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Snėr ryloj
MOIJŲ D1ENŽ5 D. PASITINKANT

Jau nei kartą re Kanados lietuviai moky- 
jai. Padigera praduos suvažiuoti kasmet ir 
•žvelgti nueitus imgsnius, vienūs apgailint, 
tus pats trečius uk ir mokytojų žingsniai 
dygūs: vų spartūs<itų lėti ir abejingi, trečių 
sai nejucetvirtų -alia kelio. Tokio įvairumo 
ilimybėsca moky kad visi jų žingsniai ri- 
uotųsi. d sutartinei žygiui — lietuviškajam 
žalynui ti.

Mokytcdėtis išeskiriasi nuo daugelio kitų 
ofesijų, ių mokirkartu su jais. Miškininkų 
loselėti i liko anio, inžinierių statyti tiltai 
keliai - pat, ūkii- irgi, mokytojų klasės bei 

okyklosipgi, bet perplaukė Atlantą ir turi 
igti, kuriintas. Drofesijų šaukia suvažiavi- 
us palanos įsigaijas bei norėdamos pasį- 
losti sen?’ atsimini darbotvarkėje ir nebūna 
škių dah uždaviiela juk pagyventi gražia 
aeitimi būdu at
Kas kikytojų slie šaukiami pirmoj eilėj 

* atsimins gaivini apraudoti arba gražinti, 
dabartiolemoms eitis jiems, kaip ir kitiems 
’tuviams nepamąii — įkvėpianti ir padrąsi- 
mti naudarbams; ir dejonėms. Tokių suva- 
avimų mys yra rtsti, bet jas nušluostyti, ne 
idotuviųiiką kelti

Niekanašlaptis, imuose iškyla gyvybinės 
•oblemossavo nuotriau nei paskiru žvilgsniu 
ebint, bitam, kadlyvius. Jos iškeliamos ieš- 
mt šute) sprendiilinga visų patirtis, išmin- 
5 ir akt daly vavietiniuose suvažiavimuose 
nkamasnusyti vhs ir rankoms' pakilnoti, 
'ūsų' stiliįvažiavirktyvus dalyvavimas. Ypač 
i pasak;apie molns didele dalimi patikėta 
ūsų išeilietuviškvikia laukti, kad mokytojų 
enos su; visus ris aktyviam sutelktiniam 
arbui. Digiau — ius mokytojus, bet ir visus 
ridėtojusigus, sės tėvus, motinas, organiza- 
jų vadouk mokyra vien kelių profesionalų 
sikalas. .irtos ne erti, o lietuviško jaunimo 
ikiėjimtrstytĮ bei«i sąlygose mokytojas yra., 
iekvienaiam tenk&dp pridėti ranką prie- jau- 
itno. -Tasidomėji dienomis turėtų būti kuo 
ačiausiangėjai gi vadindami jas auklėtojų 
ienomis,įsireiškirrdienos” sudaro įspūdį, kad 
a tiktai ;inių molfbančių šeštadieninėse mo
kiose, ns. Iš tikičiųjų sluogsnių reikalas ir 
et visos įbs gyvylYpač į tai turėtų atkreipti 
ėmesį tė suvažia(alyvauti, nes svarstomųjų 
roblemųralis kaip pečių. Jeigu jau negailima 
liko ivai mažesnėbuvimams, juo labiau rei- 
ėtų jo ruklėjimo Gera yra domėtis praeiti- 
li, projel ateitį, bangiausia gyventi dabartimi, 
.teitis yriama d?nis. Jei nepasinaudosim 
iandienąamom ggksime praeitį, prie kurios 
enorės pžinti atei Pr. G.

Grįžę vokiečiai belaisviai ir ci
viliai praneša dar naujų lietuvių 
pavardžių Sibiro darbo stovyk
lose:

Kožimoje: Jonas Slanksnys, 
apie 39 m., iš Šiaulių.

Nižno - Angarse: Alfonsas 
Streitas su žmona ir vaiku.

Momotovo kaime, Kazačinsko 
rajone: Kazimieras Sinickis su 
broliu ir motina. Čia lietuvių 
esą, vokiečių teigimu, daugybė. 
Vyrų atsirado vėliau. Todėl be
ne bus jie iš 1941 m. trėmimų.

To paties rajono Roždestven- 
sko kaime: Kazlauskų šeima, 
motina su’ dviem vaikais. Lesic- 
kas su žmona ir dviem vaikais. 
Iš'Lietuvos atsiųstas 1951 m. Ža
lys su motina ir vaikais.

Sverdlovske: Staniškis, apie 
34 m. amž. Buv. medicinos stu
dentas.

Ščekoturovo kaime Taševsko 
rajone: Jurgis Užpurvis,

Uchtoje: A. Paviliauskas, dir
ba kaip felčeris;

Vorkutoje: Bataitis, dirba 8-oj 
kasykloj. Julius Brazdžionis, 
apie 46 m. amž., ūkininkas, “kaž
kur nuo pasienio”. Taip pat jo 
sesuo apgyvendinta priverčia
mai. Vosylius Čaikauskas jau 
atleistas. Stasys Grigiukas, apie 
40 m. amž., iš Klaipėdos. Apie 
30 m. amž. Jagūnas mirė džiova. 
Jonas Jaukauskas, apie 30 m. 
amž., jau atleistas. Kun. Ka
džius buvo apkaltintas “bendra
darbiavęs su italų vienuoliu tė
vu Leoni” ir nubaustas papildo
mai karceriu ar kita bausme.

Henrikas Malinahiskasj nubaūs- 
tas 25 m., serga tbc. Šeima Kau
ne. Justinas Mikutis, apie 30 m., 
profesoriaus sūnus iš Vilniaus. 
Mitlitaitis. apie 43 m. amž., iš 
Marijampolės, nubaustas 25 me
tams. Alfmms’ Mihšaitis, nu
baustas iki gyvos galvos, Lietu
voje buvo krim. policijos tar
nautojas. Gyd. Paltanavičius pa-

“Laisvosios Europos” Taryba Kanadoj

KGNISTKIA STALINĄ
Pastarinetu gatpm. partijos kongreso daly- 

ad per om. part tos Chruščiovo kalbos bu- 
resą Krįe slaptairitrenkti, kaikurie jų net ap- 
yje Chras pasak- Drąsesnieji šaukę: “Kodėl 
nria apb Stalinątada jo nesušaudėt?” Chruš- 
Ižiausią Sąjungosas atsakė: “Tada buvo tero- 
į ir išda Esą jis viešpatavimas. Užteko krei- 
I D. Kasilpninęs pažvelgti į Staliną, kad se- 
iajėgas gydamas ha dieną netektum galvos, 
ininkų n su maiuščiovas priminė, kad ir jo 
hačevska; nepakhs galva buvusi pavojuj. Ne- 
2hurchil britų aiiršo jis ir vieno priėmimo 
iaus S. 5 perspėj karui pasibaigus, kur užsie- 
rokiečiaiiasi pultatstovų akivaizdoje Stalinas 
Zisi žintad tai įsukęs jį pravardžiuojamu 
Stalinas ijęs, ir kholo vardu ir liepęs pašokti 
iai pra puolimą,liniečių miklų šokį hopak, 
stalino įias buvę^ip griūva 30 metų stabas, 
yti ugnai vokiečo 5 d., jo trečiųjų mirties 
;ė Maskriemiesčiinių proga, didieji kom. taik
ias pabėrkrainoj liai jo nebeprisiminė, išsky
dę ginkliStalinas l Gruzijos “Zaria Vistoka”. 
orisišauk- Be to. matyti, buvo leista. Ten dėl 
:iovas k« Staliną ino niekinimo kilę netgi 
ių perstą, motinvinu riaušių. Kremlius gi 
tų žudyiuo jo ra?iasi palaipsniui duoti sovie- 
ęs 1934Leningrapiliečiams ir daugiau faktų, 
jartijos torius Kntų iš Stalino archyvo. Ne- 
zo netelalonės irtus. esą būsiąs paskelbtas 
zas; kurą jam sino testamentas, kuriame 
>uvo užtnamų arepėjama saugotis Stalino, 
•ošflovą nas laikteina taip pat žinių, kad 
šnipu ir udęs jam uščiovo kalbos tekstas arba 
.i polittposėdžiuštraukos esą išsiuntinėtos po 
lįs jo na)36 m. Stt kraštą ir skaitomos bei 
sarodam Ždanovarstomos” fabrikų bei įmonių 
atsiuntė iliun šifrbininkų mitinguose, kurie, 
gramą įamas pabma, pradės siųsti padėkos 
VD virią Jagodpliucijas, kad naujasis vadas 
Vėliau ias ir kitadengė niekšo tikrąjį veidą, 
šaudyti, liariausia 
išsireiškbuvęs: “i 
opozicijfcai”. Jis 1
taikytas ikaitomusankydarnasis Maskvoj buvęs 
Jius karvo draugncūzijos prezidentas V, Au- 
tiečiui nui Ord turėjo progos aplankyti Bui
tis isakęam nusiginą, su kuriuo kalbėjosi 90 
ba būsijaudytas. >. V. Auriol prašė grąžinti so- 
rinko sapbę ir bitų tebelaikomus prancūzų

Kanadoje prieš 10 mėn. kana
diečių ir britų, antįkomunistinės 
organizacijos “Free Internation
al” iniciatyva buvo įsteigtas spe
cialus organas prieškomunisti- 
nei veiklai plėsti Kanadoje ir 
Europoje ir pavadintas “The 
Council for Free Europe”. Dabar 
jis galutinai susitvarkė ir išrin
ko Montrealyje valdybą: pirm, 
dr. Stewart Allen, gyd. misijo- 
nierius, komunistų kalintas Ki
nijoj; jo pavaduotoju Serge Ver- 
mala, vicepirmininkais — Will- 
son Woodside ir Ch. Prieur. Re
gionų pirmininkais išrinkti: pik.

Vieno amerikiečio suprojektuotas satelitinis “miestas”, kuris paleistas erdvėn esą skries 
aplink žemę 500 mylių augštyje.

Prašo paleisti belaisvius
Galima spėti, kad V. Auriol 

vizitas ruošia dirvą premjero G. 
Mollet ir užs. r. min. Chr. Pi- 
neau atsilankymui Maskvoje ge
gužės mėn.*

— Riimmk Aires. — Arcenti-

as Petke- 
rhetams. Tė-

leistas. Kun. 
vičius, nubaustas — . —
vai taip pat ištremti. Gyd. Šim
kus jau paleistą^ Simaitis, Te- 
ruolis — sužalotas galvon. Vai- 

ketas. Albertas Vilimas.
Į L ibecką yra atvykusi Klai

pėdos vokietė Frau EIFse Rie
mann, kuriai tik po 10 nj, pastan
gų galiausiai buvo išduotas lei
dimas išvykti pas savo dukterį 
į Vak. Vokietiją. Savo 75 m. su
kaktį galėjo atšvęsti š.m. sausio 
31 d. jau Lubeckė. Bilietą turėjo 
išsipirkti pati, jis iš Klaipėdos 
oer Vilnių, Baranovą, Brestą. 
Varšuvą ligi Frankfurto (prie 
Oderio) kaštavo 121 rb., o Breste 
už greitį teko primokėti dar 31 
rb. Iš Furstenwaldo buvo pa
siųsta tiesiai į Lųbecką. Šiuo me
tu Klaipėdoje atrodo prasčiau, 
negu giriasi bolševikai.

GRĄŽINO KUNIGŲ?
Michailovo kom. leidžiamas 

“Už sugrįžimą” Nr. 16 rašyda
mas apie pereitų Kalėdų pamal
das Lietuvoje rašo: “Kalėdinėse 
pamaldose dalyvavo daug kuni
gų, grįžusių šiais metais iš ėmi-

Maskva tvarko Lietuvos mokyklas
A.- J. Sniečkus savo kalboje 

kompartijos kongrese Maskvoje 
skundėsi: “Šiemet ‘ augšt. moks
lo ministerija atsiuntė paskirs
tymą, pagal kurį sumažinamas 

ronopaų*. ^ootechnjte-ayeterino^ 
rių kadrų paruošimas -k nutrau
kiamas pramonės ir žemės ūkio 
konkrečios ekonomikos specia
listų paruošimas. Pernai augšto- 
jo mokslo ministerija nutraukė 
studentų priėmimą į Vilniaus 

sant to, kad ši katedra turi rei
kalingą materialinę bazę ir 
mokslinius kadrus... 1950 m.

leit. P. Sevigny — prancūz.-Ka
nadai, ‘J. Badger — cent. Kana
dai, pik. Įeit. T. E. Syder — pa
jūrio provincijoms, F. C. Pil
kington — vak. Kanadai. Be to, į 
valdomuosius organus įeina dr. 
T. Brzezinski, A. Graudinš, N. 
Roerbergs, A. Misiak, H. Calle- 
ja, Albertas Norkeliūnas, Z. Ce- 
lichowski ir kt.

“L. Europos” tikraisiais na
riais gali būti tiktai Kanados pi
liečiai. Ji rūpinsis politinėm 
problemom vengdama diskusijų 
iš bolševizmo išvaduotos Euro
pos teritoriniais klausimais.

Dėmesio naujiesiems ateiviams
Spaudoje pradėjo reikštis bal

sai, reikalaują daugiau dėmesio 
naujiesiems kanadiečiams: To
ronto dienraštis “Star” įsidėjo 
straipsnį, kuriame primenama, 
kad vietinės įstaigos vengian
čios duoti naujiesiems kanadie- 

gracijos”. Beabejo, į Lietuvą ne
grįžo joks kunigas iš laisvojo pa
saulio. Matyti, iš emigracijos 
grįžusiais bolševikai vadina grį
žusius iš tremties. Tokių gal ir 
buvo, nes kaikurie juk skirtą 
bausmę jau bus atlikę.

IŠLEIDO UKRAINIETĮ 
KUNIGĄ

Unitų katalikų kunigas ukrai
nietis Mikola Bučko klebonavo 
gimtoje Bače parap. Jugoslavijo
je. (Ten yra ukrainiečių koloni
ja). 1945 m. sovietai ištrėmė jį į 
Sibirą. Kai 1954 m. pasibaigė ka
linimo metas, Jugoslavija nesu
tiko jo įsileisti. Taip jis ir liko 
Sovietų Sąjungoj, laikomas Mas
kvos kalėjime.

Dvasininkų rūpesčiu pernai 
lapkričio mėn. jam išdavė įva
žiavimo vizą Prancūzija, tačiau 
sovietų vyriausybė nenorėjo 
leisti jam ten vykti. Tik įsikišus 
Prancūzijos ambasadoriui Mas
kvoje, kun. buvo leista išvykti 
ir vasario 23 d. per Berlyną jis 
atvyko į Paryžių.

Jo žmona yra mirusi jo kali
nimo metu, o trys vaikai yra li
kę Jugoslavijoje.

TSRS ministerių taryba įparei
gojo augšt. mokslo ministeriją 
pastatyti 1952 - 1955 m.m. Lietu
vos žemės ūkio akademijos mo
kymo korpusus. Iš pradžių mi
nisterija ketino statyti mokymo 
korpusus Kaune, nors už miesto
dėmi jos materialinei bazei suda- kęs'bažrr 
ryti. Vėliau augst. mokslo mi
nisterija visiškai atsisakė šios 
statybos. Nebuvimas mokymo 
korpusų rimtai' apsunkina žemės 
ūkio specialistu paruošimą” ...

i NESIŪS ŽYDŲ KARIŲ
Į ARABIJĄ

Niujorko demokratų senato
rius H. Lehman griežtai puolė 
valstybės sekretorių Dulles, kaip 
esą sutikta sutartyje su Saudi 
Arabija į ten esančius kariuome
nės apmokymo stovyklas nesiųs
ti žydų tikėjimo karių. Sutarty 
tai esą išsireiškiamą, kad į tas 
stovyklas nebūsią siunčiama 
Saudi Arabijai nepriimtinų ka
rių. Senatorius reikalavo, kad 
tai būtų pakeista. Jei valstybės 
sekretorius dėl to nedarysiąs 
nieko, jis reikalausiąs to per Se
nato užsienių r. komisiją.

Senatorius priminė, kad ka
daise prezidentas W. H. Taft at
šaukęs sutartį su caristine Rusi
ja dėl jos antisemitizmo, diskri
minuojančio Amerikos piliečius.

turėtų būti peržiūrėta ir kad 
tan darban turėtų būti įtraukta 
nauj. kanadiečių. Esą jie dau
giau žino apie imigracinius trū
kumus ir prisitaikymo bei įsikū
rimo galimybes pasirinktoj šaly. 
Jo nuomone, reikėtų sudaryti

Kipro graikų ortodoksų arkivyslkupo Makarios deportacija su
laukė nepramatyto atgarsio. Ji netgi pasitarnavo kipriečių bylai, 
nes perėjo į tarptautinę plotmę. Graikijos vyriausybė kreipėsi į 
Jungtines Tautas prašydama svarstyti Kipro salos klausimą se- 
kančioj sesijoj, kuri įvyks rudenį po JAV prezidento rinkimų. Per
nai irgi buvo pateiktas svarstyti Kipro klausimas, bet 28 balsai 
prieš 22, 10 susilaiikus, pasisakė prieš svarstytinumą. Tada britų 
pusėje buvo ir JAV, nes to reikalavo vakariečių politika. Dabar 

JAV rodo daugiau simpatijų 
graikams. Amerikos ambasado
rius Atėnuose netgi pareiškė se
kąs įvykius su “simpatingu susi
rūpinimu”. Tai užgavo britus, ir 
min. pirm. Eden paprašė Va
šingtono paaiškinimų. Valst. De
partamentas pareiškė, kad tos 
simpatijos nereiškiančios stoji
mo vienon kurion pusėn; esą JA 
V-bės susirūpinusios rasti abiem 
pusėm priimtiną sprendimą. 
Joms rūpį išlaikyti britų karines 
pozicijas ir kartu neatstumti 
Graikijos iš Š. Atlanto Sąjungos. 
Kaikas siūlo Kipro salos karines 
bazes perduoti Š. Atlanto S. ka
rinei vadovybei.

Dėl Makarios deportavimo 
pakėlė balsą ir Britanijos angli
konų bažnyčios primas dr. G. Fi
sher, Canterburio arkivyskupas. 
Jis kreipėsi į Britų vyriausybę 
prašydamas užtikrinti arkiv. 
Makarios ištrėmimas baigsis, kai 
tik bus atstatyta tvarka Kipro 
saloje. Be to, jis. pasiūlė britams 
- graikams - turkams tuojau pra
dėt tartis dėl paliaubų, pavesti 
žinovams sudaryti Kipro salos 
konstitucija, kuri turėtų būti ap
svarstyta su arkiv. Makarios ir 
kt. Kartu jis padarė priekaištą 
arkiv. Makariest^fcąfL jis supla-

vado pareigomis.
Kipro saloje tebeina smarkus 

pasipriešinimas: teroristiniais
veiksmais, pavieniais susišaudy
mais, gen. streikais. Britai svar
besnėse vietose, ypač uostuose, 
paskelbė karo stovį ir iš įtaria
mų rajonų iškraustė gyventojus.

Divizijos Alžerijai
Prancūzijos parlamentas dide

le balsų dauguma, remiant ir ko
munistams, davė min. pirm. Mo
llet specialius įgaliojimus tvar
kyti Alžerijai. Jau pasiųsti nau
ji mechanizuoti kariniai daliniai 
kovoti su sukilėliais. Skubiai ga
benamos dvi prancūzų divizijos 
iš V. Vokietijos Alžerijon ne tik
tai kariniais, bet ir civiliniais 
lėktuvais. Tuo pat metu Pary
žiuje vyksta byla dėl slaptų ka
rinių dokumentų dingimo, kurie 
prisidėję prie prancūzų pralai
mėjimo Indokinijoje. Kaikurie 
liudininkai aiškiai pareiškė, kad 
dokumentai buvę išvogti komu- 

SOVIETAI BŪTĮ! SUMUŠTI
Š. Atlanto Sąjungos kariuo

menės vadas gen. Alfred Gruen
ther lankydamasis Kanadoje da
vė eilę pareiškimų apie dabarti
nę politinę karinę padėtį. Jo 
nuomone, jei sovietai pultų da
bar, vakariečiai atsispirti nega
lėtų ir turėtų užleisti kaikurias 
sritis, nors galutinėj sąskaitoj 
laimėtų vakariečiai, nes jų pu
sėje atominių ginklų ir tolimo 
skridimo bombonešių persvara. 

>š. Atlanto Sąjunga, palyginti su 
1951 m., padariusi didelę pažan
gą ir įsijungus V. Vokietijai, so
vietų pavojus nebebusiąs baisus. 
1951 m., kai Eisenhoweris per
ėmė Sąjungos vadovybę, ji tebu
vusi gyva tik popieriuje. Dabar 
ji turinti 13 Europos kraštų - 
’»rių, kurie apima 4.000 mylių 
plotą nuo Oslo iki Ankaros ir 
•ra remiami Kanados su JAV. 

Stipriausia jos jėga — atomi- 
ūai ginklai ir tolimojo skridimo 

bombonešiai, kuriais remiasi vi
sa dabartinė strategija, šiuo me
tu Sąjunga turinti daug politi
nių problemų, pvz. Kipro, Vid. 
Rytų. Š. Afrikos, kurios silpni
na vieningumą.

Sovietų dabartinė politika 
esanti daug gudresnė nei stalini
nė, nes sudariusi neva taikos at-

nadiečiu, relig. bendruomenių ir 
socialinių įstaigų.

Brewin gynė amerikietės Sh.— --

SAVAITKASTIS

nistų tarnautojų. Pasak bu v. vi
daus r. min. Martinaud - Deplat, 
komunistai sužino visas vyriau
sybės paslaptis. Kaikurie liudi
jo prieš Mendes - France, esą jis 
liepęs daryti kratas tokiose vie
tose, kur iš anksto buvo žinoma, 
kad nieko nebus rasta. Labiau
sia atsakingi esą 150 komuhistų 
atstovų parlamente.

Vid. Rytai bruzda
Šioje srityje padėtis tebėra 

sumišusi. Izraelis šaukia, esą 
egiptiečiai sutraukia savo ka
riuomenę Izraelio pasienin ir 
kur galėdamas perka ginklus. 
Kurį laiką svyravusi, Kanada 
apsisprendė parduoti Izraeliui ; 
ribotą kiekį ginklų. Egiptas vi
som pajėgom skubiai organizuo
ja savo bloką, kurį kol kas suda
ro Egiptas, Saudi Arabija ir Sy- 
rija. Jie savo konferencijoj nu
tarė veikti išvien nepaisant Ara
bų Lygos, kuri esanti perdiaug 
nevieninga. Britai - amerikiečiai 
- prancūzai nutarė derinti savo 
veiklą Vid. Rytuose ir kol kas 
bandyti sukliudyti galimą karą 
įsteigiant Jungt. Tautų, komisi
ją, kuri bandytų diplomatiniu

j

su

Adenaueris ir Molenkovas
Malenkovas, lankydamas Bri- 

tani jos elektrines jėgaines su
skubo aplankyti ir atsakinguo
sius politikes vadus. Matyt, jam 
labiau rūpi paruošti Bulganino - 
Chruščiovo vizitą. Sovietinė 
spauda jau pradėjo plačią pro
pagandą, iškeldama vizito nau
dingumą So v. Sąjungai ir kartu 
reikšdama kaikurių simpatijų 
britams, nors anksčiau juos ašt
riai smerkė. Kancl. Adenaueris 
naujais ėjimais susirūpino. Kaip 
matyti iš kaikurių britų ir pran
cūzų politikų pareiškimų, tarp ' 
vakariečių ir sovietų numatomi 
pasikalbėjimai dėl nusiginklavi
mo ir apskritai dėl santykių pa
gerinimo neišsprendus Vokieti
jos suvienijimo klausimo. Aden
aueris kreipėsi į vakariečius 
prašydamas rieįsipareigoti so
vietams nepasiteiravus Bonnos 
nuomonės.

mosferą daug sėkmingiau gali 
siekti saVo kėslų. Sovietai drau
ge su satelitais turį 250 divizi
jų, kurių 170 yra rusų. Pastaro
sios esančios gerai paruoštos. Be 
to, jie turį 22.500 lėktuvų, kurių 
80% sprausminiai, 400 povand. 
laivų. Vokietija pradėdama ka
rą 1939 m. jų turėjusi' tik 75. So
vietai nuo 1960 m. pagaminsią 
kasmet 69 mil. tonų plieno. Jų 
tironiškai organizuotd'jėga esan
ti didelė.

Dėl dabartinės sovietų laiky
senos religijos atžvilgiu gen. 
Gruenther pareiškė, kad tam 
tikras sušvelnėjimas nereiškiąs 
pasikeitimo. Esą Chruščiovas 
vienos puotos metu žurnalis
tams atsakęs: ’ “Pas mus laisvė: 
kiekvienas gali išpažinti savo ti- 

Į kybą, bet tai nereiškia, kad mes 
Ija tikime. Mūsų pagrindas kaip 
buvo, taip ir pasilieka ateistinis. 
Ir aš manau, kad jis teisingas”.

----- o-....
SENATVĖS PENSIJA

Ontario prov. vyriausybė pra
nešė pakeisianti senatvės pensi
ją iki $12 mėn. nuo balandžio 1 
d. Pensiją moka provincijos vy
riausybė drauge su savivaldybė-1 
mis ir tai tik tiems seneliams, 
kurie gali įrodyti savo neturtin
gumą. bei pensijos reikalingti-' 
mą. Tokių praėjusiais metais 
Ontario prov. buvo 1942, vfen 
Toronte — 1219.

— Roma. — Katalikų emigra- — - i- o _
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Kančia kryžiaus prizinėje
Kančia yra gyvas medis, iš 

kurio daroma kryžiai. Gyvas 
medis. Net kai kryžius jkasa- 
mas į perdžiūvusią nuodėmin
gumo žemę arba įspraudžiamas 
tarp supleišėjusių nualintos dva
sios uolų, kančios medis lieka 
gyvas. Jei gyvas, tai jis auga. 
Jei auga, tai krauna pumpurus. 
Jis žydi. Kuo? Viešpaties krau
ju. O kai Jo kraujas sukreką, tai 
iš. žiedų vaisiai. Kokie vaisiai?

Blaivus pergyvenimas, kad 
viskas praeina. Ne tik juokas 
nuaidi negrįždamas. Ir džiaugs
mas nuskęsta praeityje. Ir lai
mės sienos sudreba, susvyruoja, 
kai p'atiems gyvenimo pama
tams atramos pritrūksta. Ašara 
nudžiūsta ant jauno skruosto ir 
ant seno. Liūdesys, žiūrėk, su
tirpsta saulėtekyje, kai rytinė 
šviesa auksuoja pilkas valandas 
ir vargo monotoniją. Viskas pra
eina.

Mes gyvename tik dabartyje. 
Praeitį ir ateitį pasiekiame tik 
prisiminimais ir vaizduote. Kan
čia sujungia praeitį ir ateitį 
prasmingumo tiltu. Viešpaties 
kryžiaus prasmingumo tiltu. Ta
da kančia kaip garvežys, kuris 
prijungiamas prie prekinio trau
kinio, vežančio kariams ginklus 
ir maistą. Tada kančia, kaip lėk
tuvas, kuris mirtinai sužeistie
siems gabena kraujo plazmą.

Kančia sujungia praeitį ir 
ateitį prasmingumo tiltu. Ar 
kiekviena kančia? Taip. Iš kan
čios — be skirtumo — gyveni
mas kryžius daro. Bet tik ant to 
kryžiaus mirtis miršta ir gyve
nimas .gimsta, ant kurio Viešpats 
kabo.

Kas daryti, jei kančioje tik 
skausmą jaučiame, o aklos akvs 
nem.-'> i-

< ties ant kryžiaus. O kodėl axlos
w mūsų akys? , Ar ne dėlto, kad

tamsiame religinio indiferentiš- 
kūmo ^rūsyje sėdflhe if Aendti- 

. 'me išeiti į tikėjimo dieną. Ne 
akys mūsų aklos! Tamsoje glū- 
dime, nes laisva valia prasmin
gumo saulės vengiame. Visiems

tenka kančios dalis. Kodėl vieni 
geresni ir stipresni per kančią 
pasidaro? Kodėl kiti kančioje 
palūžta? Priklauso nuo to, kaip 
kentėjome.

Ar sąmoningai kentėjome? 
Sąmoningai, yadinasi, ar ban
dėme kančioje įžiūrėti kryžiaus 
formą. Ar bandėme perprasti, 
kad mūsų kančia nėra aklas at
sitiktinumas, nevykęs sutapi
mas, bet šventas Apvaizdos lė
mimas. Ar atsiminėme, kad mes 
ne vieni, nes kančia jungia ken
čiantį su Viešpaties kryžiumi. 
Ar bandėme įsigilinti, kad kan
čia yra logiška gyvenimo išva
da, kad po kančios seka ramybė 
ir išsipildymas?

Ar kentėjome subrendusiai? 
Kančia verčia mus priimti gy
venimą tokį, koks jis yra. Kitais 
žodžiais, mums reikia skaitytis 
su visomis. tikrovėmis: su savo 
ribotumais, klaidomis ir ydomis; 
su prigimties nepastovumu, ne
pasisekimais, apatija. Kančia 
verčia mus būti realistais ir sta
tyti gyvenimo namus iš mums 
prieinamų priemonių. Kančioje 
nėra vietos vaizduotei. Čia tik 
raktai. Kas pasileidžia bekraš
čiais fantazijos vieškeliais, tas 
lūžtančiu ledu į ateitį žengia.

Kančia yra kryžius, reikalin
gas žmogaus išganymui. Ant jo 
miršta mirtis ir gimsta gyveni
mas. Bet tik tada, kai žmogus 
priima kančią sąmoningai ir su
brendimo dvasioje. Jei jis ken
čia, jungdamasis su išganančia 
kančios galia, skausmo vizijoje 
pradeda ryškėti Viešpaties kry
žiaus forma. Ir žmogus nebe vie- 
nąs. Ir žmogus stipresnis. Jis ne- 
palūš, kol Į kryžių žiūrės, kol 
Viešpatvie įkvėpimo ieškos. Bet

piiixds v_03paties —-
beviltės mirties patalas, — jis 
suklups po skauaaao našta. Jis 
suklups, nes Jausis ir- buk vienas.

Per mūsų tikėjimą, viltį ir 
meilę kiekviena kančia turi tap
ti kryžiumi, ant kurio Viešpats 
kabo. Bruno Markaitis, S.J.

Apie kom. partijos kongresą 
užsieny pasirodė daugybė įvai
riausių komentarų. Tarp jų yra 
ir tokių, kurie mano, kad, ne
paisant visko, visdėlto Sov. Są
jungoje “klimatas kiek keičia
si”, ir esą galima justi žymių, 
kurios rodą prasidėjus tam tik
rą “atodrėkį”. Esąs aiškus fak
tas, kad su Stalino mirtimi ir 
Berijos pašalinimu be jokių 
skrupulų vykusį politinį terorą 
dabar stengiamasi įvilkti į tam 
tikras juridines formas. Mestas 
šūkis “laikytis įstatymų”. Taigi, 
nors ir sovietinio, bet vistiek 
“įstatymo”. Teisės reikalams 
Maskvoje leidžiamas žurnalas 
“Sovietinė valstybė ir teisė” ne
seniai paskelbė, kad 1953 m. bu
vo panaikinti sovietinio saugu
mo “teismai”, kurie galėjo'kiek
vieną suimtąjį nubausti pačia 
skaudžiausia bausme net nesi
klausę jo pasiaiškinimų, 
liau pirmą kartą didesnė 
čiaų buvusių suimtųjų 
(vad. “Leningrado bylos 
vių”) buvo viešai teismo 
bilituoti, kaip nekaltai ir netei
sėtai laikyti kalėjime. Toliau to
kie “kintančio klimato” įžvelgė- 
jai aiškina, kad dabartiniai ko
munistų vadai neturį nė ma
žiausio noro būti laikomi iden
tiškais su “tėvu ir mokytoju” 
(Stalinu), prieš kurį ir jiems pa
tiems teko nekartą drebėti. Sau
gumo aukų dalis paleisti. Taip 
pat esą rehabilituoti ir kaiku- 
rie mirusieji komunistų veikė
jai. Esą galima laukti, kad atei
tyje būsią rehabilituoti taip pat 
kiti komunistų vadai. Pagaliau 
dabar jau ir Sovietų gyventojai 
taip nebijo kalbėti su užsienie
čiais, kaip seniau.

Betgi kiti stebėtojai nurodo, 
— tat pabrėžė ir paskiausia 
Ziuriche posėdžiavusi tarptauti
nė socialistų centrinė, — jog 
klystų tie, kurie manytų, kad 
komunistai Sov. Sąjungoje iš 
esmės pasikeitę; pakitusi nebent 
tik taktika, kuri pritaikyta dau
giau sios dienos reikalavimams. 
“Proletariato diktatūra” nenu
stojo egzistavusi. Chruščiovas 
netgi pabrėžė, kad kova su 
“buržuaziniais nacionalistais”, 
su “kapitalizmo likučiais žmo-

Paga- 
anks-

daly- 
rehe-

be pasigailėjimo toliau. Sovietų 
mestas šūkis ir pastangos kur 
galint sudaryti liaudies fronto 
vyriausybes, ypač pfiviliojarit į 
bendrąjį darbą, “į kovą už tai- 

daroką”- socialistus, situaciją 
dar pavojingesne.

Chruščiovas pasiryžęs, kaip

Ar išvaduos W allenberga J?
Švedų vyriausybė atsidėjusi 

aiškina savo buvusio diplomato 
Wallenbergo likimą: mat, vie
nas grįžęs vokietis karo belais
vis apie jį parvežė tikslesnių ži
nių.

Paskutinį pranešimą švedų 
vyriausybė yra' gavusi iš Wal
lenbergo prieš raud. armijai už
imant Budapešto miestą. Wal- 
lenbergas, vienos iš žinomiausių 
Šiaurės Europos finansininkų 
šeimos palikuonis, Horthy lai
kais ypač daug padėjo Vengrijos 
žydams.' Jis buvo švedų pasiunti
nybės Budapešte B skyriaus ve
dėjas. Tas skyrius, susitaręs su 
Švedijos Raud. Kryžiumi ir su 
paties Horthy žinia, sudarė ga
limumą keliems tūkstančiams 
Vengrijos žydų, turėjusių kokių 
nors ryšių su Švedija, gauti šve
dų “apsauginį pasą”. Turinčius 
tokį apsauginį pasą vengrų įstai
gos laikė užsieniečiais ir leisda
vo jiems naudotis tokiomis pat. 
kaip užsieniečiai, teisėmis. Jie 
buvo įkurdinti vad. “švedų na
muose” ir galėjo naudotįs jam 
teikiamu eksteritorialumu. Vie
nu metu tokiuose “švedų namuo*- 
se“ buvo sutelkti apie 13.000 as
menų. Pats Wallenbergas iš vie
no banko rūmų rūsio vadovavo 
visai šiai akcij ai.

1945 m. sausio 13 d. pirmieji 
sovįetų patruliai įsiveržė į Buda
peštą. Wallenbergas- prisistatė 
kaip Švedų pasiuntinybės reika
lų vedėjas. Generolas Černiso- 
vas. Pešto miesto dalies komen
dantas, paskelbė, kad ’’pasirū
pins švedu”. To paties mėnesio 
17 d. Wallenbergą rusai atlydėjo 
Į laikinąją Švedijos pasiuntiny
bę —/pasiimti daiktų. Tada jis 
pareiškė, kad jį nuolatos seka 
Sovietų saugumas. Nuo tada jis 
dingo. Švedų įstaigos jau nuo 
1946 m. visaip mėgina išgauti at
gal Wallenbergą. Švedijos pa
siuntinį Maskvoje net pats Sta
linas užtikrino, kad dingęs šve
das bus surastas ir paleistas į 
laisvę. Bet po 6 mėn. Višinskis 
įteikė švedų vyriausybei notą, 
kad Wallenbergo Sov. Sąjungoje 
nesą.

1951 m. iš sovietinės nelaisvės 
paleistieji italų diplomatai pa
reiškė matę Wallenberga Mask
voje. Ir vėl Sovietai švedams pa
siteisino, kad ieškomojo Sov. Są
jungoje nesą. Bet dabar vienas 
vokiečių karo belaisvis pareiškė, 
kad Wallenbergą sutikęs 1953 m. 
Taišeto stovykloje centrinėje 
Azijoje. Wallenbergas pasakojęs, 
kad jį 1949 m. dėl silpnos sveika- 
tos paleidę iš vienutės Maskvo-

ie ir išsiuntę į minimąją stovyk
lą Azijoje, iš kurios susisiekti su 
pasauliu neįmanoma, nes ji lai
koma ypatingoje Maskvos prie
žiūroje. Kiti grįžusieji vokiečių 
karo belaisviai teigia, kad Wal
lenbergas buvo įtartas šnipinėj ęs 
vokiečiams ir Įžygiavusios į Bu
dapeštą raud. armijos suimtas.

Grįžusiųjų teigimu, visa eilė 
diplomatų tebėra laikomi Vladi
mire, o jų didžioji dalis esanti 
Aleksandrovo kalėjime I turškė, 
iš kur ligi šiol dar niekas nepa
leistas.

i sarkastiškai pastebi amerikiečių 
“Times”, saVo naująja komuniz
mo linijos interpretacija “kapi
talizmą koegzistencija privaryti 
prie mirties”. Jo pozicija sustip
rinama dar tuo būdu, kad di
džiausioje iš Sov. Sąjungos res- 
pūblikų, būtent — Rusijos Fede
racijoje (RTFSR), įsteigtas “TS 
kp centro komiteto biuras Rusi
jos federacijai”, kurio pirminin
ku “patvirtintas” tas pats Chruš 
čiovas, o pavaduotoju Sov. Są
jungos ck sekretorius Bieliaje-, 
vas, vienas ištikimiausių jo šali
ninkų. Rusijos federacijos vy
riausybė yra tuo būdu tiesiogiai' 
jam priklausoma, jau ne tik 
kaip kp ck sekretoriui.

“Kolektyvinė vadovybė” tėra 
tik oficiali formulė. Chruščiovo 
vienavaldybeL Chruščiovui išti
kimybę pareiškė ir Mao, atsiun
tęs sveikinamąjį laišką, ir Tito 
atskubėjęs rasti “daug ko po
zityvaus dabartiniame suvažia
vime”. Chruščiovas yra pasiry
žęs tapti nauju Stalinu, tik 
lankstesniu.'

Sovietinio gyvenimo specia
listai teigia, kad po šio partijos 
kongreso antisovietinė veikla 
pasunkės. Taip pat tenka laukti 
didesnių kliūčių pagausėjant ir 
pabėgėlių antikomunistinei veik 
lai. Po kongreso bolševikai pir
moj eilėj žada pradėti ofenzy
vą “neseniai iš koloninio režimo 
išlaisvintuose kraštuose”, steng
damiesi juos laimėti sau iš vi
daus, o jei tai nepavyktų, tai 
bent juos “suneutralinti” ir pa
daryti Maskvai ne tokius pavo
jingus. Maskva, ligi šiol turėjusi 
savo ambasadas tik Kaire ir 
Adisabeboje, taip .pat gen. kon
sulatą Pretorijoje, dabar atidarė 
savo atstovybes Liberijoje, Libi
joje ir Sudane, o ambasadorius 
Abilovas iš Briuselio nuvyko į 
Kongo. Kai Liberijos preziden
tas Tubmanas trečią kartą per
ėmė prezidento pareigas, jo pa
sveikinti atvyko sovietinė dele
gacija, vadovaujama Volkovo. 
Maskva pasisiūlė ne tik pastaty- 
sianti aerodromą, bet ir apgink
luosianti armiją, sutelksianti 
specialistų keliams ir jėgainėms 
statyti ir tt.

Pramatydami pavojų didė- 
iiapt, cr.ia: jau ,
pasiruošė: vasario 2! d. britų 
krašto apsaugos ministeris pa
skelbė, kad yra sudaryta rinkti
nė 3.000 - 4.000 vyrų brigada, 
kuri bus įmanoma kiekvienu 
metu permesti ten, kur jos dau
giausia reikia, kad tokį smurtu 
vykdomą iš vidaus komunistų 
perversmą būtų galima už
gniaužti pačioje užuomazgoje. 
Brigada aprūpinta pačiais mo
derniausiais ginklais. Tai bus 
“demokratybės partizanai”, ku
rie pasiryžę ginti nuo subversy- 
vinės veiklos britų imperiją, pir
moj eilėj Afrikos žemyną nuo 
raudonosios infiltracijos. Iš Azi
jos ir Afrikos kraštų Sovietai, 
stengdamiesi juos patraukti sa
vo įtakon, stengiasi importuoti 
jiems nebūtinai reikalingas pre
kes, o į tuos kraštus išveža ga
minius, kurių būtinai reikia ir 
jiems patiems.

Nors ir pasmerkę stalinizmą, 
betgi dabartiniai Sovietų vadai,

Laisvuosius Vakarus yra pay 
siekusi viena moteris, kuri visai 
neseniai dar buvo Lietuvoje ir 
šiemet yra atvykusi į Vak. Vo
kietiją. Jai plačiau pažįstamas 
Biržų kraštas. Atvykusios pa
reiškimu, žmonės ten vargsta, 
didelis nedarbas. Į vieną laisvą 
vietą dirbtuvėse bei fabrikuose

neatitaiso Stalino padarytų 
skriaudų: padariniai paliekami 
toliau. Jie nekalba nei apie tai, 
kaip atitaisyti skriaudas tūks
tančiams ištremtųjų, kaip grą
žinti Pabaltijui, Suomių Kare
lijai ir kitiems pavergtiesiems __ ______________ _ _____ __
kraštams laisvę, bet Pabaltijo Riaukia po 20 kandidatų. Gauti
pagrobimą dar štato bolševiki
nės “koegzistencijos pavyzdžiu”, 
kaip “taikiu keliu” komunizmas 
galės su laiku įsivyrauti visame 
pasaulyje. Mikojano žodžiais ta
riant, “komunizmo idėjos anks
čiau ar vėliau, prasiskins kelią į 
visų tautų širdis ir įsitvirtins vi
same pasaulyje”. Pasak jo pa
reiškimo kongrese, “juokingai 
atrodo, kad Vakaruose puikau-' 
jama savo laisve ir demokrati
ja. Kaip gali lygintis buržuazi
nė demokratija su proletarine, 
socialistine demokratija, demo
kratija visai liaudžiai, teikiančia 
žmogui visišką ir tikrą laisvę, 
kai tuo tarpu buržuazinė de
mokratija, esant formaliai ly
gybei, įtvirtina ir saugoja žmo
gaus išnaudojimą kito žmogaus. 
(“Tiesa” Nr. 43, 1956. II. 19).

Kongrese svarbiausias dėme
sys buvo skirtas Bulganino ir 
ypač Chruščiovo “ataskaitoms”, 
kur akcentuota sovietinė “taikos 
meilė” ir sambūvis su visais 
kraštais, tikintis, kad su laiku ir ; 
be jokios karinės įtampos ar ka
rinio konflikto sovietinė siste
ma turės įsigalėti taikiu būdu : 
visame pasaulyje kaip prana-.. 
šesnė, o per šį penkmetį pasiryž- • 
ta Sov. Sąjungą padaryti “pa- ' 
čia galingiausia pasaulyje in- ; 
dustrine valstybe”... M. K.

darbą įstaigose lietuviui beveik 
neįmanoma. Apskritai, Lietuvo
je daug prilindę rusų. Rygoje ir 
kituose Latvijos miestuose yra 
lengviau su darbais, todėl ten 
nemaža lietuvių ir vyksta.

Krautuvės Lietuvoje tuščios. 
Prie duonos ir kitų būtinų reik
mių—didelės eilės. Žmonės ren- 

.kasi į jas nuo pusiaunakčio. 
Cukraus ir baltų miltų tegalima 
gauti tik prieš didžiąsias valsty
bines šventes, bet ir tai ne po di
delį kiekį. Kartą eilėje (tai bu
vo Biržuose) prie muilo žmonės 
išlaužė parduotuvės duris ir iš
daužė langus, nes buvo muilo at
gabenta maža, o daug kas norė
jo jo gauti. Yra žmonių, kurie 
nuo vokiečių okupacijos metų 
nėra ragavę cukraus. Kiti būti
niausių reikmių ar pinigų at
siunčia net iš Sibiro.

Vargsta ir karo veteranai. Štai 
vienas jos pažįstamas tegauna 
tik 120 rublių į mėnesį, o turi 
išlaikyti žmoną su vaikais. Tie
sa, kad turguose galima visko 
gauti, bet kainos labai didelės. 
Už cukraus kg tenka mokėti 20 
rublių, o prieš didžiąsias šventes 
jo kaina pakyla net iki 30. Deš
ros prastos — daugiausia iš ark
lienos. Už moteriškus batukus 
su auleliais guminiais padais pa
sakotoja Sibire Sumokėjo 420

rublių, o už rudeninį paltuką— 
556 rublius. -

Kolchozininkams už darbą pa
grindinis atlyginimas mokamas 
javais, nors šiuo metu primoka 
ir pinigais. Bet iš to uždarbio . 
pragyventi vis tiek negalima, to
dėl kiekvienas visaip kombinuo
ja, bet ne visiems pasiseka. Vi
sas išganymas — tai gauti žemės 
sklypeliai. Į tą plotą. įskaitomi 
trobesiai ir sodai. Sodai duoda 
šiek tiek pelno, nes vaisius veža 
į Rygą ir kitur parduoti. Var
gingiausiai gyvena tų vietovių 
kolchozininkai, kur yra prasta 
žemė. . Pastatų kolchozininkai 
neremontuoja, nors ir savuose 
namuose jie gyventų. Nėra me
džiagos, žmonės neturi laiko ir 
intereso, nes visur žada statyti 
grupines sodybas. Darbas kol
chozuose atima visą laiką, nes 
per didęlės normos. Todėl savo 
darbus kolchozininkai yra pri
versti dirbti daugiau naktimis ir 
šventadieniais.

Visur paplitę kyšiai. Žmonės 
taip ir kalba, jog iš uždarbio ne
pragyvensi, o be kyšio — nelai
mėsi. Prie viso to prisideda ir 
“visuomeninio turto grobsty
mas”, nes piliečiai, neturėdami 
iš ko išgyventi, yra priversti šį 
tą maistui “susiorganizuoti”. 
Nuotaikos prastos. Ką rašo 
spauda Sov. Lietuvoje, tai žmo
nės viską vis atvirkščiai vertina.

Gyd. Simcha Lalenskis, Vyt. 
D. universitetą baigęs 1936 m., 
pirmaisios sovietų okupacijos 
metais dirbęs Telšiuose, karo 
metu buvęs bolševikinių vadina
mų lietuviškų dalinių gydytoju 
Rusijoje, mirė I. 10. Vilniuje.

LIETUVIŠKI APMASTYMAI

Apie ^Litvinovo žurnalą”

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 KABINĖTAI tik 
žinomų firmų:

Saba - Koerting - Blaupunkt
JIE GAUNAMI GENERALINĖJE ATSTOVYBĖJE —
ATLANTIC EXPORT - IMPORT ČO.

926 Duhdas St W., Toronto - EM. 4-1633

Čia Jūs rasite geriausį pasirinki
mą TELEVIZIJOS APARATŲ 
prieinamiausiomis kainomis ir 

geriausiomis išsimokėjimo 
sąlygomis.

Skyriai bei Agentūros visuose 
didesniuose Kanados

KAS BUVO LIETUVOS 
TAUTININKŲ SĄJUNGA?
Atsakydamas Gelžiniui, Ras

tenis “Vienybės” Nr. 10 įsidėmė
tinai paaiškina ką Lietuvoje 
reiškė tautininkų partija arba, 
kaip ji buvo vad. Liet. Tautinin
kų Sąjunga. Esą, nuopelnus dėl 
Lietuvos gyvenimo kilimo rei
kią skirti ne Liet. Tautininkui 
Sąj., bet prez. Smetonai su min. 
pirm. Tūbelių. Rastenis buvęs 
L. Tautininkų Sąj. gen. sekre
torius, rašo:

_ “Ne LTS, o prezidento A. Sme 
tonos ir ilgą laiką ministerio pir
mininko J. Tūbelio vadovauja
ma vyriausybė M. Gelžinio mi
nimais laikais planavo ir vyk
dė Lietuvos vidaus ir užsienio 
politiką. Tie vyriausybės vado
vai tose pareigose buvo ne LTS 
įgaliotiniai ir LTS jiems buvo 
ne instruktorė! Atvirkščiai — 
ne buvo daugiau LTS ugdytojai, 
negu jos nurodymų vykdytojai. 
LIS (nors kartais ir “paniurz- 
gėdama”) priėmė ryšininkės 
vaidmenį tarp tos valdžios ir 
platesniųjų Lietuvos visuome
nės sluogsnių”... Vadinasi, tau
tininkų uždavinys buvo skleisti 
tautos vado mintį masėse. Tai 
kažin kaip dabar yra? Kokio va
do mintį dabar LTS skleidžia?

ŽINIŲ APIE

TORONTO 
LIETUVIUS

RASITE

The Daily Star 
laikraštyje.

esate The Toronto Daily

— Maskva. — Kovo 13 d. čia 
paskelbta, kad mirė Lenkijos 
kcm. partijos gen. sekretorius 
Boleslovas Bierut, atvykęs į 
Maskvą pasveikinti kom. parti
jos kongreso. Jis yra buvęs bol
ševikiniu prezidentu ir premje
ru. Miręs plaučių uždegimu.

Jei
Star dienraščįo skaitytoju, pa
stebėjote, kad paskutiniu lai
ku jame rašoma apie Lietuvą 
ir lietuvius.
Šiais straipsniais Toronto 
miesto gyventojai supažindi
nami su lietuviškos kilmės 
Toronto gyventojais ir lietu
viškomis problemomis.
Toronte gyvena nemažai lie
tuvių. Kaikurie iš jų užima 
augštas vietas. Straipsniais 
apie juosxir jų gyvenimą bus 
jums labai įdomūs. Šiame 
dienrašty pasirodys dar visa 
eilė šios rūšies straipsnių.
Tad nieko nelaukdami užsisa
kykite The Toronto Daily 
Star. Skaitykite reguliariai.

DĖL REGULIARAUS

The Toronto
DailyStar

PRISTATYMO I NAMUS,
SKAMBINKITE TELEFONU

EM. 3-2211.

Neseniai JAV spaudoje pa
sirodė “Maxim Litvinov Notes 
for a Journal”. Įvadą jai parašė 
žinomas sovietikos žinovas E. H. 
Carr, o jo “artimiausią tiesai au
tentiškumą” paliudijo net buvęs 
Amerikos žvalgybos šefas ir am
basadorius Maskvoje gen. alter 
Bedell Smith. Jie pripažįsta, kad 
knyga yra “padailinta”, tačiau 

atskleidžiami faktai mums rū
pimomis problemomis užima 
kvapą. Yra versija, kad Litvino
vas išliko per visus valymus tik 
dėka šio žurnalo, kuris buvo sau
giose rankose laisvajame pasau
lyje. Kai likvidacijai buvo pa
skirta jo žmona ir šeima, jam te- 
užteko pagrąsinti, jog paskelb
siąs šį dienoraštį ir Stalinas bei 
jo visi gangsteriai Litvinovienę 
sugrąžino iš Sibiro vyrui. Kny
ga stebina, kiek daug prie Sovie
tuos išplėtimo prisidėjo žydija 
ir net1 pabaltiečiai. Kol perėjo 
visas kliūtis, daugelis dienoraš
čio dalių liko nepilnos ar ištrin
tos. Daugumas sakinių dėlto bai
giasi daugtaškiais. Knyga būtina 
paskaityti kiekvienam, kuris no
rėtų patirti, kas slepiasi už 
Kremliaus sienų. Taupydami po
pierių ir laiką, pateiksime verti
mą tokioj pat formoj kaip kny
goje. Komentarai ir apmąstymai 
tebus Jūsų pačių.

Maxim Maximoviciaus Litvi- 
novo tikra pavadė buvo Meier. 
Moisevič Wallakh. Gimė jis Bal
stogėje, 1876 metais. Pirklausė 
Rusijos socialdemokratų parti
jai, buvo užsienyje, gi parsitren
kęs 1902 m. Rusijon “dirbo” Ry
goje, už pinigą revoliucionie
riams šmugeliuodamas ginklus. 
Netrukus Paryžiuje buvo suim
tas bekeičiant Stalino Tiflise iš
plėštus pinigus. Atsižadėjęs po
litinio darbo, buvo išleistas Lon
donan, kur vedė Ivy Low ir ten 
jiems gimė dvi dukterys. Londo-

Spalvotos 
velykines 
atvirutės

KELIŲ RŪŠIŲ, 
LIETUVIŠKI TEKSTAI, 

RELIGINĖS 
•IR

KITOKIO TURINIO '

Kaina 10č su voku

Jau galima gauti

Spaudos Bendrovėje 
“Žiburiai”^ 

941 Dundaš St 
Toronto, Ont,

• Canada.

nan jis grįžo 1917 metais, kaip 
specialus agentas, išvaduoti iš 
Brixtono kalėjimo Čičeriną. 
Dienoraštyje ypač įdomios yra 
Litvinovo mintys apie Vakarų 
sąjungininkus, kapitalistus, Ki
niją ir Vokietiją. Mes gi paliesi
me tai kas “ '

Partijos kontrolės komisijos 
Viršininku ii laika buvo Ar- 

•j ncld Aaronov.č SčLz, g.r.ięš 1372 
metais Vilniuje, įstojęs į “lenkų - 
lietuvių partiją” dar 1878 m. 
“... Trockis nenorėjo priimti 
siūlomo posto prezidiume pri
mindamas savo žydišką kilmę, 
bet Leninas tik nusijuokė: “Vis
tiek jie sako, kad mes visi esa
me žydberniai... Net Muravliov 
jie laiko tokiu (sušaudytas 1937) 
...O tie, kurie ne žydai tai bū
tinai turi būti lietuviai arba ki
niečiai... Mano dėdė, Gardino 
rabinas, visuomet sakydavo, kad 
geriausias būdas sustabdyti po
gromams yra visiems žydams 
tapti aršiausiais monarchistais. 
Tą patį siūlo dabar Kaganovi- 
čius ... Keistai asimiliuojasi žy
dai taip anti-semitiškuose kraš
tuose ... Ką tik buvo Sabanin 
(caristų pareigūnas, Litvinovo 
teisinis patarėjas), kuris sakėsi 
susikirtęs su Laškevičium dėl 
sutarčių su Lietuva ir Afganis
tanu.. .Laškevičius yra girtuok
lis, bet jis yra geras ir patikimas 
darbininkas. Bijau kad Jagoda 
griebs jį — Laškevičius yra 
studijavęs teisę ... Kobai (Stali
nui) bandžiau išaiškinti, kad jei 
jis palies žydus sionistus visi 
Amerikos žydai piestu stos prieš 
jį. Jis pareiškė, kad jis vistiek 
prieš jį eina, o pasiteisinime pa
prastai — jie slėpė, tie kalės vai
kai, pas save užsienio valiutą ... 
Kaganovičius kartą pasakojo Sta 
lino aiškinimą, kad žydai vargiai 
tinką komunistinei santvarkai, 
nes jie savyje turį per stiprų 
nuosavybės instinktą... Buvau 
celės susirinkime svarstant Bro
dsky, Pabaltijo valstybių ir Len
kijos skyriaus viršininko bylą. 
Jis kaltinamas paleistuvavimu... 
Užsibaigė perspėjimu jam ir se
kretorėms ... 1927. Buvau Ma
rienburge ir Prahoje, mačiausi 
su Benešu .,. Jis labai stengėsi 
išgauti ar mūsų susitarime su 
Sleževičium nėra kokių slaptų 
įsipareigojimų. Aš atsakiau išsi
sukančiai. Beneš nusišypsojo ir

liečia mus —

pareiškė: “Būkite tikras, kad aš 
nevykdau Varšuvos prašymo iš
siaiškinti ar Jūs su Lietuva ne- 
siruošiat pulti Lenkijos. Aš esu 
pareiškęs Paryžiui, kad Ambasa
dorių Tarybos 1926 m. spalio 20 
d. nutarimas yra politinis nesu
sipratimas. (Jie pripažino Vil
nių Lenkijai, tuom pačiu pakar
todami jų pareiškimą-1923 m. ko- 
vO ^. A-iu.j. v a-^ą paėmus 
Lietuvoje Voldemarui ir Smeto
nai Jūs turėtumėte anuliuoti 
betkokius slaptus įsipareigoji- r 
mus — jei tokie buvo... (Kny
goje Voldemaras Mr. Carr paaiš
kinime vadinamas “prezidentu 
su diktatoriniais palinkimais, 
nuvertus Sleževičių”, o Smeto
na, “Ministeris Pirmininkas tuo 
laiku laikytas kairių pažiūrų ir 
palankus sovietams”) ... Bene
šąs kalbėjo susijaudinęs, girdi, 
nors jis yra Prancūzijos sąjungi
ninkas, kaip slavų tautos, jis jau
čiąsis artimesnis rusams nei va
kariečiams. .. Jis sakė, kad in
formaciją gaunąs iš pabėgėlių 
rusų... Benešąs persiuntė pa
sikalbėjimą su Poincare ... Ka
da Kellog - Briando paktas bu
vo pasirašytas, mes jau turėjo
me pasirašę draugiškumo - ne
puolimo sutartis su šešiomis kai
myninėmis valstybėmis. Atrodo, 
kad Koba buvo teisus, tačiau tas 
“Scoundrel” Laidoner (Estijos 
kariuomenės vadas) pareiškė, 
kad Maskvos sutartys Rusijos 
sienų negarantuoja... Aš turiu . 
kuo skubiausiai parašyti Instan
cijai ir painformuoti, kad jokiu 
būdu mes nesame apsaugoti nuo 
užpuolimo, kaip kad jie mano... 
Žinoma, jie norėtų, kad taip bū
tų tuo metu kai jie plėšia ūkinin
kus ir stato Kobos Dženghis - 
Chano socializmą šalyje. Moloto
vas, žinoma, apkaltins mane, kad 
aš bandau sabotuoti penkmečio 
planą, bet aš privalau jiems pra
nešti teisybę... Mano dėdė, Gar 
dino rabinas, yra pasakęs, kad 
geriausias ginklas prieš sovietus 
yra badas... Žydai su rusiško
mis pavardėmis pasiliks ilgiau, 
kitus pašalins. Bet tik ne Ivan 
Maisky... Molotovo logika yra 
keistai savotiška... NKVD už 
Tanaka laiško fotokopiją sumo
kėjo 10.000 dolerių, o vėliau pa
aiškėjo, kad tai buvo falsifikatas, 
lygiai kaip ir Kr. Apsaugos Ko-

(Nukelta į 7 psl.)

Lietuvių B-vė HEAT Co. I
Įrengia naujus gazo, alyvos ar vandens apšildymus. Esamas 
anglių krosnis pakeičia į alyvą ir gazą. Stato radijatorius, pra

veda vamzdžius ir atlieka panašius remontus.
| 179 CRAWFORD ST., Toronto. TEL. LE. 3-5740, Mausti Vasiaus [

DĖMESIO! DĖMESIO!

MODERN DELICATESSEN
746 DOVERCOURT RD. * TEL. LE. 2-4805

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

Dėkojame už jūsų atsilankymą.
Antroji krautuvė atidaryta jums 281 DANFORTH AVE^ 
Toronto. Telefonas GE. 3331.
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Ne neapykanta, bet tik baimė
Viename laikraštyje žinomas 

Čikagos intelektualas kelia min
tį, jog jau pats laikas mesti bet- 
kurios rūšies neapykantą len
kams, užmiršti praeitį ir steng
tis galvojant daugiau apie ateitį, 
bandyti normalizuoti tarpusa- 
vius santykius. Be to, jis pikti
nasi dviejų lietuvių istorikų ra
šiniais, kurie, atseit, nebuvę 
tikslūs, nukrypę nuo istorinės 
tikrovės. Gi mintį tokios rūšies 
rašiniui, atrodo, bus gavęs per
skaitęs paryžinės “Kultūros” 
laidoje išspausdintą, nelabai di
delio lietuvių bičiulio straipsnį, 
peršantį geresnio sugyvenimo 
mintį su vokiečiais. Žinia, viskas 
būtų puiku ir gera, bet reika
lingi toje vietoje, kad ir maži 
papildymai, nes nevisada reika: 
lai jau taip šauniai klostosi, kaip 
norėtų galvoti, kad ir labai pui
kių sumanymų kėlėjai. Pirmiau
sia, kažin ar būtų tikslu teigti, 
jog lietuviai nekenčia lenkų. Pa
galiau, ar neparodė to 1939 m. 
vėlyvojo rudens dienos? Be to, 
išeivijoje gyveną lietuviai ir 
lenkai, kad kolkas ir neorgani
zuotai, bet tarpusavy privačiai 
palaiko labai daug pažinčių ir 
jas kaip tik gilina, plečia.

Bet baimė ir nepasitikėjimas 
savo pietiniu kaimynu, aišku, 
nėra išblėsusi iš lietuvių minčių 
ir net nuotaikingiausias optimis
tas negalėtų tikėtis, kad tiek pa
tyrę pikto iš lenkų lietuviai, ga- 

, lėtų tai lengvai užmiršti. Gi pa
prasta baimė žymiai fiziškai ga
lingesnio kaimyno, nepasitikėji
mas jo nekartą sulaužytu žodžiu 
ir raštu, juk dar neturėtų reikš
ti neapykantos. Nebent tik 
žmoniškiausią atsargumą ir abe
jojimą. Tai ir viskas. Va, lenkai, 
atrodo taip pat bijosi galinges
nio ir veržlesnio vokiečio, nuo 
kurio yra ganėtinai nukentėję, 
tad, nereikia ir stebėtis, jog da
bar jų tarpe kyla sąjūdis siekiąs 
geresnių santykių su savo vaka
riniu kaimynu. Lenkai nepasiti
ki vokiečiais, panašiai kaip mes 
jais. Tai juk natūralu.

Be to, nelabai norėtųsi sutik
ti, kad mūsų tie du istorikai są
moningai bus nukrypę nuo tie
sos ir pastatę lenkus, netinka
moje šviesoje. Peikdami savuo
sius, visdėlto turėtume atkreip
ti dėmesį ir patirti kas kitoje 
pusėje vyksta, gal, sakysime 
ten dar blogiau?.:.

Mintis kalbėti su lenkais, pa
sikeisti nuomonėmis, atrodo, tik 
jau nebūtų bloga. Klausimas tik 
kyla, kaip reikėtų pradėti, jei 
jų dauguma, išskyrus labai ne
didelį būrį šviesaus proto ir to
lerantingų pažiūrų asmenybių, 
kitaip Lenkijos ir neįsivaizduo-

ja, kaip tik su mūsuoju Vilnium.
Be abejo, jei lenkai parodytų 

nors kartą gerbią lietuvių tau
tos teises, autorius pats pirmas 
keltų abi rankas už galimai grei
tesnį ir draugiškesnį abiejų tau
tų susitarimą. Dvi kaimyninės 
tautos, kurias siejo ilga kaip ir 
bendra istorija, tik jau galėtų ir 
privalėtų ir toliau gyventi tai
koje ir brolybėje. Jei taip nebu
vo, ar kalti tik lietuviai? Ne mes 
siekiame nesavos Varšuvos, ne 
mes ir ne mūsų gimnazistai ir 
kariūnai iškėlę vėliavas ar kar
dus šūkavo — žygiuosim į Kro
kuvą! Į dabartinį rezervuotu
mą ar taktišką šaltumą galima 
būtų atsiliepti labai trumpai: 
bičiuliai lenkai, mes dar vis ne
pasitikime jumis! Bet tai jokiu 
būdu negali užkirsti kelio susi
tarimams ar pokalbiams, ku
riuose kartą visiems laikams bū
tų bojamos mūsų teisės ir lietu
vio širdies balsas. -

Al. Gimantas.

BALFo išleistoje apyskaitoje 
pažymima, kad pirmųjų pabėgė
lių iš Lietuvos nuo komunistinės 
grėsmės 1940-41 m. buvo apie 500 
asmenų, o su vokiečiais repatri
javo Vokietijon apie 26.000 (jie 
su 1939 m. Lietuvoje gyvenusiais 
28.000 vokiečių ir sudarė 54.000 
repatrijantų). Trečią pabėgėlių 
bangą sudarė apie 60.000 asme
nų.

Po karo iš Europos į Ameriką 
emigravo apie 30.000 lietuvių, į 
Kanadą 12.000, D.Britaniją 5.000, 
P. Ameriką 2.000, Australiją 5.- 
500 ir N. Zelandiją 350. Dabar 
Europoje gyvenančių lietuvių 
yra apie 10.000. Vokietijoje iš D. 
Lietuvos lietuvių yra apie 3.100,

LIETUVIAI VOKIETIJOJE
joje 30, Olandijoje keliolika as
menų, tarp jų 'keletas senelių 
prieglaudoje. Vakarų Vokietijo
je 21 stovykloje dar gyvena apie 
1.750 mūsų tautiečių; 16 vieto
vių apie 780 lietuvių jau apgy
vendinti naujai pastatytuose na
muose, vadinamuose Siedlung. 
Apie 220 džiovinįnkų, paliegėlių, 
senelių ir kitokių ligonių laiko
mi ęanatorijose, senelių namuo- 
sė ir ligoninėse. Iš viso Vokieti
joje gyverfa tirščiau susitelkę lie
tuviai maždaug 120 vietovių. 
Ypač sunki padėtis yra didelių 
šeimų, nes maži vaikai gauna tik 
po 10 DM iš vokiečių ir mažiau. 
Todėl ne vienoje šeimoje, apsi
mokėjus už šviesą ir kurą, vie-

klaipėdiečių ir Mažosios Lietu- f nam šeimos nariui per dieną be- 
vos pabėgėlių apie 3.000, repatri- ’ ' 
jantų — 2.000. Prancūzijoje — 
kartu su prieš karą ten apsigy
venusiais ir po karo išbėgusiais 
bus apie 1.025, Austrijoje 188, 
Italijoje 180, Šveicarijoje 60, Bel
gijoje 200, Danijoje 119, Švedi-

Paskolos automobiliams
(CSc). Pavasariui artėjant mo

toristai jau pradeda galvoti apie 
automobilių pirkimą ar mainy
mą. Motoriste, prieš ką nors pa
sirašydamas paskaityk, kas at
sitiko Bert Thompsonui, gyv. 
Northbrook Rd., Toronto, Ont.

1956 m. sausio mėnesį Thomp
son dar tebėra skolingas finansų 
kompanijai $262,50 už automo
bilį, kurį ta pati finansų kompa
nija iš jo atėmė. Kai jis baigs tą 
sumą mokėti, bus sumokėjęs vi
so per $878,50 ir... neturės au
tomobilio. Jis pasinaudojo tuo 
auto 6 mėnesius. O to autp vertė 
buvo S865.00.

Istorija buvo šitokia. Thomp
son pirko 1948 mėtų modelio au
tomobilį, kurio kaina buvo $865. 
Pradinio įmokėjimo sąskaiton jis 
davė $300 grynais ir seną auto 
$100 vertės. Prie originaliai pa
žymėtos auto kainos buvo pridė
ta $80.50 draudimo, $1 už leidi
mo pakeitimą ir $101,50 būsimų 
palūkanų. Taigi galutinė sąskai
ta gavosi $1.048.

Auto pirkimo metu Thompson 
turėjo nuolatinį darbą, bet po 6 
mėnesių jis to darbo neteko ir 
nebepajėgė mokėti įmokų. Jo 
nesumokėtas balansas tai dienai 
buvo $432. Tada jis paprašė fi
nansų kompanijos pasiimti auto. 
Deja, dabar to auto vertė buvo 
nustatyta labai maža: 1954 m. 
vasarą jis mokėjo $865 plius 
ąugščiau minėti priedai, o 1955 
m. sausio mėn. už tą auto jam 
buvo užskaityta tik $125.

Šitaip dalykams išvirtus finan-

sų kompanija pasiėmė sau dalį 
draudimo išlaidų ir sumažino 
palūkanas, bet visvien dar liko 
$262,50, kuriuos sumokėti buvo 
griežtai .reikalaujama. Žmogus 
tada kreipėsi pagalbos į A. R. 
Haškell, Toronto Better Busi
ness Bureau generalinį mena- 
džerį. Šis, reikalą ištyręs, nusta
tė, kad kompanija viską atliko 
legaliai, ir kad jis nieko negali 
Thompsonui padėti.

Mr. Haskell, to viso akivaiz
doje, pataria, kad pirkti ką išsi
mokėtinai galima tik tada, kai 
esi tikras, kad galėsi mokėti ir 
blogiausiai asmeniniams daly
kams susiklosčius. Antra — pir
kėjas turi labai gerai žinoti ir 
smulkmeniškai suprasti visas 
mokėjimo sąlygas anksčiau, ne
gu' jis pasirašo dokumentą.

lieka 60-70 pfenigų, arba 16-18 
amerikoniškų centų maistui. So
cialinę pašalpą gaunančių Vo
kietijoje yra apie 12 milijonų, iš 
jų apie 2 mil. gauna mažiausią, 
vad. Fųersorge pašalpą. Sied- 
lungų gyventojų daugumas 
skursta be darbo. Pagaliau ir pa
tys vokiečiai savų pabėgėlių turi 
11 milijonų. Vokietijoje gyvena 
iš viso daugiau kaip 8.000 lietu
vių, kurie ypač yra reikalingi 
pagalbos.

BALFas 1955 m. Europos lie
tuviams išdalino 6.121 Care pa
ketus, 744.826 svarus lydyto ir 
nelydyto sviesto, sūrio, pieno 
miltelių, bei augalinių riebalų, 
12.316 dolerių pinigais. Iš viso 
maistu, drabužiais ir pinigais iš
dalinta už $339.679.- Vokietijoje 
šelpiamųjų yra 7.200. Iš šelpia
mųjų yra 1-16 metų vaikų 2.050, 
tbc ligonių 695, chroniškų ligo
nių ir invalidų 940, senelių 852, 
gausių šeimų narių 735, įvairiose 
institucijose esančiu 220, bedar
bių 1.700.

Austrijoje gyvena 188 lietu
viai. Buvo mėginta juos perkelti 
į Vokietiją, tačiau ši, turėdama 
U mil. pabėgėlių, atsisakė įsi
leisti svetimšalius pabėgėlius iš J

kitų kraštų. Italijoje šelpiamųjų 
yra 173.

Vokietijoje veikia 20 vargo 
mokyklų, kurias lanko 342 lietu
viukai. Šalia Vasario 16 gimn., 
Memmingen© lietuvių choro ir 
darbo kuopų okteto pasirodymų 
vargo mokyklos yra vieninteliai 
šviesūs pragiedruliai niauriame 
stovykliniame gyvenime. 1955 
m. per BALFą vargo mokykloms 
buvo suteikta DM 14.682.

BALFo vadovybė skatina ir 
rūpinasi, kad juo daugiau mūsų 
tautiečių galėtų emigruoti į JA 
V-bes pagal spec. Refugee Re
lief Act of 1953, kuriuo gali nau
dotis visi, pabėgę nuo komunistų 
grėsmės iš Rytų Europos kraštų 
ar iš Rusijos dar Pirmojo Pasau
linio karo metu ir vėliau atbė
gusieji. 1955 m. iš Vokietijos pa
gal jį į JAV emigravo apie 200 
lietuvių. BALFe emigruoti yra 
įsiregistravę 1.063 asmenys, 495 
šeimos. Taip pat emigruoja lie
tuvių iš Austrijos, Italijos, Pran
cūzijos ir Belgijos. BALFas tiria 
emigracines galimybes norin
tiems išvykti taip pat į Kanadą, 
Kolumbiją ir Venecuelą. Vis dėl
to apie 6.000-7.000 turės pasilikti 
ilgesnį laiką Europoje ir emig
ruoti negalės. BALFas yra pa
rengęs planus, kuriuos įteikė ati
tinkamoms įstaigoms, kaip juos 
aprūpinti darbu. I

OFICIALI PREKYBA VERGAIS

Lituanistika Muencheno universitete
Mūncheno universitetas pasi

žymi ne vien tuo, kad jis stu
dentų skaičiumi yra didžiausias 
Vak. Vokietijoje, bet ir tuo, jog 
jame yra dėstoma lituanistika. 
Šiuo metu tai bus bene vieninte
lis universitetas Vak. Europoje, 
kuriame studentai gali klausyti 
paskaitų apie lietuvių kalbą ir 
rašliavą. Su lituanistika Mūn
cheno studentus supažindina 
Lie. phil. Liucija Jurgųtytė - 
Baldaufienė.

— Kada pradėjote skaityti li
tuanistikos - paskaitas šiame se
name ir garsiame universitete? 
— paklausiau sutikęs lituanisti
kos dėstytoją L. Jurgutytę - Bal- 
daufienę.

—1955 m, vasaros semestre. 
Tada skaičiau tik 2 paskaitas sa
vaitėje.

— Bet 1955 - 1956 m. žiemos 
semestre; kuris neseniai baigė
si, turėjote daugiau darbo?

— Taip, dėsčiau 4 valandas 
savaitėje. Paskaitose, šalia ap
rašomosios lietuvių gramatikos, 
nagrinėjome lietuviškus teks
tus, pirmoje vietoje — liaudies 
dainas. Trumpai susipažinome 
ir su lietuviais rašytojais: Mai
roniu, Šatrijos Ragana, Krėve, 
Vaičiulaičiu, Kossu - Aleksand- 
riškiu, Salomėja Nerimi ir ki
tais. Lietuvių kalbos akcentolo
gijai taip pat buvo skirta eilė

Pereitais metais “Institutas 
Sov. Sąjungos Kultūros istorijai 
tirti” Muenchene išleido B. Ja
kovlevo veikalą “Koncentraci
jos stovyklos Sov. Sąjungoje”, 
kuriame įrodoma, kaip Sovietai 
net su kitomis valstybėmis veda 
darbo vergais prekybą. Tai 
“Mongolijos liaudies . respubli
ka”, kuri net pasiprašė (turbūt, 
už tuos “nuopelnus” ...) priima
ma į Jungt. Tautas. Sov. Sąjun
ga sudarė su ja sutartį, įsiparei-

sto-godama iš koncentracijos 
vykių suimtuosius perleisti tai 
“respublikai” kaip darbo jėgą. 
Toji už tokiu būdu “įsigytą” dar
bo jėgą moka nuo 60 iki 120 
aukso rublių už galvą. 1952 m. 
Sov. Sąjunga Mongolijai prista
tė 60.000 darbo vergų.. -Paskiau 
tas skaičius buvo sumažintas, 
bet pati “sutartis” tebeveikia 
toliau.

“Perleistųjų” vergų darbo są
lygos nežmoniškos. Jie turi dirb 
ti prie 40 laipsnių šalčio, atlygi
nimo tegauna tik 40'4 , kiek gau
tų, jei dirbtų kur nors Centri-BALSAI DĖL VANDENS FLUORIDAVIMO

JAV, kur vanduo fluoriduOja- n^e_^•^ar^°rTxe£?a^S 
mas jau 11 metų, viena iš den- 
falinių laboratorijų pranešanti, 
jog tenai dantų taisymas ir trau
kimas pakilęs net 500'/, nes 
žmonių dantys pasidarę tokie 
trapūs, kad negalį išsilaikyti il
gesnį laiką. Tie nuodai, kasdien 
pateikiami žmonėms, nors ir ne
dideliam kieky, esą labai pavo
jingi turintiems augštesnį krau
jo spaudimą, kenčiantiems art- 
ričio, reumatizmo ar kitokius 
skausmus ir tt.

Fluoriduoto vandens naudoji
mas, esą, ne tik “padeda” dides
niais ligoniais pasidaryti ser
gantiems, bet ir naujai susirgu
sių jų skaičių galįs padidinti. Tie 
nuodai savaime galį iššaukti li
gą, vadinamą fluorosis, kuri at-. J—'~
nešanti žmogui daugelį skaus-Į perleistų 15.000 įvairių spe-

Toronto miesto “tėvai ’’užsi
brėžė fluoriduoti geriamą van
denėlį. Metro Taryba nuo ba
landžio mėn. nori pradėti mai
šyti į vandenį nors nedidelį kie
kį chemikalo fluorido. Tai esan
ti gera priemonė apsaugai nuo 
dantų gedimo mažiems ir pa
augusiems vaikams. Spaudoje 
betgi pasirodė ir labai nepalan
kių balsų.

Kas gi yrą fluoridas?
Tai yra chemikalas, didesniam 

kiekyje labai nuodingas alu
minium kompanijų produktas, 
kuris ilgesnį laiką buvęs niekam 
nenaudojamas, tiesiog vėrčia-

ONTARIO PROVINCIJOS
DARBININKŲ KOMPENSACIJOS ĮSTAIGA

Ontario Provincijos Darbininkų Kompensacijos įstaiga įsteigta Pro
vinciniu Įstatymu rūpintis dirbant sužeistais darbininkais.

Kompensacija išmokama tiems, kurie yra susižeidę darbo metu ar 
susirgę liga, surišta su darbo sąlygomis. Šios ilgos yra sužymėtos įstatyme. 
Išimtys tėra šios:

Kai darbininkas negali dirbti mažiau negu penkias dienas;

2 — Kai susižeidžiama tyčia ir kad to pasėkoje nemirštama ar dar
bininkas nelieka invalidu.

Darbininkų kompensacijos fondui iš darbininko neatskaitoma nei 
cento.

mas į beverčių liekanų duobes. 
T/čiau — ilgainiui — buvo su
sigriebta ir teigiant, jog labai 
mažytis kiekis tų nuodų yra rei
kalingas vaikų dantų emalio ap
saugai nuo gedimo, imta siūlyti 
jį miestų • taryboms tiekiamam 
vandeniui flŲoriduoti, imant jau 
už svarą to chemikalo nuo pus
antro iki 15 centų. (Taip rašė 
“The. Globe and Mail” Rosanna 
Sheehan). ;,

Priešingos nuomonės
Mažamečiai vaikai vandens 

paprastai geria labai nedaug, 
daugiausia jie geria pieną. Van
dens daugiau geria tik paaugu
sieji. Dėl fluorido reikalingumo 
jų organizmui nereikėtų galvos 
sukti, nes, kaip medikų teigia
ma, kiekvienas žmogus pakan
kamai jo gaunąs iš kasdien val
gomų ir geriamų produktų, kaip 
duonos, arbatos, sūrio ir kit. Su
augusiems ir senesnio amžiaus 
žmonėms kasdien vartojamas su 
vandeniu fluoridas galįs atneš
ti tik žalos, jokiu būdu ne nau
dos. j i

High Park Sanatorijos vedė
jas, dr. W. J. McCormick, Can
adian Memorial Chiropractic 
College lektorius, L. M. Beazer 
ir Toronto Safe Water Commit
tee pirm., George 'MacMillan, 
teigia,.jog fluoridavimas geria
mojo vandens greičiau gali suar
dyti žmogaus dantų emalį, negu 
apsaugoti jį...

Pasak dr. McCormick, fluori
do nuodai tiesiog persisunkią 
per visus žmogaus kaulus. Den- 
talinės X-ray studijos parodžiu
sios, kad fluoriduotas vanduo ne 
tik kietinąs paviršių dantų ema
lio, bet to “kietinimo” procesas 
tęsiąsis ir viduje danties, ypatin
gai per jo kanalą ir pulpą, dėl 
ko visas dantis devitalizuojasi 
(miršta).

Tas pats dr. McCormick tei
gia, kad Grand ‘ Rapids, Mich.,

mų, didesnį kaulų sukietėjimą, 
pažeidimą smegenų, dekontroli- 
začiją rankų, kojų ir kitų kūno 
galūnių, skrandžio sutrikimus, 
regėjimo susilpnėjimą ir tt. ir tt.

Ryšy SU tokiais balsais ir kyla 
klausimas ar fluoridavimo pro
paganda yra iššaukta tik biznio, 
kad būtų daugiau fluorido pir
kėjų ar ištikrųjų jis turi naudos 
sveikatai. O juk flubridacija 
miestui kainuotų keletą šimtų 
tūkstančių dolerių “ekstra”, ku
riuos turėtų sudėti namų mokes
čių mokėtojai. O gal dar ir žmo
nės būtų pastatyti į sveikatos su
trikimo pavojų.

Gera būtų, kad tuo reikalu pa
sisakytų spaudoje ir mūsiškiai 
medicinos daktarai. Šie gi davi
niai surinkti spaudoje ne medi
ko ir jie, reikia pasakyti, yra ga
na įdomūs, verti didesnio ap
svarstymo. Pr. Alšėnas.

elgiamasi nežmoniškai. Už men
kus prasižengimus darbe mon
golai prižiūrėtojai plaka bota
gais. Tik užsieniečiams darbo 
vergams esą ne taip bloga — į 
juos daugiau atsižvelgiama. To
dėl darbo vergų daug kas žudo
si arba kiekviena tinkamesne 
proga stengiasi susižaloti kūną, 
nes negali ištverti 12 vai. dar
bo dienos ir ypač moralinės,, ne 
tik fizinės prievartos. Tarp už
sieniečių darbo vergų daugiau
sia yra lenkų, ispanų ir graikų. 
“Sužavėti” tokia “sistema”, kai 
sužinojo apie darbo vergus, 
“perleistus” dirbti mongolams, 
taip pat raud.' Kinijos diktato
riai pasiprašė Sovietus, kad pa
našiomis sąlygomis ir jiems

cialistų iš Sibiro stovyklų. Ir to
kie dalykai dedasi XX amžiuje! 
Todėl nenuostabu, kad Tarptau
tinė Profesinių Sąjungų Konfe
deracija oficialiai kreipėsi į Mo
lotovą, prašydama leisti neutra
liai komisijai ištirti darbo vergų 
padėtį Sovietuose.

paskaitų.
— O kaip atrodys Jūsų darbo 

planas ateinantį semestrą? ‘
—1956 m. vasaros semestre, 

kuris prasidės gegužės mėn., nu
matytos 6 valandos savaitėje 
lietuvių kalbos istorijai, sintak
sei ir tekstams.

— Kokioj teisinėj, jei taip ga
lima išsireikšti, padėty yra Jūsų 
dėstomas dalykas?

— Lituanistika yra dėstoma 
slavų - baltų filologijos rėmuo
se. Galiu pranešti džiugią žinią: 
lituanistika yra Mūncheno uni
versiteto pripažinta šalutiniu 
studijų dalyku (Nebenfach); tai 
reiškia, jog iš lituanistikos lei
džiama laikyti egzaminus. Ga
lima, pavyzdžiui, studijuoti ger
manistiką ar slavistiką kaip pa
grindini dalyką ir lituanistiką — 
kaip šalutinį.

— Ar daug turite klausytojų?
— Pradžioj jų buvo nedaug. 

Dabar jų skaičius didėja. Litua
nistika domisi pirmoj eilėj sla
vistikos, lyginamosios kalboty
ros bei germanistikos studentai. 
Klausytojų tarpe yra net tokių, 
kurie vien dėl lituanistikos at
vyko iš kitų miestų į Mūncheną.

— Ar yra lietuvių, studijuo
jančių Mūnchene lituanistiką?

— Tuo tarpu dar ne.
L. Jurgutytė - Baldaufienė — 

kas su ja pasikalba — palieka 
kuklios, nuoširdžios lietuvės įs
pūdį. Gimusi ji pietų Žemaitijoj. 
Baigusi Panevėžio gimnaziją 
(jos tėvas savo laiku buvęs Lie
tuvos Banko Panevėžy direkto- 
irumi). Vytauto D. Universite
te studijavusi kalbas. Ten įsigi
jusi filosofijos licenciato laipsnį. 
Studijų pagilinti buvo atvyku
si 1939 m. į Mūncheną. Čia su
sipažino su germanistu dr. E. 
Baldauf, už kurio vėliau ištekė
jusi. Jos vyras lektoriavęs 1940-
1941 m. Vilniaus universitete, o
1942 - 1944 m. docentavęs Kau
no Vytauto D. Universitete. Ten 
ėjęs germanistikos katedros ve
dėjo pareigas.

Savo asmenyje L. Jurgutytė - . 
Baldaufienė darniai jungia 
mokslininkę ir motiną: namuose 
ji augina tris sūnus ir vieną duk
terį. . ;.

Daug metų prabėgo nuo tos 
dienos, kada L. Jurgutytė - Bal
daufienė pirmą, kartą išvydo 
Mūncheną. Daug įvykių, pergy
venimų tapo nesugrąžinama 
praeitimi. Šiandien vėl, kaip ir 
anais 1939 metais, varsto L. Jur
gutytė Baldaufienė Mūhcheno 
universiteto duris. Tik šį kartą 
ne kaip Kauno VD Universiteto 
germanistikos studentė, bet kaip 
Mūncheno universiteto lituanis
tikos lektorė.

J. Medaitis (ELI).

ATVYKSTA PORTUGALAI
Balandžio mėn.. atvyks Kana- 

don didoka portugalų ateivių 
grupė ir bus apgyvendinti Que
bec© provincijoje, kaip žemės 
ūkio darbininkai. Chicoutimi- 
vysk. G. Melancon kreipėsi į 
ūkininkus, skatindamas juos 
priimti svetingai. Galintieji duo
ti darbo paprašyti kreiptis į vys
kupijos imigracinį biurą.

o Calvert pastabos o

JfanahUčtai sako
“Dime”

’ (tariama daim)

Šis plačiai vartojamas žodis reiškia dešimties centų monetą/ kilęs 
iŠ lotynų žodžio "decimas". Dešimtadalis — moneta yra viena de
šimtoji dolerio dalis. Taip pat dažnai vartojamas žodis "Niekei"; 
jis reiškia penkių centų monetą, kuri pagaminta iŠ minėto metalo.

Tuo atveju, kai susižiedimas nesutrukdo darbo, darbininkui turi būti 
suteikta veltui pirmoji pagalba susižeidimo metu, taip pat, jei rekalinga, 
ir reikalingas gydymas.

Yra svarbu, kad būtų sudarytos nelaimingiems atsitikimams išvengti 
tinkamos sąlygos. Tam yra įsteigta Pramonės Apsaugos nuo Nelaimingų 
Atsitikimų Komitetas, kuris nuolatos inspektuoja fabrikus, kad juose būtų 
laikomasi saugumo taisyklių ir kad darbininkams būtų geros darbo sąlygos.

VISI TURI LAIKYTIS SAUGUMO TAISYKLIŲ! Abu — ir dar
bininkas ir darbdavys turi nuostolių, jei įvyksta nelaimingas atsitikimas, 
todėl —

GALVOK — IR — DIRBK SAUGIAI — KASDIEN !

Amherstburq, Ontario.

— Otava. — Opozicijas parti
jos, laukdamos rinkimų, pasta
ruoju metu pradėjo smarkiai 
pulti Vyriausybę dėl pasidavimo 
JAV kapitalo įtakai.

Calvert DEGTINĖS VARYKLOS,

prie' 
Bathurst 
Street

TELEF.
LE. 1-2554

lftRNEY&c.B'J)MA»

GERESNIAM KAMBARIŲ APŠILDYMUI 
naudokite gazą su BRYANT Conversion bur
blenu — arba įstatykite tikrą “Bryant” auto
matinį gazinę šilto oro krosnį.
DARBAS ATLIEKAMAS SKUBIAI! Trims 
metams išsimokėjimui, priskaitoma prie jūsų 
gazo sąskaitų.
25 metai šildymo įrengimų tarnyboje.

JOHN LABATT LIMITED
PASITARNAUDAMI 
VISUOMENEI ŠĮ 
STRAIPSNĮ SKIRIA NATURAL GAS

BREWERS SINCE 1828

MEDŽIAGOS — VAISTAI — MAISTAS 
Į VISUS RYTŲ EUROPOS KRAŠTUS 

Muitas ir visi primokėjimai atliekami čia. 
Garantuotas pristatymas.

JANIQUE TRADING CO.
CENTRINĖ {STAIGA: * 

835 Queen Street W., TORONTO, Telefonos EM. 4-4025.
SKYRIAI: WINNIPEG, Man., 677 Moin St. Telefonos 927695.

HAMILTON, ONT., 652A Borton St. Telefonos LI. 5-0264. 
ST. CATHARINES, Ont., 198 Kin$ St., Tel. MU. 2-6796. 
EDMONTON, Alto., 10649 — 97th St. Tel. No. 23839 
FORT WILLIAM, Ont. — 627 Simpson Rood, Tel. 3-9613, 
BUFFALO, N.Y..USA, 1162 Broodway, Tel. Fl. 1272, 
WINDSOR, Ont. 439 Mercer St., Tel. CL. 6-3866. 
CLEVELAND, Ohio, 1029 Fairfield Ave., Tel. CH. 1-5547 
Ir kitos* vietos*.



PRAŠOME AUKOS

Pavergtoje tėvynėje
Lietuvos miestų biudžetai 1956 

metams patvirtinti tokie (tūks
tančiais rublių): Vilniaus 115- 
721, Kauno 80.369, Klaipėdos 30.- 
720, Šiaulių 18.929, Panevėžio 
13.325, Druskininkų 4.621, N. Vil
nios 3.860 ir Palangos 2.824.

Kiti miestai priskirti'prie ra
jonų. Iš rajonų biudžetai didžiau 
si yra: Ukmergės 15.100, Mari
jampolės (Kapsuko) 13.150, Tel
šių 11.467, Alytaus 10.916, Kau
no 10.545, Šilutės 10.261. Visų ki
tu nesiekia 10 milijonų rublių. 
Mažiausi yra Vabalninko 4.503 
ir Panevėžio 4.584.

Koks didžiausias žems ūkio 
autoritetas dabartinėje Lietuvo
je? Nagi Chruščiovas. Taip rei
kia spręsti iš LTSR knygų pre
kybos valdybos skelbimo “Tie
soje”. Skelbiamos išviso 23 kny
gos. Iš jų 3 yra Chruščiovo kal
bos - pranešimai iš 1953 m, iki 
1955 m. laikotarpio.

Jau vasario pradžioje daugely 
kolchozų būgštaujama dėl pa
šarų. Užteks jų ar pritrūks. Ko
respondentai “Tiesoj” rašo apie 
pašarų netaupymą, apie dobilų 
ar šieno naikinimą atvirose ku
petose, apie siloso sušaldymą ir 
tt Antras rūpestis — ar užteks 
pavasario sėjai sėklos? "’Tiesa” 
paskelbė “apžiūrą” — iškelti vie
šumon, ką kurie kolchozai turi 
ir ko trūksta.

Milijonieriumi skelbiamas 
Anykščių rajono kolūkis “Leni
no keliu”. Jis daugiausia pajamų 
gavęs iš gyvulininkystės — per 
400.000 rb. Pajamos kolūkio pa
lyginus su 1954 m. padvigubėję. 

JJž darbadienį kolūkiečiai gausią 
po 7 rublius pinigais, po 3,5 kg 
grūdų “ir nemaža kitų žemės 
ūkio produktų”.

Iš kiekvienos karvės buvę pri
melžta po 1.619 kg pieno, iš 100 
ha ariamos žemės pagaminta 
20,6 centnerio kiaulienos. ■

“E teismo salės”
Ramygalos rajono vartotojų 

kooperatyvo Krekenavos pramo-

Štai kaip dauguma 
kanadiečių

SUSTABDO KOSULĮ IR 
PALENGVINĄ SLOGĄ,' 
BRONCHITĄ, ASTMĄ. .

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

BUCKLEY'S 
MIXTURE.

Tai SKIRTINGA — 
nėra sirupo —- pa
gaminta iš vertingų 
medžiagų. Tai STIP
RUS — veikia kai 
ugnis — užtenka 
dozės kosulio sulai
kymui. 5tai kodėl

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

Normalaus dydžio 50c.
Šeimos dydžio 85c.

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

BUCKLEY’S MIXTURE

ainių prekių parduotuvės Nr. 7 
vedėjas Povilas Evstegniejevas 
1952 - 1955 metų laikotarpyje iš
eikvojo ir išgrobstė kooperatinių 
materialinių vertybių 231.508 
rublių sumai. To pačio koopera
tyvo maisto produktų parduotu
vės Nr. 6 vedėjas Stasys Jagmi
nas 1951 - 1955 metų laikotarpy
je išeikvojo 68.852 rublius.

Išeikvojimus ir grobstymus jie 
dangstė prirašymais nebūtų pre
kių, ir, susitarę su kooperatyvo 
buhatleriū Vaitkaityte, klastoda
vo inventorizacijcs aktus.

Rajono vartotojų kooperatyvo 
valdybos pirmininkas Ona, Ste
panova - Panomeriovą. piktnau- 
dojosi tarnybine padėtimi, neor
ganizavo staigių patikrinimų, 
pati be pinigų iš parduotuvės im
davo prekes ir prileido grobsty
mus. Jos pavaduotojas Boleslo
vas Šimonėlis taip pat prisidė
jo prie grobstymo kooperatinių 
vertybių, imdamas be pinigų iš 
Evstegniejevo parduotuvės pre
kes ir pasisavindamas pinigus, 
gautus už parduotą motociklą.

Kooperatyvo revizoriai Mali
nauskaitė, Malinauskas, Graže- 
vičius ir kiti parduotuvių tikri
nimą atlikdavo formaliai, užra
šydami Į inventorizacijų aktus 
tokį prekių kiekį, kokį padiktuo
davo Evstegniejevas ir Jagmi
nas, kurie po to revizoriams su
ruošdavo vaišes.

1956 m. sausio 10-16 d. LTSR 
Augščiausiojo teismo baudžia
mųjų bylų teisminė kolegija, 
peržiūrėjusi šią bylą Panevėžio 
mieste, Evstegniejevą nubaudė 
18 metų, Jagminą — 10 metų, Ši- 
monėlį — 6 metams, Malinaus
kaitę — 5 metams pataisos darbų 
stovyklos, Stepanova - Panome
riovą — 5 metams, vyr. buhalterį 
Lipnevičiūtę — 3 metams, revi
zorių Malinauską — 3 metams 
laisvės atėmimu. Be šių asmenų, 
įvairiomis bausmėmis nubausti 
dar 8 asmenys, tikrinę minėtas 
parduotuves ir įrašiusieji į tikri
nimo aktus neteisingus- prekių 
kiekius.

(“Tiesa”, 1956. I. 19.)

W I N D S OR, Ont
Vasario 16 minėjimo dalyvių 

vardu buvo pasiųsta Kanados 
federalinės valdžios atstovams 
atitinkami raštai primeną šven
tę ir Lietuvos pavergimą. Iš jų 
gauti laiškai - atsakymai, ku
riuose primenama, kad į tai bus 
atkreiptas dėmesys. Ištrauka iš 
Kanados užsienio reikalų minis- 
terio laiško: “... I can assure 
you that the fate of Lithuania 
and other states engulfed by the 
Soviet Union will never be lost 
sight of by the Canadian Gov
ernment ...”

Naujas vargonininkas p. So- 
daitis atvyko iš Winnipego. Jei 
pavyks susirasti darbą, jis nuo- 
las apsigyvens ir perims choro 
vadovavimą iš J. Sinkaus, ku
ris išvyksta į JAV-bes.

Rekolekcijos, kurias pravedė 
kun. Grauslys, gilių minčių pa
mokslais atnaujino dvasiniam 
gyvenimui. Gaila, ne visi tuo pa
sinaudojo, jo konferencijų - pa
mokslų pasiklausyti būtų buvę 
visiems naudinga. Rekolekcijas 
užbaigė kun. Dagilis iš Detroito, 
kuris 5 vai. vak. dalyvavo at-kų 
kuopos agapėje pas p. Čiuprins- 
kus. Jcs metu prisaikdino tris 
naujus kuopos narius ir pasakė 

I kalbą apie šv. Kazimierą. J.S.

HAMILTON, Ont.
Lietuvių Namų Fondo v-bos 

posėdyje kovo 11 d. dalyvavo 17 
narių. Ilgiau diskutuotos fondo 
taisyklės. Jų projektą iki bal. 1 
d. pavesta sudaryti P. Breich- 
manuL

Canada Permanent Mortgage 
Corporation banke atidaryta ei
namoji sąskaita Nr. 3226. Ji pa
vadinta “The Fund of the Lithu
anian Home in Hamilton”. Visi 
v-bos nariai iki balandžio Id. 
š.m. prašomi įnešti į ją pasiža
dėtas pinigų sumas ir pasiimti 
įdėtiems pinigams kvitus. Apie 
oinigų įnešimą prašome praneš
ti v-bos iždininkui V. Kazlaus
kui, LI. 9-3796. Banko adresas: 
47 James St. S. Iki balandžio 
1 d. v-bos nariai pasižadėjo įneš
ti viso $3.500.

Po šios datos Fondo v-ba 
kreipsis į visus lietuvius pra
šydama juos prie šio didelio įie- 
tuviško reikalo prisidėti. Butų 
džiugu, kad atsirastų ir dabar 
hamiltoniečių, kurie tuojau pat 
šimtą kitą dolerių į • fondo s-tą 
įneštų.

Pustūkstantis liet, gimnazi
joms. Kovo 8 d. Vasario 16 gim
nazijai Vokietijoj pasiųsta $341,- 
65. Šią sumą sudaro nuolatinių 
rėmėjų būrelių aukos už gruo
džio, sausio ir vasario mėnesius:

Būrelio Nr. 16, vad. St. Pilipa
vičiaus $57; Nr. 82, vad. V. Nar
kevičiaus $60; Nr. 178, vad. J. 
Trečioko $60; Nr. 184, vad. J. 
Mikšio $60; Nr. 187, vad. Br. Gra 
jausko $60, Nr. 193, vad. Z. Or- 
.vido $28 ir grąžintos Vasario 16 
gimn. išlaidos, padarytos atsiga
benant pp. Kažemėkų dovanotus 
500 sv. statinę taukų iš Vokieti
jos uosto iki gimnazijos, $16,65.

Kovo 14 d. pasiųsta Saleziečių 
gimn. $149,50. Į šią sumą įeina 
Kat. Moterų D-jos-būrelio narių 
aukos $58,50, kurio vadovė T. 
Povilauskienė, Z. Orvido vad. 
būrelio aukos $34 ir V. Laniaus- 
ko ir J. Jokubyno vad. būrelio 
aukos $57. Pirmųjų. 2-jų būrelių 
aukos yra už gruodžio, sausio ir 
vasario, o trečiojo už sausio, va
sario ir kovo mėnesius.

Visiems rėmėjams gimnazijų 
vardu tariame didelę ir labai di
delė padėka, o visiems būrelių 
vadovams didžiausia pagarba už 
įdėtą darbą ir punktualų pini
gų surinkimą.

Nuo kovo 1 d. į Vasario 16 g. 
rėmėjų eiles įsijungė geraširdis 
p. Pike, 106 East Ave. S. Ačiū! 
Jis įskaitytas į Z. Orvido 193 bū
relį.

Šiuo metu dar trūksta iki pil
nos būrelių sudėties 12 narių 
Vasario 16 gimn. ir 7 narių Sale
ziečių gimn. Gerieji lietuviai 
skambinkite St. Bakšiui, telef. 
JA. 9-4662.

Maža pastabėlė Šalpos Fondo 
Centrui Toronte! Praeituose “T 
Ž” paminėti Londono, Montrea- 
lio ir Winnipego būreliai, pri- 
siuntę apie save žinias. Hamil
tono Vasario 16 gimn. remti ko
misija jau du metai ŠF Centrui 
siunčia visų išsiųstų pinigų nuo
rašus, bet kažkodėl ŠF Centras 
savo viešose informacijose spau
doje pro Hamiltoną praeina ty
lomis! Sk. St.

Visuotinis SLA 72 Hamiltono 
kuopos susirinkimas šaukiamas 
šį sekmadienį, kovo 25 d., tuoj 
po pamaldų parapijos salėje. Vi
si nariai prašomi susirinkime 
dalyvauti, nes bus dalinami ap- 
draudos lakštai. Kviečiami ir 
suinteresuoti šia organizacija.

Valdyba.
Didelis koncertas rengiamas 

SLA kp. balandžio 14 d. įvyks 

gražioje Memorial School audi
torijoje, Main St E. ir Ottawa 
gatvių kampas. Jo pradžia 6.30 
vah v. Be Čikagos vyrų choro, 
atrodo, paskutinį kartą girdėsi
me Kanadoje mūsų geriausią te
norą St. Baranauską, greitu lai
ku išvykstanti I Italiją studijų. 
O mūsų jaunasis talentas, suža
vėjęs tūkstančius Draugo skai
tytojų savo romanu “Aštųoni 
lapai” — B. PūkeleviČiūtė taĄ> 
pat pasirodys scenojė su savo 
proza ir poezija.-Tad balandžio 
14 d. Hamiltonui bus tikra meno 
šventė. Bilietų kaina yra $2.50, 
$2, $1.50.

Čikagos vyrų choras į Hamil
toną atvyksta šeštadienį rytą di
deliu autobusu. Jie išvyksta tą 
pačią dieną 12 vai. naktį, tad jų 
dieniniam apsistojimui, nors 
trumpam poilsiui, reikalingas 
visų svetingųjų hamiltoniečių 
bendradarbiavimas. Galį priimti 
į savo namus čikagiškius prašo
mi paskambinti K Baronui, tel. 
LI. 5-0979, A. Šukaičiui, tel. JA. 
9-1554 arba K Stanaičiui, tel. 
JĄ. 9-8460.

SLA 72 Hamiltono kp. valdy
ba, savo paskutiniame posėdyje, 
nusprendė supažindinti visus 
hamiltoniečius su Kanados lie
tuviškąja spauda, išsiuntinėda- 
ma jiems-Velykų proga susipa
žinti TŽ ir NL. Kiekvienas gaus 
tą, kurio neskaito — skaitantie
ji NL gaus TŽ ir atvirkščiai.

SLA kp. valdyba prašo visus 
narius patikrinti sveikatą pas 
kuopos daktarą O. Valaitienę, 
susitariant dėl priėmimo laiko 
telefonu. K. B.

%-

Atviras laiškas redakcijai
Jūsų redaguojamame laikr. 

“TŽ” Nr. 10, buvo patalpintas 
mano straipsnis “Kodėl neinfor
muojama?” Redakcija straips
nio gale pridėjo pastabą. Ši pa
staba nevietoje ir neteisinga. Iš 
pastabos atrodo, kad aš rašyda
mas tą straipsnį prasilenkiau su 
tiesa. Priverstas esu tuo reikalu 
redakcijai ir gerb. skaitytojams 
paaiškinti. Labai gaila, kad re
dakcija kažkodėl nepastebėjo 
laikr. “TŽ” patalpintus dviejų 
rėmimo komisijų atsišaukimus Į 
Hamiltono visuomenę.

Vienas atsišaukimas patalpin
tas “TŽ” Nr. 8. Lietuvių gimna
zijoms remti Hamiltono komisi
jos vardu įr praneša, kad aukų 
vajų pradės kovo 1 d. iki gegu
žės men. 1 d. .

Antras atsišąukimas patalpinr 
tas savaitę vėliau, “TŽ” Nr. 9, ir 
jau vardu Vasario 16 gimn. Rė
mėjų Komisijos ir praneša, kad 
aukų vajų pradės nuo kovo mėn. 
4 d. ir nori užbaigti balandžio 
30 dieną.

Iškilo klausimas, iš kur atsi
rado antra Rėmimo Komisija, 
nes iki šiol Hamiltone tebuvo le
gali tik viena Vasario 16 gimn. 
Rėmimo Komisija, kaip tai aš 
paminėjau savo straipsnyje, gi 
iš laikr. “TŽ” Nr. 8 ir 9 pasirodo" 
yra dvi rėmimo komisijos, kurių 
skirtingi pavadinimai ir skirtin
gos datos aukų vajams.

Todėl -ir buvo pageidaujama 
per spaudą tuo reikalu paaiški
nimo, nes kolonijoje kilo įvai
rių spėlicjimų.

K. Lukoševičius.
Red. pastaba. O p. Lukoševi

čius visdėlto klysta. Jokių dvie
jų atsišaukimų “TŽ” nebuvo iš
spausdinta. Ištikrųjų “TŽ” Nr. 8 
yra korespondento pateikta ži
nia, kad komisijos posėdy nutar
ta vajų skelbti ir atpasakotas 
posėdy aptartas vajaus planas.

Prof. Vaclovui Biržiškai Lai
doti Komitetas, sudarytas iš 
daugelio Čikagos lietuvių orga
nizacijų atstovų, yra atlikęs 
daug darbų susietų su prof. Vac
lovo Biržiškos laidotuvėmis, ir 
surinkęs nemaža aukų šiam rei
kalui.

Tačiau šis komitetas laikys 
savo įsipareigojimus baigęs tik 
tada, kai iš surinktų aukų atly
gins su liga ir laidotuvėmis vi
sas susietas išlaidas ir šiam lie
tuvių tautos nusipelniusiam 
mokslininkui pastatydins nors 
kuklų antkapį.

Čikagos lietuvių visuomenė la
bai gausiai lankė velionį koply
čioje, suteikdama paskutinę pa
garbą. Atskiri asmens ir organi
zacijos, ligos ir laidotuvių išlai
doms apmokėti dosniai aukojo.'

Nors Tautinės Kapinės davė 
nemokamai sklypą velioniui pa
laidoti, Laidotuvių Direktorius 
p. Ridikas visą patarnavimą taip 
pat nemokamai atliko, tačiau 
dar trūksta lėšų užsibrėžtą tiks
lą įvykdyti — baigti susidariu
sias skolas išmokėti ir pastatyti 
antkapį.

Todėl Komitetas drįsta kreip
tis į gausų prof. Vaclovo Biržiš
kos buvusių mokinių, studentų, 
gerbėjų, kolegų bei pažįstamų 
būrį, į jautrios širdies tautie
čius ir prašyti prisidėti auka 
šiam reikalui ne tik čikagiečius, 
bet ir kitų kolonijų lietuvius.

Visos gautos aukos bus pa
skelbtos spaudoje, o vėliau visa 
išlaidų apyskaita bus specialios 
revizijos komisijos patikrinta ir 
viešai paskelbta.

Aukas prašome siųsti šiuo ad
resu: Prof. Vaclovui Biržiškai 
Laidoti Komitetui, 1739 So. Hal
stead St., Chicago 8, Illinois.

Krėvės kapo paminklas. Phi- 
ladelphijos lietuvių komisija: 

.pref. Puzinas, Krėvės duktė Mo- 
šinskienė, dr. M. Krasauskaitė 
ir K. Ostrauskas parinko skulp
toriaus V. Košubos projektą, ku
ris bus pastatytas ant Krėvės 
kapo Philadelphijoje. Paminklas 
bus 5 m. augščio ir vaizduos lie
tuvišką koplytstulpį, kurio ni
šoje bus Rūpintojėlis. Jis bus 
nukaldintas iš akmens.

SUDBURY, Ont
Rekolekcijos praėjo tikrai 

rimties ir susikaupimo dvasio
je. Didelis procentas tautiečių 
atliko velykinę. Būtų buvę dar 
daugiau, bet sekmadienio nepa
prastos pūgos atkirto kelią prie
miesčiuose gyvenantiems — ne
buvo galima susisiekti autobu
sais nei lengvomis mašinomis. 
Trijų dienų rekolekcijos, — jas

Sekančiame “TŽ” Nr. 9 išspaus
dintas oficialus atsišaukimas tuo 
reikalu, kuriame, tiesa, nurodo
ma vajaus pradžios data ne ko
vo 1, bet kovo 4 d., vadinasi, ko
respondentas, suklydo ar komisi
ja savo nutarimą dėl kurių nors 
priežasčių pakeitė. Korespon
dentas komisiją vadina gimnazi
joms remti komisija, nes ji nu
tarė skelbti vajų abiems lietu
viškoms gimnazijoms Europoje, 
oficialiam atsišaukime komisija 
save vadina Vasario 16 Gimn. 
Remti Komisijos vardu, kokiuo 
vardu ji ir buvo sukurta pra
džioje, nors vėliau prisiėmė ir 
antrą naštą. Atsišaukime taip 
pat skelbiamas aukų vajus 
abiems gimnazijoms. Kiekvie
nas aukotojas savo auką pats pa
skiria vienai ar antrai gimna
zijai.

Lietuviai
JA VALSTYBES

Prof. Pr. Skardžius lig šiol gy
venęs Clevelande, persikėlė į 
Vašingtoną.

Juozas Nasvytis, buvęs pirma
sis nepriklausomos Lietuvos 
Tauragės apskrities yiršininkas, 
mirė kovo 6 d. savo ūkyje Edin
boro, Pa. Palaidotas Clevelande. 
Amerikoje išgyveno 6 metus.

Jouzas Jurskis, į JAV atvykęs 
prieš 6 metus, mirė Čikagos uni
versiteto ligoninėje.
D. BRITANIJA

Ryšium su Bulganino ir Chruš 
čiovo būsimu vizitu pavergtų 
tautų tremtinių, organizacijų 
centrai Londone svarsto priemo
nes ir būdus pareikšti protestui 
Vizito metu numatoma surengti 
milžiniškas demonstracijas ir 
vyriausybei įteikti atitinkamas 
peticijas ir memorandumus.

Yorkshire žymiausi miestai 
yra Bradford, Leeds, Halifax, 
Huddersfield ir Keighley, ku
riuose gyvena apie 500 lietuvių. 
Daugumas dirba tekstilės fabri
kuose. Kultūrinei veiklai sustip
rinti ir lietuvybei išlaikyti-mi
nėtų kolonijų lietuviai nutarė 
įsigyti lietuvių namus Bradfor- 
de, ir šiam tikslui yra išrinktas 9 
asmenų komitetas, kuriam vado
vauja J. Varanavičius. Šiuo 
metu vyksta pinigų telkimas į 
Namų Fondą, kuriame jau yra 
grynais ir pasižadėjimais apie 
1.000 svarų. Komitetas intensy
viai ieško tinkamo namo ir bai
gia ruošti projektus Yorkshire 
Lietuvių Socialiniam Klubui 
įsteigti, kuris bus didžiausias 
šios rūšies lietuvių organizacija 
D. Britanijoje.
VOKIETIJA

Baltų Draugijos Vokietijoj vi
ses 3 sekcijos kovo 17-18 dd. 
Stuttgarte ruošia pabaltiečių 
kultūrines dienas. Dienos pra
dedamos kovo 17 d. 15'vai. Ins
tituto su užsieniu santykiams 
palaikyti būste (Charlotten- 
platz 17) parodos atidarymu. 
15.30 vai. prof. J. Ereto iš Šaše
lio paskaita vokiškai “Pabaltie- 

jau trečią kartą mūsų kolonijo
je — sėkmingai vedė iškalbin
gas pamokslininkas kun. B. Pa- 
cevičius iš Toronto. Vaizdžiai ir 
švelniai pateiktos mintys paliko 
visiems neišdildomų įspūdžių.

Lietuvišką kleboniją rekolek
cijų metu šiemet išlaikė vaišin
gieji J. M. Kriaučeliūnai, S. S. 
Rakščiai ir A. A. Lapieniai.

Sekmadienio vakare pas S. S. 
Rakščius buvo suruoštos šaunios 
vaišės, kur dalyvavo daug sve
čių, ir ta pačia proga Įvyko me
tinis tradicinis kalėdojimas. Šir
dingą padėką reiškiu visiems 

i parapijiečiams, kurie šiemet 
gausiau negu betkada aukojo re- 
kolekcijų vedėjui ir kunigo iš
laikymui kalėdojant.

Kun. A. Sabas.

SINGER

Tik 
S2.00

SIUVA PRIEKIN

DIDŽIULIS 

IŠPARDAVIMAS

KILNOJAMA 
ELEKTRINE

PILNA KAINA

S29.50
Kaina sumažinta 

nuo $59.50

SIUVA ATGAL

pasaulyje
čių tautų literatūra po 1945 "m.* 
20 vai. pietų Vokietijos radiofo
no — “Pabaltiečių tautų liaudies 
muzika”. Atliks sopranas L. Se- 
pe-Esche, tenoras N. Pblt, bosas- 
baritonas L. Apkalns ir radiofo
no choras. Muzikinės dalies ve
dėjas — dr. J. H. Dahmen, vo
kiečių - lietuvių sekcijos valdy
bos narys, labai palankus lietu
viams ir žymiai prisidėjęs prie 
šių dienų paruošimo. Parengi
mas ruošiamas Villa “Berg”, vie
noj iš puošniausių radiofono pa
rengimų salių.

Kovo 18 d., sekmadienį, 11 vai. 
rytmetinis koncetras, pavadin
tas “Pabaltiečių kamerinė muzir 
ka ir lyrika”. Jis bus atliktas 
valstybinės augštesios muzikos 
mokyklos didžiojoje salėje, Ur- 
banplatz.

Atliekami bus pabaltiečių 
kompozitorių veikalai. Lyrikos. 
kūrinius skaitys Mannheimo te
atro aktorė A. Eretaitė ir radio
fono bendradarbis vokietis Ben
der. 18 vai. instituto su užsieniu 
palaikyti santykiams būste • 
(Charlottenplatz 17) — “Pabal
tiečių tėvyhė”. Bus rodomi švie
sos paveikslai, kuriuos paaiškins 
O. Bongas iš Muencheno.
PRANCŪZIJA

Į PET sesiją Strassburge ba
landžio 4 d. išvyksta PET seimo 
pirm. V. Masens, politinio kom. 
pirm. V. Sidzikauskas ir kiti. 
PET seimo sesija, numatoma, 
prasidės balandžio 12 d.

Pavergtųjų Tautų pabėgėlių 
komisijos posėdis šaukiamas ko
vo 7 d. Paryžiuje. Į jį vyksta UR 
Tarn, valdytojas dr. P. Karve
lis.

Europos federalistai renkasi 
posėdžių Liuksemburge kovo 1- 
4 dd. Lietuviams federalistams 
atstovauti vyksta E. Turauskas. 
Vykd. Taryba paprašė jį imtis 
visų reikalingų žygių, kad kon
grese praeitų nusistatymas, jog 
Europos apjungimo negali būti, 
neišlaisvinus pavergtųjų tautų.
AUSTRALIJA

Paulius ’S i r g e d a s, žinomas 
spaudos bendradarbis, sausio 27 
d. iš Sydnejaus su šeima išvyko į 
JAV. Sydnejaus Liet. Plunksnos 
Klubas atsisveikino su savo bu
vusiu pirmininku sausio 21 d. 
sueigoje.

Ta proga- išrinkta nauja klubo 
vadovybė — J. A. Jūragis ir V. 
Kazokas.

Geelongo apyl. nauja valdyba: 
A. Skėrys, J. Ivaškevičius, A. 
Pranauskas, P. Mažylis ir J. 
Bungarda.

Naujas namų statybos komite
tas: pirm. M. Davalga, F. And- 
riukoniSį J. Raškauskas, Č. Va- 
ladka ir T. Jankus.

Canbera apyl. nauja valdyba: 
V. Volkas pirm., Labanauskienė 
vicepirm., Martišius sekr., De
nas iždin., L. Genienė kultūros 
reikalų vedėja. '

$30

i

VISU RUSIU
Apsimoka reikalauti PENMANS gaminių .su žeriklu, reiškiančiu vertę ir kokybę
GEROS KOKYBĖS - IŠBANDYTI APATINIAI BALTINIAI

|D] KELIŲ ILGIO

KOMBINACIJA

|B| V-NECK

KOMBINACIJA
BALBRIGGAN

Penmens 2530 beiti, 
2510 notūrelus.

Penmens 253 beiti;
251 notūrolūs.

j IĮ ŠALTINĖLIAI vyrams ir bemiukoms 
paprasta or su skylutėmis

ĮĄ| TRUMPŲ RANKOVIŲ Penmans 253 balti;
Pilno ilgio 251 natūralūs;
KOMBINACIJA 223 2-gubi balti;

222 2-gubi natūralūs.

j£| APATINĖS KELNĖS Penmans 253 beiti;
Pilno ilgio 251 natūralūs;
Priekyje užsegiota 223 2-gubi balti; |Hj T-SHIRTS vyrams ir berniukams

222 2-gubi natūralūs. \ ----------------

įGl BE SAGŲ
Elastinio jftosment
Pilno ilgio baltiniai

, Penmans 253 balti;
251 natūralus.

KOKYBĖS ŽENKLAS

5-kių metų garantija
t. ' , ’

Pilnai atnaujintos, elektrinės, kilnojamos, su visais priedais, su odiniu apdangalu, 
siuva pirmyn ir atgal — su n'Ouja siuvimo šviesa — nauja kojine kontrole — 
25 ar 60 ciklų motoras. Pilnai pakeistos su naujomis Imperial gamybos dalimis.

Atvykite, telefon uokite ar rašykite
VELTUI PADEMONSTRUOJAME 100 MYLIŲ RADIUSE.

IMPERIAL SEWING MACHINE 
Co. Ltd.

289 COLLEGE ST.. TORONTO /p.ie Sp-dlno/. Trf. WA. 1-5161 
« KING ST. SOUTH, WATERLOO. TEL. SH. 2-68S3

|CĮ CRISS-CROSS

KOMBINACIJA Penmens 253 beiti;
251 noturolūs.

ĮFj SAGOS PRIEKYJE 
Trempų rankevnf 
beltinioi

Penmens 253 beiti;
251 noturolūs;

222 2-flubi noturolūs.
Į J Į KELNAITĖS vyrams or berniukams 

paprastos ar su skylutėmis

LIGHTWEIGHT UNDERWEAR 
LENGVI APAT. BALTINIAI

B4-6

DOVANŲ SIUNTINIAI { 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. .
V

JŪS GALITE PILNAI pasitikėti Kanados di- • 
džiausią ir labiausiai patyrusia dovanų siunti
nių persiuntimo firma

INTERNATIONAL GIFT PARCEL 
SERVICE

1176 SHERBROOKE ST. W. - TeL BEUir 4860 
Montreal 2, P.Q. Canada. J , —
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SATYRA T. S. ELIOT KŪRYBOJE

Rinkimams artėjant
Nematyti dar plakatų 'nei 

spaudoje straipsnių ir nesigirdi 
propagandinių kalbų, bet mūsų 
organizacijos valdomųjų organų 
rinkimai jau čia* pat — iki kovo 
28 d. kandidatai siūlomi, o iki 
balandžio 28 d. turi būti išrinkta 
centro valdyba ir revizijos ko
misija. Gal būt, taip tyliai ir 
taip neįprastai šiame kontinen
te praeis šis svarbus įvykis mū
sų studentiškojo gyvenimo, nes 
pati mūsų santvarka bei jau pri- 
gijustos tradicijos išlaikys san
tūrią ir pakilią rinkimų nuotai
ką. Čia nesikryžiuoja ideologi
niai bei vienos ar kitos grupės 
vyraujančois rolės išlaikymo in
teresai. Tam tikslui yra kitos or
ganizacijos bei sambūriai. Čia 
išstatomi kandidatai bendram 
lietuviškam -.studentiškam dar
bui planuoti, koordinuoti ir at
likti. Gal būt jų tarpe bus tokių, 
kurie priklauso vienai ar kitai 
organizacijai ir žinomi kaip vie
nos ar kitos srities darbuotojai. 
Jie atneš čia savo organizacinį 
patyrimą ir tuo pagyvins bei 
praturtins mūsų veiklą. Kiti, gal 
tik pradėję eiti studentiškuoju 
keliu, įsijungs į bendrą dąrbą, 
arčiau pažins šiandieninius rei
kalus ir išmoks bendradarbiauti 
su įvairių nuomonių asmenimis. 
Čia pradedama savotiška visuo
meniškumo mokykla, pagrįsta 
demokratiniais santykiavimo ir 
žmoniškumo principais. Todėl 
kuo įvairesnių įsitikinimų ir pa
tyrimo asmenys ateis į mūsų or
ganizacijos priešakį, tuo turinin- 
gesnis, gyvesnis ir naudingesnis 
bus pats mūsų judėjimas. Dau
guma ar ir visuma vienos ku
ries grupės bei ideologijos cen
tro valdyboje reikštų greičiau
sia neigiamybę, o kartais ir ab
surdą.

Pats kandidatų parinkimas 
yra nelengvas dalykas. Plačiai 
išsiskirsčiusiai studentijai būti
na glaudesnis bendradarbiavi
mas negu buvo iki šiol, reikalin
ga tinkamesnis vietovių atstova
vimas ir tuo pačiu aktyvesnis 
prisidėjimas. Kaskart vis dau

APŽVALGA -
— Balandžio 28 d. KL Studen

tų Sąj. Toronto skyrius Prisikė- 
- limo parapijos patalpose ruošia 

šokių vakarą. Visuomenė kvie
čiama palaikyti studentus.

— Šių metų KLSŠ Toronto sk. 
tradicinis balius praėjo nuotai
kingai ir gyvai. Pertraukos me
tu H. Rožaitis padainavo keletą 
dainų, jų tarpe ir tango “Graži
ną”, sukurtą inžinerijos studijas 
bebaigiančio D. Slavinsko. So
listas publikos buvo šiltai su
tiktas.

Gautas šio vakaro pelnas $89, 
15 buvo panaudotas paskiriant 
vienkartinę $100 pašalpą V. Jur- 
gulytei, studijuojančiai huma
nitarinius mokslus Toronto uni
versitete.

— Montrealio studentai šiais 
metais gyvina savo veiklą. Be 
kultūrinių bei pramoginių vaka
rų jie surengė kovo 18 d. stu
dento teismą. Tai pirmas stu
dento teismas šiame kontinente. 
Pelnas paskirtas Vasario 16 
gimnazijai. ,

— Gegužės 5 d. Prisikėlimo 
parapijos patalpose KLSS To
ronto skyrius rengia finis se- 
mestri, kuriame bus pagerbia
mi šiais metais baigę studijas 
studentai. Graduantų skaičius 
siekia iki 12. Be to, yra pakvies
ta B. Pūkelevičiūtė iš Montrea
lio išpildyti programą.

— Neseniai įvykusiame archi
tektų suvažiavime Toronte, To
ronto un-to fakultetas turėjo pa
rodėlę, kurioje buvo išstatytas 
trečiojo kurso studento V. Pet
rulio projektas.

— Otavos un-te šiemet studi
juoja keturi lietuviai studentai: 
Regina Matukaitė — post-gra
duate socialiniai mokslai, Mari
ja Kazlauskaitė — humanitari
niai mokslai, Antanas Matukas 
— humanitariniai mokslai ir 
Liudas Matukas — humanitari
niai mokslai.

— KLSS c. valdybos ryšinin
ke Otavos un-te sutiko būti R. 

senieji KANADOS papročiai 
‘SUGARING OFF’

Kiekvieną pavasarį, maždaug tokiu laiku 
linksmos žmonių grupės pasileidžia į Kanados 

miškus. Tai senas Kanadoje paprotys 
vad. “Sugaring Off’. Iš klevo medžių 

leidžiama saldi sula iš kurios dideliuose 
katiluose išverdamas skanus cukrus ar sirupas.

“Sugaring Off’ baltuosius išmokė indėnai, 
tad ištikrųjų tai yra vienas seniausių 

“Kanadiškų papročių”.

ounniihu
BRIWIRV LIMITID 

k 2511

giau ir plačiau plečiasi studen
tiškasis judėjimas. Reikia tikė
tis, kad artimoje ateityje turėsi
me Otavoje ir Winnipege liet, 
studentų skyrius. Montrealis, 
gražiai Akademiniam Sambū
riui asistuojant, gyvina savo 
veikimą. Studijuojančiųjų skai
čius kasmet didėja. Jau laikas iš 
iiauro rajoninio apsiribojimo iš
eiti į visos Kanados studentų or
ganizacinį apjungimą. Jau lai
kas peržiūrėti dabartinį mūsų 
sąlygoms nevisai tinkantį, sta
tutą ir pritaikyti šiandieniams 
reikalavimams. Reikalinga dau
giau dėmesio į patį asmens ug
dymą, platesnį ir gilesnį žmo
giškųjų idealų pažinimą.. Tam 
daug pagelbėtų studijų dienos 
ar panašaus pobūdžio parengi
mai ir dažnesnis mūsų susitiki
mas su kitų vietovių studentija. 
Todėl kandidato gerumas pri
klauso nuo to, kiek jam rūpi 
mūsų organizacijos plėtotė ir 
kiek jis prisidės, ne pavarde, 
ne tylia kampe sėdinčia iškam
ša, bet aktyviu ir nuoširdžiu 
darbu. Mūsų uždavinys išskirti 
tuos, kurie gali dirbti ir dirba, 
o ne galinčius, bet nedirbančius.

Br. V.

KANADOS LIETUVIŲ
STUDENTŲ DĖMESIUI '

Pranešame visiems studen
tams, kad Kanados Liet. Stu
dentų Sąjungos centro valdybos 
kadencija baigiasi šių metų ba
landžio mėn. pabaigoje.

Kandidatai į naują centro val
dybą ir į revizijos komisiją tu
ri būti prisiųsti ne vėliai: kovo 
28 d. rinkiminei komisijai adre
su: V. Aperavičiūtė, 1273 Daven
port Rd., Toronto, Ont.

Kandidatu gali būti kiekvie
nas lietuvis studentas, pasiūly
tas trijų (blogiausiu atveju vie
no) lietuvių studentų. Kandida
tas turi duoti raštišką sutikimą, 
kuris turi būti prisiųstas rinki
minei komisijai. Komisiją suda
ro: V. Aperavičiūtė, D. Slavins
kas ir P. Stauskas.

Rinkiminė komisija.

Matukaitė.
— 1954 m. B.Sc. laipsnį Ota

vos un-te gavo Elzė Lingvenytė.
— Manitobos un-te, Winnipe

ge, šiemet studijuoja trys lie
tuvaitės: Liucija Smaižytė — II 
metai dailųjį meną, Lidia Dar- 
gužaitė — I metai humanitari
nius mokslus ir Irena Pranevi
čiūtė — I m. humanit. mokslus.

—1953 m. Manitobos un-te 
Winnipege, Alfredas Daubaras 
baigė komercijos mokslus.
'— Į naująją Čikagos Korp. 

Vytis sk. v-bą išrinkti: J. Kark- 
lys, pirm., A. Bakaitis, V. Čer
nius, A. Mickevičius ir R. Vėžys.

— Vasario 4-5 dd. Niujorke 
įvyko rytinių pakrančių LSS 
JAV studijų dienos, kurių metu 
dr. J. Puzinas, dr. D. Krivickas 
ir dr. J. Girnius skaitė paskai
tas lietuviams tremtiniams ak
tualiais klausimais. Studentai J. 
Bilėnas, V. Kleiza, R. Šilbajoris 
diskutavo temą “Mūsų padėtis 
visuomenėje”. Diskusijų mode
ratorius buvo A. Vedeckas.

— L. Stud. Sąj. JA Ve. valdy
ba paskyrė V. Vygandą įgalioti
niu Kultūros Fondo Taryboje. 
A. Laucius paskirtas į JAV ir 
Kanados Lietuvių Dainų Šven
tės Komitetą.

— LSS JAV c. valdybos rū
pesčiu paruošta anketa, kurios 
tikslas nustatyti lietuvių stu
dentų pažiūras į dabartinę po
litinę bei visuomeninę veiklą 
tremtyje, kiek studentai prisi
dėję, kiek remia ir tt. Ši anketa 
liečia tik JAV studijuojančius.

— E. F. Sheffield, Dominijos 
Statistikos švietimo ministeri
jos direktorius, teigia, kad da
bartinis 66.000 studentų skaičius 
įvairiuose Kanados un-tuose ligi 
1965 m. pakils ligi 122.900.

Šiuo metu tiktai 7% baigu
siųjų vidurinį mokslą Kanadoje 
testoja į un-tus, o tuo tarpu JAV 
30% visų abiturientų. Spėjama, 
kad laike 10 metų į Kanados 
un-tus stos 10% .abiturientų.

Kas Einšteinas ar Planckas 
yra fizikos pasaulyje, kas Matis
se ar Picasso tapybinio meno pa
saulyje, tas T. S. Eliotas yra šian 
dien grožinės literatūros pasau
lyje .Nors prieš keturiasdešimt 
metų T. S. Elioto pirmasis eilė
raščių rinkinys “Prufrock and 
Other Observations”, susilaukė 
daug aštrių kritikų straipsnių, 
niekinančių jo kūrybą, šiandien 
dėl Elioto talento niekas nesi
ginčija ir jo vardas yra tapęs 
reikšmingas moderniojo meno 
istorijoje. Apimti visą T. S. Elio
to kūrybą, išryškinti jo visą kū
rybinį kelią yra įdomi, bet ilgo 
darbo studija, todėl šio straips
nelio apimtis težada ribotis tik
tai tiktai vieno jo eilėraščio 
“The Love Song of J. Alfred 
Prufrock” analize.

The Love Song of Alfred Pruf 
rock” tiek savaja forma, tiek sa- 
vaja tematika yra charakterin
gas moderniojo meno kūrinys; 
jis yra lėkštas ir gilus, jo pa
viršiu? mus nuobodžiai nuteikia 
ir migdo, jo gilesnis penetravi- 
mas mus jaudina ir žadina mąs
tyti. J. A. Prufrocko meilės dai
na yra satyra, satyra, mūsų am- 
čiaUs, kuris menininko buvo pa
gautas ir pavaizduotas prieš 40 
metų.

Paprastai satyra neišsiverčia 
be kontrastinių elementų. Saty
ra visuomet parodo vaizduoja
mą padėtį ar asmenį kaip kon
trastą padėčiai ar asmeniui ko
kie jie turėtų ištikrųjų būti. Sa
tyra dažnai sušaržuoja savo au
ką, ją padaro juokingą ir atsie- 
ja nuo normalaus gyvenimo. De
ja T. S. Eliotui šaržuoti savo 
veikėjų nereikia. Jis paima po
ną J. A. Prufrocką kaip vieną 
buržuazinės klasės atstovą ir 
leidžia jam kalbėti, ne, ne kalbė
ti, bet dainuoti savo meilės dai
ną. Ir štai kaip Prufrockas pra
deda:

Let us go then, you on I,
When the evening is spread out 

□gainst the sky 
Like a patient etherised upon a

table;' 
Let us go, through certain half

deserted streets, 
The muttering retreats 
Of restless nights in one-night

cheap hotels
And sawdust restaurants with

oyster-shells: 
Streets that follow like a tedious 

argument 
Of insidious intent
To lead you to an overwhelming 

question...
Oh, do not ask, 'What is it'
Let us go and make our visit.

Šios eilutės mus įsviedžia į pa
tį buržuazinio gyvenimo vidurį. 
Jei mes imame nagrinėti, kokią 
mintį atskleidžia žodžiai kaip 
kad “vakaras”, arba “ligonis” 
eterio užmigdytas ant stalo”, ar
ba “pusiau ištuštėjusios gatvės”, 
mes matome kaip subtiliai jie 
visi supasi ant vienos ir tos pa
čios satyrinės gijos, kuri eina 
per visą eilėraštį ir kuri taip iš 
paviršiaus nevienodus fragmen
tus jungia į vieną visumą. Kas 
yra “vakaras”? — nei diena nei 
naktis, kas yra “ligonis eterio 
užmigdytas ant stalo”?* — tai 
žmogus, kuris yra nei miręs nei 
gyvas, ką reiškia “pusiau ištuš
tėję gatvės”? — tai gatvės, ku
rios nei tuščios nei pilnos. Visą 
laiką ta pati pagrindinė mintis

O'Keefe's užsektus, iliustravo 
Moma Markovicn, Serbijoje gimęs 

Koncdos doilininkos.

“nei šis nei tas” driekiasi nuo 
pradžios Ugi galo per visą eilė
raštį. Tokia yra J. A. Prufrocko 
aplinka, toks lygiai toks pat yra 
ir Prufrockas. Tai žmogus, ku
ris yra nei gyvas nei miręs. Žmo 
gus yra Dievo apdevanotas pro
to ir valios galiomis, jam vienam 
yra lemta žemėje pažinti ir my
lėti, Prufrocko, gi, asmenyje abi 
sielos galios yra paliktos atrofa- 
vimuisi. Jis nesinaudoja nei vie
na iš jų, jis gyvas vaikščiojantis 
lavonas, niekas jo nesujaudina, 
niekas jo nepažadina mąstymui; 
jis užsisklendęs savo daiktiškoj 
kasdienybėj bijo nežmogiška 
baime klausti, bijo atvert akis 
misteriškai būties tikrovei, jis 
net nenori sąmoningai žinoti, 
kad jis yra. Prufrocko gyveni
mas susideda iš “taking toast 
and tea”, ir savimi susirūpinimo 
momentų, pavyzdžiui, kad žmo
nės nepastebėtų jo šviečiančio 
pakaušio. Tai jo pasaulis, kuria
me jis skendi ir ten nėra nieko 
daugiau kas jį dominuotų:

"For i hove known the mol! 
akeody, known them oil—

Hove known the evenings, 
mornings, afternoons,

I have measured out my life with 
coffee spoons:"

T. S. Eliofo “J- A. Prufrocko 
meilės dainoje” mes matome, ne 
ką kitą, kaip civilizuoto žmo
gaus dvasinę ligą, žmogaus, ku
rio sielos bankrotas didesnis bū
ti nebegali. Prufrockas yra baisi 
žmogaus parodija. Ar mums pa
tinka, ar ne, bet mes esame pri
versti praregėti, kad jei rytų 
Europos žmogaus liga yra radi
kalus veiksmingas ateizmas, va
kariečio žmogaus liga yra indi
ferentizmas. Tai drungnos seilės 
būsena, kurią Dievas pirmiausia 
yra pažadėjęs išspjauti iš savo 
burnos.

T.S. Elioto eilėraščiuose (ypa
čiai jo “The Waste Land”) mes 
randame labai dažnai vaizdų 
kalba išreikštą tą pačią mintį, 
kurią prancūzų filosofas J. Ma- 
ritainas yra pasakęs vienoj kaž
kurioj savo knygoje, kad moder
nusis žmogus yra praradęs reikš 
mę trijų sąvokų: meilės, nuodė
mės ir būties. Ištikrųjų, pats ei
lėraštis, kaip matome, yra pava
dintas “J. A. Prufrocko meilės 
daina”; jo pavadinimas skaityto
ją iš karto nuteikia tikėtis, jog 
pačiame eilėraštyje rasime pa
kilusios dvasios nuotaiką, rasi
me meilės momentą, tačiau, de
ja, mes randame tik visišką mei
lės stoką. Prufrockas yra miręs 
meilei, jis yra miręs ir bučiai:

"No! I am not Prince Hamlet, nor 
was meant to be;

Am an attendant lord, one that 
will do

To swell a progress . ..."
Jis ne Hamletas, būti — yra 

ne jo dalis, jis durnelis Poloni- 
jus, be savojo aš, jis gali būti tik 
įrankis kitų rankose, neturįs jo
kio atsakomybės jausmo kaip 
asmuo.

Elioto eilėraščiai yra metafi
ziniai eilėraščiai. Nors autorius 
dažnai vartoja labai paprastą ir 
kasdieninę kalbą, nors jo vaiz
dai dažnai būna pigūs ir natūra
listiški, jo satyra yra subtili ir 
gili — ji yra įsišaknijusi į meta
fizinį pagrindą. Jei mes norime 
pajusti pilną T. S. Elioto saty-

INŽINIERIŲ PARUOŠIMAS SOVIETŲ SĄJUNGOJE
Jau kuris laikas vakarų pa-|5% m. po šešias dienas savaitė- 

saulis yra stebinamas praneši
mų apie augantį studentų skai
čių Sovietų Sąjungoje. Jei 1928 
m. Rusija turėjo maždaug tiek 
pat inžineriją studijuojančių 
kaip ir Amerika (apie 8.000), tai 
1954* m. jie tą skaičių padidinę 
net šešis kartus; tuo tarpu Ame
rika apie tris kartus. Tai aliar
muojančios žinios, tuo labiau, 
kad studijuojančių skaičius So
vietų Sąjungoje kasmet vis dar 
auga.

Nicolas De Witt savo studijo
je “Sovietų Profesinė darbo jė
ga” iškelia keletą įdomių sovie
tinės sistemos ypatybių. Jis pats 
yra Rusijoje studijavęs ir skai
tomas geru sovietų mokyklinės 
sistemos žinovu.

De Witt teigia, kad sovietų 
studentas dirba daugiau negu 
jo amerikoniškas kolega. Rusi
joje inžinerijos studijos trunka 

ros jėgą, mes tik sugretinkim F. 
Dostojevskio personažus su Elio 
to rodomais žmonėm. Jei Dosto
jevskio romanų veikėjai yra 
žmonės, kurie vos neišprotėja 
bemąstydami, jei Ivanas Kara
mazovas atiduotų milijonus, kad 
gautų atsaką į savo klausimą, 
jei Raskolnikovas išdrįsta nužu
dyti seną-moterį vien tik tam, 
kad įsitikintų, ar jo mintis yra 
teisinga, ar ne, J. A. Prufrokas 
dreba ir bijo klausti “What is 
it?,”. “Do I dare?”, sako jis, “Do 
I dare Disturb the universe?”. 
Klausti ir drįsti — reiškia atbus
ti iš letarginio miego ir tai yra 
ko Prufrockas ir "Waste Land” 
žmonės labiausiai bijo.

Tame pačiame Prufrocko eilė
raštyje mes atsekame ne tik ci
vilizacijos tragediją, ne tik žmo
gaus, bet ir meno tragediją — jo 
santykyje su žmogumi. Štai ir 
vėl mūsų Prufrocko žodžiai:

"I have heard the mermaids 
singing, each to each.

I do not think that they will sing 
■

Žmonės kaip kad Prufrockas 
nebendrauja su menu. Išgirsti 
ar pamatyti grožį ir vėl reikia 
ne ką kitą kaip atsibusti. Toks 
atsibudimas sugriauna jų pu
siausvyrą ir Prufrocko psicho
logijos žmogui tai -reiškia mir
ti. “If the human voices wake 
us, — jis sako, — we drown”.

Iš sausros prisikėlimo ženklų 
“J. A. Prufrocko meilės daino
je” nėra. Vėlesnėje T. S. Elioto 
kūryboje, kaip “Ash - Wednes
day”, žmogus bundą ir keliasi. 
Čia jau matome kaip pamažu 
formuojasi maldos žodžiai, kurie 
tvirtėja ir baigiasi šauksmu 
“Suffer me not be separated / 
And let my cry come unto 
Thee”. .

T. S. Elioto eilėraščiai yra be 
galo turiningi savo reikšme. Jie 
gali būti analizuojami iš įvairių 
perspektyvų, ir jų interpretaci
ja gali būti ir yra be galo įvai
ri. Daug straipsnių yra T. S. 
Elioto poezijos klausimais para
šyta ir niekas nėra jos visumos 
išsėmęs, todėl ir šis labai ribotas 
straipsnis neturi kitos pretenzi
jos tik kaip kad parodyti vieną 
mažą T. S. Elioto kūrybos dalį.

I. Gotceitaitė.

je, — Amerikoj, 4 metai po pen
kias dienas savaitėje. Studijų 
pabaigoje sovietų studentas yra 
įspraudžiamas į labai siaurą spe
cialybę. Baigęs jis nėra pvz. me
chanikos inžinierius; jis yra že
mės ūkio mašinų inžinierius, ar
ba hidroelektrinės jėgainės in
žinierius ar pan. Toks siauros 
specialybės inžinierius, tik iš
ėjęs iš mokyklos, gali tuojau im
tis atsakingo darbo toje srityje, 
kurioje jis specializavosi. Bet 
iš kitos pusės toks specialistas 
dažnai jaučiasi bejėgis tuose in
žinerijos klausimuose, kurie yra 
už jo siauros specialybės ribų. 
Be to, aišku, kad siauras specia
listas turi mažesnį darboviečių 
pasirinkimą, nors Sovietų Są
jungoje iš viso sunku kalbėti 
apie laisvą darbo pasirinkimą. 
Baigęs mokslą inžinierius yra 
paskiriamas ten, kur planuoto
jams jo reikia. Jei ten jam ne
patiktų, kitur persikelti praktiš
kai neįmanoma. Mat, kaip ir 
kiekvienas darbininkas, jis turi 
turėti darbo knygelę, kuri yra 
laikoma darbovietėje ir grąžina
ma tik darbą pabaigus. Jei inži
nierius neturi darbo knygutės, 
su juo niekas neišdrįs kalbėti 
apie naują tarnybą. Tik patys 
gabieji turi didesnį pasirinkimą.

Mdkslo lygis. Vien mokymosi 
laikas neduoda tikro vaizdo apie 
inžinieriaus sugebėjimą. Nors 
sovietų studentas ir praleidžia 
daugiau laiko besimokydamas, 
tas dar nereiškia, kad jis yra 
pranašesnis savo žiniomis už ki
tų kraštų studentus. Teisinges
nį vaizdą duoda palyginimas va
dovėlių, kuriais studentai nau
dojasi. Galbūt kaikurie sovietų 
vadovėliai galėtų būti teigiamai 
įvertinti, bet kiti, savo moksli
niu lygiu, išgąsdintų amerikietį 
profesorių.

Svarbiausia, ką De Witt pri
kiša, kad sovietų vadovėliai ne
bando mokyti studento jo pro
fesijos principų, bet galvoja už 
jį. Toks mechaniškas mokyma
sis neskatina studento savisto
viai galvoti ir kurti. Studento' 
galvojimas lieka jo vadovėlio ri
bose, jis negali atitrūkti nuo- tra
dicijų ir lieka konservatyvus, o 
tuo pačiu ir nekūrybingas. Bet 
esam'a ir skirtingų nuomonių. 
Kiti galvoja, kad vertinant tik 
techniškąjį inžinieriaus išsilavi
nimą, sovietų inžinierius nesto
vįs žemiau už amerikietį.

Mokslo programa. Mokslo lai
kas yra suskirstytas į tris dalis: 
pirmieji du metai skiriami tiks
liųjų mokslų pagrindams; pas
kui seka pusantrų metų pažen
gusios inžinerijos studijų savo 
specialybės srityje ir dar'18 mė
nesių siauros specialybės. Pas
kui 6 mėnesiai skiriami diplomi
niam darbui. Vasaros metu visi 
studentai dirba pramonėje.

Super specializacija. Patekęs į 
universitetą studentas turi pasi
rinkti vieną iš 500 galimų spe
cialybių. Štai keli tų specialybių 
pavyzdžiai: Makaronų gamybos 
technologija, cemento pramonės 
mašinos, elektros ir mašinų nau
dojimas gyvulių kergimui, ir tt.

Sakysime, Ivan Ivanovič, bar 
gia vidurinį mokslą ir įstoja į 
universitetą. Pasirinkęs inžine
riją, jis turi pasirinkti vieną iš 
24 galimybių. Tegu jis pvz. pa
sirenka metalurgiją. Tada jis 
dar turi rinktis iš 19 metalurgiš- 
kų skyrių — nerūdyją metalai, 
liejyklos technologija ir tt. Pa
sirinkęs nerūdyjančius metalus 
Ivan Ivanovič dar renkasi vie
lą iš 11 sričių — būtent: vark 
ir lydinių metalurgiją, kilniųjų 
metalų rafinavimas, ar kitą. Sa
kysime, jis pasirenka vario ir jo 
lydinių metalurgiją. Atėjęs sa
vo pasirinkimais iki čia, jis dar 
turi apsispręsti, ar specializuotis 
lydymo technologijoje, ar dar 
keliose kitose šakose. Tai rodo, 
kad sovietų vadai siekia užpil
dyti tarnybas kvalifikuotais 
darbininkais, kurie vos išėję iš 
mokyklos galėtų perimti darbą.

Planuota ekonomija. Sovietų 
teorija tvirtina, kad planuotoje 
ekonominėje sistemoje galima iš 
anksto nustatyti, kiek kurios 
specialybės inžinierių bus rei
kalinga po penkių metų. Taip 
užplanavus, belieka pasiųsti 
universitetan atitinkamą skaičių 
Studentų ir po 5^6 metų bus rei-
kiamas skaičius specialistų. De
ja, praktika parodo, kad planai 
dažnai keičiasi, o iš to seka chro
niška pramonės netvarka. Ma- 
lenkovo spaudimas gaminti dau
giau plataus vartojimo produk
tų, sakoma, sukėlė daug rūpes
čių mokykloms po to, kai jis pa
sitraukė. Kai planai pasikeičia, 
rezultatai būna pragaištingi. Sa
kysime. Maskva pasiunčia į Ura
lą elektros jėgainės inžinierių. 
Kai šis atvažiuoja, pasirodo, kad 

jėgainei reikalingas elektros 
motorų inžinierius. Tuo atveju 
jis grįžta į Maskvą laukti naujo 
paskyrimo, o Uralas ir toliau lie
ka be elektros motorų specia
listo.

Atlyginimai. Sovietų pilietis 
jau nuo vaikystės yra ragina
mas mylėti mokslą. Bet tai lie
čia tik tiksliuosius mokslus. Hu
manitariniai mokslai nėra popu
liarūs, nes partijai jų nereikia, 
todėl tik tiksliųjų mokslų stu
dentai gauna stipendijas su pil
nu išlaikymu. Išlaikęs egzami
nus kiekvienas studentas gauna 
mėnesinį atlyginimą, o tie, ku
rie itin gerai mokosi, gauna dar 
ir priedų. Bet, tur būt, svar
biausias atlyginimas studentui 
yra atidėjimas ar net visiškas 
atleidimas nuo karinės tarnybos 
studijų metu.

Mokslininkų algos yra vienos 
iš augščiausių. Dąžnai pasižymė
jusiems mokslininkams valdžia 
dovanoja namus ar duoda liuk
susinį butą. Medicinos daktarai 
.ir net ekonomistai to viso netu
ri, ir jų kelias, yra nužymėtas 
politiniais pavojais. Todėl ne
nuostabu, kad 1954 m. sovietai 
skelbė, jog tiksliųj ų mokslų 
universitetai turėjo net septy- 
nius kandidatus kiekvienai stu
dento vietai.

Žemiausias inžinieriaus atly
ginimas yra apie 900 rublių mė-’ 
nėšiui. Tai yra daugiau negu 
jauno medicinos daktaro atlygi
nimas (800 rublių) ar mokyto
jo (650 rubjlių) alga. Geras aero
nautikos -inžinierius pradžiai 
gauna 1.100 - 1.200 rublių. Vi
durkis gale pirmųjų metų už
dirbs bent 1.000 rublių mėn., o 
paskui jo alga kyla kasmet apie 
6%. Jei bus gabus, jis greit gaus 
atsakingesnį darbą, o su tuo ir 
50% algos pakėlimą. Tai yra ga
na dažnas atvejis, sako De Witt 
Statybos inžinieriai, prieš kelis- 
mėnesius lankę Ameriką, gyrėsi 
uždirbą 4-5.000 rublių mėnesiui. 
Greitas atlyginimo augimas ro
do, kad sovietų sistemai labai 
stinga vadovaujančių talentų. 
Tie inžinieriai, kurie sugeba iš
pildyti normas, kyla greičiau
siai....

Politinė inžinieriaus padėtis. 
Partija turi tradicinį nepasiti
kėjimą mokslo žmonėmis, todėl 
yra kontroliuojami net papras
čiausi techniški inžinieriaus 
sprendimai ir biurokratija kles
ti pilnai. Gal viena priežasčių, 
to nepasitikėjimd yra, kad ma
žai inžinierių tesidomi partijos 
reikalais. Inžinieriai tik 7% sa
vo studijų laiko turi skirti po
litiniam “apšvietimui”. Tuo tar
pu humanitarinių mokslų stu
dentai gauna trigubą kiekį po
litinės indoktrinacijos. .

Būtų sunku atsakyti į klausi
mą apie inžinierių ir mokslinin
kų ištikimumą sovietų sistemai. 
Partijos narių statistika nėra 
tikslus barometras. Ji rodo, kad 
80% visų studentų yra komjau
nuoliai. Ta pati statistika sako, 
kad apie 40% visų sovietų inži
nierių priklauso komunistų par
tijai. Bet iš to, vargu ar galima 
išvada, kad kai sovietų inžinie
rius subręsta ir pasidaro išmin
tingesnis, jo tikėjimas komuniz
mu atšąla. Iš tikrųjų sovietų in
žinierius yra ne tik siauro moks
linio išsilavinimo, bet ir siauros 
asmenybės. Laike studijų jis nė
ra net supažindinamas su huma
nitariniais mokslais.

De Witt, remdamaiss pasikal
bėjimais su pabėgėliais iš Sovie
tų Sąjungos, pasakoja kokių 
kurjozų toks lėkštas išsilavini
mas iššaukia. Jo tvirtinimu, 
daugumas augštąjį mokslą bai
gusių Sovietų Sąjungos pabėgė
lių tiki pagrindiniais sovietų 
sistemos principais. Nors jie pa
tys yra nuo tos sistemos bėgę, 
jiems nuo vaikystės įdiegtas ti
kėjimas komunizmo sistemos 
pranašumu nebuvęs sugriautas. 
Beabejo, toks tvirtinimas, jei jis 
iš viso yra pagrįstas, liečia tik 
jaunąją kartą, kuri nuo lopšio 
buvo maitinama komunistinė
mis idėjomis ir neturėjo progos 
susipažinti su logišku protavi
mu. Eugenijus Babelis.
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SPORTAS
JOINT REALTY LTD.

899 BLOOR ST. W. TEL. LE. 4-6381

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

KAMPINt CIGAR STORE
Skubiai ir pigiai parduodama dėl sa
vininko ligos, apyvartos daugiau kaip 
$600 j savaitę, puiki proga pradedan
tiems šios rūšies biznį. Skambinti ir 
klausti A. Paleckio LE. 4^6381.

. Northcliff Blvd. . St. Clair,
$8.000 įmokėti, dupleksas, atski
ros, rauplėtų plytų, 2 butų, 2 augŠ- 
tų namas, 12 kamb., 2 vonios, 2 
virtuves, vandeniu - alyva šildomas, 
dvigubas garažas, arti susisiekimo, 
rami ir graži gatvė. Klausti Pliop- 
lio.

Runnymede - Bloor,
' $4.000 įmokėti, atskiras 2-jų augš- 
tų, 7 kambarių namas, gražus gel
tonų plytų mūras, apie 20 metų se
numo, vandens - alyvas šildymas, $6.000 įmokėti, vienas morgičius, 9 
kvadratinis planas, dvigubas gara
žas, balansui vienas morgičius 10 
metų, lengvi įmokėjimoi, gražiame 
rajone, prie gero susisiekimo. 
Klausti Ą. Bliūdžiaus.

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

High Park,
$10.000 įmokėti, fourpleksas, at
skiras, 2 augštų, apynaujis, rauplė
tų plytų namas, keturi atskiri bu
tai, 14 kambarių, 4 virtuvės, 4 ke
turių vienetų vonios, labai gerame 
stovyje, nes viskas naujai įrengto, 

’ vandens - alyvos šildymas, garažai.
Nuomos $415 per mėnesį, labai 
patogioje ir geroje vietoje, prie ge? 
ro susisiekimo. Klausti V. Lunio.

kambarių per du augštus, atskiros, 
mūrinis nomas, privatus įvažiavi
mas, garažas, vandeniu alyva šil
dymas. High Parke prie pat Bloor. 
Klauskite P. Budreika. '

$5.000 įmokėti, vienos morgičius, 9 
kambarių, atskiras, mūrinis na
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.

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

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

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

SSS^ Turime dar daug pasirinkimui namų įvairiose vietose ir įvairių kainų bei stilių, tik kreipkitės ir gausite pilnas in- W 
formacijas bei patarnavimus. Klauskite: J. Baltokys, B. Kriaučeliūnas, J. Kaškehs, P. Krilavičius, J. Kamišaitis ak 
ir J. Karpis.Visais morgičių sutvarkymo, įmokėjimo padidinimo, draudimo ar kitais nekilnojamo turto reikalais kreipkitės ir 
lengvai išspręsite. Skambindami klauskite: J. Karpis. mB PRIKLAUSOME TORONTO, ONTARIO, KANADOS IR TARPTAUTINEI W

REAL ESTATE SĄJUNGOMS.

Reikalingi nuosavybių pardavimo agentai J

“Aušros” žinios
— Šį sekmadienį tuoj po 11 v. 

pamaldų, įvyks draugiškos krep
šinio rungtynės tarp Aušra I ir 
japonų rinktinės Mustangs.
• — Praėjusį antradienį, kovo 13 
d., mūsų jaunučiai sužaidė drau
giškas krepšinio rungtynes su 
West End YMCA jaunučiais. 
Laimėjo mūsiškiai 54:52. Šį ant
radienį, kovo 20 d., žais antrąsias 
rungtynes su tos YMCA jaunu
čiais.

— Praėjusį trečiadienį, kovo 
14 d., TTT lygos antroje divizijo
je mūsiškiai nugalėjo vytiečius 
11:10.

—r šeštadienį, kovo 17 d., įvy
kusiame “Namų lygos” stalo te
niso turnyre dalyvavo 15 žaidė
jų. Pirmąją vietą išsikovojo V. 
Augėnas, II-ją — E. Vaičekaus
kas, III-ją — D. Vaičiūnas.

— Besiartinant futbolo sezo
nui suaktyvinamos futbolo tre
niruotės. “National lygoje” žai
džianti ukrainiečių komanda 
“Ukraina” sutiko padąryti kele
tą bendrų treniruočių bei sužais
ti keletą draugiškų rungtynių. 
Futbolo treniruotės kiekvieną 
trečiadienį 8 vai. vak.

— Pasirašyta nauja apdraudos 
sutartis, pagal kurią yar apdrau
džiami visiems metams visų 
sporto šakų sportininkai. Drau
dimas galioja ne tik susižeidus 
aikštėje, bet ir vykstant į treni
ruotę ar Žaidynes.

A. MORRIS
DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio

REAL ESTATE & BUSINESS BROKER
1077 BLOOR ST. W. — TELEF. LE. 4-8450

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

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

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

paskambinti agentams:

•F. JONYNAS, tek LE. 4-8459, V. MORKIS, tel. LE. 4-8459,
V. IVANAUSKAS, tel. LE. 4-8450, J. IVANAUSKAS ,tel. LE. 4-8450.

ANTANAS ČEPONIS
Taisau, patikrinu, prijungiu ar 

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

motorus.
5e to, apimu namus pilnam instalia
vimui ar pakeitimui srovės, duodą 

techniškus patarimus.
Skambinti telef. LE. 3-1080

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

Lietuvio elektros ir apšildymo kompanija
DEDA NAUJAS APŠILDYMO KROSNIS:

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

tionning”,
* Perstato apšildymą iš anglių 

į alyvą.
* Taip pat atlieka įvairiausius 

elektros instaliacijos darbus.

General Insurance

Pigiausios kainos.
Darbas atliekamas gerai ir 

sąžiningai.
Išsimokėjimo sąlygos — 24 mėn.

Techniški patarimai veltui.

Smitas Electric and Heating Co
71 BEATY AVE., TORONTO - Tel. LE. 4-8719.

J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor St. W. - Telefonas LE. 1-2471
Perkant ar parduodant betkokią nekilnojamą nuosavybę, paskambin
kite į* šią lietuviams gerai žinomą firmą. Sukeliami morgičiai bei 
sudaromos paskolos labai mažu procentu. Turime didelį pasirinkimą 
namą, biznių/formą, sklypą ir tt. visuose Toronto rajonuose.

WESTMINSTER AVE. - INDIAN RD., 
$7.500 įmokėti, 14 gražių kamb., 
visai atskiras, gero mūro, labai pel
ningas namas, vandens alyvos šil
dymas, 5 gražios virtuves, 3 tuale
tai, geros kietmedžio grindys, gra
žus kiemas, mūrinis garažas su pla
čiu įvažiavimu iš gątvės, savininkas 
išvyksta iš Toronto.

HOLLAND MARSH,
10 akrų, $5.500 pilna karna už 
farmą, 4 kamb. baroką ir atskirą 
daržinę ūkio įrankiams sudėti; j 
kainą įeina įrankiai ir traktorius, 
lobai pigus pardavimas, geros pa
jamos.

AUMBERCREST BLVD.-BABY POINT 
$5.000 įmokėti, 6 didelių kamb., 
square plano, visai atskiros, rupuo- 
tų plytų namas; vandenio - alyvos 
šildymas, moderni , virtuvė, geros 
grindys, gražus kiemas, garažas.

GRENADIER RD. - RONCESVALLES, 
$3.500 Įmokėti, 8 neperein. kam
bariai, visai atskiras, gero mūro 
namas; alyvos šildymas, 3 geros 
virtuvės, švarus, didelis kiemas ir 
dvigubas garažas.

PARKVIEW GDNS. - BLOOR, 
$6.000 įmokėti, 7 didelių komb., 
square plono, labai gražus namas 
prie parko, vandeniu - alyva šildy
mas, moderni virtuvė, gražus rūsys, 
garažas su įvažiavimu iš gatvės. 
Balansui viena atvira skola.

HAVELOCK - BLOOR,.
$2.900 įmokėti, 6 kambarių mūri
nis namas, dvi modernios virtuvės, 
švarus viduj, naujos alyvos šildym.

EMERSON - BLOOR,
$13.800 pilna kaina, 6 komb. mū
rinis namas, moderni virtuvė, kiet- 
medžio grindys, moderniai įrengtos 
bei dekoruotas, naujo apšildymo 
krosnis, skubus pardavimas.

DURIE - HIGH PARK,
$3.000 įmokėti, 6 komb., otsk. 
mūr. nomas, kvadratinis plonas, 
moderni virtuvė, kietmedžio grin
dys, šoninis įvažiavimas, pilna 
kaina tik $14.500. Skubus parda
vimas.

ARMADALE AVE. - HIGH PARK, 
$17.900 pilna kaina, 7 kambarių 
per du augštus, atskiras mūrinis 
namas, kvadratinis planas, moder
ni virt., vandeniu alyva šildomas, 
šoninis įvažiavimas.

RUSHOLME RD. - BLOOR,
$10.000 įmokėti, 11 kambarių, 
atskiros mūrinis namas, dvi mo
dernios virtuvės, dvi vonios, puikiai 
įrengtas viduje, vandeniu alyva šil
domos, garaž., puikus did. kiemas.

INDIAN RD. - BLOOR,
$25.000 pilno kohK), 16 kamba
rių atskiros mūrinis namas, ketu
rios virtuvės, trys vonios, vandeniu' 
oly><> šildom., puikus nuomavimui.

SKLYPAI ETOBICO,
27 sklypai, tuoj galima pradėti 
statybą.

P. MALIŠAUSKAS
Biznio t«l«f.: Lt. 1-2471, 

Boto LE. 3-7425.

P. KERBERIS
Biznio Mof.: Lt. 1-2471,

AL. DŪDA 
Visų rūšių draudimas.

WA. 4-8539
S a v i p a s savus

"VIENYBĖJE — GALYBĖ"!

TAUPYK
SAVO KREDITO KOOPERATYVE 

“PARAMA” 
Indėliai apdrausti. 

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

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

LE. 3-3027.

Užsisakykite anglių
per

Vytautą fr Sigitą AUŠROTUS arba

O. JONAITIENĘ

Tel. LE. 5-0527
Skubus pristatymas.

♦

TAIP LENGVA PAGAMINTI 
PYRAGAIČIUS IR 

PUDINGĄ 
SU

DR.OETKER

Vyčio sportas
Krepšinis. Laimėtos TREC 

pirmenybių rungtynės prieš St. 
James 47:32. Žaidė — Duliūnas 
14, Žukas 7, Balsys 6, Supronas 
6, Gvildys 14, Atkočiūnas. Vyčio 
Mėlyni I k. pirmenybių'rungty
nėse pralaimėjo Niagarai 53:46.

Stalo tenisas. Antroji koman
da paskutinėse pirmenybių rung 
tynėse pralaimėjo Aušrai 11:10. 
Iš abiejų komandų geriausiai 
sužaidė Atkočiūnas (Vytis), lai
mėjęs 5 taškus. Tuo užbaigtos 
pirmenybės, kuriose keliems žai
dėjams pasitraukus, antroji ko
manda negalėjo tinkamai pasi
rodyti. Už komandą žaidė: Dovy
daitis, Žukas, Kasperavičiūtė, 
Supronas, Atkočiūnas, Baliūnas.

Tinklinis. Vyčio tinklininkai 
atkaklioj 3 setų kovoj pralaimė
jo prieš Sokol B. Žaidė — Bal
sys, Atkočiūnas, Baliūnas, Kas
peravičius, Supronas, Žukas. Ki
tose rungtynėse Sokol II pasi
kvietė komandos pastiprinimui 
žaū|ėją;.iš imfesn^ lyg$>£, Jo
dei nors ir pralaimėta, laimėj i-

TIP TOP TAILORS

AIRIJOJE
AUSTI...

paskutinės mados
L

TIP TOP 
įstaigos yra 

kiekviename i 
mieste I

TF-55-4

mas buvo užskaitytas Vyčio ko
mandai. Žaidė — J. V. Balsiai, 
Žukas, Petrulis, Atkočiūnas, Ba
liūnas. A. S.

Niagara laimi
Sekmadienį, kovo 11 d. Toron

to Vyčio Mėlynųjų komanda 
viešėjo Niagara Falls ir žaidė 
lietuvių krepšinio pirmenybių 
rungtynes prieš vietinę Niaga
ros komandą. Rungtynes netikė
tai, bet pelnytai laimėjo šeimi
ninkai. Nuo pradžios žaidimą ve
dė svečiai, tačiau antrame pus- 
laikyje už 5 baudas Preikšaičiui 
apleidus aikštę, šeimininkai išsi
kovojo 6 taškų pergalę.

Ši niagariečių pergalė rodo, 
kad komanda jau sudaro darnų 
vienetą, ateity ir kitoms koman
doms reiks rimtaipadirbėti, kad 
pasiektų laimėjimą. Žaidė: Nia
gara — Bieliūnas 25, Bersenas 
8, Janušas 3, Žilionis 13, Švažas 
4, Dainora, K. Bieliūnas; Mėlyni 
— Preikšaitis 6, Kasperavičius 
A. 17, Kasperavičius V. 10, Bud- 
reckas 7, Vėlyvis 6. A. S.

Sporto klubo “Kovas” 
pranešimas

Kovo 11 d. Hamiltono LSK 
Kovas metiniame susirinkime 
išrinkta nauja valdyba, kuri pa
siskirstė pareigomis: K. Stanai
tis — pirmininkas, A. Grajaus
kas — vicepirm., Aid. Meškaus- 
kaitė — sekret., V. Pilkauskas — 
ižd. ir J. Giedraitis — parengi
mų vadovas. Revizijos komisi- 
jon išrinkti: J. Bulionis — pirm, 
ir nariai — S. Konvaitis ir A. 
Laugalys.

Naujoji v-ba nori ypač daug 
dėmesio skirti mokykliniam 
jaunimui, todėl visi, turį noro 
dalyvauti betkutioje sporto ša
koje, prašomi registruotis pas 
v-bos narius. Klubas dės visas 
pastangas sudaryti tinkamas 
sportavimui sąlygas.

“Kovo” valdyba.
Vokiečių spauda aprašo vokie

čių boksininkų susitikimą su so
vietiniais boksininkais ir už so
vietines spalvas turinčiais kovo
ti mūsų tautiečiais. Murauskas 
nokautu nugalėjo pussunkį vo
kietį boksininką W Millerį, o R. 
Juškėnas—taškais laimėjo prieš 
sunkaus svorio vokietį boksinin
ką Westfali. Prancūzai laimėjo 
krepšinio rungtynes prieš Sovie
tų rinktinę 61:55 (25:29) pasek
me. Geriausiais žaidėjais pran
cūzai laiko Lauritėną ir latvį 
Valdmanį. Tarp kitų žaidėjų bu- 
Vo Petkevičius, Lauritėnas, Ra- 
dikas ir estas Tarabne. Apie 
rungtynes rašė prancūzų sporto 
laikraštis “L’Equippe”,?‘Le Mon 
de” ir kiti.

Australijos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto valdybą su
daro: V. Daubaras — pirm., A. 
Laukaitis — vicepirm., V. Šutas 

•—sekr. Naujoji valdyba nutarė 
išleisti balandžio mėn. vieną “M. 
Pastogės” sporto klubų redaguo
jamą numerį.

1199 Bloor St W., Toronto. Tel. LE. 4-8481
L Siūlome p*ačiausią namų pasirinkimą visame Toronte.
2. Sudarome labai geromis sąlygomis paskolas iš bankų.

$6.000 įmokėti, 10 kambarių, atski
ras, mūrinis namas, vandeniu alyva 
apšildomas, dvigubas garažas, vie
na skola balansui 10-čioi metų. 
Randasi College - Delaware rajone.

$14.900 pilno kaino, 6 kambarių mū
rinis namas, kvadratinis planas, 
vandeniu alyva šildomas, viena 
skola balansui. Bloor ir Dovercoui 
rajone. >

$4.000 įmokėti, 9 kambarių, mūrinis 
' narnai, 3 virtuvės, dvi vonios, dvi

gubas garažas, $50 į savaitę paja
mų ir du kambariai šeimininkui. 
Randasi Dundas ir Sorouren rajone.

$2.800 įmokėti, mūrinis, 8 kambarių 
namas, alyva apšildomos, dideli 

x kambariai, vieta garažui. Randasi 
College ir Crawford rajone.

$18.900 pilno kaina, 6 kambarių mū
rinis, atskiros namas, kvadratinio 
plano, šoninis įvažiavimas, gara
žas. Randasi Bloor ir Runnymede 
rajone.

$1.500 įmokėti, Ossington - Dundas, 
mūrinis, 8 k., 3 virtuvės, modernus 
šildymas su alyva. Tikras pajamų 

I narnos.
$4.000 įmokėti, High Park rajone, 

mūrinis, atskiros, 7 k. per du augš- 
tus, dvi modernios virtuvės, visi 
kambariai labai didelis, alyva.šil
domos, garažas.

$4.000 įmokėti, High Park rajone, 
prie Roncesvalles, mūrinis, atski
ras, 10 k., 3 virtuvės, vandeniu 
Šildomas, du garažai, augštos pa
jamos.

$10.500 pilna kaino, Bloor - Duffe
rin, mūrinis, 6 k., 2 mod. virtuvės, 
alyva šildomos, garažas.

$2.500 įmokėti, Parkdale rajone, tik
ros pajamų šaltinis, mūrinis, atski
ras, 11 k., vond. alyva šildomos.

$950 įmokėti, Bloor - Dovercourt Rd., 
4 švarių kambarių namukas. Sta
tybininkai galėtų pirkti taip pat, 
nes* frontas yra 32 pėdų ir įvažia
vimas į kiemą iš užpakalio.

Skambinti 
Ant MIČIŪNAS 

Telef. LE. 4-8481

Skambinti 
KUZMAS. 

Telef. LE. 4-8481

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

1USC! 
WCATMEM 
STOMACH 
ftKMBDY

VYRAMS, MOTERIMS IR VAIKAMS

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

Kaina $6.00 ir $4.00 už buteliuką.

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

Tinka bet kokiai 
progai. Irish 
Twists yra stipriai 
išausta medžiagai 
Ją nešioja kiek
vienos Kanadoje. * 
Pirkite pasitikę- ’ 
darni iš Tip Tops, 
kur didžiausios ? 
angliškų medžiagų 
pasirinkimas.

•59.95
"TIP TOP" RŪBAI

IR JIE 
PASIŪTI 
PAGAL JŪSŲ 
IŠMATA
VIMUS.

duodame 
kreditan

Perkant ar parduodant namus

HAMILTONE .
kreipkitės į mūsų atstovą

Zig ma,' Didžbali
1294 KING ST. E., HAMILTON 

Telefonas LL 9-3558

K. TESLIA Real Estate

— Briuselis. — Pagal Ultra- 
mare ag., visame pasaulyje yra 
11.697.476 žydai 65 kraštuose. 
Niujorke — 2.294.000, Maskvoj 
— 500.000, Tel Avive — 350.00, 
Čikagoje — 325.000.

— Maskva. — S. Sąjunga pir
moji pasaulyje sudarė ministeri
ją, kuriai pavesta išimtinai rū
pintis industrinio automatizavi
mo problemomis. Automatizavi
mo ministerijos ministeriu pa
skirtas N. Lesečko. ’

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- 
inis, 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 į 
LIETUVĄ gėrybių sąrašo:

OVERSEAS CARGO CO.
4426 So. Rockwell St., 

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

Nauja lietuviška įstaiga 
International 

Service Bureau 
91 Rdncesvalles Avė., Toronto 

Įstaigos direktorius 
A. LIŪDŽIUS, 

Advokatas iš Lietuvos - Trem
tinių Reikalams Teisių, 

Patarėjas.
Bendradarbis —• 

WALTER C. DEAKON, 
BA.Sc., R.P.E.

vietos Advokatas, Notaras ir 
Statybos Inžinierius.

Kreipdamiesi į šią Įstaigą Jūs

teisinius ir kitus reikalus.
Dėl pasimatymo — susitarti 

— telef. LE. 6-5613.

PARDUODAMA ODA 
urmo kaina.

Jei siunčiate siuntinius, ar važiuojate patys Į savąjį 
kraštą, galite pirkti auliniams batams visą odą tik už 
$10.00. Užsakydami paštu, siųskite pinigine perlaida. 

AUGŠČIAUSIA RŪŠIS ŽEMIAUSIA KAINA.
Pirkite odą urmo prekyboje, kur galite išsirinkti bet- 
kokią, kokia tik patiks. Taip pat aptarnaujame pirkė
jus kitur gyvenančius paštu

ENCHIN LEATHER SUPPLIES
466 Bathurst St., Toronto, Ont.

(į pietus nuo College St.)
ATIDARYTA IR ŠEŠTADIENĮ.

DAMOMIS & BUDRIŪNAS
“DISTRICT ESTATE BROKERS”

Namai pardavimui — įvairiose Montrealio dalyse;
Paskolos — naujiems namams ir statybos eigoje — 5^2%.
Žemė pardavimui — pavieniai lotai ir dideli plotai;
Ūkiai pardavimui — MontreaĮio apylinkėje;
Draudimas — pastatams ir kitiems objektams nuo nelaimingų atsitikimų.
Pirmosios Montrealy lietuvių Real Estate tikslas — Jums padėti!

Agentai:
A. MARKEVIČIUS, OR. 1-9816
J. SKUČAS, RA. 2-6152
J. ZIENKA, TU. 2712
A. GRAŽYS, RA. 7-3148

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

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

A

D. N. BALTRUKONIS, VI. 7634 
F. YASUTIS, LA. 2-7879 
R. QUELLETTE, RA.7-3369 
paskolų reikalams.

LATVIŲ GĖLIŲ KRAUTUVĖ 
802 BATHURST ST. (kampas Bloor) 
Telefonas LE. 3-3884.

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

europietižkame ir kanadižkame stiliuje.
įvairiausių ruiių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.

* Mes turime gintaro irkitokių išdirbinių dovanom*.
Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai;

JkOTtrsj

Margis Vaistinė
408 RONCESVALLES AVĖ. ’

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

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

Skubiai painiame receptus-iš namų ir pristatome vaistus veltui. 
Skubiam pristatymui į namus 

Telefonas LE. 5-1944
Jonas V. Margis, Phm. B.

M



V. VASIS
BEAL ESTATE & BUSINESS BROKER

872 BLOOR ST. W. /prie OoMoptoo/ - TORONTO - Telef. LE. 1-460S

Priklouso Toronto, Ontario, Conodion

BUOęR - 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
domos, sklypas 69 4S 150, geros 
pirkinys, Įmokėti $7.000.

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

Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms.
Jūsų patarnavimui; Kreiptis telefonu LE. 1-4605

Apie “Litvinovo žurnalą
(Atkelta iš 2 psl.) 

misariato žvalgybos “fotokopi
ja”... Žemčiūžina (M-me Molo
tov— žydė) turi brolį Bronxe, 
New Yorke, ir norėtų, kad jis 
taptų neoficialiu Amtorgo agen
tu prie Amerikos bankų. Su tuo 
buvo sutikta ... Lietuvių kilmės 
lenkas Paryžiuje bando gauti 
Lenkijai paskolą iš Rotšildo ben
drovės ...

Kaip atrodo, Molotovas galvo
ja, kad visi Vakarų žurnalistai 
ir politikai yra visiški idiotai... 
Aš manau, kad mano pasitrauki
mas nuo egzilų ir pasirinkimas 
darbo Londone mane apsaugojo 
nuo disintegracijos ir sumenkė
jimo ... Neaiškumas yeda į... 
.Churchill - Heriot kombinacija 
būtų mums prieinamiausią... 
NKVD valo kariuomenės žval
gybą ..Beržinio štabe daugybė 
suėmimų (Beržinis, Jonas, An
tano s., gimęs 1881. 1902,m. įsto
jo į Lietuvos Socialdemokratų 
partiją(?). RAZVERUP bosas, 
Karinės žvalgybos). Jagoda ne
kenčia Beržinio. Kadaise Berzi
nis jį išgrūdo iš Latvijos komu
nistų partijos apkaltinęs, kad jis 
nei latvis," nei komunistas...) 
Jagoda suėmė Beržinio pavaduo- 
ĮmąStgrĮ__ Kalėj ime j is Stern
nugiret^“' paliko su moterimis, 
kurios -jį smulkiausiai išklausi
nėjo... GPU pranešė apie Pil
sudskio veiklą. Jis nori pulti vo- 

■ kiečius ir likviduoti Rytprūsius 
iki vokiečiai apsiginkluos. Jam 
griežtai pasipriešino prancūzų 
Weygand. Būtų sustiprinti Vo
kietijos komunistai. Generolas 
mano, kad pasinaudodami Len
kijos - Vokietijos karu mes oku
puotume Lietuvą ir kitas Pabal
tijo valstybes ir tik mes tepasi
naudosime Pilsudskio planu ... 
Prancūziją kamuoja ūkinė kri
zė... Gen. Weygandas viešai 
reiškia savo nepasitenkinimą 
Pilsudskiu jau nuo seno .,. Ma
nau,. kad Weygand klysta ... 
GPU turi kitų šaltinių, kas pa
skatino Pilsudskį žygiui prieš vo
kiečius. Kai Paderewski pasku
tiniu metu lankėsi Romoje, Mus

JŪS TAIP PAT
PASITARNAUJAT

AUKODAMI

Aukodami galite tarnauti Raudona
jam Kryžiui ištisus metus. Ir visuomet 
kur nors Kanadoje padėsite pagalbos 
reikalingiems žmonėms, gręžiosite 
viltį gyvenimui, išgelbėsite gyvybes 
or įnešite džiaugsmo į šeimas, jei tik 
nepagailėsite aukos.

AUKOKITE
NORIAI

NUOŠIRDŽIAI
Raudonajam

flr Va oKryžiui
Visi Raudonojo Kryžiaus aukų rinkė
jai yra savanoriai - rinkėjai. Ne tik jie 
paaukoja patys, bet ir savo laisvu 

laiku stengiasi padėti artimui.

ir International Real Estate Board

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

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

RUSHOLME RD., 9 labai dideli kam
bariai, 2-jų augštu. 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 
įmokėj imas.

solini papasakojo jam, ką Itali
jos ambasadoriui Berlyne išsipa
sakojo Hitleris. Jis norįs atsiimti 
koridorių. Paderewski viską ma
tęs išreikalavo, kad Lenkijos 
ambasadorius tuoj pat vyktų su 
žinia pas Pilsudskį... GPU pa
teikė kitą pranešimą iš Varšu
vos. Atrodo Lenkų Generalinia
me štabe turima agentas^.. Pil
sudskis dabar norįs uzmegsti 
draugiškus santykius su vokie
čiais prieš mus. Jis nori paska
tinti Hitlerį prieš Sovietus, ta
čiau nesutinka per Lenkiją pra
leisti vokiečių kariuomenės.

Wehrmachtas turįs pulti Le
ningradą per Pabaltijo valsty
bes. Karo metu Pilsudskis vėl 
bandytų sukurti Lenkijos - Uk
rainos valstybę..; Skambinau 
Berzin ir prašiau kad pateiktų 
daugiau informacijos apie tai...

Vcrošilovas man aiškino, kad 
nežiūrint kaip žmonės viršūnėje 
besikeistų partijos linija ir tiks
las lieka visad tie patys... In- 
stancia (Politbiuras) nė negal
voja ispanų respublikonus gink
luoti nemokamai. Juozas Viso- 
rionovičius galvoja apie jų auk
są ... Aš nesuprantu, kodėl pro
kuratūra buvo pavesta į buvu
siam Anglijos žvalgybos agentui 
(Andriejui Višinskiui). Atrodo, 
kad Koba yra-nutaręs pašalinti 
Jagodą, tačiau kongrese mielai 
šiam spaudė ranką ir dėkojo už 
Baltosios Jūros kanalą... Man 
atrodo, kad Kdba nenori visai 
susipykti su Hitleriu paskelbiant 
laišką kuriame Duče, rašydamas 
Dolfuss, vadina jį seksualiniu 
iškrypėliu, maniaku. Šį laišką 
mums pristatė GPU ...

Trojncvski patvirtina, kad 
naujasis JAV ambasadorius Da
vies neturi menkiausio suprati
mo apie mus... GPU jo miega
majame įtaisė mikrofoną. Am
basadorius mėgsta mūsų baleri
nas ir atrodo pats Ježov seka, 
kaip balerinos sugeba iš amba
sadoriaus išgauti, kas reikią. 
Ambasadorius unkščia kaip kiš
kis, Steigerio pasakojimu. .*. NK
VD tapo skerdykla, pats Ježov 
šaudo žmones savo kabinete ... 
Zaisocsky iš NKVD skambino ir 
užtikrino, kad NYTimes kores
pondentą Duranty jiė sutvarkę... 
Jis “įtikintas”, jog mes pagami
name aukso daugiau, nei bet kas 
pasaulyj... Koba man davė pa
moką, kad esame įpėdiniai Rusi
jos valstybės ir turime eiti di
džiųjų carų pėdomis... aš juos 
apmausiu, aš net armėnus apga
vau Tifliso turguje... sutvarky
siu ir Rooseveltą ... Davies ma
ne įtikinėja parlamentarinės san 
tvarkos pranašumu sulyginus su 
mūsų sistema... Vargšelis ... 
Saša Wallakh iš NKVD pasako
jo man siaubingų dalykų. Ježo- 

i vas įsakė kaltinamuosius atvesti 
pas jį kabinetan... vėliau jis lie
pė atvesti jų žmonas... ten dė
josi baisios scenos... Moterys 
buvo' išrengtos ir grąsinamos iš
niekinti ... ’ Aštuoniolikametė 
duktė ir... buvo. Jis vistiek ne
sutiko prisipažinti... Mažlaukis 
(TSRS Prekybos ” komisaras — 
latvis) nesusivaldė ir spiovė Je- 
žovui veidan. Buvo nušautas vie
toj... Kaip Koba, Klim (Voro- 
šilovas) ir kiti tai leidžia?... Aš 
pasirašyčiau viską, kad išsaugo
jus savo dukras... Saša sako, 
kad jis visuomet nešiojasi nuo
dų... ' Almus.

(Bus daugiau)

VEDYDOS
Jei norite vesti, rėžykite /vokiečių ar 
lenk* k./, telefonuokite ar atvykite 
otmeniikai j

VEDYBŲ 8WRĄ "WALDI" 
191 Augucte Avė, Toronto, Ont.

Tel. EM. 8-9281
Informacijos kasdien nuo 6-9 vol. v.
Atsokymoms roštu pridėti $1. Mote-

., fypj
Atspėjo

Kartą svečiuose Churchilliui 
pristatė jauną vyruką. Didysis 
politikas peržvelgė tą nuo galvos 
iki kojų ir kurį laiką stebėjo jį su 
tyliu šypsniu. Jaunuoliui pasida
rė nejauku ir jis tarė:

— Tamsta, atrodo, laikote ma
ne kvailu jaunuoliu?

— Priešingai, gerbiamasis,' aš 
laikau tamstą puikiu kito asmens 
minčių skaitytoju ...

• Įvairios pradžios
— Mamyte, ar visos pasakos 

prasideda “Vieną k'artą bu
vo ...”?

— O, ne visos dukryte. Kitos 
pasakos pradedamos dar šitaip: 
“Deja, posėdis perilgai užsitęsė. 
Aš greit dar nepareisiu. Nelauk 
manęs...”

Yra reikalingesnių dalykų
— Na; kaip tau patinka tavo 

naujoji sesytė? — klausia moky
tojas Jurgiuką.

— Nieko, pone mokytojau, — 
atsako Jurgiukas. O susigalvojęs 
dar prideda: — Bet man rodos, 
kad mes galėjome įsigyti dar 
daug reikalingesnių dalykų...

Buvo susijaudinęs
— Kodėl tamsta man pasakei 

neteisingą pavardę? — klausia 
policijos valdininkas suimtąjį.

— Dėl Dievo! Aš buvau taip 
susijaudinęs, kad pats savęs ne- 
bepažinau.

Ir karvės
Torontietė mergaitė pirmą 

kartą atvyko su mamyte į kai
mą. Ji buvo viskuo sužavėta. 
Grįžus namo pasakoja tėveliui:

— Tėveli, kaime ir karvės 
kramto gumą!... Juk taip ma
myte? ...

Paieškojimai
Antanas Žalimas, sūnus Jono, 

kilęs iš Plungės, prašomas atsi
liepti Emilijai Razulevičienei, 
108 Winslow Ave., Norwood, 
Mass., USA.

Prašomi atsiliepti Alfonsas 
Pečiulis, gimęs 1909. II. 9, ir An
tanas Pečiulis, gimęs 1921. Vi. 
13. Kreiptis j Eltą.

Praną Brauklį, kil. iš Kretin
gos apskr., Kulių v., apie 40 m. 
amž., .atvykusį Kanadon apie 
1948 metus,, ieško D. Brauklys, 
Nursery and Landscape Serv
ice, Gilbertsville, Pa., USA.

Motekaitis, sūnus Kazios, ki
lęs iš Miškių kaimo, Sidabravo 
parapijos, Panevėžio apskrities. 
Y'ra svarbių žinių iš namiškių. 
Jis pats ar žinantieji apie jį, pra
šomi pranešti šiuo adresu: Ka
zys Žilvytis, 31 Faiholt Rd. N., 
Hamilton, Ontario, Canada.

Bronė Liktoraitė - Elertienė, 
iš Lietuvos, ieško sekančių as
menų:

1. Stasės, dukters Kazio, Lik- 
toraitės, gim. 1919 m.;

2. Jono Dagio, gim. 1920 m. ir
3. gydytojo Simo Virkučio.
Atsiliepti: B. Elertienė, Klai

pėda, Salomėjos Neries g-vė Nr. 
6, but 1, Lietuvos TSR, arba A. 
Gudui, 1500 Rue de Seve, Cote 
St. Paul, Montreal 20, P. Q.

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
PARDUODU IR STATAU NAUJAS KROSNIS, 

OILBURNERIUS IR GAZBURNERIUS.
Duodu išsimokėjimui iki dviejų metų.

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

Pranešu savo naująjį adresą:

999 College St. Toronto. Tel. LE. 4-6123
ANT. JBOZAPAITIS.

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

Garantuotas saugojimas.
  .. ■ Mokama atsiimant 

__ - , i. r m-J Garantuojame.
Pasiimame ir pristatome.

Specialybė: cheminis valymas įvairių užuolaidų.

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

Cleaners

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

36 metų valymo patyrimas

ROSE HEATING & TINSMITH CO.
įrengia neejos, visų apšildyme rūšių krosnis: vandens, oro ar kombinuotas, kūre
namas anglimis, alyva et gazu. Daro pogrindinius krosnių išvalymas (vacuum), 
nes nevalytos krosnys sudegina daugiau kuro ir neduoda šilumos. Atnaujina se
nus oil bumerius, krosnis, tvarko ir praveda naujas apšildymo šakes. Atlieka vi
sut Skardos darbus, deda vamzdžiui nuo stogų vandeniai nubėgti, (rengia vėsin
tuvus (fans) restoranams, dirbtuvėms, prausykloms ir virtuvėms.

DIDELIS PASIRINKIMAS. liSIMOKtIIMO SĄLYGOS. DUODA GARANTIJAS.

844 Broadview Ave. Tel. HA. 1623
- ... . SAV. t. J. ZALECKIAI........  „

*
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Apsivylimas

— Panele Maryte, ar sekma
dienį Tamšta labai užimta? — 
klausia direktorius sekretorės.

— O, ne" pone direktoriau, aš 
visiškai laisva. s.

— Na, tai gerai. Pirmadienį 
ateik tamsta į darbą nepavėla
vus.

Geriausias kūrinys
Studentas matematikas už

mezgė flirtą su savo profesoriaus 
dukra. Vieną pavasario dieną 
abu juos einančius parke paste
bėjo profesorius. Kitą dieną jis 
ir sako tam studentui:

— Ką tai reiškia jaunuoli. Eg
zaminai čia pat, o tamsta vietoj 
studijavęs vaikštai su mano 
dukra?

— Pone profesoriau, tamsta 
visada patardavot studentams 
stropiai studijuoti tamstos kū
rinius. Aš ir studijuoju geriausi 
tamstos kūrinį.

Jau pasiryžo
Jonas mėgsta išgerti. Gydyto

jas pataria jam visai negerti. Su
tikęs bičiulį jis pasakoja:

— Aš jau pasiryžau nebegerti 
ir pirmuosius žingsnius ta link
me jau esu padaręs...

—*Tai nuo ko pradėjai?
— Pirkau kišeninį peiliuką be 

grąžtelio kamščiams ištraukti....
Tik jis išgelbėjo

Prieš kalną vos kasasi trauki
nys. Kai pagaliau jis užkopia ant 
kalno, mašinistas atsidusęs sako:

— Ačiū Dievui. Aš jau bijo
jau, kad mes visai neužsikarsim.

— Beabejo mes būtum pradėję 
atgal riedėti, jei aš visą laiką ne
būčiau spaudęs stabdžių, — pa
stebėjo naujasis padėjėjas.

ė ’

Visi nenormalūs
Choro vedėjas, netekęs kant

rybės, ėmė plūsti visus choristus:
— Ak, jūs ožiai! Kiekvienas 

bliauna savo balsu, kaip pamišė
lių namuose.

—-Atsiprašau, — prataria vie
nas choristas, — pamišėlių na
muose bent vedėjas būna nor
malus ...

Garantuoti siunti
niai Į Sovietų Rusiją 
ir užimtus kraštus

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

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

Būsite patenkinti mūsų tarnyba 
100%.

YANA FABRICS
698 QUEEN ST. W., TORONTO 

Telefonas EM. 8-9527.

Vienintelė firma, siunčianti siuntinius 
iš Kanados. Didžiausias prekių pasi

rinkimas. z

Kanados Lietuvių Bendruomenės 
Britu KotumbilsM

Apylinkės Valdybos 
Raštinė

ir Voldybos Pirmininkes 
Advokotas ir Notaras

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

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

Telefonas: Pacific 4511.

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

Telef. LE. 6-9622
Priima taip pat ausų, nosies ir 

gerklės ligonius.
Darbo valandos: kasdien 12-3 

vai. pp. ir 6-9 vai. vak.

Lietuvio advokato 
Įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
ROOM 503

/kampos Boy & Richmond/
TELEFONAI:

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

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

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W.
Room 107

Telefonas EMr 6-4182
Toronto

Valau fotelius
IR ĮVAIRIAUSIUS KILIMUS, 

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

SKAMBINTI LE. 1-4973

P. KARALIŪNAS.

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Domą Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

(netoli Dundas)
Telefonas LE. 3-2904 
Sav. D. KAUNAITĖ

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

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

taus EE—EEE dydžio.

1414 Dundas St. West. Toronto 
Telefonas LE. 3-3881

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont. 

Tel. EM. 4-2715
!—■ rii b~i ir ir r-į num

LUBYS
UPHOLSTERING

✓

2 DELAWARE AVE., 
Toronto, t

Telef. LE. 4-9830, po 6 val. v. !
Dirbame sofas 50% pigiau nei krau
tuvėse. Pvx. už $60 įsigysite $120 
vertės sofų. Taip pat ir kiti minkšti Į 
baldai. Taisome ir atnaujinome senus.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.
Visi elektros darbai atliekami 

greitai ir prieinamomis 
kainomis.

, V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

251 LAUDER AVENUE 
Telef. LE. 5-7714 

Toronto

VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ

Siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS

Didelis importuotų medžiogų vyrų ir 
moterų kostiumams pasirinkimas. Už
sakymus atiteku žemiausiomis komo

mis. Duodame išsimokėjimui.
1299 Dundas St. W., Toronto 
(tarp Dovereourt ir Lisgar)

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W.

(prie Dufferin)
Telefonas LE. 1-2933

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 Roncetvolle* Ava. - 
TELEFONAS LE. 4-4778

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

Kitu laiku pagal susitarimą.

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

(tarp Gladstone fr Rusholme Rd.)

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

Telefonas LE. 6-1794 
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 vol. vok. (pagal susitarimą).

Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIŠ
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniai* 
pagal susitarimą

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

DANTISTAS
Dr. ELIAS WACHNA

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

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

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS 

irtt

Suite 410
394 Bay St, Toronto, Ont

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

JEFFERY, JEFFERY 
& FROST 

Advokatai, Notarai 
371 BAY ST., Toronto 

Telef. EM.6-5255 
Prašoma kreiptis į 

N. CEPULKAUSKIENĘ

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras.
Kalba slavų kalbomis.

1147 Dundas St W., Toronto
Telefonai: LE. 4-8431 ir LE. 4-8432

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

K. TUBA
77 Fuller Ave., Toronto 

Telef. LE. 1-6244

•A. STANCIKAS, baigės National Ra
dio Institute radio jr televizijos skyrių,

TELEVIZIJOS
Ir

RADIO APARATUS
Aparėti paimami ir grąliiMmi Į m> 
mm veltui. Darbm ir daly* tara*-

Skambinti telef. LE. 1-1602, kasdien

Dr. L. SIMON
Odos ir veaeros ligų specialistas. 

Naujas adresas nuo balandžio 1 * d.
288 ST. CLAIR AVE. W., 

/prie Spadina Rd./
Dorbp valandos: 10-12 ir 3-7 pp. arba 

pagal susitarimą.
Tel. WA. 1-6614 erbo WA. 2-80U

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGt

1393 DUNDAS ST. WEST 
Toronto

(tarp Gladstone ir Rusholme)

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

Telefonas LE. 4-6851

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI
Vidaus lig< specialistas, 

X RAY (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

ir 
chirurgas 

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų - 

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

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

kampos Euclid Ave.
Priima vakarais oagol susitarimą.

Telef. EM. 8-9822

Akių specialistas
.M. STEFANUK 

(optometrist)

Patikrina akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

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

(at Dundas)

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tam. Ittiria akių nervus, kurie daž 
nai sukelia gaivos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomif.
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.)
Telef LE. 2-5493

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
Augščiousios rūšies moterų, vaikų Ir 
vyrų botai, normalaus dydžio ir platus 

EE—EEE
1438 Dundas St W. Toronto

pr»e oioasTone

LIUTKUS 
PLUMBING CO.

Atlieka visų rūšių plumbingo
darbus.

626 EUCLID AVE., Toronto 
Telef LE. 1-1639
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KLB KULTŪROS FONDO ŠVIETIMO SKYRIUS S.M. KOVO 24-25 D. KVIEČIA VISŲ KA
NADOS LIETUVIŲ '

- Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Visą šią savaitę parapijos 

bažnyčioje vyksta prieššventinis 
susitelkimas — rekolekcijos, ku
rioms vadovauja Tėvas B. Mar- 
kaitis, SJ (žiūr. 2 pusi, gavėnios 
nmčiai “Kančia kryžiaus priz
mėje”). Konferencijos vyksta 
•.yiais 9 vai. ir vakarais 7.30 v. 
išpažinčių klausoma prieš ir po 
rytinių pamaldų ir vakare po 
konferencijos. Šį šeštadienį 10 v. 
ryto. rekolekcijų vedėjo speciali 
konferencija lietuviams studen
tams ir įvairias kolegijas lan
kančiam jaunimui tema “Busi
mojo liet, inteligento dvasiniai 
pagrindai”. Linkėtina, kad ak
tualias ir gražias gerb. rekolek-' 
ei jų vedėjo konferencijas lydė
tų gausi gavėnios atpirkimo ma
lone. ReKolekcijos užbaigiamos 
sekmadienį 8 vai. vak .religiniu 
Koncertu.

— Verbų sekmadienį verbos 
šventinamos 9.30 vai. pamaldų 
metu. 11 vai. pamaldose prisime- 
iitmi didieji lietuvių tautos švie
tėjai - mokytojai, Kanados lietu
vių mokytojų suvažiavimo pro
ga-

— KLK Moterų D-jos šios pa- 
rsuijos skyriaus valdybos posė
dyje nutarta: Velykų švenčių 
proga aplankyti Toronte sergan
čius lietuvius ir aktyviai prisidė
ti prie Kristaus karsto parapi
jos bažnyčioje puošimo gėlėmis 
Didžiąją savaitę. Posėdyje gyvai 
diskutuota parapijos vaikų po
būvių klausimas, o taip pat At
velykį skyriaus rengiamo mote
rų vakaro programa.

— Balandžio 6 d. kapelionas 
kun. B. Pacevičius švenčia 20 
metų kunigystės. Simpatingam 
Toronto lietuvių visuomeninin
kui sukaktuvių dieną šv. Jono 
Kr. parapijos salėje rengiama 
vieša arbatėlė su menine prog
rama.

— Velykų švenčių proga at
kreipiame lietuviškųjų organi
zacijų malonų dėmesį jausti mo
ralinę pareigą lankyti ir paguos
ti sergančius mūsų tautiečius, o i T Liet Namų šėrai 
įvairioms karitatyvinems orga- Dėl kaikuriu kliūčių užsitęsus 
mzacijoms Velykos tebūna pro- įšėru išdavimtli Liet. -Namu se
ga materialiai paremti vargšus. ' .
— Ateinanti sekmadienį 12 

vai. pamaldose meldžiamasi už 
a.a. Felikso Niauros vėlę.

— Sutuokta: Juozas Gečas ir 
Eugenija Burdulytė. Pakrikšty
ta: Diane Marija Misiūnaitė.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Šią savaitę rekolekcijos vy

rams ir vaikučiams. Rekolekci- . 
jas veda T. J. Vaišnyš, jėzuitas. 
Ęekolekcijų tvarka: rytais 9 vai. 
šv. Mišios su pamokslu (jose gali 
dalyvauti ir moterys). Vakarais 
7.30 vai. pamokslas su palaimi
nimu. Vaikučiams ketvirtadieniu 
penktadienį ir šeštadienį 5 vai 
vak. pamokslėlis su palaimini
mu. Rekolekcijos baigiasi šį sek
madienį 11 vai. pamaldomis. 
Prieš 11 vai. šv. Mišias bus šven
tinamos palmės.

— Blogos valios tautiečiai daž
nai yra bandę kaltinti Prisikėli
mo parapiją, kad savo patalpas 
naudojanti prekybiniams tiks
lams. Iš kitos pusės metama kal
tė. kad patalpos perdaug naudo
jamos kultūriniams reikalams. 
Gal jie ir turi tiesos, nes gavė
nios metu buvo duota progos, be 
jokių prekybinių išskaičiavimų, 
pasigėrėti gražių gražiausiomis 
lietuvių meno pajėgomis. Vie
nas tų paskutinių buvo Daina
vos ansamblio pasirodymas, at
gaivinęs parapijiečius dvasioje. 
Dainaviečiai pasiliks ilgai gyvi 
mūsų atmintyje. Padėka tenka 
parengimų komitetui už organi- 
zr<tą darbą ir PBRM Būreliui 
už nuoširdžią paslaugą taip ma
loniai priėmus svečius ir vaiši
nus juos gardžiais už kandžiais.

— Prisikėlimo parapijos pra
dinės statybos pašventinimo iš
kilmės įvyks gegužės 20 d., per 
Sekmines.
• — Tėvai prašomi registruoti 
vaikučius: berniukus ir mergai
tes Velykų procesijai. Registruo
ti pas NP seseles tel. LE. 4-5773

— Pradedama vaikučių regist
racija pirmajai komunijai pa 
ruošti. Registruoti klebonijoje 
tel. LE. 3-0977, LE. 3-0621.

Išganytojo liut. bažnyčioje,
1691 Bloor St. W. ir Indian Road 
kampe. Verbų sekmadieni, kove 
25 d. 1.30 vai. pp. lietuvių pa
maldos. Kun. d r. M. Kavolis.

Chem A. Meilus 5 metus gyve
nęs Toronte su British,- Americ
an Oil Co. pirmenybių kvota 
kartu su šeima išvyko į JAV 
vienos amerikoniškos naftos fir
mos pastangomis ir dabar dirba 
su Southwest Grease and Oil Co. 
Wichita, Kansas bandymų labo
ratorijoje.

Mokyklos atostogos • 
Toronto liet. Maironio vardo 

šeštadieninė mokykla pamokas 
.jrieš Velykų šventes baigė pra
ėjusį šeštadienį. Po švenčių pa
mokės prasidės balandžio 14 d.

Dėmėjo moksleiviams 
ateitininkams

Sekmadienį, kovo 25 d. Prisi- 
telimo parapijos muzikos stu- 
iijoje, lil-me augšte, šaukiamas 
ncksleivių, at-kų susirinkimas: 
iunučiams — 2 val.,’gimnazis- 
ms — 5.30 vai. pp.

“Daina” grupės
^r.ų suai-inKinias įvyks kovo 

o d., se.anadienį, 3 vai. pp. Lie- 
uvių Namuose (Dundas ir Os- 
■:ington gt. kampas). Narės ir 
prijaučiančios mielai kviečiamas 
lalyvauti. * Valdyba.

Miškininkų susirinkimas
LMSI Kanados skyriaus val

dyba šaukia narių susirinkimą 
.ovo 25 d. 5 vai. pp. Liet. Na- 
nuosė. Atskiri kvietimai nebus 
luntinėjami, visus prašome da- 
yvauti. Vaidyba.

Vilniaus Kr.’ Lietuvių Sąjun
gos parengimas įvyks balandžio 
.4 d. 7.30 v. v. Prisikėlimo para
pijos salėje. 

f

T. Lietuvių Namų naujoji 
valdyba

pasiskirstė pareigomis: J. Straz
das'— pirm.-, St. Banelis — I vice 
pirm, kultūros, spaudos ir pro
pagandos reikalams, J. Simona- 
vičius — II vicepirm., P. Bud- 
reika — iždininkas ir atskaito
mybės vedėjas, K. Grigaitis — 
sekretorius protokolų ir bendro 
susirašinėjimo reikalams. Be to, 
sudarytas Namų ūkio tvarkymo 
bei eksploatavimo komitetas, 
kurį sudaro J. Simanavičius — 
pirm., ir nariai O. Indrelienė ir 
P. Budreika.

Šiais metais neįėjęs į valdybą 
Aug. Kuolas, pakviestas ir to- 
liaus būti Liet. Namų bibliote
kos bei skaityklos vedėju.

T .Liet. Namų šėrai

rihinkams jau galutinai baigia
mi ruošti. Pagal dail. A. Dociaus 
projektą atspausdinti šėrai daro 
malonų ir dailų įspūdį.

Kaip girdėti, šėrai nebus iš
siuntinėjami paštu, bet išduoda
mi kiekvienam asmeniškai po 
parašu. Kada prasidės jų išdavi
mas, bus pranešta per spaudą ii’ 
lietuvišką radijo valandą.

Religinio meno parodoje Či
kagoje, atidarytoje kovo H d. 
šv. Kryžiaus parapijos salėje da
lyvauja ir du torontiečiai daili
ninkai: T. Valius, kur is šiuo me- 
u yra Europoje, ir J. Bakis. Iš 
Kanados dar dalyvauja A. Ta
mošaitienė.

Liaudies Balso red. Yla para
kė laišką “Star” redaktoriui už- 
'inčydąmas min. V. Gylio pasi
kalbėjimo su Star koresponden- 
u teigimą, kad į Lietuvą nuvy
kę ir dingę be žinios trys komu
nistavę lietuviai. Yla pastebi, 
kad negalima esą kalbėti apie 
pradingimą, nes jie ten nuvykę 
ne kaip turistai, bet nuolatiniai 
apsigyventi. Laiškų jie esą daug 
kam parašę. Parašę ir Liaudies 
Balsui, prašydami jį siuntinėti 
jiems į Lietuvą.

Betgi Yla nepasako, kad Liau
dies Balso jie visdėlto į Lietuvą 
nesiunčia, nes net ir komunistiš
kas laikraštis iš laisvojo pasau
lio ten netinka, sovietiniam pi
liečiui ir jo nevalia skaityti.

Manufacturers Life 
Atstovauja

J. G. SKAISTYS.

GRINDŲ ŠVAROS 
PALAIKYMUI 

išsinuomokite mūsų Floor 
Sanders, Edgers ir Polish-"

• ers. Lengva operuoti. 
CANADIAN FLOOR SERVICE 
661 Gerrard Street E., Toronto 
Telefonas RI. 5200.

Manufacturers 
Life Insurance 

Kompanija•
turi garbės pranešti, kad J. G. 
SKAISTYS yra paskirtas at
stovauti kompaniją. Jau 8 me
tai kaip p. Skaistys gyvena 
Kanadoje, Wellande ir Port 
Colborne. Vietos lietuviams 
yra gerai pažįstamas. J: G. 
Škaistys yra baigęs kompani
jos nustatytus kursus ir turi 
visas reikaiingas žinias savo 
darbo srityje.

HM

MOKYTOJŲ SUVAŽIAVIMĄ TORONTE
PRISIKĖLIMO PARAPIJOS MUZIKOS PATALPOSE 10 vaL ryto — 6 vaL vak. 

SUVAŽIAVIMAS BAIGIAMAS MOKYTOJŲ IR SVEČIŲ ARBATĖLE 8 vaL vak 
(Organizacijų sveikinimai arbatėlės metu).

Kovo 25 d. 3 vai. pp. Prisikėlimo parapijos auditorijoje prof. J. BRAZAIČIO paskaita tema 
“TAUTINIO CHARAKTERIO IŠLAIKYMAS JAUNOJOJE KARTOJE“.

Po to seks meninė dalis, kurią atliks Toronto ir Hamiltono šeštadieninės mokyklos, lituanistiniai 
kursai, ateitjninkai, skautės ir skautai.

Maloniai kviečiame dalyvauti šioje Mokytojų Dienų programoje.

KLB Kultūros Fondo Švietimo skyrius.

ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO DRAUGIJA
' x . ■ 7 ' ‘ / V, * V; .

35 METAI ŠALPOS IR LIETUVYBĖS TARNYBOJE
Šv. Jono Kr. Pašalpinė Drau

giją įsteigia 1920 m. liepos 1 d. 
Taigi 35 metus lietuvis ligoje bu
vo šelpiamas, lankomas, o drau
ge čia rado tėvų tikėjimą ir kal
bą. Pirmieji Toronto lietuviai 
gerai suprato, kad negausūs bū
dami tik susibūrę gerais lietu
viais išlikti galės.

Tik už 50< mėnesiui ligos at- 
' veju $6 savaitei ir veltui gy
dytojas.
Į draugiją daugiau įsijungus 

tremtiniams, norima išplėsti vei
kimą, o kartu suteikti pagalbą 
ligos atveju. Pirmieji Toronto 
lietuviai ryžtingai išlaikė reikia
moje augštumoje draugiją ir 
laukia platesnio lietuvių įsijun
gimo. ’

Balandžio mėnuo — vajaus 
mėnuo.
Įstojant į draugiją reikia įmo

kėti įstojimo mokestį, bet pa-

gal visuotinio narių susirinkimo 
nutarimą, vająus 'laikotarpy 
įstojusieji atleidžiami nuo įsto
jimo mokesčio. Kviečiami ir se
niau buvę nariai, kurie nežiū
rint nebuvimo laiko, pagal mi
nėtą nutarimą nuo įstojimo die
nos bus laikomi tikraisiais na
riais.

Kviečiami Toronto ir apylin
kių lietuviai-ės į draugiją apsi
draudžiant ligoje į savaitinę pa
šalpą, nemokamą gydytojo prie
žiūrą, draugijos ligonių lanky
tojų rūpestingumą ir pomirtinę 
pašalpą. Informacijų dėl įstoji
mo kreiptis telefonu ar asmeniš
kai i valdybos, narius: p. Kuniu- 
tis, tel. LE. 3-7100 ir p. Kudro- 
tas, tel. LE. 6-0670. Taip pat su
sirinkimų proga. Susirinkimai 
kiekvieno mėn. pirmąjį sekma
dienį 3 vai. pp. šy. Jono Kr. pa
rapijos salėje.

Draugijos valdyba.

A. A. PRANUI KAUŠTEKLIUI
tragiškai Sibiro ištrėmime mirus, mielai valdybos narei AL
BINAI AUGAITIENEI ir jos šeimai seserišką užuojautą 
reiškia

KLK Moterų D-jos šv. Jono Kr. par. 
skyriaus valdyba.

ANTANUI ŠUKAIČIUI ir šeimai, 
jo broliui a.'a. Vincui Sukaičiui mirus, nuoširdžią Užuo
jautą reiškia

Barceyičiai, Gailiūnienė, 
f Gailiūnaitę Sęnkai.

Vasario 16 gimn. rėmėjųbūreliui Nr 176 Nuoširdi padeko p. Strazdui ir SLA
pranešama, kad per Toronto Šal
pos Komitetą pasiųsta $120 už ___  __
1955-56 Šalpos metus. Pinigai <jo šeštadieninės mokyklos mokiniams ir 
pasiusti mūsų būrelio išlaikomai mokytojams.
mokinei B. Forsterytei išlaikyti; Jaunoji Lietuva ilgai minės rodome? 
Išstojusių narių vieton naujais 
anriais įstojo: Šalna Petras, Ku
dirka Kęstutis, Noreika Felik
sas, Pilėnas Vytautas, Kazakevi
čius Juozas. ' .

J. Šarūnas ir A. Plėnys.
“Baltic” valgyklą, esančią 870 

Dundas St. W., perėmė naujas 
verslininkas J. Liepa.

Katalikų mokyklų valdyba To
ronte numatė šiemet išleisti 
$1.762.700 naujų mokyklų staty
boms ir esamoms praplėsti.

Toronto gyventojų skaičius 
per 7 metus padidėjo 32% ir da
bar yra 1.304.313. Tuo būdu To
rontas yra greičiausiai augąs Š. 
Amerikos miestas, jau pralen
kęs ir Los Angeles bei Huston.

P o d ė k o
Coritas dienos proga nuoširdžiai dė

kojome už dalyvavimą programoje: baž
nyčioje sol. Br. Marijošiui ir smuik. Stp. 
Kairiui, arbatėlės metų, programą užpil- 
džiusiems: sol. A. Ščepovičienei, muz. St. 
Gailevičiui, I. Sideravičiūtei, D. Meilu
tei, D. Ščepovičiūtei, jaunoms šokėjoms 
Simanavičiūtei ir Uogintaitei ir jų vado
vei A. Sadeikienei, S. Dabkui ir A. Žio- 
bokui. Dėkojamo talkininkams A. Vilu- 
tienei ir inž. P. Ščėpovičiui, taip pat vi
siems mieliems Caritas rėmėjoms.

Toronto liet. Caritas.

Pg dėk 3

236 Toronto kuopoi už piniginę paramo, 
o korta už veltui parodytą Lietuvos isto
rinį vaizdų filmą Toronto Maironio var-

Vasario 16 ginui, rėmimo 
būrelių reikalu

Apie Vasario 16 gimnazijos 
Svarbą lietuviškam reikalui ne
tenka kalbėti. Tai .atrodo, dau
gumai aišku. Todėl ją visuomenė 
ir stengiasi išlaikyti. Bet kaip 
girdime jai lėšų neužtenka. 
Ypač dabar sunkus laikas, nes 
ne tik pačią gimnaziją, jos mo
kinius reikia išlaikyti, o reikia 
dar ir patalpas išpirkti. Skaito
me spaudoje, kad gręsia jog. bus 
elektra išjungta, maisto tiekimas 
sustabdytas, kad mokiniai su 
paltais pusiau nekūrentose pa
talpose turi mokintis. Tad reikia 
sukrusti daugiau jai lėšų su
kaupti.

Kaip žinome, ji išsilaiko dau
gumoj gimnazijai remti būrelių 
dėka. Reikia jų daugiau organu 
zuoti. Bet, pvz., Toronte niekas 
tuo nesirūpina. Yra Toronte iš 
seno keletas būrelių iš fabrikų 
darbininkų ir verslininkų susi
dariusių; kaikurie būreliai pro
fesionalų sudaryti, pvz. miški
ninkų, nors jie čia taip pat fab
rikuose dirba. Tačiau, man at
rodo, labiausiai pajėgus būtų 
mūsų gydytojų būrelis. Jie už
dirba daugiau už visus čia lietu
vius ir kokį porą dolerių į mėne
sį jiems būtų daug lengviau 
duoti, negu fabriko darbininkui 
vieną dolerį. Nemanau, kad jie 
atsisakytų tokį būrelį sudaryti. 
Tik nėra kas juos suorganizuoja, 
o jie patys labai užsiėmę.

Taip pat geresnėj padėty, ne
gu visos kitos profesijos, yra 
mūsų inžinieriai. Ir jie galėtų 
savt> profesijos rėmėjų būrelį 
sudaryti. Tiesa, kiek žinau, jų 
yra keletas priklausančių vie
nam ar kitam būreliui. Tačiau 
pagal jų kiekį, toli gražu, per 
mažai. Irgi, turbūt, nėra kas 
duotų iniciatyvos tokiam būre
liui sudaryti.

Kas nors Toronte turėtų pra
dėti rūpintis tokių būrelių su
organizavimu. T.

Vancouver, B.C

MLMLLAL, Que
Seimelio prezidiumo posėdis 

įvyks šį sekmadienį, kovo 25 d., 
10.30 vai. Aušros Vartų parapi
jos salėje. Prezidiumo pirm.

Kartūno balius nukeltas. Liet. 
Kat. Moterų D-jos Montrealio 
skyrius Kartūno balių iš balan
džio 28 d. nukelia į gegužės 5 d.

Valdyba.
Vyt. Sirvydas, išgyvenęs Mont 

realyje 6 metus, apie gegužės 1 
d. išvyksta į JAV, Norton, Vt., 
mat, nuspręsta JAV imigracijos 
inspektorių ilgiau kaip 2 metus 
svetur nelaikyti. P. Sirvydui bu
vo siūlyta keltis į augštesnę vie
tą Niujorkan, bet nenorėdamas 
lįsti į didmiesčio triukšmą, jis 
pasiprašė į sau patinkamesnę 
vietą su tuo pačiu laipsniu.

— Per šv. Kazimiero parapijos 
metinę vakarienę klebonas kun. 
J. Bobinas paskelbė, kad deda
mos pastangos šv. Mišias atna
šauti Velykų rytą statomos baž
nyčios rūsyje. Atvelykyje įvyk: 
šventinimas naujos klebonijos. 
Tikimasi keleto svečių kunigų iš 
Amerikos. ,

— Juozai buvo pagerbti dviem 
vakarienėm. Vieną suruošė Vy
tauto klubas. Tai klubo tradici
nis parengimas, daromas kas 
metai. Ritą suruošė šv. Pranciš
kaus Brolija, Aušros Vartų pa
rapijos salėje. Abejose Juozai 
buvo gerai Antanų, Jurgių ir ki
tų pavaišinti. Tikimasi, Juozai 
nepamirš lietuviškų reikalų, 
kaip draugai nepamiršo jų.

— Poetui Adomui Mickevičiui' 
paminėti Lenkų Kongresas čia

j
■ . i
sitruošė koncertą pianistui Vyt.
Malcužynskiui. Programoje bU’| 
vo Šopeno kūriniai.

— Estai minėjo savo Nepri- 
klausomybės dieną D’Arcy Mc- į 4 
gee mokyklos salėje. Pagrindinę 
kalbą pasakė L. Vahteris, bu- -t 
vęs narys Estijos seimo ir narys 
Free Estonia komiteto Niujorke.

— Latvis Robertas . Vierniks 1 
stiprokai įžengė į vietos ang-; 
liškus mėgėjiško teatro ratelius. ■' 
Jis mokinys Latvių valstybinio j 
teatro, studijavęs ir Maskvos 
Meno teatre. Vokietijoje dirbo i 
su vokiečių teatru. Pereitais me
tais jis vaidino Trinity Players 
dramoje “Mano trys angelai”, o į 
dabar režisavo ir vaidino tos pa
čios ~griipės - veikale ‘ “Craig’s 
Wife”-- • >• t

— Vytauto klubas įteikė šv. ‘ 
Kazimiero parapijai $300 pelno 
vakarienės ruoštos parapijos 
naudai. Pasirodo, klubas pasku
tiniais penkiais metais šv. Kaži- : 
miero parapijai yra aukų davęs 
$3.000. v. r-

ŠV. JUOZAPO BAZILIKA 
MONTREALYJE

(CSc.) Sekantis po Niagaros’ 
krioklio turistų dėmesyš Kana-i 
doįe yra nukreiptas į didžiulę ^ 
Šv. Juozapo baziliką Montrea- 
ly. Miesto gyventojams tai yra 
geriau žinoma kaipo broliuko 
Andriaus karstas. Šioji bazilika 
buvo kuklaus vienuolyno bro
liuko svajonė. Jis išbuvo Minė
tų durininku prie Notre Dame 
College Montrealy, bet gali tap
ti pirmuoju Kanadoje gimusiu 
šventuoju Romos Katalikų Baž
nyčioje. ' '

Borlis Andrius gimęs 1845 nf. 
St. Gregoire, Quebece, vadinėsi 
Alfred Bessette. Jis buvo giliai 
religingas ir. jautė specialią mei
lę šv. Juozapui, Dievo Motinos 
Globėjui. Jis įstojo Šy. Kryžiaus 
vienuolynan būdamas 25 mėtų ' 
ir buvo paskirtas College duri
ninku. Šis College buvo Mount 
Royal pašlaitėje. . o - . '.r

Brolis Andrius tikėjo, kad kal
no šlaitas būtų puiki yieta pa
statui šv. Juozapo garbei.- Vi
siems Colege lankytojams .jis

i gerumą ir paramą tremties vargo mo
kyklos kelionėje. Nuoširdus dėkui.

' \ \ Tėvų komitetas.

P c d ė k a
Prisikėlimo parapijos klebonui T. Ber- 

dardinui OFM, reiškiame tikrą nuošir
džią lietuvišką, padėką už paaukotus Pri
sikėlimo parapijos salės nuomos pinigus 
statant veikalo "Prieš srovę", tautiniams 
rūbams įsigyti. Taip pat reiškiame padė
ką KLB Toronto apylinkės valdybai už 
poauktotus $50 tautiniams rūbams įsi
gyti-

Toronto Skautams Remti D-ja.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė. Be 
baldų. 170 Beaconsfield Ave. Telefonas 
LE. 4-9745, po 4 vai., pp., klausti J. Ba> 
rišausko.

Išnuomojami 5 gražūs kambariai su vi
sais patogumais. 225 Huron St. Telef. 
WA. 2-8522.

REIKALINGAS ūkio darbininkas supran
tąs apie daržovių auginimų. Geros darbo 
sąlygos. Tel. RO. 9-9415.

Išnuomojamas kambarys su baldais 
ll-me augšte, f rentinis. Runnymede • 
Btoar, tel. RO. 6-5738.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė II 
augšte, su arba be baldų. Taip pat vien
gungiui kambarys l-me augite, 2 gara
žai. Tel. EM. 8-0948.

Išnuomojami 2 dideli kambariai su bal
dais. Vienos iš šių kambarių yra fron- 
tinis su balkonu. Galima nuomoti kartu 
ar atskirai. Tel. LE. 4-9738.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė, su 
baldais. 48 Beatrice St., prie lietuvių iv. 
Jono bažnyčios, tol. LE. 3-7215.

Ižnuomojomo* frantink kambarys tu bal
dais, gėlimo naudoti* virtuve. Telef. 
IX 5-1525, po S vol. vok.

baldai*. Tai. LE. 4-4934,. pa 4 vol. vok.

i nom asmeniui. Tol. LE. 5-1278, 19 De- 
, laware. .

TANGO
Tai naujas europietiškų batų 

krautuvės vardas.

ATIDAROMA KOVO 23 D.
624 BLOOR ST. W.

Didžiausias vyriškų ir mote
riškų batų pasirinkimas.

Savaitgaliais D. KAŠKELIE- 
N£ jums maloniai patarnaus.-

KVIEČIAME ATSILANKYTI

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. ŠALDYTUVŲ pervežime 
specialistai. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę j Mont
real,, Londonu, Windsor^, Hamiltonų, 
North Bov, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. - - TEL LE. 4-1403 

TORONTO

Henrikas Petkus, buvęs “Ni
dos” spaustuvės linotipininkas 
Londone, Anglijoje, atvyko į 
Kanadą, įsikūrė Toronte ir pra
dėjo dirbti “Žiburių” spaustu
vėje. •• . j.. j:?
Vanduo nebus fluoriduojamas
Toronto metropolitaninė tary

ba dar pereitų metų birželio 14 
d .buvo nutarusi pradėti miesto 
vandentiekio vandenį fluoriduq- 
ti. Sprendimo teisėtumą betgi 
apskundė teismui vieno iš prie
miesčių, Forest Hill, savivaldy
bė. Byla buvo perkelta net į On- .. . ...
tario apeliacinį teismą, kuris ko- patardavo turėti ■■ pasitikėjimo 
vo 19 d. nusprendė, kad vandens šventuoju ir dažnai primindavo 
fluoridavimo ar neflūoridavimo »r sugestionuodavo^. kad._§ęnie 
sprendimas nepriklauso metro- kalno pašlaitėje būtiĮ, yięnūtųy- 
politinei miesto tarybai. Tuo bū-- no nupirkta^ Jo svajęnė buvo 
du byla kuriam laiku yra palai- įvykdytą 1896 m... kadą žemė 
dota, kol fluoridavimo šalinin- tikrai vięnųojyno buvo nupirk
tai, greičiausiai, pradės ją kitu'ta. Pirmoji konlvčia .pąstšfjita 
keliu, o gal dar byla bus perkel- 1904 m. 18x15 pėdų didumo'.,

1915 metais dabartinės JjazUi- 
j kos pamatai buvo pądėti ir įsteig 
Į tas pasaulinis centras pasiaukp- 

: jimo šv. Juozapui; > Brolis.-Aįoid- 
rius įsigijo “stebuklingo žmo
gaus” reputacija. Sudedant pa
sitikėjimą šv.- Juozapu jis yra 
paveikęs daug žmonių. Niter JP 
mirties 30.000 pagijimų yrą Dri
ska i tom i jojo užtarimui. ESąžpy- 
čia tiria jojo gyvenimą paruo
šiant sprendimą kanonizacijai

Skaičiuojama, kad virš 2.000.- 
prisiųstų vaistų. Tuo bešiver- 000 piligrimų lanko kasmet -ba- 
čiančiom įstaigom uždrausta ziliką; ir jų tarpe ligoniai ir pa
juos parduoti ligoninėms, kurios į lieteliai iš viso pasaulio kraštų 
ieško dabar vaistų juodojoje rin- • važiuoja į Montreal'į, ieškodami 
koje. .' 'pagalbos savo nelaimėje. J ;r,':

ta į Kanados augšč. teismą .

Įsteigta sekmadieninė mokyk
la. KLB Britų Kolumbijos apy
linkės valdybos ir KLTarybos 
Vancouverio skyriaus valdybos 
pastangomis Vancouveryje nuo 
kovo 25 d. pradeda veikti sek
madieninė mokykla lietuvių 
vaikams. Pamokos vyks sekma
dieniais nuo 3 iki 5 vai. pp. ju
goslavų salėje, 767 Keefer St. 
Bus dėstomi lituanistiniai dalj< 
kai. Mokinai bus paimami iš na
mų automašinomis ir po pamo
kų parvežami atgal į namus. Mo
kyklos vedėja yra Zita Kaulie- 
nė: 3256 West 3rd Avenue, tel. 
CEdar 5962. Ji ir mokinius re
gistruoja.

Pirmas po gavėnios subuvi
mas rengiamas balandžio. 7 d., 
šeštadienį, jugoslavų salėje, 767 
Keefer Street. Pradžia 8 v.v. Šo
kiams gros pirmą kartą lietuviš
ka kapela ir bus parduodami šil
ti užkandžiai. Pelnas skiriamas 
sekmadieninės mokyklos išlai
kymui.

Mirė A. Daraškevičius. Po il
gesnės sunkios ligos kovo 13 d. 
ligoninėje mirė Antanas Daraš
kevičius, sulaukęs vos 35 metų 
amžiaus. Liūdinti žmona Elė ir 
trys mažamečiai vaikai yra atsi
dūrę į gana sunkią materialinę 
padėtį. Daraškevičius buvo susi
pratęs lietuvis: dalyvaudavo su
sirinkimuose bei parengimuose 
ir iš savo kuklaus uždarbio duos- 
niai aukodavo lietuviškiems reL 
kalams. Laidotuvėse dalyvavo 
gražus būrys mūsų tautiečių ir 
padėjo vainikų.

Estijos nepriklausomybė' 
šventės minėjime dalyvavo apie 
tūkstantis Vancouverio estų 
Šventė praėjo labai įspūdingai 
Lietuviu vardu sveikinimo kal
bą pasakė KLB Br. Kolumbijos 
apylinkės vald. jnrm. adv. Jonas 
J. Justis.

Išvyko su gubernatoriaus šei
ma. Lydija Juozapaitytė dirbo

ilgesnį laiką žymaus pramoni
ninko Mr. F. Ross šeimoje Van- 
couveryje, kuris neseniai buvo 
paskirtas Br. Kolumbijos prov. 
gubernatorių ir karalienės vie
tininku. Juozapaitytė išvyko 
kartu su gubernatoriaus šeima į 
Br. Kolumbijos sostinę Vietorią.

— Varšuva. — Lenkijoj su
varžytas pirkimas iš užsienio

z‘

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve “ L I T A Š ”.

Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai 
duodamos bet kokiam geram tikslui. J

“LITAS” veikia sekmadieniais 11-1 vai. p. p. .Aušros Vartų / 
parapijos salėje. Banko kambaryje. /

Pirm. A. Norkcliūnas, RA. 7-3120. Ved. D. Jurkus, HĘ.4280

B. SERGAUTIS - Realtor
REAL ESTATE> GENERAL INSURANCE, MORTGAGES

Telefonas LE. 4-2426
Didelis žemės sk]ypu oasirinVmos Toronte ir užmiesr-ie. P-skolos statybinin
kams gdtiousiomis sąlygomis. Esame Toronto ir Kanados Real Estate BorrTd no
riais. Gauname visus šios organizacijos namus pardavimui, todėl perkant ot 
parduodant, kreipkitės pas mus efektyviam patarnavimui.

A.- Garbenis

ir įvairius kitus 
SPORTO REIKMENIS 

su atitinkamomis nuolaidomis 
gausite tik

J. BERŽINSKAS
TELEF. LE. 2-95471212 DUNDAS ST. W. - TORONTO

NARYS TORONTO REAL ESTATE BOARD.

REKOMENDUOJA
High Pork • Bloor, $20.000, 9 kamb. otskiros namas su visois bo Ido is, vondem • 

olwos Šildymas, garažas su šoniniu įvažiavimu, arti Bloor g-vės, įmokėti 
$10.000

lnd:an Rd, - Bloor, $28.000, 10 komb., atskiros namas, 2 mod. virtuvėj,van
dens - alyvos šildymas, didelis žaislų kambarys rūsy, 2 garažai, Vvišai 
arti Bloor, įmokėti $7.000. ’ - ’

King - Sunnyside, $17.500, 9 komb., pusiau atskiras namas, garažui vietą, aly
vos šildymas, įmokėti $4.000. \

Dufferin • St. Clair, $11.800, 7 komb., pusiau atskiras, švarus namas, oro 81- 
dymas, Šoninis įvažiavimas, įmokėti $2.000.

AL GARDENS
REAL ESTATE;-

1411 BLOOR STREET WE<T. TORONTO. ONTA«m
Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-8772. Vakarais BU. 9-1543

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMVV

t


