvės, įva
žiavimas į kiemą.

$2.500 įmokėti, Parkdalė rajone, 1 1 
kambarių per du augštus, mūrinis, 
atskiras, visai naujas moderniškos 
šildymas, dvi virtuves.

TODĖL:
1. Didžiausios pasirinkimas namų ir biznių visuose miesto rajonuose su įvairiais 

įmokėjimois ir įvairiomis kainomis.
2. Parūpinamos paskolos su 6%.
3. Geriausios sąlygos morgičius sutvarkyti.
4. Įsitikinimui, — prieš perkant or porduodont bet kokią nuosavybę malonėkite 

paskambinti agentams:

F. JONYNAS, tel. OL. 8459, V. MORK1S, tcl. OL. 8459,
V. IVANAUSKAS, tel. OL. 8450, J. IVANAUSKAS, tel. OL. 8450.

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 daugybe 
kitų dalykų kas reikalinga namams.
Mes atnaujiname ir perdengiame 
naujom medžiagom nudėvėtus bal
dus. Taip pat keičiame senus į nau
jus užskaitydarni kaip daliną įmo- 
kėjimą.

J. J. ELL1S
REAL ESTATE LTD.

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

Atlieka visų rūšių plunibingo 
darbus.

626 EUCLID AVE.. Toronto
Tel. ME. 1639

“Aušra” ir ’’Vytis“ tarpklubiuis 
susitarimas santykiams 

reguliuoji
1. Perėjimas iš klubo į klubą:
a) Perėjimo laikas — vieną 

kartą metuose — nuo spalio 15 d. 
iki lapkričio 15 d.

b) Pereinąs narys turi paduoti 
raštišką pareiškimą savam klu
bui nevėliau 14 dienų prieš per
ėjimo laiko pabaigą, gauti raštiš
ką pažymėjimą, kad su klubu at
siskaitęs ir tik tada gali paduoti 
pareiškimą kitam klubui. Prie
šingu ar kitokiu būdu atliktas 
perėjimas negalioja.

2. Bausmių vykdymas: Nu
baustas arba diskvalifikuotas 
klubo narys, pranešamas kito 
klubo žiniai. Toks narys negali 
būti priimtas į kitą klubą net nu
statytame perėjimo laikotarpyje.

3. Susitarimo įsigaliojimas: Šis 
susitarimas įsigalioja š.m. kevo 
15 d. Iki to laiko sportininkai, 
kurie beikada yra padavę pasi
rašytus pareiškimus abiem klu
bams, privalo su vienų iš jų atsi
skaityti; paduodant pareiškimą 
išstoti, atsiskaityti su turimu 
klubo turtu ir gauti pažymėjimą. 
To neatlikę sportininkai bus 
abiejų klubų diskvalifikuojami 
iki š.m. spalio 15 d.

“Aušra” ir “Vytis” klubų
■ valdybos.

Vyčio žinios
Krepšinis. TREC pirmenybėse 

Vytis, atsilygindamas už vieno 
taško pralaimėjimą pirmame ra
te, supylė St. Vlads komandą 69: 
48. Žaidė: Ignatavičius 26, Duliū- 
nas 6, Laurinavičius 2, Supronas 
8, Žukas 12, Kulys 15. Kanados 
lietuvių' krepšinio pirmenybėse 
Vyčio Žalį laimėjo prieš Niaga
rą 68:59. Žaidė: Niagara — J. 
Bieliūnas. 13. Bergenas 20, Janu
sas 8, Žilionis 4, Švažas 14, K. 
Bieliūnas, Novas. Dainora. Vytis 
-- Duliūnas 25, Ignatavičius 12. 
Mitalas. R. 25. Laurinavičius, Gi
neitis 6.

Krepšinio 
limo, parapij 
nio atkeliąri' 
madieni ton

Lietuvio elektros ir apšildymo kompanija
DEDA NA OJAS APŠILDYMO KROSNIS:

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

$5.000 įmokėti, 10 kambarių, atski
ros mūrinis namas. Nepereinami 
kambariai, dažyti, alyva apšildo
mas, dvigubas 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.

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
perstatai:

europietiškus ir vietinius radijo ąpara 
tus, patefonus, visų paskirčių aifoma- 
t u s. Kintamos ar tiesioginės sroves 

motorus. .
3* tn, coimu namus pilnom instr.Ha- 
vimuf ar pakeitimui srovės,- duodu 

techniškus patarimus.
Skambint! teief. KE. 1C&0

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

KAMPINĖ CIGAR STORE Dundas - Gladstone, 
Skubiai ir pigiai parduodama del sa
vininko ligos, apyvartos daugiau kaip 
$600 į savaitę, puiki proga pradedan
tiems iios rūšies biznį. Skambinti ir 
klausti A. Paleckio, OL 6381.

Narthdiff Blvd. • St. Clair,
$8.000 įmokėti, dupleksas, atski
ras, rauplėtų plytų, 2 butų, 2 augš
tų namas, 12 komb., 2 vonios, 2 
virtuvės, vandeniu - alyva šildomos, 
dvigubos garažas, arti susisiekimo, 
rami ir graži gatvė, glausti Pliop-

Naujos Kalifornijos stilius. Siliccnę impregnuotos medžiagos.

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

$5.000 įmokėti, vienas morgičius, 9 
kambarių, atskiros, mūrinis no- 
mas, vandeniu alyva šildydmas, 
garažas. Klauskite A. Bliudžius.

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

$14.900 pilna kaina, 9 kambariai 
per du augštus ir 3 kambariai rū- 
syje, trys virtuves, vandeniu alyva 
šildomas, atskiros mūrinis nemos, 
privatus įvažiavimas, garažas. L/ 
Klausti V. Plioplys.

$4.000 Įmokėti, vienas morgičius, 8 
kambarių mūrinis, labai geVoi už- 
laikytas namas, garažas, patogia- 
je vietoj gyventi ir nuomoti. Klaus- k/ 
kite A. Paleckis.

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

Runnymede - Bloor,
$4.000 įmokėti, atskiras 2-jų ougš 
tų, 7 kambarių namas, gražus gel 
tonų plytų mūras, apie 20 metų se 
numo, vandens - alyvos šildymas, $6.000 įmokėti, vienos morgičius, 9 
kvadratinis plonas, dvigubas gara
žas, balansui vienas morgičius 10 
metų, lengvi įmokėj ima i, gražiame 
rajone, prie gero susisiekimo.
Klausti A. Bliūdžiaus.
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SIMON

ir Valdybos Pirmininkas 
Advokatas ir'Notaras 

Jonas J. Justis,LL.B
Suite 22, Tunstall Building, 

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

Telefonas: Pacific 4511.

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

Gydytojas ir chirurgas 
Priėmimo volondos: 10-12 vo1, 2 - 

4.30 vai. ir 7-9 vai. vak. 
606 BATHURST 'TREET

Toronto-
Telefoną; KE. 433.

Kanados Lietuvių Bendruomenės 
Britų Kolumbijos

Apylinkės Valdybo 
Raštinė

V. VASIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

872 BLOOR ST. W„ (prie Ossington), TORONTO. TeL ME. 4605
Priklouso Toronto, Ontario, Canadian

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*

Tikrai kenksminga
Mokytoja aiškina vaikams, kad 

nesveika su gyvuliais bučiuotis. 
Klasės gale pasigirsta:

— Tikrai!...
— Na, Maryte, pasakyk, ką tu 

turi galvoje...
— Ir pas mus buvo toks liūd

nas nuotykis. Mano teta turėjo 
šuniuką ir vis jį bučiuodavo ir 
bučiuodavo...

— Na ir kas atsitiko? — klau- 
sia<nokytoja.

— Šunelis padvėsė...
Įvertino

Pas Bernardą Shaw atėjo jau
nas rašytojas, kuris didžiajam 
rašytojui buvo prisiuntęs per
skaityti savo romaną.

— Jūsų rankrašty vis vienas 
puslapis yra geras.

— Malonu girdėti... O kuris 
tai būtų?

— Kiekvieno lapo antroji pu
sė. Kuri neprirašyta'...

WINDSOR, Ont Garantuoti siunti'

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 7PUSL

Iš kur jis žinos
Jonukas buvo pas dantų gydy, 

to ją. Grįžus namo teta jį klausia':
— Ar dar skauda dantį?
— Nežinau...
— Kaip tai nežinai?
— Kad gi dantį pasiliko gydy

tojas ...
Iš paskos nelakstė

Susibarė vyras su žmona.
— Aš paskum tave nelaksčiau, 

kad mane vestum! — karščiuoja
si žmona.

— Tai tau! O spąstai juk taip 
pat nelaksto paskum pelę/ bet 
argi nesugauna?...

Išėjo į naudą
— Kaip matau, kai tik vedei, 

tavo palte nebetrūksta nei vie
nos sagos.

— Taigi, sagas įsiūti buvo pir
mas darbas, kurio mane žmona 
išmokė.

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.

Lietuviams rekolekcijos bus 
kovo 9-11 dd. Rekolekcijų pra
džia kovo 9 d., penktadienį 7 v. 
y. Šv. Pranciškaus bažnyčioje, 
1479 Albert Rd. Šeštadienį 10 v. 
rytą šv. Mišios ir konferencija, 
7 vai. v. konferencija, palaimini
mas Šveičiausiu, antra konferen
cija, išpažintis. Sekmadienį 12 v. 
suma, konferencija, palaimini
mas Švenčiausiu, rekolekcijų 
užbaiga. Rekolekcijas ves kun. 
Alf. Grauslys iš Čikagos, garsu
sis pamokslininkas.

Maloniai prašau visus lietu
vius uoliai ir punktualiai daly
vauti šiose trumpose dvasinio at
gimimo dienose, pasinaudoti 
Dievo malonėmis, atlikti savo 
velykinę pareigą. Bus svečių ku
nigų.

Mano telefono naujas nume
ris: WH. 5-2474.

Kun. V. Rudzinskas, 
lietuvių kapelionas.

Nepriklausomybės šventė at
švęsta vasario 19 d. Iš vakaro, 
šeštadieni, CBE radio stotis “Tra 
ditional Echoes” programoj davė 
mūsų brangiai šventei paminėti 
ištisą pusvalandį, kuris praves
tas anglų kalba. Duota tautos is
torinių faktų, iškelta kalbos gi- 
minystė sanskritui, viską paįvai
rinant lietuviškų plokštelių mu
zika. o užbaigai Tautos himnas.

. Sekmadienį', 12 vai. iškilmin
gos pamaldos kroatų bažnyčioje. 
Pamaldas atlaikė ir pamokslą 
pasakė kun. V. Rudzinskas. Pir
mą kartą bažnyčioje Kanados ir 
Lietuvos trispalvė vėliavos bu
vo asistuojamos Windsoro ateiti
ninkų. Tai teikė pamaldoms iš
kilmingumo, o choro gražios 
giesmės jungė maldai Augščiau- 
šiajam už pavergtą Tėvynę.

Po pamaldų minėjimas vyko 
ukrainiečių salėje. Vyt. Kačins
ko rūpesčiu atvyko vietos dien
raščio “Windsor Star” reporte
riai, kuriems suteikta žinių apie 
Vasario 16 šventę ir Lietuvos pa
vergimą, paskui padaryta nuo
traukų. Viena iš jų buvo įdėta to 
laikraščio pirmadienio laidoje. 
Minėjimo aktą pradėjo apylin
kės pirmininkas Vyt. Barisas. 
Sugiedojus himną, pagerbus su
sikaupimo minute žuvusius, cho
ras sugiedojo giesmę “Kritu- 
siems”. Į galbės prezidiumą pir

mininkas pakvietė: pulk. K. 
Škirpą, latvių atstovą p. Skują, 
ukrainiečių — p. Zeleney, klebo
ną kun. V. Rudzinską, savanorių 
kūrėjų atstovą p. Zabelą ir Det
roito organiz. centro narį p. K. 
Navasaitį. Paskaitininkas pulk. 
K. Škirpa nušvietė kelius, kurie 
atvedė tautą prie Vasario 16, pri
minė nepriklausomo gyvenimo 
ekonominius ir kultūrinius lai
mėjimus ir po to sekusias nelai
mes — okupacijas. Taipgi pami
nėjo, kaip, jo nuomone, turėtų 
bazuotis mūsų laisvinimo veiks
nių organizacija ir kvietė prie 
vieningo ir nenuilstamo tėvynės 
labui darbo bei pasiaukojimo. 
Kur aukos ten ir laimėjimas.

Pulk. K. Škirpa turėjo skubė
ti į tokį pat minėjimą Detroite. 
Atsisveikindamas apyl. pirm. V. 
Barisas gražiai prelegentui pa
dėkojo ir pakvietė garbės svečiu 
į IV-tą Kanados Lietuvių Dieną 
— Kanados ir JAV lietuvių susi
artinimo šventę rugsėjo 1-3 die
nomis.

Iš prezidiumo tarpo dar kalbė
jo latvių ir ukrainiečių atstovai. 
Priėmus rezoliucijas - sveikini
mus min. pirm. Louis St. Lau
rent, užs. r. min. Lester Pearson, 
sveikatos min. Paul’ Martin ir 
vietos burmistrui M. Patrick, o 
Tautos Fondo įgaliotiniui P. Ja
nuškai, pranešus, kad laisvinimo 
reikalams prie Įėjimo suaukota 
$110, oficialioji dalis buyo už
baigta.

Po pertraukos sekė meninė da
lis. Deklamavo N. Giedriūnaitė, 
M. Pakauskaitė, E.. Čiuprinskai- 
tė ir svečiai iš Detroito p. Mik
šienės teatro B. Račkaitė ir Al. 
Pesys. Vietos choras, vedamas 
J. Sinkaus, padainavo keletą dai
nų. Tiek* deklamuotojai, tiek 
choras buvo gerai pasirengę ir 
minėjimo dalyvius puikiai nu
teikė. Meninę dalį pravedė val
dybos sekr. J. Urbonas, kuris vi
siems padėkojęs pakvietė minė
jimą baigti Tautos himnu.

Tenka pasidžiaugti, kad wind- 
soriečiai kasmet skaitlingiau 
lankosi Į Vasario 16 minėjimus. 
Šių metų minėjimas dalyvių 
skaičiumi buvo skaitlingiausias. 
Jame dalyvavo nemažai ir seno
sios kartos lietuvių. Vienybėje 
galybė ir tik vieningai dirbdami 
prikelsime Lietuvą mūsų. J. U.

niai į Sovietų Rusiją
ir užimtus kraštus

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

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

Būsite patenkinti mūsų tarnyba 
100%.

YANA FABRICS
698 OUEEN ST. W.. TORONTO 

Telefonas EM. 8-9527.

Vienintelė firma, siunčianti siuntinius 
iš Kanados. Didžiausias prekių pasi

rinkimas.

Paieškojimai
Danutė Domicėlė Grinevičiūtė 

- Celerienė, gyv. Danijoje, Al- 
derdomshjemet Dragsbcek, pr. 
Thisted, Dannmark, ieško savo 
brolio Prano Grinevičiaus, gim. 
1924" m.- Gastilonyse, gyvenusio 
Kaune, išvežto su “plechavičiu- 
kais“ į Vokietiją.

Vienas šveicaras per stud. Vid
mantą Reišį, gyv. Villa St. Jean, 
Fribourg, Rue du Botret, 
Schweiz, ieško Stanislovo Bižiu- 
lėno, gim. 1919. V. 8., gyvenusio 
Vilniuje.

Teodoras Daukšas, gyv. Lu
beck, Ostkrankenhaus, ieško 
Rupšio Domininko su žmona Bo- 
gumila, vaikais Emilija ir Vikto
ru, emigravusių Į Kanadą.

VANCOUVER, B.C.
Nepriklausomybės šventės mi

nėjimas prasidėjo pamaldomis 
šv. Patriko katalikų bažnyčioje.

Po pietų minėjimas vyko Mė
lynojo Dunojaus salėje. Ant pa
stato plevėsavo lietuviška tri
spalvė. Nepriklausomybės pa
skelbimo aktą perskaitė Pr. Bal
sevičius. Po susikaupimo minu
tės latvių vardu sveikino majo
ras K. Weldie ir estų vardu jų 
pirm. H. Loo. Pagrindinę minėji
mo kalbą pasakė Br. Kolumbijos 
apyl. pirm. adv. Jonas J. Justis. 
Programai vadovavo KLB Tary
bos skyr. Emilis Smilgis.

Meninėje minėjimo dalyje pir
mą kartą pasirodė šeštadieninės 
mokyklos vaikai pašokdami tau
tinių šokių ir padeklamuodami 
eilėraščių. Jie taip pat išpildė da
lykų akordeonu bei pianinu. Du
etu dainavo Balys Radzevičius 
ir Vyt. Diakaš, Z. Kaulienė pa
dainavo solo, Danguolė Radzevi
čienė paskambino pianinu.

Po minėjimo svečiai buvo pa
vaišinti kavute.

Ypatinga padėka tenka Zitai 
Kaulienei už meninės dalies pa
ruošimą bei. pravedimą ir Lydi- 
jai Tomingienei t^ei kitoms po
nioms už kavutės paruošimą.

Minėjimo metu surinktos au
kos skiriamos Tautos Fondui. Ne 
visi Br. Kolumbijos lietuviai tu
rėjo galimybių dalyvauti minėji
me ir įteikti auką Lietuvos lais
vinimo reikalams. Bet visi gali 
didesne ar mažesne auka parem
ti laisvinimo pastangas. Todėl

tie tautiečiai, kurie neturėjo pro
gos įteikti savo numatytos aukos 
minėjimo metu, gali ją pasiųsti 
tiesiog Tautos Fondo įgaliotiniui 
Br. Kolumbijai: Mr. K. Skrins- 
kas, Room 320, 656 Seymour St., 
Vancouver 2, B.C.

Feldmaršalas Earl Alexander 
of Tunis, buvęs Kanados gene
ralinis gubernatorius bei Angli
jos krašto apsaugos ministeris 
sutiko būti visą amžių Vancou- 
verio Latvių Sąjungos garbės 
pirmininku.

Lietuvių judėjimas
— Iš Toronto į Vancouver! per 

sikėlė Kazys Dementavičius.
— Iš Calgario, Albertos, atvy

ko P. Vaikutis. Jis gavo pasto
vaus darbo prie statybos Van- 
couverio priemiestyje.

— Antanas Šeputis, atvykęs iš 
Wellando, Ontario, apsigyveno 
Kitimate, B.C. ir pradėjo dirbti 
aluminijaus fabrikuose.

— Statybos darbams į Port Al- 
berni, Vaucouverio saloje, išvy
ko pp. Gumbelevičius, Meškaus
kas ir Dagilis.

Didelė darbų pasiūla
Br. Kolumbijoj darbų pasiūla, 

ypatingai statybose, yra didesnė 
negu paklausa. Kaikuriose vieto
vėse, nesant žiemos, statybos dar 
bai vykdomi ir sausio bei vasario 
mėnesiais. Puikios perspektyvos 
darbo gauti yra staliams, mūri- 
rininkams ir kt statybininkams.

K.

Prašom nepamiršti
Teisme susikirto du advokatai.
— Tokio didelio idijoto savo 

gyvenime dar nesu matęs, — rik
telėjo vienas.

— Bet, ponai, prašom nepa
miršti, kad aš čia esu... — pa
stebėjo teisėjas.

KANADIEČIAI SUSTABDO

SLOGOS kankinimų
NAUDODAMI KETURIAIS BŪDAIS

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

1. Sustabdo čiaudėjimą, šnirpštimą, 
šalti ir temperatūros kilimo.

2. Panaikina kankinančius skaus
mus visame kūne.
Panaikina dėl slogos kilusius gal
vos skausmus.
Sutvirtina jus dvasiškai ir fiziš
kai.

12 dozių — 35c. 30 dozių — 70c.
Parduodama visose vaistinėse.
VELTUI Buckley's White Rub.

Efektyviausias vaistas Kanadoje pašalin
ti krūtinės slogą, artritį bei reumatinius 
skausmus. Norėdami gauti nemažo dy
džio indelį išbandymui, pasiųskite 15c 
pašto ir persiuntimo išlaidoms:

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

3

4.

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
PARDUODU IR STATAU NAUJAS KROSNIS, 

OILBURNERIUS IR GAZBURNERIUS.
Duodu išsimokėjimui iki dviejų metų.

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

Pranešu savo naująjį adresą:

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

, van-

Cleaners

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

Garantuotas saugojimas.
Mokama atsiimant.

Garantuojame.
Pasiimame ir pristatome.

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

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

30 metų valymo patyrimas

auaci 
TREATMEXT 
STOMACH 
MCMKOV LUSCOE PRODUCTS LTD., LT

559 BATHURST ST., TORONTO 4, ONT

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
ROOM 503

/kampas Bdy & 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.

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Domą Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

(netoli Dundas)
Tel. KE. 2904

Sav. D. KAUNAITĖ

C

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
Tet. KE. 3881

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W. 
Toronto, Ont.

Tel. EM. 4-2715

UPHOLSTERING
2 DELAWARE AVE., 

Toronto,
Telef. OL. 9830, po 6 vai. v.

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

VYRAMS, MOTERIMS IR VAIKAMS

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

Kaino $6.00 ir $4.00 už buteliuką.

ROSE HEATING & TINSMITH CO.
įrengia naujas, visą apšildymo rūšių krosnis: vandens, oro ar kombinuotas, kure- 

. namas anglimis, alyva ar gezu. Daro pogrindinius krosnių išvalymus (vacuum), 
nes nevalytos krosnys sudegina daugiau kuro ir neduoda šilumos. Atnaujina se
nus oil bumerius, krosnis, tvarko ir praveda naujas apšildymo šakas. Atlieka vi
sus skardos darbus, deda vamzdžius nuo stogu vandeniui nubėgti. Įrengiu vėsin
tuvus (fans) restoranams, dirbtuvėms, prausykloms ir virtuvėms.

DIDELIS PASIRINKIMAS. ISSIMOKLIIMO SĄLYGOS. DUODA GARANTIJAS.

S43 Sherbourne St, Toronto. WA.1-S758

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.
Visi elektros darbai atliekami 

greitai ir prieinamomis 
kainomis.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

251 LAUDER AVE., LL. 7714
Toronto

Dr. M. Arštikaitytė 
Akie 1*94 specialistė

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

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

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W.

n \priv juuiiennj

" Telefonas ME. 2933.

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

Dr. A. Pacevičius 
Gydytojas ir Chirurgas

NAUJAS KABINETAS 

280 Roncesvalles Ava. 
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. Jonas1 Yčas 
Gydytojas ir chirurgas 
1390 DUNDAS ST. W.

j (tarp Glodstone ir Rusholme Rd.)

į 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

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).

/’ ■' J .y* / .

Raštinė: OLiver 4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą

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

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

Priėmimo 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.6-5255 
Prašoma 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
Virtuvių (cinkų) ir lentynų 
įrengimai. Pritaikoma prie 
sienų ir tt.

K. TUBA
77 Fuller Ave., Toronto 

Tel. ME. 6244

A. STANČIKAS, baigęs National Ra
dio Institute rodio ir televizijos skyrių, 

TAISO 

TELEVIZIJOS
ir

RADIO APARATUS
Aparatai paimami ir gražinami j na
mas veltai. Darbos ir daly* poren-
O-- O---Tworoi.
Frefea skambinti ML 1602, keWien 

nuo 6 vai. Iki *9 vai. vakare.

Dr
Odos ir Veneros ligų specialistes. 

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

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

Tel. WA. 1-6614 arba WA. 2-8011

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

1393 DUNDAS ST. WEST 
Toronto

(tarp Gladstone Jr Rusholme)

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

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 Ave. Toronto 
Telef. EM. 8-3754

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

kampas Euclid Ave. 
Priima vakarais oagol susitarimą.

Tęlef. EM. 8-9822

Akių specialistas
’ = 'MR.* STEFANTJK~t—

(optometrist)

Patikrino akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

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

(at Dundas)

AKIU SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.

Pritaiko akinius •vįsįems akių defek
tams ištiria akių' nervus, kurie daž 
nai sukelia grv’vos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomis.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA- 

BEJNAR, R.O.
WIKTORIA 

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVĖ.

(prie Geoffrey St.)
LA. 5493

Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie
niais 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
Augščiausios rūšies moterų, vaikų k 
vyrų botai, normalaus dydžio ir platūs

1438 Dundas St W. Toronto 
prie GlodstoneVYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ 

Siuvėjas 
A. BERESNEVIČIUS

Didelis Importuotų medžiogų vyrų ir 
moterų kostiumoms posirinkimos. Už
sakymus ot lieku žemiausiomis kaino

mis. Duodame išsimokėjimui.
1299 Dundas St Toronto 
(tarp Dovercourt ir Lisgar)

Radio-Televizijos Technikas
J. STANIONIS

Tobou radijo, televizijos op«Mhn, p«-r
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TORONTO, Out
Šv. Jono Kr. parapijos žinios
Parapijos agapė. Šv. Kazimie

ro šventėje, pirmąjį sekmadie
nį kovo mėnesį, laike 11 vai. pa
maldų įvyks bendra parapijos 
Komunija, aukojama už paverg
tą Lietuvą. Tuoj po šių pamaldų 
visi kviečiami į salę bendriems 
pusryčiams - agapei, kurią pa
tuos ir programą praves KLK 
Moterų D-jos šv. Jono K. parap. 
skyrius. Į bendrus parapijos 
pusryčius kviečiama atsilankyti 
visus šeimos narius, pasiimant ir 
vaikučius. Įėjimas nemokamas. 
Tebūna šio sekmadienio iškilmės 
maloni artimesnio bendradar
biavimo šventė.

Parapijos susirinkimas. Šį sek- 
madieni, bendrų pusryčių metu, 
parapijos klebonas ir komitetas 
padarys pranešimą apie parapi
jos ū.rinę padėtį.

— Parapijos kunigai savaitės 
bė:.y vizituos šias gatves: Keele, 
indian Grove, Edna, Abbott, 
Wanda, Indian Cres. ir Indian 
Rd. (į šiaurę nuo Bloor).

— Pajamų mokesčių kvitai (in 
come tax) aukotojams bus dali
nami sekmadienį parapijos salė- 
. <■ ir po kito sekmadienio išsiun
tinėjami paštu. Patirta, kad as
menys, siunčią siuntinius savo 
artimiesiems į Lietuvą ar kitur, 
mokesčių įstaigose kartais turi 
sunkumų dėl šių pristatytų kvi
tų. Maloniai informuojame vi
sus. kad tokie kvitai, reikalui 
esant, bus patvirtinti parapijos 
raštinėje arba turint daugiau 
minėtų kvitų — suvedami į vie
ną pažymėjimą, tinkantį Income 
Tax įstaigoms.

— Olekų šeima, kurioje yra 
du maži vaikučiai, namo gaisro 
nelaimėje yra atsidūrę sunkioje 
finansinėje padėtyje. Prašome 
liet, organizacijas ir pavienius 

• asmenis aplankyti ir pagal gali
mybę pagelbėti. Jų adresas: 181 
Manning St., tel. EM. 8-4189.

— Šį šeštadienį 9 vai. rytą ge
dulingos pamaldos už vėles a.a. 
Jono ir Kęstučio Bleizgių, miru
sių Lietuvoje.

— Šį sekmadienį pamokslai 
kun. B. Pacevičiaus “Lietuvos 
globėjas šv. Kazimieras'’.

— Parapijos choro bendra rė
pei k i ja penktadienį 7.30 vai. v. 
ir-sekmadienį tuojau po 12 vai. 
pamaldų.
Šv. Jono Kr. D-jos susirinkimas 
įvyks šį sekmadieni, kovo 4 d. .3 
vai. pp. šv. Jono Kr. parapijos 
salėje. Maloniai kviečiami visi 
nariai skaitlingai dalyvauti su
stinkime, bus sprendžiama la
bai svarbūs draugijos klausimi.

Pavykęs susirinkimas
praėjusį sekmadienį įvykęs 

KLK Moterų D-jos šv. Jono pa
rapijos skyriaus susirinkimas 
praėjo gražioje nuotaikoje. Kun. 
dr. J. Gutausko paskaita “Reli
ginis savęs auklėjimas” gausiai 
susirinkusiųjų skyriaus narių ir 
atvykusių viešnių tarpe susilau
kė gyvo dėmesio. Susirinkime 
buvo aptarti parapijos agapės 
suorganizavimo reikalai. Nutar
ta šv. Kazimiero šventėje 11 vai. 
pamaldų metu šv. Komuniją au
koti už vėlę a.a. Veronikos Kar- 
velienės, prieš trejus metus mi
rusios ilgametės kat. moterų 
veikėjos. Skyriaus vardu sekma
dieniui 11 vai. pamaldoms pa
kviesta giedoti bažnyčioje solis
tės A. Ščepavičienė ir V. Že- 
melytė.

Toronto estai pereitą sekma
dienį iškilmingai paminėjo ne
priklausomybės švenję. Massey 
Hall salėn buvo susirinkę apie 
3.000 estų ir svečių. Lietuvių 
vardu sveikino gen. konsulas 
min. Gylys. Minėjime be to, da
lyvavo KLB Krašto V-bos pirm. 
B. Sakalauskas, Baltų Federaci
jos atst. dr. M. Anysas ir Toron
to apyl. pirm. J. R. Simanavi
čius.

Toronto rabinų tarybos ilga
metis pirmininkas Rabbi Mey
er H. Levy, rabino pareigas To
ronte ėjęs 50 metų, prieš 5 m. iš 
pareigų pasitraukęs, mirė vasa
rio 23 d. sulaukęs 84 m. Jis bu
vo gimęs Lietuvoje.

Gautas laiškas
C i a 1 k a i Jonui iš Vokietijos. 
Kreiptis į Gener. Konsulatą — 
11 Grenadier Heights, Toronto, 
Ont.

Šv. Kazimiero minėjimas 
įvyks šį sekmadienį, 4 vai. pp., 
Prisikėlimo par. salėje. Paskaitą 
skaitys dr. A. Šapoka. Meninę 
dalį išpildys Toronto moksleiviai 
ateitininkai, parodydami epizodą 
iš “Konrado Valenrodo”. Piani
nu paskambins Irena Antanavi
čiūtė, “Butterfly” baletą šoks 
Setty J. Antanavičiūtė ir su nau
ju repertuaru pasirodys Prisi
kėlimo par. orkestro studijos 
mokiniai. Rengia KL Kat. Fede- 
acijos Toronto skyrius. Visi, 
ypatingai jaunimas, kviečiami 
dalyvauti.

LTS-gos Toronto skyrius 
kovo 4 d. šaukia metinį susirin
kimą Lietuvių Namuose, 3 vai. p. 
p. Susirinkimas įvyks betkuriam 
narių skaičiui atsilankius.

Skyriaus v-ba.
Lietuvos istoriniai vaizdai, 

brolių Motuzų išsaugoti ir dar 
anksčiau nerodyti, bus rodomi 
Toronte kovo 3 d., Prisikėlimo 
par. auditorijoje.

Bus du seansai — 3 vai. pp. ir 

t Prašoma pradžios mokyklų 
mokinius ir juos lydinčius tėvus 
pasirinkti popietinį seansą. Pra
džios mokyklos mokiniams kai
na 25c. lietuvių šeštadieninės 
mokyklos mokiniai įleidžiami vi
sai veltui (SLA 236 kuopos do
vana) ir suaugusiems $1.

Tikimasi, kad sija proga pasi
naudos visi, kas sveikas, nes 
Lietuvos vaizdų jau tikrai pasiil
gome. Rengėjai.

Jb Em. Kardinolas J. Ch. Mc
Guigan vasario 18 d. atšventė 10 
metų kardinolavimo sukaktį.

Toronto kardinolas yra gimęs 
rytinėje Kanadoje Prince Ed
ward Island provincijoje Hunter 
River ; vietovėje. Kunigu buvo 
įšventintas 1918 m. Po dviejų 
metų jis persikėlė į Edmontoną, 
xur netrukus buvo paskirtas ka
tedros klebonu, kancleriu ir pa-

Pris&ėlimo parapijos žinios
--šio sekmadienio U vaL šv. 

Mišios skirtos šv. Kazimiero mi-
Organizuotas ir neor- 

smzuotas jaunimas kviečiamas 
jose dalyvauti. Visi in. corpore 
.aimanų eiti šv. Komunijos. Iš-- 
pažinčių klausoma šeštadienį 5 

‘vai. v. fo šv. Mišių bendri pus
ryčiai kavinėje.

-*- Po šv. Kazimiero minėjimo, 
kuris įvyks 4 vai. pp. pamaldų
alėje Graudūs verksmai”.
--?i aeitą sekmadienį parapir 

Komiteto susirinkime para-
ijes e :enemas T. Placidas da

žė ekonominę parapijos apžval- 
_,ą nuo tsikūrimo iki šių metų 
pradžios. Gyvose diskusijose bu
žo prieita konkrečių išvadų, ku
rios bus pateiktos parapijos su
sirinkimui šį sekmadienį, tuoj po 
11 vai. pamaldų. Susirinkimui 
vadovaus parapijos komitetas.

Susirinkimo dienotvarkė: fi
nansinė apžvalga — T. Placidas. 
Komiteto dviejų posėdžių spren- j 7 Val. vakare, 
dimų pranešimas — P. Jurėnas, 
komiteto sekretorius. V. Užupio 
— komiteto pirmininko žodis. 
Bendra parapijos apžvalga ir vi
sokeriopos parapijos veiKlos gai
rės — T. Bernardinas, parapijos 
klebenąs. Klausimai ir sumany
mai.

Visi parapijiečiai kviečiami 
dalyvauti, išsiaiškinti visas su 
parapija susijusias problemas ir 
savo patarimu prisidėti prie pa
rapijos veiklos.

— T. Provinciolo rūpesčiu pa
rapijai padovanotos dvi V. Ka- 
šūbes iš medžio drožtos Dievo 
Motinos ir šv. Pranciškaus sto- 
zylos, skirtos šoniniams alto
riams. Pagal arch. dr. S. Kudo- 
ko planus jau baigtas didysis al- 
,orius. Drožinių darbus atliko P. 
Lingė. Primename, kad planai 
buvo užsakyti ir atlikti su min
timi, kad tai tik laikina pamaldų 
vieta, t?’;

— Iš Kennebunkport, pranciš
konų vienuolyno, gauta kavinei 
r vasaros stovyklai didelis kie- 
•tis indų, kuriuos dalinai dovano
to Mrs. Edgart, amerikietė, di
lelė lietuvių geradarė. Labai dė
kojame jai. 1 į ■ ,

— Šį penktadienį 7 vai. vak., j — suteikimas kardmohskos skry-
bus laikomos šv. Mišios Švč. Jė-j belės įvyko 1946 m. vasario 18 d. 
zaus Širdies garbei. Šv. Mišių Romoje. .
metu bus paminėtas pop. Pijaus ^3 '3U.V°,, Pa^ Pirrr*asis 
XII 80 gyv. metų jubiliejus. Pa- angliškai kalbantis Kanados kar- 
rapijiečiai kviečiami skaitlingai dinolas.
XII 80 gyv. metų jubiliejus. Pa-

dalyvauti ir melstis už Bažny 
cios Galva.

TORONTE! TORONTE!
ŠEŠTADIENĮ, KOVO 3 D., 3 ir 7 vaL vak.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS SALĖJE BUS RODOMI

BROLIŲ MOTUZŲ
LIETUVIŠKI SPALVOTI FILMAI

visiškai skirtingi nuo užpraeitų metų.
Šie filmai Kanadoje rodomi pirmą kartą.

Vasario 16 d. 1938 m. iškilmės Kaune; Lietuvos Sporto Olimpia
da; Lietuvos kariuomenės įžengimas į Vilnių; Amerikos lietuviai 
ir jų veikla; Lietuvos architektūros įžyrpybės ir kt.

Bilietai $1, vailkams — 25<.
Šiuos gražius filmus pamatyti kviečia: 

SLA 236 kuopa Toronte.

MONTREAL, Oue

v

Dukrelėms ir žentoms R. ir E. CeČiū- 
roms ir L. P. Murauskoms už padarytų 
mums staigmeną — 30 metų vedybinio 
gyvenimo sukakties suruoštos ir vaišes ir 
įteiktos brangias dovanas.

T.T. Pranciškonams už atlaikytas 
iškilmingas šv. Mišios ir sol. p. V. Veri- 
koičiui už giedojimą.

Mieliems prietelioms pp. J učių, Švėgž
dų, Voštokų ir Petkevičių Šeimoms, p. M. 
GirČienei, V. Germanavičiui, M. Dikčiui 
už pasveikinimus per radio su lietuviško 
raina ir įteiktą mums dovaną ilgam pri
siminimui.

Didž. gerb. svečioms už gėles ir gra
žios dovanas, kurias mums įteikete, taip 
pat T. Bernardinui už pasakytą gražią 
kolba vaišių metu.

Visiems kitiems už pareikštus mums 
linkėjimus asmeniškai, raštu, telefonais 
bei telegramomis ir už prisiųstas gė 
reiškiame širdingą padėką.

Angelė fr A. imtgefskioi.

; Montrealio Šalpos Komitetas 
praneša visuomenės žiniai, kad 
žiemos vajus- rinkliava tremti
nių naudai Montrealio mieste 
baigta. Aukų rinkėjai ir organi
zacijos negrąžinusios aukų lapų 
prašomos tai atlikti iki kovo 11 
d. imamai. Atsiskaityti prašau 
su Montrealio Šalpos Komiteto 
iždininke J. Kęsgailiene.

Pasinaudodamas ta pačia pro
ga, visiems aukų rinkėjams, au
kojusiems savo liuoslaikį, orga
nizacijoms, prisidėjusiams savo 
kasos ištekliais, o labiausiai vi
siems Montrealio . lietuviams, 
šios rinkliavos metu parodžiu- 
$iems tinkamą ir didžios pagar
bos vertą tremtinių sunkios būk
lės įvertinimą, tebūna gili padė
ka Šalpos Komiteto ir tremtinių 
vardu.

Rinkliavos smulki, apyskaita, 
surinkus visus aukų lapus, bus 
paskelbta Jūsų žiniai kovo mė
nesio antroje pusėje.

Pr. Šimelaitis, Montrtalio 
Šalpos Komiteto vardu.

Skautams ir skautėms. Šį sek
madienį, kėvo' 4 d.‘,"'Montrealio 
Skautų Tuntas ir “Neringos 
Skaučių Tuntas mini savo globė
jo šv. Kazimiero šventę-: 10’val. 
ryto Aušros Vartų bažnyčioje 
laikomos pamaldos, kuriose skau 
tai ir skautės dalyvauja organi
zuotai. 10.30 vai. AV parapijos 
salėje įvyks iškilminga abiejų 
tuntų sueiga. Tuntininkai.

Jūros skautų rėmėjų būrelis 
vasario 26 d. perrinko valdybą: 
pirm. A. Keblys, šekr. Br. Bag- 
džiūnas, ižd. Pr. Šimelaitis ir v. 
narys J. Narbutienė.

Nepriklausomybės iventė* minėjimo 
proga Montrealyje išplatinto Tautos Fon
do ženklelių už $171,25.

Po $10 aukojo: kun. V. Stankūnas ir 
J. Peleckas;

Po $S: J. Dalmontas, V. Dargis, dr. S. 
Daukša, A. Gaurys, Br. J. Lukoševičiai, 
dr. J. Mališka, Paškevičius ir S. V. Vaiš
vilai;

Pa $3: Aleksiejūnaitė, J. Kibirkštienė, 
D. Norkeliūnos;

Po $2: Br. Abromonis, Barteška, Ig
natavičius, Kisielius, Laimikis, Lesins- 
kas, Sm. Liesiūnaitis, K. Lukas, Mickus, 
Martinaitiene, Ottiene, Paukštaitienė, 
Puodžiūnas, Songailienė, Staškevičius, ‘ 
SuŠinskas, Šimelaitis, J. Valiulis, Br. Zen
kevičius, Žukauskas ir S. J.;

Po $1.50: Juraitis, A. Matulionis;
Po$1 ir možiou: M. Arlauskaite, Ane- 

liūnas, Akstinas, Alekna, J. Adomonis, 
Birieta, J. Bulota, Bulotienė, Bernotie
nė, Bajoras, Bilevičius, Deimantas, File- 
ris* Girinienė, Gaputytė, Gasputytė, Gry
bauskas, GeČionis, Iz. Gorys, B. G., Juo- 
dienė, Juodgudis, Jonušas, Jurkšaitis, 
Jurgutavičius, J. Kardelis, Kasperavi
čius, Kličius, Kalpokas, Kalvaitis, Krin- 

^gelis, Lietuvininkas, Leknickds, Letkaitis, 
Mozūras, Mališkiene, Matulis, Myle, 
Noginionis, Naruševičius, Naujokas J.,, 
Naujokos A., Br. Povilaitis, Popuraitis, 
Rašytinis, Rudinskienc, Ruzgas, Styra, 
Petrauskis, Sideravičiūtė, Strelienė, šli- 
žoitytiė, Šulmistros, Šiugždinis, Tama
šauskas, Traukas, Vizgirda, Valinskas, 
Žilinskienė, Butkevičius, A. Jurkus, R. 
Jurkus, Lukošiūtė, Lukauskienė, Mocke
vičiūtė, Palikouskoite, Vytė. * •

u TFA Montrealio skyr.

Apie bolševikinį išnaudojimą
Giriasi komunistai savo kuria

muoju rojumi, o jų pavergtieji 
žmonės neturi nei ko pakanka
mai pavalgyti, nei kuo apsireng
ti. Šeimos suardytos. Vieni dar 
vargsta namie, kiti šaltajame Si
bire vergiškus darbus dirba, tre
ti išblaškyti po platųjį pasaulį. 
Ir iš Lietuves ir iš Sibiro dau
gelis kreipiasi į savo gimines ir 
bičiulius laisvajame pasaulyje, 
prašydami nors kokių panešio
tų drabužių prisiųsti. Daug Mont 
realio lietuvių ir kitų tautybių 
žmonių siunčia siuntinius. Siun
tinys negali būti didesnis kaip 
20 svarų, o muito būna 40 ar 50 
dolerių ir daugiau. Siuntėjų taip 
daug prisirenka, kad kaikas tą 
pačią dieną net nespėja pasiųsti 
— turi ir kitą dieną gaišti, nes 
siuntiny kiekvienas daiktelis 
peržiūrimas, surašomas ir pažy
mimą kaina.

Žmonės ne be pagrindo dėl to
kio suvaržymo erzinasi ir pyksta. 
Štai kokia komunizmo laisvė! Ar 
neturėtų laisvųjų kraštų—Ame
rikos. Kanados, Anglijos — val
džios pasirūpinti, kad geležinė 
užtvara išnvktu, kad norint su
šelpti sau artimus žmones nerei
kėtų doleriais šelpti komunisti
nius valdininkus. Reikia išva
duoti visas tautas. Reikia ir pa
čiai Rusijai laisvės, nes vergija 
civilizuotais laikais netinka.

Montrealietis.

Iš Baltų Federacijos veiklos * 
Vasario 17 d. susirinko pabal- 

tiečių bendruomenių paskirta 
žinovų komisija aptarti Pabalti
jo. Federacijos konstitucijos pro
jektą: prof. Paets, Karson, Luit- 
sala, Riisna, Kampe, Swanks, 
Karka ir dr. Anysas, Du lietuviai 
neatvyko dėl, vakarinio darbo. 
Pirmininkavo dr. Anysas. Trum
pą kalbą pasakė Baltų Federaci
jos pirm. p. Riisna, nurodęs ben
dradarbiavimo reikalingumą ir 
jo svarbumą, kartu pažymėda
mas, kad BF Kanadoje yra vie
nintelė organizacija tremtyje, 
kuri šia svarbia problema užsi
ėmė ir ją privedė ligi projekto 
sudarymo.

Po ilgesnių diskusijų buvo 
prieita tokio nusistatyme:

L Pripažįstamas principas, kad 
artimas bendradarbiavimas tarp 
trijų Pabaltijo tautų yra reika
lingas ir naudingas,

2. Kadangi už geležinės uždan
gos likę tautiečiai negali reikšti 
savo nuomonės, Pabaltijo vals
tybių ateities problemų nagrinė
jimą pasiėmė laisvame pasaulyje 
gyveną pabaltiečiai,

3. Šitas Pabaltijo Federacijos 
konstitucijos projekto, svarsty
mas jokiu būdu neliečia reikala
vimo tarptautiniame forume at-

. . statyti tų valstybių pilną suve-
galiau generalvikaru, o paskiau . reniškumą, 
naujai įkurtos kunigų seminar!-j 4. Pabaltijo valstybių federaci
jos rektorių. 1930 m. buvo pa-i ja galės būti įvykdyta tik atga- 
skirtas Regina arkivyskupu. Tai! vus nepriklausomybę ir jų sei

mams atitinkančiai nutarus.
5. Baltų Federacijos žinovų ko

misijos uždavinys bus išnagrinė
ti paruoštąjį projektą ir pareikš
ti savo nuomonę.

Jeigu projektą besvarstant iš
kiltų klausimų ir problemų, ku
rių komisija negalėtų pati iš
spręsti, tokiuos klausimus pa
teikti pasisakyti tautinėms or
ganizacijoms.

7. Projektą, kuris yra išverstas 
ir atspausdintas anglų kalba, iš
siuntinėti diplomatams ir kons. 
atstovybėms bei tautinėms orga
nizacijoms susipažinti ir jų pra
šyti pareikšti ir savo nuomonę.

Tremtinių reikalais teisių 
patarėjas advokatas A. Liūdžius 
praneša gerb. savo klijentams, 
kad nuo š.rh. vasario 15 d. advo
katų ir notarų firmoj “Bernhard 
& Scott“ daugiau nedirba ir kad 
nuo tos pat dienos bendrai dirba 
su vietiniu advokatu - notaru W.

i C. Deakon, B.A.Sc., R.P.E., —»19 
Richmond St. West (skyrius — 
91 Rončesvalles Avenue). Norin
tieji pasikalbėti dėl bylų užbai
gimo, perkėlimo ar naujų užve
dimo prašomi skambinti telefo
nu LO. 5613.

Ligoniai. Toronto General ligo
ninėje jau antra savaitė serga 
Uršulė Ročiūtė; šv. Juozapo — 
VI. Simonaitis; Grace ligoninėje 
— K. Rugienė ir Doctors ligoni
nėje — J. Petrulis.

buvo jauniausias arkivyskupas 
pasaulyje. 1935 m. jis perkeltas Į 
Torontą, o 1945 m. gruodžio 23 
d. pakeltas' kardinolu. Įvilkimas

angliškai kalbantis Kanados kar-

Min. V. Gylys sulaukė 70 metų
T, j Gen. konsulas ministeris Vy-— Kovo Ii d. prasideda meti- fa ... ...

nės parapijos rekolekcijos. Pir
moji savaitė skirta moterims ir 
jaunimui, antroji
vaikučiams. Rekolekcijas ves tė-į g™^^^ij^l912 m. P^tX 
vai jėzuitai. : pilio universiteto teisiu fakulte-
- Parapijos saleje kovo 18_ d.J iki 1917 m dįrbo Pet'rapily vi.

retą staigmena Toronte Atvyks, ^aus rek mįnįšterijoje kaip ju- 
Dainavos ansamblis su J Zilevi-1 riskonsultas> 1917 . 1918 m. Suo- 
slaUiS i kan.tąta }r. mijos generalgubernatūroj, 1919
Merkelio Vedybos be piršlybų . • ® -
Kadangi salė nepajėgs sutalpin
ti kartu visų dalyvių, bus rodomi 
du seansai: 2 vai. pp. ir 6 vai. v. 
Bilietai įsigyjami iš anksto Mar
gio vaistinėje, J. Beržinsko krau
tuvėje. valgykloje Tulpė ir kle
bonijoje. Bilietų kaina $3, $2, 
$1.50. Moksleiviams pusė kainos. 
\ —Pakrikštyti: Raimundas Sta 
sys Račiūnas ir Juozas Mikolai-

tautas Gylys sausio 26 d. atšven- 
! tė savo amžiaus 70. metų sukaktį.

. i Sukaktuvininkas gimė 1886 m. 
vyrams ir j Griškabūdyje? 1907 m. baigė

— Šią savaitę lankome parapi
jiečius sekančiose gatvėse: Lapp 
Ave., Northland Ave., Avon 
Ave., Lambton Ave., Symmi^ig- 
ton Ave., Camjbell Ave., Brock 
Ave., Brock Cr. ir Emmerson 
Ave.

— Šį sekmadienį vakare bus 
rodomas spalvotas muzikalinis 
filmas Lili su priedais vaikams.

Kredito kooper. “Parama” 
vasario 12 d. visuotiniame narių 
susirinkime išrinkta valdyba pa
siskirstė pareigomis sekančiai: 
pirm. — V. Meilus, vicepirm. — 
J. Starzdas, sekr. — S. Grigaliū
nas, ižd. — A. Kiršonis, vald. 
narvs — P. Šernas.
PARDUODAMI 2 nauji miegam, foteliai 
ir 5 įvairių spalvų kėdės. Kreiptis telef. 
OL. 9830, po 6 vol. vak.

' m. Lietuvos atstovas Suomijai, 
1920 m. — Estijai, 1921 m. konsu
las Karaliaučiuje, 1924 m. Ko
penhagoje, 1927 m. Rygoje, 1930 
m. gen. konsulas Londone, 1932 
m. Klaipėdos krašto gubernato
rius, 1937 m. charge d’affaires 
Briusely, 1937 m. Įgaliotas minis- 
teris ir nepaprastas pasiuntinys 
Štcckholme, nuo 1938 m. be to 
dar ir Danijai su Norvegija, nuo 
1949 m. gen. konsulas Kanadai.

Garbingajam sukaktuvininkui 
linkime geros sveikatos ir sėk
mės tiek asmeniškame gyveni
me, tiek tarnybiniame darbe.
Išnuomojamas kambarys viengungiui-ei 
arti Prisikėlimo parapijos. Tel. KE. 3045.

Išnuomojamai frontinis kambarys vienam 
asmeniui ir kambarys lll-me augšte, ga
lima virti. 339 Ossington Ave. LO. 4566.

Dovercourt-College, išnuomojamas kam
barys arba 2 kambariai ir virtuvė. Telef. 
LO. 0718.

Išnuomojamas frontinis kambarys ll-me 
augšte su baldais. Runnymede prie Bloor. 
Tel. RO. 6-5738.

Išnuomojami 3 kambariai ir virtuvė. Be 
baldu ar su baldais. Arti Prisikėlimo pa
rapijos. Tel. LO. 3456.

Išnuomojamos butas Jane - Bloor rajo
ne. RO. 2-2997, po 6 vai. vak.

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

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

Saba - Koerting - Blaupunkt
JIE GAUNAMI GENERALINĖJE ATSTOVYBĖJE —

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

tik

Royal Alexandra 
Theatre

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

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

OPEROS 
FESTIVALIO

Bendrovė Toronte

100 artistų su Simfoniniu Orkestru

Vokarais: Vasario 24-27; kovo 3,6,8, 
Po pietų: Vasario 29, kovo 10, 

"CARMEN" — prancūzų kolboje

Vakarais: Vasario 25-29, kovo' 2,7,9, 
"DON GIOVANNI7 — anglų kalboje

Vokorais: Vosorio 28, kovo 1, 5, 10, 
Po pietų: kovo 3-7,

"Mme BUTTERFLY" — italų kolboje

Bilietai parduodami visiems 
: spektakliams.

Vakarui: $4; $3.50; $3; $.2; $1.50 
Treč. po pietų: $3.50; $3; $2; $1.50 
Sešt. po pietų: $3.50; $3; $2.50; $2; 

$1.50.

Vaikų darželio vaikai ;
minėjo Vasario 16 d. savo patal
pose dalyvaujant kaikuriems 
vaikų tėvams ir svečiams.

Ryte didesnieji vaikai organi
zuotai dalyvavo šv. Mišiose. 3 v-- 
pp. tautiniais motyvais išpuošto
je salėje įvyko minėjimas. Pra
džioje buvo sugiedota Tautos 
himnas, po to seselė trumpai pa
aiškino vaikams šventės reikš
mę ir kiekvienam įsegė po tau
tinį ženklelį.

Programa buvo įvairi ir įdomi, 
vadovaujant seselei. Vaikučiai 
padainavo gražių patriotinių: 
lamelių, pasakė keletą eilėraš-: 
čių pritaikytų šventės nuotaikai 
bei dvasiai ir pažaidė įvairių žai
dimų. . Dalyvis.

Šeštad. mokykla praėjusį šeš
tadienį,; po sutrumpintų. lituanis
tinių pamokų, iškilmingai pami
nėjo Vasario 16-ją. Pamaldų me
tu giedojo visi mokiniai, o pa
skiras giesmes, balsais šv. -Jono 
Kr. parap. mokinių choras,.susi
dedąs ' iš lituanistinius kursus 
lankančių moksleivių. Iškilmin
game minėjime paskaitą skaitė 
tėvų kom. pirm. Stp. Pusvaškis, 
po to turtinga ir kiiltūringa me
ninė dalis: tautiniai šokiai, dek-: 
lamacijos, solo pianinu ir smui
ku. Minėjimas baigtas Tautos 
himnu. Į minėjimą būvo atsilan
kę ir lituanistinių kursų auklė
tiniai.

NAUJAI ATIDARYTA

vyru kirpykla
1015 DUFFERIN ST.

; /kęmoas Bloor St W. A
SAV. A. MILERIS.

Lietuviai maloniai kviečiami.

Nauja lietuviška Įstaiga 
International 

Service Bureau 
91 Rončesvalles Avė., Toronto 

įstaigos direktorius 
A. LIŪDŽIŲS, 

Advokatas iš Lietuvių - Trem
tinių Reikalams Teisių 

Patarėjas.
Bendradarbis — 

WALTER C. DEAKON,

vietos Advokatas, Notaras ir 
Statybos Inžinierius.

Kreipdamiesi į šią Įstaigą Jūs 
galite sutvarkyti visus savo 

reikalus.
Dėl pasimatymo — susitarti

— tel. LO. 5613.

TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVO "PARAMA

1955 metų gruodžio mėn. 31 d. BALANSAS

Aktyvas 
Kasa ...............
Banko s-ta 
Paskolos ..... .....
Rošt. invent......
Amort, rezerv.
tšl. sum. už 1956 draud. 
Vertybiniai popieriai ....

$2.541.87
24.098.85

128.330.74
$508.70

183.13 325.57 
9.00 

600.00 
$155.906*03

Pasyvas
Šerų kapitalas . ..../....L..
Depozitų kapitalas ..........
Garantijų Fondas .. ........
Neapmokėtos s-tos
Pereinamos sumos ..........
Nepadalintas 4 954 pelnas 
1955 nepadalintas pelnas 

- $155.906.03

$72.089.92 
76.641.41 

619.75 
1.363.99 

2.67 
29.68 

•5.158.61

TORONTO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVO "PARAMA" 
Pelno ir Nuostolio Sąskaita už 1955 m.

Po ja mos
Procentai už paskolas ....... .............
Dividendai už Šerus ir draudimo premijas
Diskontas ........... ?....................... ....... .
Išlaidos
Atlyginimas už darbą ................................
Išlaidos valdomiesiems organams .............
Nuoma ...........
Procentai už depozitus ........
Paskolų ir gyvybes draudimai
Draudimas tarnautojų
Skelbimams ...........
Raštinės išlaidos 
Turto Amortizacija 
Visos kitos išlaidos
Nepaskirstytas pelnas

$11.584.37
178.77

1.93 $11.765.07

2.065.00 , 
520.00 
600.D0

1.462.07
1.380.23

104.03
222.50
114.43
81.39
56.81 6.606.46

5.158.61 
$11,765.07

Atidaromas 
privačiame name 

SALONAS
1005 Dufferin Avė., prie Bfoor.

Priimama kasdien nuo 9 vai. ryto iki 
8 vai. vak. Daromi pusmetiniai šalti 
ir sušukavimai. Telefonas OL. 4982

Sav. L. PETKEVIČIENĖ.

PERSIŪKITE SAVO KAILINĮ PALTĄ 
į gražų švarka, liemenę ar apsiaustą

imamai pamušalas, išvalymas ir laikymas sandėly, kiek reikės. 
Siuvama 1956 m. madas pasirinktinai. Darbas pilnai garantuo

jamas! Apskaičiavimas jūsų namuose VELTUI!

Skubiam patarnavimui kreipkitės

METRO FŲR COMPANY
932 COLLEGE ST. (prie Dovercourt Rd.) 

TELEFONAS LA. 0777
ATIDARYTA VAKARAIS IKI 9 VAL. VAKARO

B. SERG AUTI S - Realtor
REAL ESTATE, GENERAL INSURANCE, MORTGAGES

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

A. Garbenis
NARYS TORONTO REAL ESTATE BOARD.

REKOMENDUOJA
1. QUEBEC AVE., 9 fccmb. per 2 augštus, atskiras namas, vandeniu - alyva

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

2. DUNDAS - BROCK, 8 kcmb. per 3 augštus, atskiros plytų namas, oru • aly
va šildomas, nepereinami kambariai, privatus įvažiavimas, garažai. Viso 
$15.900, įmokėti $4.000. Vienos atviras morgičius balanse.

3. PRIE RONČESVALLES, 13 kamb., atskiras namas, vandens - alyvos šildy
mas,, 5 virtuvės, garažas. * Viso $27.000, įmokėti apie $10.000. Geros 
morgičius balanse

AL GARDENS
REAL ESTATE 

MII BLOOR STREIT WEST. TORONTO. ONTARIO 
TeMmral: LO. 2738, LA. 8772. Vokorjfe HU. 9-1543.

Vicolt turto oMtime or perdavimo ralkefata krotoRMs vM wwwdytv odron. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

ir įvairius kitus
SPORTO REIKMENIS 

su atitinkamomis nuolaidomis 
f ' gausite tik

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

čia Jūs rasite geriausj pasirinki
mą TELEVIZIJOS APARATŲ 
prieinamiausiomis kainomis ir 

geriausiomis išsimokėjimo 
sąlygomis.

Skyriai bei Agentūros visuose 
didesniuose Kanados


