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The Lights of 
Homeland

Kama 100

1 Nauj us Melus
Kai kalendorius rodo, kad metai dar- tik prasideda, kai dar 

jie visi prieš akis, atrodo, kad jų bėgyje tikrai daug kas atsitiks, 
kad jie atneš daug nauja, kad kitų Naujųjų Metų sulauksime jau 
visiškai kitokiose aplinkybėse, o kai pažiūrime į jau pasibaigu
sius metus, atrodo, kad veik nieko nauja per tą laiką neatsitiko, 
kad jie buvo tokie trumpi, jog nieko nauja ir negalėjo atsitikti. 
Štai tik ką pasibaigė 1956 metai ir jau rašome 1957. O ką gi tie 
1957 metai atneš naujo?

Juos pasaulis pradėjo pusmečio senumo vad. Ženevos dva
sioje, dvasioje, apie kurią šiandien jau niekas nebekalba, nors 
taikos šūkių pasaulis ir neatsisakė. Nauji įvykiai ją nustūmė ir 

' šiemet tenka laukti naujos .“Ženevos”. Prie jos gali-privesti me
tu pabaigoje pasigirdę nauji pareiškimai nusiginklavimo prob
lemos srityje. Esą, Rytų ir Vakarų nusistatymuose jau galima 
rasti nemažai bendro, kai sovietai sutiko su karo pramonės žval
gymu, nors tam tikrame ruože, o amerikiečiai žada baigti savo 
nuolatinius atominių bombų bandymus.

Vakariečių karinė Š. Atlanto Šąjunga pereitais metais per
gyveno dvi krizes. Vieną jų iššaukė migdanti Ženevos dvasia, kai 
Prancūzija savo dalinių didžiąją dalį atšaukė iš Š. Atlanto S. 
karinės vadovybės ir pasiuntė į Afriką maištaujančios Alžerijos 
malšinti, o Britai pasiryžo sumažinti savo pajėgas kontinente tau
pumo sumetimais. Dar šitos krizės neišgyvenus kilo nauja, kai 
Britai ir Graikija — abu Š. Atlanto Sąj. nariai — susikirto dėl 
Kipro. Šita byla taip pat užšaldė Balkanų paktą, nes Graikija dėl 
to paties Kipro susikirto su Turkija, o trečias pakto narys Jugo
slavija įklimpo santykių su Maskva painiavose. Toliau dar di
desnių komplikacijų iškėlė Suezo byla, išjudinusi visas Artimųjų 
Rytų pajėgas bei tenykštę saugumo sistemą. Padėtis šiaip taip 
apramdyta tik didelėmis Jungtinių Tautų pajėgomis. -.

Sovietų Sąjungos ir satelitinių kraštų gyvenimą pereitais 
metais lėmė metų pradžioje pradėtoji vad. destalinizacijoš poli
tika. Dėl jos išjudėjo ne tik Sovietų Sąj. ir satelitinių kraštų vi
daus, bet ir jų tarpusavio santykiai. Išryškėjo tai ypač Lenkijoje 

’ ir Vengrijoje. Atgarsių ataidi ir iš kitų kraštų. Ryšy su tuo pa
saulio politiniai stebėtojai jau pradėjo kalbėti ąjėe tai, kad irstą 
abu prieš vienas kitą stovėję frontai — ^įakarieąių frontas dėl 
Suezo, kai JAV ten neparėmė D. Britanijošsu Prancūzija, ir Bol
ševikinis blogas dėl prasidėjusių laisvės sąjūdžiui. Metams bai- 

7 .giantis padėtis^ įbuvo kiek stabilizuota — Vakaruok amerikoniš
ku doleriu, o Rytuose rusišku durtuvu. Ar ilgam, parodys šie 
metai. Tuo tarpų tik aišku, kad ramybei bazės dar nepasiekta

Rusiškieji “ramybės nešėjai” Budapešte, susijaudinę atsidūrę prieš foto aparatą.

Amerika teisinasi
Viceprez. R. M. Nixon savo 

kalboj užsienio politikos klausi
mais palietė du. pasaulį jaudi-

ir Vengri jos. sukilimą.

Rašo J. M. ŠIUGŽDA 
iš Niuje -ko

Vengrijos įvykiai sujudino ir Rytus ir Vakarus. Kremlius, vado
vaująs sovietiniam blokui, pajuto silpnąsias savo vietas — iš vie
nos pusės rfidėj antį skilimą kompartijų eilėse, pasinešusį tautinio 
komunizmo linkme, iš kitos paaštrėjusį nuomonių skirtumą vir
šūnėse. Maskvoje buvo susirinkęs posėdžio centrinis partijos ko
mitetas, kuris turėjo svarstyti susidariusią padėtį, nors esminių 
pakeitimų satelitinių kraštų atžvilgiu ikišiol nepadarė. Kaip ma
tyti iš oficialių pranešimų, buvo pašalintas iš krašto ūkio planuo
tojo pareigų Saburov ir jo vieton paskirtas Pervuchin, kuris esąs 
priešingas Chruščiovo linijai. Jo vadovaujamai ūkinei komisijai 
■duotos ‘plačios teisės didesnės®-;--------------------------------- ------
kontrolės ir centralizacijos link-1 pagerėjo. Po ilgokų derybų JT 
me. Pridėjus Molotovą kaip ■ gen. sekret. Hammarskjold pa- 
valstybės kontrolierių, prižiū- vyko susitarti su Nasseriu dėl 
rinti vyriausybės nutarimų vyk-i kanalo atblokavimo. Anglų -

. metus ateidavo žinios, kad skurdai ten nemažėja, bet politinė 
atmosfera ryšy su destalinizacijoš procesu šiek tiek prablaivė- 
jusi. Tik metų pabaigoje ryšy su Sniečkaus, Matulio ir kitų Mas
kvos bernelių augščiausios tarybos sesijoje išrėktais kaltini

mais kažkurioms ypač kultūrininkų sferoms, pasigirdo būgšta
vimų ar tik neužeisią naujų pūgų. Laisvėje gyvenantieji kiaurus 
metus džiaugėsi sulaukdami iš krašto laiškų ir galėdami ten pa
siųsti siuntinių. Šiuo atžvilgiu, kaip ir tėvynės ilgesio atžvilgiu 
visi vieningi. Deja, visų jėgų organizavimo laisvės kovai atžvil
giu per tuos metus nepasiekta jokios pažangos. Iš centrinės ko
vos organizacijos išėjusieji į ją negrįžo, nors jokių naujų kelių 

*neatrado ir nieko apčiuopiamo nenuveikė. Gerai gal tik tiek, 
kad pasibaigė ginčai dėl veiksnių primato bei dėl “bendradar
biavimo”. Atrodo, bus tikrai geriau, kad pati veikla įrodys, kuris 
iš tų veiksnių veiksmingesnis, pajėgesnis ir svaresnis. Derybos 
ir ginčai to neišryškino. Žinoma, ir negalėjo išryškinti. Gal tai 
išryškės per šiuos metus...
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nančius klausimus: Egipto karą, Jdaidžiiti.
Atrodė, ■: kad; .-M ixon yra
enas

pasirašo JT char tą ir pasižada 
jos laikytis) tikrai atsiduria ga
na komiškoj būklėj. Nėra išei
ties, nes nėra pasiryžimo. Tą 
rųskiai žino ir blefuoja.

Taip ir norisi glausti: Kada

dymą, susidaro įspūdis, kad sta
lininė linija ima atsigauti: mi
rė Stalinas, tegyvuoja Stalinas! 
Spaudoje pasirodė žinių, kad 
Vorošilovas, vyr. sovieto prezi
diumo pirm., pasitraukiąs, o jo 
vietą užimsiąs Bulganinas. Kas 
užimtu pastarojo vietą — tik 
spėliojama; manoma, griežtes
nės linijos žmogus. Jugoslavijos 
Tito įtaka Kremlipje, atrodo, 
smunka. “Pravda” jį puola, o ir 
kiniečių spauda ėmė jį kaltinti 
kaip komunistinio fronto skal
dytoją. Tito tuo tarpu vėl stip
riau linksta Vakarų pusėn ir 
ruošiasi vizitui pas prez. Eisen- 
howerį.

Vakarai, skatinę tautas už ge
ležinės uždangos neprarasti lais 
vės vilties, jaučiasi užklupti įvy
kių ir nepasiruošę. Jie suskato 
vėl stiprinti savo pozicijas, ku
rias Kremliaus sušvelnėįusi po
litika buvo aptirpdžiusi. Š. At-

prancūzų daliniai pasitraukė iš 
Egipto, o Izraelis — pažadėjo tai 
padaryti iki sausio 7 d. JT su
organizuotų laivų grupėj, dir
bančio] Suezo kanalo atblokavi- 
me, yra ir anglų - prancūzų lai
vai, kurie turėjo iškelti JT vė
liavas ir savo įgulas sucivilinti.

Indijos premjeras Nehru lan
kėsi JAV pasjjrez.--Eisenhowe- 
rį ir aptarėasvarbiąsias proble
mas: komunistinės Kinijos, Sue
zo bei Vid. Rytų ir Vengrijos. 
Kaip Vaišngtone taip ir Otavo
je Nehru stengėsi įtikinti .vy
riausybes pripažinti Peipingo 
vyriausybę. Jis ragino JAV-bes 
daugiau susirūpinti Vid. Rytais, 
kur britai liko išstumti ir nebė
ra kam palaikyti pusiausvyros. 
JAV, atrodo, į tą uždavinį rim
tai žiūri, ir prez. Eisenhoweris 
pasiryžo kreiptis į kongresą pra
šydamas įgaliojimų kritišku-at
veju pasiųsti JAV kariuomenę 
į Vid. Rytus, kad tuo bū£u bū-

**' s
jis yra-auka ben 
čių politikos, kuri 
naujų bolševikiškų 
bių” akivaizdoje nieko nedary- 
‘i. Kzlbėkime riesia’’ Kalbos ir

Sfaktusamerikie- 
nusprendė 

“žygdar-

:rais jų vardais? Kada 
jie išdrįs ne tik pasakyti, bet ir 
padaryti logiškas išvadas iš kri
minalinio JT nario — sovietų — 

rio?

politiką. Kaltina savi ir svetimi.
Todėl buvo reikalo teisintis. 
Yra charakteringa, kad nekal
bėjo pats prezidentas, nei Vals. 
■c’’“ef-"•’••s Manoma, kad vice
prezidentui duodama vis dau- i Amerikos vvrų ir JT rezoliuci- i Vakarai yr,a atsakingi už bol- 
giau pasireikšti ir įsitraukti į; jos juk neužkerta kelio bolševi- i ševizmo sustiprėjimą, už tautų

ir netgi praplė savo veiklą i 
politinę sritį. Kad tai neišgąs
dintų sovietų, užtikrino juos, 
jos nesirengią kariauti dėl R. 
■"p-nnoč išlaisvinimo. Pa-

l 
planas teikti finansinę pagalbą 
Vid. Rytų’ kraštams, juoba, kad 
Britanija ketina savo paramą 
snilniVirfi Vi jau

našų pareiškimą padarė ir JAV, paskyrė $50 milijonų Vengrijai.

i

visus reikalus.
Ką jis pasakė, galima sutikti, 

ęalima ir nesutikti, bet yra ir 
įdomu ir reikalinga žinoti.

Egipto žemėj, kaip Mr. Nixon 
tvirtina, buvo didelė pagunda 
prisidėti veiksmu, bet JAV pa
sirinko teisę ir principus.

“Prieš šešias savaites mes bu
vome prie istorinio posūkio; at
sirado nauja jėga: Jungtinių

Dulles, pakartodamas savo seną 
tezę, kad laisvė R. Europai atei
sianti evoliucijos keliu ir kad 
JAV nemanančios pasinaudoti 
dabartiniais neramumais už. ge
ležinės uždangos.

Britų Commonwealth karalie
nė kalėdinėj kalboj kvietė savo 
kraštus išlaikyti vienybę.

Kaip žinoma, ji buvo apardy
ta britų žygio Egiptan; Azijos 
kraštai buvo pasiryžę pasi-

kams jų kruvinuose pasiryži-; pavergimą, už jų žudymą. Va
rnuose.

Pripažinimas, “nors komunis
tai yra laimėję kovą Vengrijo
je, bet jie yra pakely pralaimint 
kovą už pasaulio užvaldymą, ku ropoj. 
rio jie taip fanatiškai siekia”, 
daug pasako, bet pasako veng
rų tautos naudai. Tai ne Vaka-J 
rų. ne JAV. ne JT nuopelnas!

“Aš esu įsitikinęs”, pareiškė 
Mr. Nixon: “kad įvykiai Veng
rijoj įrodys, jog tai yra svar
biausias posūkis pasaulio kovoj, 
siekiančio] nugalėti komunizmą 
be karo”.

Be karo?
O ką daro vengrai? Ar jie ne

kariauja? Ar jie nemiršta? Ne
jaugi Mr. Nixon skaito karu tik 
tada, kada kdriauja amerikie
čiai? Jei tokia būtų karo aptar- 
tis, žinoma, tektų sutikti, kad 
tai kas vyko Vengrijoje yra ne 
karas! Mes gi galvojame, kad 
karas yra ir ten kur nėra lieja
mas amerikiečių kraujas. Ir ką 
turi bendro toks supratimas su 
skelbiama morale? Kieno gi pa
laiminimu devynios Europos 
tautos atsidūrė bolševikų glo-ijių studentų. Jiems remti per 
boj? Kas darė su Maskva su- i Pasaulio Universitetų Sąjungą 
tartis pradedant Jalta, kad ir sudarytas fondas — $100.000. 
dėl tos pačios Vengrijos? Kai į Studentus parinks speciali ko- 
šiandien tos tautos pradeda kru ‘ misija Toronte. Kanadon at- 
viniausius sukilimus be vilties J vvksta 100 vengrų studentu.

“ *
Dėl vengrų pabėgėlių priėmi

mo federacinė vyriausybė veda 
derybas su provincijų vyriausy
bėmis. Su Saskatchewan ir Ma- 
nitobos vyriausybėm jau suda- 
rvta speciali sutartis. Pagal ją,

karai yra atsakingi už tautų 12 
metų kančias! Vakarai yra at
sakingi už šiandieninę nežmo
nišką būklę Rytų ir Vidurio Eu-

KAS
Suezo kanalo byloje reikalai traukti

NAUJO KANADOJE?i

Gen. gubernatorius V. Massey 
pareiškė savo linkėjimus N. Me
tų proga, pažymėdamas, kad 
1957 m. pareikalaus iš kanadie
čių naujo ryžto naujoms prob
lemoms.

Min. pirm. St. Laurent savo 
N. Metų kalboj pareiškė, kad 
1957 m. bus gera dirva kanadie
čių energijai bei talentams, nes 
krašto plėtotė kyla sparčiais 
žingsniais. Jis sakėsi džiaugiąsis 
savaimingu kanadiečių duosnu- 
mu vengrų pabėgėliams ir iš
reiškė pasiryžimą dirbti taikos 
įgyvendinimui neramumų sri
tyse.

★
Karinis laivas “Magnificent” 

su 410 karių išplaukė iš Hali
fax© į Egiptą, kur įsijungs ,į JT 
kariuomenę-administracinį sky
rių. * (

12.000 automobilistų Quebeco 
provincijoje per 1956 m. eismo 
policijos buvo perduoti teis
mams už nesilaikymą vairavimo 
taisyklių.

“The Ensign”, katalikų savait
raštis, redaguotas R. W. Key- 
serlingko sustojo ėjęs. Jis buvo 
įsteigtas 1948 m. ir turėjo 50 
tūkstančių skaitytojų. Pasiro
džius nepasitenkinimo balsams, 
kad jame nėra vietinio pobūdžio 
informacijos, anksčiau ėję pro
vinciniai katalikų laikraščiai vėl 
atgijo ir daug kur išstūmė ’’The 
Ensign”. Smarkiai kritus skai
tytojų skaičiui, pastarasis ban
dė tapti dvisavaitiniu magazinu, 
bet irgi be didesnio pasisekimo. 
“Aš viską išbandžiau, — pareiš
kė Keiserlyngk, — bet “The En
sign” Kanadoje nėra dirvos”.*

Keturiolika universitetų pasi
žadėjo priimti vengrų pabėgė-

Naujas universitetas pradės 
veikti nuo 1957 m. birželio Sud
bury mieste. Iki šiol ten veikė 
Tėvų Jėzuitų vadovaujama ko
legija, kuri, pagal 1914 m. gau
tą steigimo 
universiteto 
nesinaudojo, 
praplečiama 
akademinius

i Tautų moralinė jėga”.
“Mūsų pažiūra buvo paprasta 

ir tiesi — mes atsisakėme nau
doti jėgą nesankcionuotą JT ar
ba apsigynimo teisės”.

“Teisės nuostatai buvo išlai
kyti — tas pats įstatymas pri
valo galioti galingam ir stip
riam. kaip lygiai silpnam ir be- 
ginkliui”.

“Jei mes būtume palaikę mū
sų draugus ir sąjungininkus 
Egipte, jie būtų laimėję karinę 
kovą”. (Lyg vieni britai ir pran
cūzai ir dargi Izraelis tos kovos 
nebūtų laimėję! S.).

“Istorija įvertins mūsų Prezi
dentą ir Valstybės Sekretorių, 
pasirinkusius principų kelią”.

LIETUVA MUS GIRDI
VLIKo Vykdomoji Taryba* jiems atneš žinių, jog "laisvoje 

kasdien į Lietuvą per 3 radijo Amerikos žemėje vėl atsikuria 
stotis perduoda žinias. Per šias savanorių, šaulių, skautų, stu- 
programas galime laisvai, visiš- dentų ir moterų organizacijos, 
kai nepriklausomi nuo kitų, tar- kad ten yra susidarę ir veikia 

pradedant zarasiškiais, baigiant 
zanavykais įvairūs jų klubai. Iš
girs, kas iš mūsų dar sveiki ir 
gyvi, kaip ir apie tuos, kurie jau 
mirę.

Todėl prašome visas lietuvių 
organizacijas, pradedant Nau
jaisiais Metais, padėti mums šia 
me darbe — suteikti žinių iš sa
vo gyvenimo, kultūrinės buities 
ir visokios veiklos. Tai yra kon-' ‘ Anglai ir prancūzai mano ki- 
kretus mūsų visų ne tik darbas. Į taip. Istorija pasakys savo spren 
bet ir pareiga. Žinias prašome dimą. kai rusų bolševikai įsivieš 

pataus prie Suezo kanalo. Bri
tai šitą momentą atidėjo, bet 
nesugebėjo šito pavojaus dėl tos 
pačios Amerikos įsikišimo paša
linti.

Teisinasi dėl Vengrijos
“Kadangi mes tvirtai stovėjo

me prieš jėgos naudojimą Egip
to žemėj, turėjome moralinį pa
grindą pasmerkti barbarišką so
vietų užkariavimą šios drąsios 
šalies (užkariavimas įvyko! Š.). 
Mes galėjome nedvejodami mo
bilizuoti moralines pasaulio jė
gas prieš nežmonišką neteisybę 
... mūsų vienintelis ginklas bu
vo moralinis pasmerkimas”.

“Mes niekad negalime neda- 
vertinti pasaulyje moralinės jė
gos. Ją net sovietai yra privers- mu, nebus karas. O Vakarai tų
. • ♦ ____________. —a > _ ' % - —*___ ... A_________________ A .

ti savą, lietuvišką žodį.
Šalia politinių žinių ir susida

riusios padėties vertinimo, in
formacijos apie laisvėje gyve
nančius mūsų tautiečius klauso
mos pavergtoje Tėvynėje ir Si
biro tremtyje su didžiausiu su
sidomėjimu. Su lūkesčiu ir pasi
ilgimu kiekvienas stengiasi bent 
slapta sekti programas, bene iš
girs kokią nors artimo pavardę, 
sužinos apie vaikus, kurie išvy
ko mažytėliai, o šiandien jau 
yra studentai ir reiškiasi lietu
viškoje veikloje, patirs apie lie
tuvių organizacijas, apie jų veik 
lą ir žmones. Radijo bangos

siųsti šiuo adresu: V. Taryba, 
Radijo skyrius, Gartenstrasse 5, 
Reutlingen. Germany.

Vykdomoji Taryba.

PASAULIO TAIKA PAVOJUJ
Popiežius Pijus XII gruodžio 

23 d. pasakė 18-tąją kalėdinę 
kalbą, kuri buvo perduota per 
30 įvairių radijo tinklų. Tti be
ne pirma tokia energiška Pijaus 
XII kalba, kurioje jis apgailes
tauja, kad Kristaus nešamoji 
taika yra pavojuj ir kad jos gy
nimas yra būtinas visom priemo 
nėm: “Tiktai vieninga bei drąsi 
visų tiesos ir gėrio mylėtojų lai
kysena gali apsaugoti taiką”. Jis 
netgi pareiškė, kad tada, kai 
tankai bei brutali jėga įsiveržia 
kraštan nešdami sunaikinimą, 
pasipriešinimas ginklu yra tei
sėtas bei moralus. Popiežius pri
mena vienybės reikalą Europos 
tautoms, nes tik tuo būdu esą 
įmanoma atsispirti komunisti
niam pavpjui. Būtų klaidinga 
esą pakartoti taktiką, prakti-

interesus, aukojo mažesniuosius 
kol pagaliau visus įtraukė į vi
suotinį karą. Tautos dabar turė
tų suprasti, kad vienos jų ne
laimė yra kitų nelaimė. Pijus 
XII ragina Jungt. Tautas budė
ti. kad būtų sustabdyti kariniai 
užpuolimai; kad kraštai, atsisa
ką įsileisti JT stebėtojus ar po
licines pajėgas, būtų išskirti iš 
JT; kad būtų einama nusigink
lavimo ir kaikurių ginklų panai
kinimo linkme. Pagaliau popie
žius baigia kalbą paminėdamas 
didvyrišką vengrų tautą, jos 
kančias ir visų kitų pavergtų 
tautų persekiojamų už tiesą.

Kremlius, atsiliepdamas į Pi
jaus XII kalbą, apkaltino jį už 
preventyvinio karo laiminimą.

laimėti, iš desperacijos, tai Va
karai skuba pareikšti, kad jie 
šitoj kovoj nedalyvaus. Tas bu
vo žinoma iš anksto ir be pa
reiškimo! Vakarai kovoja mora
linę kovą už saugių naujų JT 
rūmu sienų!

Vakarai serga baime. Jie bijo
si rusų. Nors patys sakosi, kad 
turi galingiausią armiją pasau
ly ir moderniškiausius ginklus, 
jie tikisi kovą “laimėti” mažų
jų tautų jėgomis, kurios nuogo
mis rankomis puola okupanto 
tankus. Vengrai ir kiti visi gali 
mirti. Ir tai. Vakarų suprati-

minė kolonizmo. Kremlius sako
si šioj kalboj neradęs “krikšcio-

ti pripažinti”.
Čia galima su JAV politikos i 

aiškintoju ir nesutikti. Kalbėti 
šiandien po tiekos metų apie 
bolševikų skaitymąsi su mora
le, po karčios patirties, yra kaž
kaip koktu. Tai yra Vakarų pa
grindinė klaida. Valstybės vy
ras, turintis reikalo su bolševi- 
kais, neturėtų nei pats savęs ap
gaudinėti nei kitų savo piliečių

oavergtų tautų, beginklių tautų 
kovu rezultatais galės pasinau
doti ir pasakyti, kad “principai 
išlaikvti ir moralinė kova lai
mėta!”.

Vakarai, tęsiantis kovoms su 
Vakarų buvusiu ir jų apginkluo
tu saįunginjpku ir su vienu iš 
JT “garbingų” narių (juk ten 
priimami 
bių teisėtos

leidimą, turėjo ir 
teises, nors jomis

Dabar kolegija 
ir pradės duoti 

laipsnius.

Lavalio un-tas Quebece atsi
sakė priimti feder. vyriausybės 
siūlomą pašalpą motyvuodamas, 
kad tai nesiderina su prov. au
tonomija ir kad tam priešinasi 
provincijos vyriausybė. Min. 
pirm. St. Laurent, kuris pasiūlė, 
16 mil. dol. un-tams, pareiškė 
savo apgailestavimą.

♦

Ontario social, globos minis- 
teris Cecil pareiškė, kad provin
cijos vytiausybė savo globoje 
turinti 15.000 vaikų, kurių 1.500 
tinka įsūnyti. Jiems būsią ieš
koma tėvų per laikraščių skel
bimus.

Alkoholinių gėralų piktnaudo- 
jimo reikalu Quebeco prov. vys
kupai išleido bendrą gany. laiš
ką, reikalaujantį prov. vyriau- 

fed. vyriausybė mokės prov. sybės organus vykdyti atitinka- 
vyr. už kiekvieną pabėgėlį po $3 mus įstatymus. Esą visoj provin 
kasdien per pirmuosius 12 mėn., cijoj vyrauja perdėta toleranci- 
jei bus be darbo. Sutarty numa- j ja, nesiskaitanti su alkoh. gėralu 
tomas taip pat ir nemokamas ■ pardavimo įstatymu. Vyskupai 
gydymas ir parama drabužiais. Į ragina auklėti jaunimą santūros 

* 1 dvasioj.
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Telefonu iš Kanados galima 
susisiekti su 131 kraštu.

Apie grįžimą 
nesvajokit...

Prieš kurį laiką gautam per 
rankas laiške iš Lietuvos tarp 
kitko rašoma:

“Šį laišką rašau Tau atvirai, 
daugiau negalėsiu taip rašyti ir 
turėk omenyje, kad leigu gra
žiausiais žodžiais kviesiu Jus 
'’rižti atgal Tėvynėn, tai tik to
dėl. kad taip turiu daryti. Mes 
dažnai esam priversti sakyti ar 
daryti ta. kas mums liepiama. 
Apie grįžimą Jūs nesvajokit, nei 
priešui nelinkėčiau gyventi tuo 
gyvenimu, ką mes turim. Todėl 
ir nervai bairia paskutinę svei
katą sugriauti.”
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Nauja statybininku^ vienuolija^

SUTEMOSE

Paprastai vienuolijos gema!ją, kurion susitelkė jaunuoliai, 
atsiradus kuriam specialiam rei- J--‘------—*«--* -•
kalui. Tada kyla savaiminga ini
ciatyva. atliepianti laiko rūpes
čiams. Taip atsirado vienuolijos, 
nasišventusios auklėjimui, misi
joms. ligoniu slaugymui, labda
rybei, spaudai ir t.t. Visos jos 
buvo paties gyvenimo pašauk-

jisai šitaip nusako: “Statome 
Dievo ir jo vaiku namus, stip
rindami krikščioniškosios Euro
pos pamatus”. Visdėlto jo vidi
nė santvarka, vpač pradžioje 
buvo «ana neryški ir nelabai te- 
Danešėjo į vienuoliją. Dar ir da-, 
bar ji nėra išryškinta. Vieni no
rėtu sukti į tradicini vienuolijų

gą. Kolonializmas baigtas, te- 
gyvuoia raudonųjų imperializ
mas! Bijau, kad nesektų naujas 
tostas. O tų tostų su raudonai
siais dar begalės. Bijau klaikių 
išvadų.

Vakarai turi įlieti i diplomati
ja jauno kraujo. Klaiku, kad 
Vakarus valdo senimas. Kiek ių 
virš 80 metų! Pakaitalų visada 
atsiranda kultūringame krašte. 
GvveTmnt kritiškas dienas, turi 
namiriti vadcvąuiančiu asmenų 
nuopelnus, o iiungti pilnus ener- 
rijos. darbo ir sveikatos vyrus. 
Šiandien diplomatijai viena die
na Doilsio. paskui gali kainuoti 
tūkstančius pvvyb’u. šiandien 
nėra taikos laikas, kad būtų ga
lima žvejoti, atostogauti, snor- 
taOti. Amžinas budėjimas. Pri- 
riminlri»n nirmoio karo vadus: 
Churchilli ir Clemenceau. Ar iie 
turėio bent valanda noilsio? Ne. 
Jie nešė pergalę. O Vilsono am
žinieji sunktai tautoms laisvę. 
Po antroio karo jau ne tas. Va
karai neturėjo* apsisprendimo. 
Winston ir Teodoras seni ir li
goti. Milijonai auku. o pralaimė- Europos mastu. Kadangi jo pa
rimąs. Pralaimėjimas baisus, nes varde ilga ir sunkiai ištariama, 
gali virsti mūsų planetos katas- • tremtiniai sugalvojo lengvesnę 
trofa. Kai garsusis tankų va- -— “Soeckpater” — Tėvas Laši- 
das Patton veržėsi į Viena, Pra- nys. Ji greit prigijo ir neblogai 
hą, Berlyną, sakydamas, kad tai derinosi su jo pagalbos misija.

Liūdna. Ilgesys griaužia lyg 
rūdys širdies gelmes. Aplinkui 
tamsi migla. Tik retkarčiais pri
klydęs saulės spindulėlis bailiai 
žvilgteri j varganą žemę. O taip 
norėtųsi dar pagyventi binkišku 
100 pavasarių! “Gulbės kelią, 

• gervės kelią, vieškeliu didžiuo
ju, aš važiuoju””. Bet, deja, vys
ta paskutiniai vilties gležnus dai 
geliai šalnos pakąsti. O kiek bu
vo vilčių nelemtąjį 1944 m. ru
denį. Per verdantį Nemuną, per 
liepsnojančia žemę, grįžčiau dar 
kartą priglausti artimuosius. 
Dar kartą pamatyti savąją Že
mę nauja gyvybe alsuojančią. 
Bėt juk ir arų arui nelaisvė pa- i 
kerta sparnus. O ką bekalbėti 
apie save. Skaičiau dienas, mė
nesius, metus, o dabar jau antrą 
dešimtmetį, kalu. O laisvės 
žvaigždė taip dar toli. Kapai. 
Kapai. Ir vėl nauji kapai sveti
mose žemėse. Užgęsta širdys 
viltimi plakusios ir laisvės ry
toju gyvenusios. O kiek supil
sime dar nauių tremties pakelė
se? Bet kas beneš laisvės krivu
lę i atgimstanti kraštą? Eilės 
retėja, o jaunoji karta labai greit 
leidžiama suvirškinti. Gėda klau 
sytis, kaip buvęs Lietuvos in
teligentas giriasi, kad jo vaikai 

moka! Štai tau ir devintinės, po . , __________ ________________ «_
plynių] Šiais laikais lietuvis turi hus tūzai ant taikos stalo, jis Jo dėka, ypač Belgijoj ir 01 an- 
būti iš plieno. Jo negali prira- buvo sustabdvtas ir net atgal dijoj, buvo surinkta tūkstančiai
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Tremtinių kolonijas aptarnaują 
kunigai buvo aprūpinti Volks
wagen tipo automobiliais, ku
riuos — 370 — sūdo vanojo įvai
rūs geradariai. Taip pat jiems

Tas gyvenimas betgi nuolat 
keičiasi iškeldamas vis naujas 
problemas, šiuo pokario metu 
Europoje ypač buvo ir tebėra 
aktuali tremtinių problema. Ji 
buvo, tiesa, sprendžiama tarp
tautiniu mastu, tačiau pilnai su
tvarkyta ji nebuvo. Daugybė 
tremtiniu liko įkurdinti Ameri
kos ir Australijos žemynuose, 
bet dar daugiau ių liko Europo
je, ypač Vokietijoje, kurios va- ' ...
karinei dalv buvo susitelkę net kurioms navesti visi virtuves 
16 milijonu! Ju tarne atsidūrė r”nesČiai. Dvasinis ir vyriausias

įsipareigoję savanoriškai dirbti 
tremtinių statybai bent dvi sa
vaites per metus. Atsirado tokių 
savanorių apysausis būrys iš stu 
denta, tarnautoju, ūkininku ir 
darbininku. Jie drauge su nau
jakuriais ir specialistais ėmėsi 
darbo, kuri savo aukomis gau- 
riai narėrnė plačioji visuomenė, kelią, kiti — pasilikti prie savi-

Mielai Poniai ONAI INDRELIENEI ir šeimai, ‘ 
mirus brangiam vyrui ir tėvui a.ą. JONUI INDRELEI, 
gilią užuojautą reiškte '

A. O. ir J. Kanapkai.

HM

Šitaip tvarkosi
Paprastai viename statybinin

ku būrvie turima 20-30 kataliku 
vvru. 17-30 m. amžiaus, pajėgių 
Hirbti fizini darba. Tautybės at- 
žvilmu būrvs būna tamfautinis: 
žiūrima kad du trečdaliai būta 
užsieniečiai Kalbama x,ietos pv- 
ventojų kalba. Įkurdinami jie 
kartu didesnėse. patalpose, o 
maista gamina dvi slaupvtojos.

rvtiniu Vokietijos sričių gyven
tojai išvaryti iš savo namų. Tų 
tremtiniu įkurdinimas tapo vie
na sunkiausių problemų, juoba, 
kad vakarinė Vokietija ir taip 
jau tvirtai apgyventa. Bonnos 
vvriausybė darė ką galėdama 
padėti tremtiniams, tačiau to to
li gražu neužteko. Liko dideli 
plotai ir pačių tremtinių suma
numui ir privatinei iniciatyvai.

1948 m. bažnytinė katalikų 
vadovybė pavedė vienuoliui 
premonstratiečiui Werenfried 
van Straaten. olandui, organi
zuoti tremtiniams pagalbą Vak.

kinti nei aukso grandinėmis. Ne 
riebūs pietūs, stora piniginė ir 
patogumai gali "mus skaudinti, 
kai Tauta šaukiasi. Geras šis 
kraštas, geri būkime jo pilie
čiai bet pirmoji pareiga Lie
tuvai Nenuraminsi sąžinės pa
siuntęs siuntinį, ar įmetęs dole
rį šalpai. Jie trokšta laisvės, 
kaip žuvys vandens. Ne duonos 
gabalu tą troškulį nuraminsi. Už 
laisvę ten tūkstančiai miršta 
neklausdami atlvginimo. Pui
kiai žinodami, kad jų kūnai bus 

inami, o kapų niekas neži
nos. andien visa Lietuva virto 

 

šventuoju kapinynu, nes kan-

1 __ ' ♦

Šventoji Lietuva! šis žodis bran 
gesnis už viską. Kas jo lengvai 
išsižada, tas menkas ir šio krašto 
čilietis. Prigimtimi prekiauja 
tik niekšai. Tu jo pirmas išsiža
dėsi, jei neteksi tik dalies turimų 
patogumų. Jei nauja depresija 
pažiūrėtų į akis, tikiu, kad tada 
prisimintume! pavasarį tėvynė
je.

Per dvylika metų vien juodi 
puslapiai. Mažos prošvaistės, bet 
po jų seka dėmė. Teheranas. Jal
ta. Potsdamas. Ligonių ir senių 
suvažiavimai. Gera užkanda. Ne 
bloga taurė. Tik be nervų. Be 
ginčų. Vėl naktis bus be miego. 
Geriau pasirašyti “taikos” met
menis. Naujos aukos raudona
jam dievui. Visi grįžta paten
kinti, o ikrų keliolika kilogra
mų seka per kurjerius. Tikrai 
malonios konferencijos. Jie to
kie “nuolaidūs”, paslaugūs. Taip. 
Jūsų ramus miegas atėmė mie
gą 100 milijonų. Pasaulis • neiš- 
gers tiek šampano per šimtme
čius, kiek ten kraujo nekaltų 
aukų... Ir dar šypsenos. Nau
jos. Pergalės nerasi nei Ameri
koj, nei Anglijoj. O Sovietuose 
jų pilna. Vienas verčia, kitas sta 
to. Ant jų, gal būt, greit tupės 
naujų šypsenų “didvyriai”. Že
nevos ... London... kas jas su
skaičiuos, konferencijų laimėto
jai.

Bet kas pasidarė: Vakarų nu
galėtoj ams. Šilkinė virvelė ver
žiasi. Stinga oro. Šypsenų maža. 
Užgaunamos svarbiausios arte
rijos. Braška imperijos kūnas. 
Nepasislėpsi už gerų naktų mie

Vašingtono gražintas. Kur per- tonų maisto, drabužių, apavo, 
gale Korėioie ir McArthuro pla- — 
nai? įsakymas nejudėti. Ir šis 
vienas iš geriausu pasaulio stra
tegu liko.... paprastu firmos va-
riu. Žiauru. kad kada tari būti\w 
telkiamos jėgos, jos išsklaido- buvo parūpintos kilnojamos kop 

lytėlės, su kuriomis jis galėjo 
pasiekti ir tolimuos užkampiuos 
apgyvendintus tremtinius.

Reikia namų
Si pagalba buvo betgi praei

namo pobūdžio, nes liko neiš
spręstas klausimas — kaip ap
rūpinti tremtinius namais ir baž 
nyčiomis. Apsisprendusieji pasi
likai ^V. Vokietijoje ėmėsi pątys 
statytis sau namelius, >et pa
matė; kad be svetimos pagalbos 
tai sunkiai įveikiamas dalykas, 
ypač tiems, kur stinga pajėgių 
darbo rankų. Tada tremtinių pa
galbos organizatoriams atėjo 
mintis steigti statybininkų ordi
ną. 1953 m. ta mintis liko įvyk
dyta įsteigiant specialią bendri-

mos.
Kai visos kančios, kraujas, 

aukos yra biurokratų segamos 
j bvlad. atsiunčiamas naguodžian 
tis raštelis. O mes ji liaunsinam. 
Prisimena Fisenkowerio žodžiai 
nn oirmuiu laimėiimų, kurie pa
kėlė vilti: “Geriau kareivio kup
rinė, negu belaisvio pančiai**; 
Deja, naujos aukos krenta ir 
krenta, \o tp^JaręfVjo^ kuprinės 
nematyti Aštresnis žodis su
skamba, bet tik tyruose. Ir Su- 
ezo bvla liks tik bvla.

Nebeįdomios konferencijos ir 
jų tostai. Nebeidomus divizijų 
mėtymas. Komedija. Paskum 
kompromisinis susitarimas, ku
ri sovietai 100 procentų išnau
doja. R. Medelis.

būrio vedovas — kunigas. Rv- 
tais visi būrio nariai dalvvauia 
io laikomose Mišiole, o vakarais 
— vakarinėse maldose. Progra
mom darbui skiriama 8 vai., po
ilsiui taip nat 8: likęs laikas ski
riama'? religinėms pratyboms, 
aerialinėms naikintoms, pokal
biams si» vietiniais žmonėmis, 
damoms, žaidimams ir pan.

Statybininkai jokio atlygini- 
natvs tari 

primokėti 250 belyti fr., kad pri
sidėtų prie bendrųjų ordino iš
laidu — įrankiams, maistui, ke
lionei ir +1. Jie visa tat daro 
men krikščioniškos pagalbos ve
dami.

Už Vokietnos sienų » 
įsisteigęs statvhininkų ordi

nas Vokietiioie 1953 m. turėjo 
S45 nariu ir tais metais dirbo 
R2.000 darbo valandų. Sekan
čiais metais i’s turėio iau 2000 
nariu, kurie dirbo 169 000 valan
dų. 1955 m. statabininku ordinas 
peržengė Voki^tiios sienas ir isi- 
steieė: B°1 rijoj, Prancūzijoj.
Austriioi. Tais metais ris tarėjo 
3036 narius su 250.019 darbo va
landų.

Pradžioj statvbininkų ordinas 
riboiosi pagalba tremtiniams, 
bet kai peržengė Vokietiios sie
na radr> nagalbos reikaringu ir 
netremtiriu, ypač vietovėse, kur

nlėtė savo veikla kartu įgauda
mas pastovu nagrinda. Taip pat 
ir nariai tu 
žadėdami 1

Mo nrisitrikvti naši- 
į šios rūšies Dievo 

irvislm Laikui. 
ISSUaiKVtl, 

nriimami r°riai rėmėiai, kurie 
nstva negalėdami dirbti, isina- 
reigoja mokėti metine duokle, 
lygią d^T’’l'os diomi uždarbiui.

Religinis pobūdis
Statybininku ordinas savo 

veikla pradėio krikščioniškos 
meilės pagrindais ir savo tikslą

DR. VYDŪNO PREMIJOS VAJUI ĮPUSĖJUS
Pavasarėjant MLB D-jos C. 32. 

Vald. Kanadoje ėmėsi iniciaty-; 
vos suorganizuoti Maž. Liet. Li- j 35’ 
teratūrinę premiją. Ėmėsi ji to 36’ 
darbo nei cento kasoje neturė-: 37.

žimo darbą sėkmingai baigti. Č. 
Valdyba tvirtai tikėjo, jog mū

tos santvarkos, lengviau pride
rinamos prie dabartinių sąlygų 
Matyt, ryšium su tuo atsirado 
naują to paties ordino šaka,-kuri 
pasuko aiškiai tradiciniu vie
nuolijų keliu, įvesdama įžadus, 
noviciatą ir pan., nors neatsisa
kydama ir nauių vienuolinio, 
tiksliau sakant, bendruomeninio 
gyvenimo formų.- Šio ordino - 
vienuolijos nariai turi atlikti 
noviciatą, pasiruošti statybinin
ko darbui ir duoti keturius įža
dus: skaistybės, paklusnumo, 
neturto ir pasiaukojimo vargs
tančios Bažnyčios — “Kirche in 
Not” — labui, šie įžadai duoda
mi tiktai vieneriems metams ir 
gali būti atnaujinami. Ordino 
noviciatas yra škrajoiantis

Gerb. p. ONAI INDRELIENEI ir artimiesiems, 
jos vyrui JONUI INDRELEI staiga mirus, reiškiame gi
liausią užuojautą

Ramanauskų šeima.
Oakville, Ont.

Poniai ONAI 1NDRELIENEI ir šeimai,
mirus brangiam vyrui ir tėvui A/A. JONUI INDRELEI, 
nuoširdžią užuojautą reiškia

tyti į įvairias vietoves kaip va
dovai kitiems savanoriams sta
tybininkams.

Originalus posūkis
Statybininkų vienuolijos atsi- 

radimas šiuo metu yra naujas,
jis. ypač vasarą, keliasi ten, kur j originalus posūkis krikščioniš- 
vyksta statybos darbai:nors j kame gyvenime. Jis skelbia so- 
dvasmis ir profesrns nasiruosi; cialfo ■ K Bažnyčios tiesą nebe 
mas .niekad nepaleidžiamas is teorijomis, bet darbu; jis duoda 

ne įprastinę išmaldą, bet asme
ninį pasiaukojimą; Šia iniciaty
va jau pasinaudojo šimtai šei
mų, neturėjusių pastogės ir apie 
12 dievnamių. Ateityje, žinoma, 
ja pasinaudos dar daugiau pa
galbos reikalingųjų. Tiesa, šio 
ordino vyrai, palyginti su bena
mių daugybe, visko neaprėpė ir 
negalės aprėpti, bet svarbu, kad 
atsirado pajėgus branduolys

mas , niekad nepaleidžiamas iš

Pirmieji šios ordino šakos kan 
didatai priimti 1956 m. vasario 
mėn. Jie suskubo jau įsirengti 
viename sename dvare, šv. Flo
rijono vietovei, dievnamį ir du 
nameliu. Čia jie tarės savo cent
rą žiemos metu, šią vasarą jie 
buvo išvykę Belrijon, kur statė 
seser. klariečiu vienuolyną. 1957 
m. jie duos įžadus ir bus paskirs-

Vertė P. BRAKAS

Masiokų šeima.

žmonių, kurie iš naujo parodo, 
kur ieškoti gyvenimo prasmės, 
būtent; Dievo ir artimo tarny
boj. J .. u

Prie to- branduolio reikia pri- 
skaityti ir kitą : panašų;. sąjūdį 
Prancūzijoj — vadinamą Em
maus grupė, vadovaujamą Abbė 
Pietre, kuris populiariai vadina
mas “skudurininkų, tėvu”. Šis 
sąjūdis-irgi organizuoja, namų 
statybą vargšams bei bena
miams krikščioniškos artimo 
meilės pagrindais ypač Pary
žiaus priemiesčiuose, kur didelis 
nuošimtis darbininkų yra komu
nistų įtakoj. Emmaus sąjūdžio 
grupės įsisteigė jau Kanadoj ir 
P. Amerikoj. Jo vidinė santvar
ka irgi dar nėra išsikristalizavu
si, tačiau tari daug panašumo į 
tradicines vienuolijas. Pr. G.

Iki paskutinio
(Pabaiga)Thunderbolt sminga į mane, i 

Atidaro ugni. Mano širdis susto- i 
io plakusi, ir nors tai buvo tik j draueus: 
kelios sekundės, bet man atrodė ’ —Voulez-vous aider moi trou 
amžiai. Pakeliu rankas ir užsi- ver mes camerades. 
dengiu veidą. ..

Pro šalį! k aiškina. Amerikiečių šarvuotas
Jis suka aplink ir šaudo link - dalinys su Sherman tipo tankais 

Ickes. Matau, kaip mano drau- Vos už virš mylios. Tačiau 
eras susmunka be gyvybės. Varg mes turime būti labsi atsargūs, 

nes apylinkėje dar vra pilna pa
vienių vokiečių dalinių. Kauty
nės vyksta aplink. Ištikrųju ga
lėjau girdėt griaudžiant pabūk
lus. ’ ? ,■

— Voulez-vous aider moi trou

Tuč tuojau jie man viską pa-

į me plentą. Jis buvo tiesus kaip 
j strėlė ir turėjo daugelio myliu 
i matomumą. Kairėje pusėje vėl 
I tratėjo keletas kulkosvaidžių.

Pirmieji trys palydovai vėl 
atsargiai peršoka plentą. Dičkis 
žengia du, tris žingsnius paskui 
atsisuka, i mane. Mūsų akys su
sitinka. Galiu tarti, kad jis ma
ne atpažino. Turiu pranykti. Da- 
bar ar niekad. Kitos progos ne
bus.- ■ J . ;

Kaip stirna šoku, atgal link 
miško. Dičkis seka paskui, jo 
draugams nespėjus dar susi-:

šas Ickes'
Koks negarbingas ir šlykštus 

kariavimo būdas! Teisybė, ka
ras ne futbolo žaidynės. Bet vis
dėlto yra ir toks dalykas kaip

■ garbingas ; ar -tiesu?- kariavimo 
būdas: a

Nusileidau miško aikštelėje. 
Jokio supratimo neturėjau, ar 
aš radausi vokiečių pusėje ar už 
priešo linijų. Todėl tuojau pasi
slėpiau tankiuose krūmuose.

Viršuje, amerikonai nuskrido 
i vakarus. Yra nuostabus daly
kas galėti lengvai atsidusti ir 
duoti' įtemptiems nervams pa
ilsėti: Užsidegu cigaretę ir atsi
gulu augštielninkas ant sugleb
to parašiuto, dėkingai traukda
mas švelninantį dūmą .

Atsargos dėliai nuimu antpe
čius ir įsidedu vokiečių auksinį 
pasižymėjimo kryžių į kišenių. 
Pasitaikė, kad buvau apsivilkęs 
amerikonišku odiniu lakūnų 
pusšvarkiu, sportiniais tamsiai 
mėlynais marškiniais, bespalvė
mis kelnėmis ir juodais papras
tai^ batais. Visa išvaizda buvo 
taip, ne prūsiška, kad niekas ne
galėjo iš išvaizdos atpažinti ma
nyje vokietį.

Greitai pasirodė, kad atsar
gumas neprošalį. Maždaug už 
penkiolikos minučių pastebiu 
keturius prancūzų civilius ki
tame aikštelės gale. Jie smarkiai j 
kalba ir mosikuoja rankomis. Iš 

KJ f >~l. • a jk A v AL4 VA A 1b A A VA VA VA VA .

to, kiek pamenu iš mokyklos, fgS jjn^ Bet kaip atsipalaiduoti

Aūgščiaušižs iš prancūzų,-^?-i bai nesimpatiškai atrodąs tipas, kelia automatą ię sauna. Krln- 
tu uz mažo žemes pakilimo. Kųl 
kos sminga aplink mane į žemę.

Apkaba pasibaigė. Jam reikia 
i momentui nukreipti akis nuo 
manęs, kad ją pakeistų. Kaip 
tik užteko laiko išsitraukti pis
toletą ir atspausti saugiklį. Ša-- 
ku link , didžiojo kai jis kelia sa
vo ginklą ir šaunu vieną šūvį. 
Jis susmunka su kulka galvoj:

— Užuojautos, drauguži, bet

nešėsi vokišką automatinį pis
toletą. Negaliu pakęsti jo žvilgs
nių. įtartinai tylus iis-liekasi už
pakalyje. Ar jis abejoja mani
mi? .■

Einame per tankų mišką kol 
prieiname geležinkelio pylimą. 
Pasigirsta staigus tratėjimas iš 
vokiško kulkosvaidžio, atrodo 
MG 45. Trys prancūzickai prie
kyje krinta ant žemės. Augšta- 
sis banditas pasilieka stovįs, tas, kuris pirmas pataiko, gyve- 
Matomai jis nusprendė, neišleis- na ilgiau...
ti manes iš akių. Iš kitos pusės 
geležinkelio girdisi sunkaus 
tanko variklio burzgimas.

Klausiu į kur ši linija eina.
— Amiens.
Amiens! Ar iš tikrųjų aš ga

lėjau taip toli per dvikovą į va
karus nuklysti? Jau kuris laikas 
miestas buvo amerikiečių, ran
kose. Neturiu jokio noro sekan
čią karo dalį prasėdėti kur nors 
belaisvių stovykloje šiaurės 
Amerikoje. Sužinau, kad arti
miausias miestas yra Nesle. 
Somme kanalas turėtų būti kur 
nors į šiaurę. Pagal rytinį pra
nešimą, jis dar laikomas mūsų 
pajėgų^ Privalau keliauti šiau-
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Kun. A. DeksnyS, E. St. Louis 
J. J. B., Mich. ..............
MLBD Waterbury skyr.. Conn 
Kun. M. Valadka, Scranton,Pa. 
J. Mikšys, Hamilton, Ont. ... 

_____ ____ _____ L. Janulevičius, Brooklyn.NY.. 
dama, bet pilna vilties ir pasiry- = 38. PL<AS, Clevelondo sk„ Ohio 

’_____________________ “ 39. Vincas Rastenis, Brooklyn,NY..
40- H. Andruška, Brooklyn,NY.....
41. Emilija Railenė, Baltimore, M.

43. MLBD Cleveland© sk., Ohio ...
44. Kun. A. Trakis,' Chicago, III.
45. J. Karvelis, Chicago, III.
46. E. Lengnikas, Hamilton, Ont.
47. V. T. J., Montreal, Que. ........
48. Kun. P. Dagys, Brooklyn, NY
49. MLBD Montrealio sk., Que......
50. J. Vepštos, Chicago, III.......
51. J. Jurgaitis, Hamilton, Ont. . .
52. V. Tamošiūnas, Dearborn 2,M. 5
53. Montrealio Pilies B-vė /Castle

Construction Co. ......... 170
54. Juozas Šarapnickos, St. Catha

rines, Ont. 30

sų Mažosios Lietuvos bičiuliai 42. Jonas Sernas, Hamilton, Ont
kartu su plačiąja visuomene 
karštai pritars ir duosniai aukos 
Mažosios Lietuves literatūros 
praturtinimui. Reikia pasakyti, 
kad nei Mažosios Lietuvos bi
čiuliai nei plačioji išeivijos ma
sė mūsų neapvylė.' Štai garbin
gųjų mūsų aukotojų sąrašas. 
(Antroji tąsa. Gavimo tvarka):

$150
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1-18 Perkelta .
19. Montrealio apyl. liet. Seime-

lio prezidiumas ........... ......
20. J. Dilys, St. Catharines, Ont.
21. Kun. J. Raštutis, Amsterdam
21. Kun. J. Raštutis, Amsterd.,NY
22. A. Gustaitis, Los Angel.,Calif.
23. F. Šlenteris, Wehnen, Vokiet.
24. V. Jonynas, Montreal, Que.....
25. A. Paškevičius, Ottawa, Ont.....
26. Kun. S. Aleksiejus, Dening,NM
27. J. Vilgalys, Middle Village,NY
28. J. Bertulis, Los Angel., Calif.
29. Ignas Končius, So. Boston,Mass
30. P. Narvydas, Brooklyn, NY....
31. Dr. J. Segamogas, Montr.,Que.

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

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

' Saba • Koerting - Blaupunkt
JIE GAUNAMI GENERALINĖJE ATSTOVYBĖJE —

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

Sugriebęs jo automatinį pisto
letą, veržiausi per tankius krū
mus. Šakos .ir spygliai draskė 
veidą. Žuvusiojo draugai atsi
liko.

Pp penkiolikos minučių suti
kau vokiečių patrulį. Jis pri
klausė šarvuočiams. Chauny 
miestelyje vokiečių aviacijos 
dalinio vyresnysis leidžia man 
pasinaudoti savo mašina. Vėlų 
nakties metu parvykau į aerod
romą.

Mano buveinė buvo sena pran 
cūzų pilis. Įėjęs į valgomąjį dar 
radau besėdinčius savo adju
tantą,. gydytoją, vyriausią inži
nierių' ir dar porą draugų.*’'Jie 
mane pasveikino su džiaugs
mingais šauksmais, tačiau. jų 
veidai apsiniaukė kai papasako
jau apie kitų draugų likimą.

Dar man nebaigus buvau pa
šauktas prie telefono. Praneštos 
žinios nelabai malonios. Šarvuo
tas priešo smaigalys yra jau tik 
kelios mylios nuo mūsų. Duodu 
įsakymą pasiruošti persikelti į 
Belgiją.

atsiuntė po $5.00.
Montrealis pirmauja su $419, 

Clevelandas $75, Waterbury 
$50, St. Catharines $35, paminė
tini savo įnašais. Brooklynas, 
Čikaga ir Hamiltonas taip pat 
stengėsi. Tik veikliausios mūsų 
kolonijos — Toronto — beveik 
nepastebėsime aukotojų sąra
šuose. Iš viso gauta iš 27 vieto
vių.

2| Kaip tikėtasi, organizacijos 
- sutelkė daugiausia, būtent $470. 

Montrealio Castle Construction 
Co. tuo tarpu prašoko visas ki
tas draugijas su $170.

Neperdaugiausia nuo organi
zacijų atsiliko pavieniai asme
nys bendru $304 įnašu. Pavie
nių asmenų tarpe pirmauja dva
siškąja su $40 iš 8 kunigų, o po 
jų seka 4 daktarai su $$30. B. 
Abromonis iš Montrealio ir Juo
zas Šarapnickas iš St. Cathari
nes veda aukotojų eiles stam
biausia suma po $30.

Graži pradžia, puikūs rezul
tatai. Visiems mūsų gili pagar
ba! Aukos ir toliau laukiamos: 
V. Pėteraitis, 5155 Bourbonnie- 
re Ave., Apt. 6, Montreal,- Que., 
Canada. MLBD CV Kanadoje.
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Viso $774
Visiems aukotojams nuošir

džiai dėkojame.
Gerokai įkopę į premijos va

jaus antrąją pusę, norime nors 
trumpai apžvelgti iki šiol at
siektus rezultatus.

Didžiausia dalis aukų gauta iš 
Kanados ($493.00). Bet JAV ir
gi nepašykštėjo, sukaupdamos 
$271.00 Australija ir Vokietija

galiu suprasti, kad jie manęs 
ieško, tačiau kiekvienas nori 
pradėti ieškoti skirtingoje pu
sėje. Suvokiu, juos galvojant 
parašiutistą esant amerikoną. 
Visi keturi yra ginkluoti. Ma
tomai jie yra prancūzų pogrin
džio kovotojai.

Griebiu už pistoleto paslėpto 
po švarku. Ketvertukas prade
da apieškoti krūmus. Greičiau 
ar vėliau atradimas yra neiš
vengiamas. Nusprendžiu pasi
tikti.

Jie nustemba mane pamatę, 
bet greit keturi automatiniai 
pistoletai atsikreipia į mane. 
Pats svarbiausias momentas lik
ti šaltu ir gudriu. Iš pačios savo 
temperamentingos širdies gel
mių prancūzai neapkenčia vo
kiečių. Dėlto jų nekaltinu, nes 
jų vietoje ne kitaip jr aš jaus
čiausi. Tačiau jei tie vaikogaliai 
suprastų, kad1 aš vokietis, gau
čiau pilną pilxrą švino taip tik
rai, kaip Dievas sutvėrė mažus 
obuolius.

Taigi, kaip galėdamas šalčiau 
prieinu prie jų ir su galimai 
draugiškiausia išraiška pasisvei
kinu angliškai:

— Hello, boys!
Banditų veidai pamažu atsi

leidžia į šypsenas. Jie palaikė 
mane jankiu. Savo geriausiu 
amerikonišku akcentu labai lau
žyta prancūzų kalba aš prašau 

menių dar nebuvo gavęs niekas. >' jų padėti man surasti savo

nuo tų prakeiktų prancūzų?
Vėl girdėti šaudant sunkiąją 

artileriją. Prancūzai atsargiai 
persikrausto per bėgius ir moja 
man pasekti. Užpakalyje stovi 
didysis draugužis su automatu, 
kad ne jis, aš galėčiau sprukti 
atgal į mišką ir aplinkui pasukti 
šiaurės link.

Už kelių šimtų metrų priėjo-

Džiamborės Fondas Pranešame lietuvių visuomenei, kad per
* fe

LIETUVIŲ ĮSTAIGĄLondono, Ont., liet, kolonijos 
Džiamborės Fondas savo atsi
šaukime tarp kitko rašo:

Šiemet Anglijoje įvyks pasau
lio skautų džiamborė, skautijos 
50 m. sukakčiai paminėti.

Mielas tautieti, argi nenorė
tum kad ir mūsų skautų viene
tas ten dalyvautų?

Kaip skaudu skaityti laikraš
čiuose Džiamborės Fondo mėne
sines apyskaitas. Laisvame pa
saulyje lietuvių priskaitoma 
apytikriai apie milijoną. Saky
sim ne visiems jau berūpi tėvy
nės likimas ir kova už jos būvį, 
bet pusė to skaičiaus tikrai dar 
tebedega tėvynės meile. Ir jei 
ta pusė DFondui paskirtų tik po 
25 centus, tai mūsų mieliems 
skautams tikrai nereikėtų sukti 
galvų, iš kur gauti lėšų tam už
daviniui atlikti

Brangus Tautieti-e, mes bel-

džiame į Jūsų širdis su prašy
mu suprasti reikalo svarbumą, 
kuris liečia ne tik mus čia lais
vėje gyvenančius, bet.svarbiau
sia pavergtą Tėvynę. Paremki
me šį kilnų mūsų skautų darbą, 
paaukokime nors, kaip minėjom 
po 25 centus kiekvienas, kad ne
justame sąžinės priekaištų. Juk 
ir patiems bus malonu vėliau 
vartyti spaudos puslapius ir gė
rėtis mūsų skautų nuveiktais 
darbais džiamborės metu, o mū
sų kenčianti tėvynė tikrai mums 
bus už tai dėkingą;

BALTIC EXPORTING CO
849 COLLEGE ST. (prie Ossington), TORONTO. Tel. LE. 1-3098 

jau galite siųsti savo sudarytus apdraustus
RŪBŲ, VAISTŲ ir KITŲ ĮVAIRIŲ REIKMENŲ

SIUNTINIUS J LIETUVĄ,
Latviją, Estiją, Ukrainą ir Sovietų Rusijos kraštus!

Muitas apmokamas mūsų įstaigoje. Gavėjas nemoka nieko.
Taip pat siunčiame iš Anglijos vaistus žemiausiomis kainomis.

Vaistas iš Anglijos galima siųsti oro paštu iki 20 svarų.
MOŠŲ SKYRIAI: 105 Cannon E., HAMILTON, pas p. A. Joni- 
tį, telef. JA. 8-6686, tuo tarpu siunčia tik vaistus ir maistą iš 
Anglijos

DARBO VALANDOS NUO 9 IKI 7.

Čia Jūs rasite geriausį pasirinki
mą TELEVIZIJOS APARATŲ 
prieinamiausiomis kainomis ir 

geriausiomis išsimokė j imo 
sąlygomis.

Skyriai bei Agentūros visuose 
didesniuose Kanados

Maskva. — 60 metų sukakties 
proga maršalas Žukovas apdo
vanotas Lenino ordinu ir ket
virtąja raudonąja žvaigžde. Tuo 
būdu jis gauna keturgubo hero
jaus titulą. Po Stalino tokių žy- MAVkLa Ja. .^aI.a. ’



I TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
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KLB KRAŠTO TARYBOS SUVAŽIAVIMAS
Nežinau, kokiais šaltiniais “T. 

Ž.” redakcija .naudojosi, priera
še prie mano straipsnio “Porin- 
kiminės nuotaikos” (“TŽ”, lap
kričio 29 d.) rašydama: “Be to, 
ne visai tiesa, kad atstovai iš
rinkti tik savų kolonijų balsais. 
Beveik visų jų maždaug pusė 
balsų yra gauti ne savoje ko
lonijoje”. '

Deja, Gerb. Red., pats dalyva
vau balsų apskaičiavime Hamil
tono kolonijoje ir kaip minėjau, 
penkios pirmos vietos buvo už
imtos penkių Hamiltono kandi
datų ir kiek prisimenu, sekan
tieji, kitų kolonijų atstovai, nuo 
hamiltoniečių buvo atsilikę bent 
60-100 balsų (6, 7 vieta Toron
tu! berods su 105 balsais). Pa
naši padėtis buvo ir Montrealy.

(Red. savo pastaboje rėmėsi 
balsavimo duomenimis. Štai jie: 
pav. kun. dr. Gutauskas iš gautų 
902 balsų savajame Toronte ga
vo 452; dr. A. Šapoka iš 856 bal
sų Toronte gavo 398; p. Kardelis 
iš 806 balsų Montrealy gavo 211; 
p. I. Matusevičiūtė iš 784 balsų 
Toronte gavo 407, hamiltonietis 
p. J. Mikšys iš 578 basų savoje 
kolonijoje gavo 172; St Bakšys 
iš 506 balsų savojoje Hamiltono 
kolonijoje gavo 167 balsus ir tt.)

Dėl atstovų skaičiaus iš apy
gardų, vadovausi daugiau kolo
nijos gyventojų skaičiumi ir tos 
kolonijos rodomu gyvumu KLB 
reikaluose, nežiūrėdamas į bal
savusiųjų skaičių. Juk ir Red. 
žinoma, kad balsuotojų skaičius 
kas antri metai yra skirtingas, 
kaip pav. 1954 m. Toronte balsa
vo apie 550, o Hamiltone beveik 
300. Todėl ir proporciją — To
rontu! 10, Montrealiui 8, Hamil
tonui 6 ir kitoms kolonijoms 6 
— paėmiau.

Norėčiau dar sustoti prie “T. 
Ž.” gruodžio 13 d. žinutės, apie 
įvykusį posėdį Hamiltono ir To
ronto TF skyrių atstovu su VLI 
Ko pirm. J. Matulioniu, palie
čiant VLIKo sesijos sušaukimo 
klausimą Kanadoje — Toronte. 
Tai visikas nesiskaitymas su 
visa Kanados lietuvių visuome
ne, tariantis tokiu svarbiu rei
kalu (juk tai istorinis įvykis!) 
su KLB padaliniais. Be abejo, 
gal VLIKo pirmininkas' jautė 
respektą prieš tuos organus, ku
rie mūsų laisvės kovą remia fi
nansiškai, tačiau TF Atstovybė 
ir jos skyriai tėra tik įrankis tas 
lėšas surinkti iš KLB-nės, augš- 

-čiattsiu organu tenka- laikyti KL 
B-nę. Tad tuo klausimu tiko kai 
bėtis tik sų visa KV ir artimes
nių apylinkių pirmininkais, o 
dar geriau, palaukiant KT suva
žiavimo, kuri gal ir būtų nesiva
dovavusi kolonijos kiekybe, bet 
kokybe, išrinkdama iš savo tar
po net tam reikalui atskirą ko
mitetą. (“TŽ” žinutėje buvo aiš
kiai pastebėta, kad minėtas po
sėdis buvo sukviestas TF reika
lams aptarti. VLIKo sesijos 
klausimas jame buvo tik tarp 
kitko paliestas, jokio sprendimo 
nepadarant, o dalyvavo posėdy 
taip pat ir KLB Krašto Valdy
bos pirmininkas ir Toronto apy
linkės pirmininkas. Red.).

joms propaganda radio ir spau
doje yra labiau prieinama, ki
toms ne. Kodėl mums pasiten
kinti pranciškonų muzikos stu
dijos kambariu, Lietuvių Na
mais bei trumpu skyriumi “New 
Canadians” Toronto Star dien
raštyje! VLIKo sesijos vieta 
yra tik Hamiltone. Prisiminkim 
KT suvažiavimą. Ar nekuteno 
lietuvišką širdį, kada miesto 
centre plevėsavo trispalvė, di
delis įrašas anglų kalba, dešim
tis nuotraukų vietos spaudoje, 
pranešimai per radio? Mums 
svarbu, kad apie darbą Lietu
vos augščiausiojo organo suži
notų kuo daugiausiai svetimtau
čių, kad kuo plačiausiai skam
bėtų Lithuania ir Lithuanians.

♦ *
Užsiminęs apie propagandą, 

galvoju, kad ir artimiausiame 
KT suvažiavime šis klausimas 
turėtų būti kiek plačiau išnag
rinėtas. Nurodysiu ir mažą fak
telį. Fabrike susitinku sų šim
tais darbininkų. Ne vienam iš jų 
pasakiau, kad tai, ką Vengrija 
pergyveno šiandieną, mes tą jau 
turėjome prieš 15 metų ir da
bar dar turime. Kaip įrodymą, 
atnešiau Kanados lietuvių, lat
vių ir estų išleistą “The great
est Tyranny” leidinį. Darbinin
kas daug skaityti nemėgsta, 
kalip ir daugumas kanadiečių. 
Pasižiūrėjo į nuotraukas ir jau 
susidarė vaizdą apie nežmoniš
kus komunistų darbus Pabalti
jy. Tad ir kyla reikalas išleisti 
kuo daugiau įvairių antikomu
nistinių leidinių anglų kalba, 
neilgų (10-15 psl.), pavaizduotų 
nuotraukomis. Dar toliau. Turi
me Politinį Komitetą. Savo 
veikla jis nepasižymėjo. Atrodo, 
kad tikslingiau būtų, jeigu tą 
darbą pasiimtų pati KV (per di
delis decentralizavimas stei
giant įvairius —etus), o apylin
kėse būtų įsteigti lig ir propa
gandos skyriai, atsakinėjimams 
atvirais laiškais redakcijoms, 
įvairiais Lietuvą ir Sov. Sąjun
gą liečiančiais klausimais, pa
sirūpinimu bendrai lietuvių pro 
paganda vietos spaudoje, radio, 
televizijoje, knygų įteikime vie
tos bibliotekoms ir t.t. Atviri 
laiškai redakcijų visuomet tal
pinami ir tam reikale yra labai 
plati dirva. Užtenka suminėti 
paskutinius įvykius Vengrijoje, 
olimpiadą, kada spaudoje Mu
rauskas, Mikėnas, Stonkus, Lau- 
ritėnas, Petrauskas, Ūdra, vadi
nami “Russians” ir 1.1. . . .

Arba vėl, Vasario 16 minėji
mai: kodėl negalima būtų kad 
nors didesnėse kolonijose tą die
ną burmistras paskelbtų kaip 
Lithuanian Day? Montrealis at
siekė, Windsoras taip pat, tad 
kodėl kitiems miestams to paties 
nesusilaukti. Vertėtų Vasario 16 
minėjimo klausimą taip pat pa
judinti KT suvažiavime, ieškant 
priemonių į tą šventę pritrauk
ti kuo didžiausį kanadiečių skai
čių, taigi, gal nors trijose dide
lėse kolonijose, subendrinant 
patį šventės minėjimą, kad jis 
būtų įdomus, trumpas ir nenuo
bodus kviestiems svečiams, val
džios pareigūnams, nesupran-

BeKaip žinome, vienoms koloni- tantiems lietuvių kalbos.

abejo, tektų ujati tik reprezen
tacinę vietą — salę, nes nepa- 
slaptis, kad taip vad. dypukiš- 
kos vietos kanadiečių yra ven
giamos, lygiai kaip ir laikraščių 
reporterių. * «

Kr. Tarybos suvažiavimas šau 
kiamas sausio 19-20 d. Dieno
tvarkė panaši į ankstyvesnes. 
Pradėsiu nagrinėti kaikuriuos 
punktus atskirai, eilės tvarka.

Krašto V-bos iždininko prane
šimas. Čia vėl išgirsime, nusi
skundimą kasos menku stoviu. 
O pinigai yra labai svarbus 
veiksnys. Čia daug kaltės tenka 
pačioms apylinkėms, nepajėgiau 
čioms surinkti pilnai nario mo
kesčio ir tuo pačiu neatiduodan- 
čioms % KV. Siūlyčiau imtis 
drastiškų priemonių, uždedant 
kiekvienos apylinkės valdybai 
kontribuciją — metinę duoklę. 
Nesvarbu iš kur jie būtų paimti 
— koncertų, pasilinksminimų, 
loterijų ar kt. pramogų. Gėda 
yra, jeigu 20.000 Bendruome
nės organas^pegali laisvai ope
ruoti $2.500-3.000 suma, kuri ga
li būti lengvai sudaryta iš kokių 
5 kolonijų, sakykim 3-jų didžių
jų, plius Winnipegas ir Niaga
ros pusiasalis, įjungiant dar 
Windsorą.

Kultūros Fondo reikalu, iš 
anksto norėčiau pasakyti, kad 
KV turėtų pakviesti šiame klau
sime pasisakyti p. St. Gabaliaus-. 
ką, kurio samprotavimai buvo 
iškelti 1956 m. liepos 1 d. Čika
goje ir dalinai tilpę Draugo li
teratūros priede ir NL. Tai gra
žus projektas, vertas įgyvendi
nimo visame lietuviškame pa
saulyje. Dar norėčiau pridėti sa
vo ankstyvesnį sumanymą — 
tai apdedant visų parengimų bi
lietų kainą Kultūros Fondo mo
kesčių, kokiais 5 c. nuo bilieto. 
Lietuvis (ar net svetimtautis) 
einąs į parengimą mokėdamas 
pav. $1 neapsisunkins savęs pri
dėdamas dar 5 centus. Per visą 
Kanadą kiekvieną šeštadienį iš 
parengimų susidarytų graži su
ma. * *

Inž. P. Lelis, rašydamas apie 
VHI-tą BALFo seimą (TŽ, 1956. 
gruodžio 13 d.) siūlo KLB-nės 
Šalpos Fondui įsijungti visu 100 
% į BALFą. Esu tam griežtai 
priešingas, nes 1. jame jaučiama 
per daug diktatoriška ranka, ką 
galėjo ir p. Lelis iš suvažiavimo 
susidaryti vaizdą, 2. tai yra dau
giau JAV lietuvių organizacija. 
Malonu, kad Kanados ŠF atsto
vas dalyvavo BALFo suvažiavi
me, pastebėdamas organizaci
jos geras puses. Linkėtina, kad 
p. Lelis KT suvažiavime juos iš
keltų, bet palikdamas mūsų ŠF 
tokioje formoje, kokioje jis ir 
dabar yra.

Vasario 16 gimnazijos būrelių 
pranešimas priklauso prie ŠF 
punkto, tad astkiru klausimu 
K V nereikėjo įrašyti.

Tautos Fondo reikalai. VLIKo. 
pirmininkas, savo pasikalbėji
muose su TŽ ir NL korespon
dentais nusiskundė, kad TF su
renkamos aukos yra per mažos 
mūsų svarbiesiems Tėvynės rei
kalams. Šiuo reikalu daug ne
kalbėsiu, tikėdamas, kad buv. 
Hamiltono TF sk. vedėjas p. St. 
Bakšys nurodys kelius, kuriais 
buvo einama Hamiltone suren
kant iš 1.200 asmenų kolonijos 
(įskaitant ir nedirbančius) be
veik pusę visų Kanados aukų 
TFondui.

Kiti KT suvažiavimo klausi
mai yra daugiau formalinio po
būdžio, tad subendrinant viską 
ir pridėjus kaikurias sugestijas, 
trumpai galima būtų padaryti 
šias išvadas:
1. KT rinktina tik apygardomis,
2. Kanados ir JAV lietuvių Dai
nų šventė rengiama Toronte 
1958 m. 3. V-toji Kanados Lietu
vių Diena įvyksta Hamiltone, 
4. KLB užregistruojama Kana
dos sostinėje. 5. Išleidžiama 
Kanados Lietuvių Istorija. 6. 
Šaukiama daugiau bendrų posė
džių JAV ir Kanados K V. 7. 
Tampresnis ryšys KV su apyl. 
valdybom, aplankant visas apy
linkes. 8. Nors vienas bendras 
posėdis apyl. pirmininkų su KV. 
9. Propaganda. 10. K V sudaro
ma iš Toronto ir Hamiltono ats
tovų. 11. Pasaulio Lietuvių Sei
mas. 12. Siuntiniai ir bendrai 
šalpa mūsų tautiečių Lietuvoje 
ir Sov. Sąjungos plotuose. Tuo 
reikalu, gal tektų susirišti ŠF su 
kitom tautybėm.

Malonu būtų, kad KT suva
žiavimo reikalu, pasisakytų ir 
daugiau mūsų tautiečių, tuo pa
čiu palengvindami KT suvažia
vimo darbą. K. Baronas.

Varšuva. — Pagal statistikos 
biuro duomenis Lenkijoje esą 
per 515.000 mažumų. Jų tarpe 
25.000 lietuvių — Augustavo ir 
Suvalkų pavietuose. Daugiausia 
ukrainiečių — 150.000, gudų — 
100.000, žydų 90.000, vokiečių 
65.000, slovakų 35.000, čekų 30.- 
000, čigonų 20.000.

Tautos Fondo Atstovybė patikslina
1. Netrukus vėl švęsime di

džiąją mūsų visų šventę Vasario 
16-tąją. Jos rengiamųjų minė
jimų pelnas, pagal nusistovėju
sias visose organizacijose tra
dicijas ir pagal VLIKo bei KLB 
aplinkraščius skiriamas T. Fon
dui. Kaikuriose Kanados lietu
vių kolonijose. pasireiškė ten
dencija šias nusistovėjusias tra
dicijas diskutuoti. Aiškinama, 
kad ir šios šventės pajamos, 
kaip ir visų kitų parengimų, bū
tų paskirtos kolonijos vietos rei
kalams. Malonu, kad daugumas 
mūsų tautiečių Kanadoje atjau
čia kovojančios tautos didžiuo
sius uždavinius ir Vasario 16-ją 
laiko solidarumo ir didžiosios 
aukos diena. Kiekvienas, skir
damas auką žind, kad ji eina T. 
Fondan, o per jį įgalina mūsų 
veikėjus laisvajame pasaulyje 
garsiau kelti Lietuvos laisvini
mo bylą ir viltį nešančias žinias, 
radio bangomis persiųsti už ge
ležinės uždangos. Netenka pla
čiau aiškinti T. Fondan skiria
mos aukos reikšmę, tai žinome 
kiekvienas. Todėl visi lietuviai, 
kur kas begyventume, organi
zuotai grupėmis ar pavieni, be 
diskusijų skirkime ir siųskime

Metams pasibaigus įprasta 
pasverti prabėgusias dienas. 
Ypač, kada mielasis “TŽ” bend
radarbis Almus sakosi laukiąs 
“ką p. Sirvydas pasakys” dėl jo 
“lietuviškų apmąstymų”.

Darbštaus Almaus ir jo bend
raminčių (G. Galvos, Pr. Alšė- 
no, Al. Gimanto ir kitų) metų 
bėgyje paskelbtųjų apmąstymų 
pagrindinės mintys, kaip žino
ma, buvo — Vakarai gyvena 
Wagnerio operos Gotterdamme- 
rungą (galybės nykimą), Va
šingtone užsienio politiką veda 
jei ne bepročiai, tai vaikai, kan
didatai gyvulių vagonams į Si
birą, komunizmo ligą tegalima 
tik kitu pasauliniu karu išgydy
ti, todėl Amerika, visų augštųjų 
principų vardu, turi tuojau, iš 
pasalų ar viešai visomis karo pa
jėgomis pulti Sovietų Sąjungą, 
kurioje jau sustojo veikusi Mai
ronio “mainos rūbai margo 
svieto”.

Mano nuomone, šitokie bevil- 
tingi apmąstymai ypatingos gar
bės “lietuviškumui” nesuteikia. 
Abeejoju ir apie jų lietuvišku
mą, nes pas mu^ " 
nUdškundų.'buff 
atšalą nuo spaudos ir knygų, ne
belanką naujųjų draugijų susi
rinkimų (KLB organų rinkime 
tedalyvavęs 8-tas Kanados lie
tuvių nuošimtis) ir net nuga
ras suka nuo tautos švenčių mi
nėjimų. Viena priežastis bene 
bus ta, kad pabodo klausyti keis 
tai nerealių minčių ir žiūrėti į 
suakmenėjimo pozas.

Donelaitis apie kaizerio valdi
ninkų pedantiškus “urdelius” 
(įsakymus) kaip lietuviams vo- 
kietėti buvusioje Mažoje Lietu
voje rašo:

Žinot visi, kokį mes urdelį 
turim

Ir kaip vyriausybė tą ketina 
pakart, 

Kurs kaip kietsprandis 
šaltyšiaus žodį paniekins.

Almus džiaugiasi protestantų 
dekano karštais žodžiais apie sto 
vėjimą “už vengrų laisvę iki 
paskutinio vengro”. Jei prie šito 
šaltyšiško džiaugsmo aš pridė
čiau, kad Almus ir bendramin
čiai už Lietuvos laisvę stoja iki 
paskutinio amerikono, rimti lie
tuviai prisimintų prosenelių pa
tarlę, kad karšti žodžiai blynų 
neiškepa. Patarimas “septynius 
kartus ' priderink, tik vieną 
kirpk” tinka ir siuvėjui ir

Skaitytoji; balsai
Gerbiamas Redaktoriau,
Gruodžio 13 d. Nr. 50 “TŽ” til- 

pęs rašinys “Artimesnių ryšių 
beieškant” atkreipė mano dėme
sį. Atsiliepdamas drįstu pa
reikšti savo pageidavimus, kas 
būtų talpinama šio laikraščio 
skiltyse.

Daugiau Kanados vyriausy
bės potvarkių, liečiančių pilie
čių ir nepiliečių teisinę padėtį, 
pašalpų gavimą, tuo atveju kai 
išsibaigia laikas gavimo" pašal
pos per datbo aprūpinimo įstai
gas. Ir kitų sričių teisiniais klau
simais. Yra naudinga žinoti įs
tatymus bei kokius reikalavi
mus stato vyriausybė steigiant 
naujas pramones ar prekybos 
įmones.

Čia nurodžiau savo pageidavi
mų tik pavyzdžius. Tačiau, ma
nau, kad spaudos bendradarbiai 
rastų kas aktualiausia mums 
lietuviams žinotino teisės sri
tyje. Tiesa, retkarčiais lakraš- 
čio skiltyse pasirodo žinučių iš 

ir kt, bet mano pageidavimas 
būtų šį skyrių laikraščio skilty
se kiek praplėsti arba duoti kiek 
dažniau. Naudinga būtų žinoti 
ir kaip nupirkti, ne tik auto, bet

savąją auką tik Tautos Fondui
2. Visoms Kanados lietuvių 

TF Atstovybėms kolonijose VLI 
Ko Finansų Valdyba išsiunti
nėjo spausdinius radio tarnybos 
išlaikymo reikalu. Atstovybės 
prašomos šią medžiagą kiek ga
lint plačiau paskleisti lietuviuo
se ir rinkti aukas. Būtų didžiau
sias džiaugsmas mūsų tautos pa
vergėjui, jei dėl mūsų paramos 
sumenkėjimo, nutrūktų trijų ra
dio stočių žinių siuntimas į pa
vergtuosius brolius.

3. Keletas atvejų parodė, kad 
Vasario 16-tosios proga neatsi
sako skirti auką ir ne lietuvių 
tautybės, bet iš Lietuvos kilę 
žmonės. Tautos Fondo Atstovy
bė prašo visus T Fskyrius kolo
nijose, kiek tik galimybės lei
džia, aplankyti buvusius Lietu
vos piliečius, paaiškinti veda
mosios kovos reikšmę ir papra
šyti aukos.

4. Surinktąsias aukas, pinigais 
ar čekiais, adresuoti: Lithuanian 
National Fund, 3885 St. Urbain 
St., Montreal, Que., Canada. Ar
ba Tautos Fondo Atstovybės 
Kanadoje įgaliotinio L. Girinio - 
Norvaišos vardu tuo pat adresu.

TF Atstovybė Kanadoje.

NEGESTAS ŽIBURYS TAMSOJE

igus plyšta niu kultūros, gerovės ir politi- 
-"dypukai’r ^*--*^-* ’ -

straipsnių rašytojui
Mušti norint, visada lazdą ra

si, ypač laiškuose Amerikos dien 
raščių redakcijoms, kur Almus 
sumeškeriojo prof. Morgenthau 
pasidžiaugti išvada, būk “ame
rikonai mus į pražūtį veda”. 
Tuo tarpu Amerikoje juk gy
vena ir rimtesnių vyrų.

Pavyzdžiui, George F. Ken
nan, kurį per 5 milijonus skai
tytojų turįs žurnalas “The Sa
turday Evening Post” lapkričio 
24 d. vadina “No. 1 expert on 
Russia”. Kennan buvo Ameri
kos valstybės departamento pa
tarėjas, Amerikos ambasadorius 
Maskvai ir dabar profesoriauja 
Augštųjų Mokslų institute Prin
ceton universitete. Pasikalbėji
me su žymiu žinių komentato
rių, Joseph Alsop, minėtame 
žurnale Kennan teikia šių iš
vadų.

Sovietai, sako, po paskutinių 
įvykių, jau niekad nebeatgaus 
senųjų pozicijų. Pagrindinė prie 
žastis ta, kad siekia išspręsti ne
išsprendžiamą dalyką. Rytų Eu
ropos žmonės gyvena augštes- • « * . f • * " ‘ A W • • •
riių ■ laisvių laipsniu. J ei Maskva 
tuos laipsnius paliktų, rusų pi
liečiai kada nors savo diktato
rių paklaustų, kodėl gi mes ne
galime jų gauti? Na, jei Maskva 
tų laipsnių Rytų Europai neduo
tų, tai atsisėstų ant amžinai ne
ramaus ugniakalnio, kuris bile 
valandą prasiveržtų.

Be to, Kennan sako, komuniz
mo sistema (kaip mūsų spaudoj 
puikiai, gražbyliškai tūkstančiai 
straipsnių per metų eiles išdėstė 
ir dar dėsto) rymo ant didelės 
klaidos — ji klysta pažiūrose 
apie žmogaus įgimtį ir kaip iš 
tikrųjų pasaulis gyvena. Ji 
klysta pažiūrose apie žmogaus 
dvasios pajėgas. Jos visa pasau
lėžiūra viena didelė klaida. Štai 
kodėl, pavyzdžiui, kraštai, kur 
seniau duonos netrūkdavo, da
bar komunizmo sistemoje jos 
niekad neturi užtektinai .

Raudonoje imperijoje šian
dien, sako, veikia dvi istorinės 
pajėgos. Viena siekia išlaisvin
ti tautas iš Maskvos kontrolės. 
Čia net vietos komunistai pade
da. Kita siekia iškovoti pilie
čiams asmens ir sąžinės laisvių. 
Čia komunistai stoja prieš, bet 
jie mažumoje. Kennan sako: 
“Kas nutiko Vengrijoje ir Len
kijoje bene bus irimo pradžia, 

ir namą, ūkį ar kitokį turtą 
be pasitaikančių apgavysčių. O 
gal būtų dar naudingiau, išleis
ti leidinį knygelės formos, kai
po teisės patarėją. (Mūsų žinio
mis toks leidinys yra ruošia
mas. Red.).

Kitas pageidavimas: tai laik
raščio atkarpoje duoti feljetonų, 
romano ištraukų ir kt. Juk tai 
yra mėgiama ne tik jaunimo, 
bet ir subrendusių skaitytojų. 
Juo labiau tai būtų naudinga 
jaunimui, tolstančiam nuo lietu
viško spausdinto žodžio. Mano 
supratimu tik tokiais atkarpoje 
duodamais rašiniais ir galima 
papildyti skaitytojų prieauglį, 
kuris sumažės, kai tik išmirs tie 
skaitytojai, kurie yra dabar pre
numeratoriai.

Tai tik tokie yra mano pagei
davimai ir samprotavimai dėl 
mūsų lietuviškos spaudos. Jos 
patobulinimui ir skaitytojų pa
didinimui reikėtų daryti viską, 
kas galima jau dabar. Kada pra
dės rodytis virš minėti ženklai 
bus per vėlu taisyti.

Reiškiu gilią pagarbą ir siun
čiu kalėdinius sveikinimus Jūsų 
laikraščio darbuotojams.

Informacijos reikalai netvarkomi
Savo metu kartu su keletu 

kitų mūsų laikraščių bendradar 
bių teko daug energijos ir pa
stangų padėti bandant įrodyti, 
jog lietuviškosios informacijos 
anglų kalba reikalai toli gražu 
nėra sutvarkyti. Per tą laiko
tarpį jau šis tas buvo ir pozity
vaus nuveikta. Turime entuzias 
tingai besireiškiantį mūsų aka
deminio jaunimo kūdikį “Litua- 
nus”, turime ir angliškąją, skur
džios išvaizdos “Eltą”, gal kiek 
geresnį už pasiuntinybės Va
šingtone biuletenį. Bet to dar 
neužtenka. Nebūtinai turėtų bū
ti leidžiami dar nauji leidiniai, 
Į?et esamieji galėtų parodyti 
daugiau lankstumo, rodytis ge
resnės išvaizdos ir turinį pritai
kyti dienos reikalavimams ir 
įvykių beveik kas valandą besi
keičiančiai raidai.

Kad šis mūsų teigimas nėra iš 
piršto išlaužtas, geriausiai liu
dija kasdien matomi faktai, jog 
mūsoji - informacija angliškai 
kalbančiam pasauliui yra tik ne
žymi-ir tiek neefktyvi, jog net 
tomis' dienomis, kai sovietams 
viešai rėžiami gana skaudūs pro 
pagandiniai antausiai, mažiau
siai naudojamasi faktais iš Lie- 

irimo, kuris persimes į Rusijos 
gilumą. Gali būti, tai pirmas 
ženklas didelio sukrėtimo ko
munizmo pasauliui, kurį gali 
būti paseks bruzdėjimas ypatin
guose kraštuose, kaip, pavyz
džiui, Pabaltijo valstybėse arba 
Ukrainoje”.

Kennan nekalba apie pasauli
nį karą arba' Amerikos vedimą 
mūsų į pražūtį. Karo nesiūlo 
žmonijai nei Šv. Tėvas savo pas
kutiniame žodyje per radiją. Jo 
nesiūlė nei Amerikos vyskupų 
suvažiavimas Vašingtone. Karu 
Vakarams gydytis nepataria nei 
anglas istorikas Toynbee, kuris 
savo ”A Study of History” pa
vaizdavo kaip karas sunaikino 
20-tį ar daugiau žmonijos iki- 
šiam Sukurtų civilizacijų. ..

Kennan rusus sykį palygino 
su girtu mušeika, kuris veržia
si į visas viešbučio koridoriuje 
esamas kambarių duris. Jis įsi
laužia betgi tik į neužrakintą
sias. Vakarų durys gerai užra
kintos. Komunistai nelaimėjo 
Italijoje ir Prancūzijoje. Ko
munizmo pasaulyje jaunimas, 
studentai ir inteligentija siekia 
ne didesnės partines diktatūros, 

(Nukelta į 7 psl.) 

Ir “Liaudies Balsas” išdrįso
Pastebimai keičiasi ir lietu- į septynmetės mokyklos direkto- 

viškųjų raudonųjų nuotaikos. į rius uždirbąs 1200 rub., moky- 
Net ir “Liaudies Balsas” jau -1 --- --x------ 4—- •
kaiką išdrįsta parašyti, kas jo. 
skaitytojams parūpsta. Štai 
gruodžio 7 d. numery paminima, 
kad Kanados komunistų parti
jos vadai suskilę ir nerandą vi
siems priimtinos programos, 
dėlto dalis nebeiną į Centro Ko
mitetą. Mat, esą žmonės prade
dą galvoti. Anksčiau, girdi, “ly
deriai žiūrėjo į Staliną ir kitus 
lyderius, o Kanadoje buvo ten
kinamasi tuo, ką Tim Buck pa
sakys ar parašys...”

Kitas autorius (Radzevičius iš 
Winnipeg©) net drįsta pakriti
kuoti dabartinės Lietuvos gyve
nimą. Pasiremdamas brolio vai
ko laišku, jis priekaištauja, kad 
ten netik sunkus gyvenimas, bet 
ir didelė nelygybė. Kai kaimo

Vyry ir moterų rūby siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS

Čia rasite visiems sezonams didžiausią pasirinkimą iš naujausių 
moderniškų angliškų medžiagų. Vyrų ir moterų kostiumams ir 
paltams. Augščiausios klasės rankų darbas Toronte. Naujausi 

modeliai. Žemiausios kainos.
Taip pat čia gausite siuntimui j Europą geriausių angliškų me

džiagų nupigintų net iki 50 procentų.
1299 DUNDAS ST. W. - TORONTO, ONT 

Tarp Dovercourt Rd. ir Lisgar.

Siuntiniai be muito
ir į Lenkiją! Pranešame savo klijentams, kad pasidarėme 
autorizuotu dealeriu PEKAO siuntinių be muito. Siųs
kite greitai ir užtikrintai per

JANIQUE TRADING 00.
J. KAMIENSKI

TORONTO, ONT., 835 QUEEN ST. W., Tel. EM. 4-4025
Skyrius Edmontone, Alta., 

10649 — 97th Street, telefonas 2-3839

tuvos (ir kitų Pabaltijo valsty
bių), patyrimais su tais pačiais 
raudonųjų grobikais. Be abejo, 
čia yra prisidėjusios ir kitos ap
linkybės, bet lietuviškoji infor
macija dar nėra supratusi ar ra
dusi tinkamą kelią, kuriuo būtų 
galima drąsiai pasikliauti ir mū
sų reikalus pristatyti taip, kad 
jie būtų išgirsti ir tinkamai su
prasti tų, kuriems, tas pirmoje 
eilėje ir yra skiriama.

Gera, kad informacijos darbą 
tinkamai įvertina ir kaikurie 
mūsų veiksniai. Su pilnu prita
rimu skaitėme laikraščiuose 
trumpai paskelbtas ALTo pir
mininko pastangas ir pasiūlymą 
savąją informacijos įstaigą pa
grindinai perreformuoti, pakeis
ti pobūdį, perkelti į kitą vietą ir 
jai priskirti kaikuriuos svarbius 
ir būtinus visiems lietuviškiems 
reikalams uždavinius. Deja, ši
tie sveiki pasiūlymai buvo at
mesti ir jais nebūta noro pasi
naudoti. Kodėl? Tuo tarpu daug 
balsų, kurie bent kiek akyliau 
seka informacinį darbą, ir gili
nasi į visas detales sutiks, kad 
dabartinėje formoje ir prie turi
mų išlaidų, visas darbas nėra 
pakreipiamas tąja linkme, kuri 
būtų naudingiausia. Kaip tik 
tuo reikalu neseniai teko persi
mesti mintimis su vienu žymiu 
Amerikos lietuvių veikėju, inž. 
A. Rudžiu, kuris nedvejodamas 
pritarė šių eilučių autoriaus pa
stabai, jog dabartinis mūsų in
formacijos įstaigos darbas tėra 
tik paprasčiausios lėšų eikvoji
mas. Kur ieškoti priežasčių? 
Kodėl svarbusis darbas stabdo
mas, neišnaudojamos progos ir 
būtinybės, kurių tiek gausu šio
mis neramiomis dienomis? Sa
kykim, kad Almus buvo kiek ir 
perdrąsus, teigdamas, jog lietu- 
viškąjame “VoA” skyriuje tesą 
tik trys asmenys, kurie galėtų 
pilnai ir visumoje atlikti infor
macinį darbą, bet gal tas teigi
mas būtų visiškai arti tiesos ki
tose mūsų įstaigose, kurios per 
eilę metų tiek maža progreso 
teparodė, tiek mažai išradingu
mo pademonstravo ir toliau liko 
savajame konservatizmo kiaute 
ir metoduose.

PagaHau, tokiame reikale bal
są turėtų parodyti ir tie, nuo ku- ' 
rių materialinių įsipareigojimų 
priklauso ir visa kaikurių įstai
gų veikla. Nepaskutinėje vieto
je turėtų būti ir balsas inio 
tautiečio, kuris kiekvienai^ me
tais, mažiau ąr_ dąųgiąiLjč ųkoja 
didiesiems'Tailfos reikalai s? '

Al. Gimantas.

tojai po 900 rub., tarnai ir tar- ' 
naitės nuo 200 iki 300 rub. per 
mėnesį. O labiausiai autorių py
kina, kad laiške vis minimi tar
nai ir tarnaitės bei privatiški 
šoferiai. Ten esą daug pamink
lų statą, bet girdi, pirma geriau 
pakeltų žmonių gyvenimą. Ir su 
kolūkiais esanti “padaryta dide
lė klaida. Reikėjo tverti kol
ūkius tik iš jaunų žmonių ir vien 
iš savanorių...”

Vargšas Radzevičius dar vis 
tebemano, kad ten žmogus ga
lėtų ką nors daryti laisva valia. 
Juk jei būtų laisvė, tai nebūtų 
bolševizmo, neliktų jo per ke
lias valandas....

O vis dėlto įdomu, kad “LB” 
jau išdrįsta ir tokių straipsnių 
išspausdinti.

t



Paverg toje tėvynėje
Paleistieji iš Sibiro dvasinin

kai toli gražu negali grįžti į ei
tąsias pareigas ir negauna vie
tos. Neseniai lietuvių užsienio 
spaudoje pasirodė žinių, kad į 
Lietuvą būsiąs paleistas ir kan
kinys vysk. V. Borisevičius, bet 
ateina paskiausių žinių, kad jis 
esąs miręs.- Vysk. Matulionis te- 
besilsi Birštone. Vysk. Rama
nauskas prisilaiko Švėkšnoj.

Kaune klierikų iš viso esą 69. 
Kandidatų šiemet buvo 52, bet 
visų nepriėmė, aiškinta, kad ne-, 
są viętos.,. Lietuvoje dvasinin
kai ir tikintieji labai pageidauja 
religinės literatūros. Jiems la
bai patinka gaunami iš Vakarų 
“Lux” leidiniai. Prašyte prašo 
daugiau. Vakaruose išleistais 
Vizgirdos, Jonyno, Petravičiaus, 
Krivickienės ir panašiais leidi
niais gavėjai okup. Lietuvoje 
reiškia didelį pasitenkinimą. 
Siunčiami tos rūšies leidiniai 
nueina .

Mirė evangelikų liuter. kuni
gai: Fridrikas Mengė, 76 metų, 
Žemaičių Naumiesty 1950 m. 
spalio 9 d., eidamas klebono ir 
konsistorijos vicepirm. pareigas.

Erikas Leijeris, 45 m., mirė 
Krasnojarsko koncentracijos 
stovykloje Sibire 1951 m. gruo
džio 31 d. Jis buvo Žeimelio kle
bonas nuo 1929 m. ir Bažnyčios 
Senjoras bei konsistorijos pir
mininkas nuo 1941 m. balandžio 
24 dienos.

Aleksandras Balčauskas, 44 
m., mirė Biržuose 1952 m. sau
sio 24 d.

Ansas Baltris, 69 m., mirė
tingoje 1954 m. sausio 29 d., kur 
klebonavo nuo 1941 m. birželio 
15 d. Nuo 1950 m. balandžio 26 
d. ėjo konsistorijos pirmininko 
pareigas.

Iš koncentracijos stovyklos 
Sibire grįžo Lietuvon kun. Jur
gis Gavėnia, buvęs Jurbarko 
evangel, liut. klebonas.

Evangelikų liuterionių Lietu
voje yra 20 parapijų lietuviškų 
ir 5 latviškos. Parapijiečių besą 
likę apie 25.000, kai 1940 m. bu
vo apie 250.000. Veikia konsis- 

, torija.
Pakelti LTSR akademikais: 

prof. Povilas Brazdžiūnas, fi
zikas^ prof. Kazimieras Baršaus 
kas, fizikas; prof. Jonas Janic- 
kis, chemikas; prof. Pr. Šivic- 
kis, zoologas; I^onstanfenas Jab- 

'lonskis, istorikas.
Nariais korespondentais pa

kelti: Stasys Vabalevičius ir 
Algirdas Žukauskas technikos 
spec.; Ant. Minkevičius ir Jonas 
Dagys botanikai; Juozas Tonkū
nas, Petras Vasinauskas ir Jo
nas Bulovas žemės ūkio spec.; 
Genrikas Zimanas, filosofijos 
spec.

Vilniaus pedagoginio institu
to direktorius J. Mickevičius 
“Tiesos” Nr. 215 (1956. IX. 13) 
nusiskundžia! kad labai lėtai sta 
tomos instituto naujos patalpos. 
Jeigu spartis nebus padidintas, 
tai instituto kolektyvas “dar il
gai neturės normalių darbo są
lygų”- Patalpoms pastatyti nu
matyta 13 milijonų, o per 2 me
tus iš tos sumos “Įsisavinta” vos 
2.100.00 rublių. Vilniaus staty
bos trestas dar liepos mėnesį 
atitraukė nuo statybos darbinin
kus, pagrindinio pastato ir na
mo statybos darbai nevykdomi. 
Švietimo ministerija paskatinta, 
kad “ryžtingiau kovotų už insti
tuto naujų patalpų statybos pa
spartinimą” . 4 .

Veterinarijos Akademijoj pa
statytas dviejų augštų mūrinis 
namas, kuriame Įrengta sporto 
salė, būstas fizinio auklėjimo 
katedrai, sporto klubui ir kt. 
Tuo būdu Vet. Akademijos stu
dentai turi vieną iš geriausių 
Lietuvoje sportinių bazių. Ten 
pat yra ir sporto aikštynas,įku
riame įrengtos aikštelės, šau
dykla. Numatoma įrengti ir fut
bolo aikštė.

Kauno Politechnikos instituto 
statybos fakulteto liet, liaudies

tyrinėtojų grupė, vadovaujama 
architektūros mokslo kandidato 
K. šešelgio, suruošė mokslinę 
ekspediciją į Jonavos, Ramyga
los, Kėdainių ir kt. rajonus. Jos 
metu buvo tiriami, apmatuoja
mi ir aprašomi kaimai ir jų iš; 
planavimas, gyvenamieji namai 
ir kt. pastatai, jų vidaus įrengi
mas, liaudies architektūros bei 
dailės palikimas. (E)

Dūkšto ( Vilniaus krašte) baž
nyčia, kelis metus buvusi už
daryta; 1956 m. rugsėjo 19 d. ga
vo leidimą vėl veikti. Vietiniai 
žmonės rašė prašymus, lankėsi 
pas vyriausybę ir pagaliau jų 
prašymas tapo išklausytas.

Atidarymo proga buvo atvy
kęs net vyskupas ir suteikė Su
tvirtinimo Sakramentą apie 
8.500 žmonių. Iš visų kraštų 
plaukte plaukę žmonės, o dau
giausia buvę iš Gudijos.

Vad. Urugvajaus liet delega
cija gruodžio 2 d. baigė savo vie
šėjimą Lietuvoje. Radijo pra
nešimu, ’’svečiai išvyko į tarybų 
šalies sostinę Maskvą”. Jų išly
dėti Vilniaus geležinkelio stotim 
atvyko “prezidentas” Paleckis, 
jo pavaduotojas Junčas - Ku
činskas, A. Sniečkus, V. Niun
ka, “LTSR užsienio reikalų mi- 
nisteris” Gaška ir kt. Maskvoje 
delegatai buvo išlaikyti apie sa
vaitę. Kokių tai iš tikro būta 
“delegatų”, parodo kad ir šis jų 
mostas. A. Kurklietis, kaip skel 
biama, “Urugvajaus lietuvių įga 
liotas, perdavė istorijos - revo- 

„ Į liucijos muziejui (taip dabar va’ 
■K"re dinamas subolševintas buv. Ka

re muziejus E.) Urugvajaus lie
tuvių vėliavą su komunistiniais 
šūkiais. Vėliavą yra pasiuvusi 
St. Odinaitė, o P. Margenis nu
piešė jai žodžius ir emblemą. 
Drauge Kurklietis perdavė mu
ziejui ir savo archyvą, kuriame 
surinktos žinios apie Urugva
jaus komunistuojančių lietuvių 
dalyvavimą Mopre, Draugijoje 
Ispanijos respublikonams pilie
tiniame kare remti ir kt. (E.).

Asfaltuoja kelius, “švyturio” 
Nr. 16/1956 inž. G. Šapyro ir inž. 
L. Broga giriasi, kad 1960 m. 
Lietuvoje bus apie 2.500 km as
falto plentų, arba 81% viso pa
grindinių kelių tinklo. Per šį 
penkmeti numatyta išasfaltuoti 
apie 1.400 km kelių. Iš tikro taip 
yra vadinamieji “juodieji ke
liai”. Jie įrengiami iš pigaus 
vietinio žvyro, tiesiog ant kelio 
jį sumaišant su bitumu ir už
dengiant papildomu apsauginiu 
sluogsniu. Šiuo metu vykdomas 
ir per porą metų bus baigtas 
Žemaičių plento asfaltavimas 
tarp Kryžkalnio ir Rietavo. Ta
da plati automagistralė sujungs 
Vilnių, Kauną ir Klaipėdą. Kau
no - Jurbarko ruože iki Vilki
jos kelias asfaltuotas, o po treje
to metu pro ten bus galima pa
siekti Klaipėdą, gėrintis miškin
gais Nemuno šlaitais, augštais 
piliakalniais ir lygiomis žydin
čiomis Nemuno klonio pievomis. 
Dzūkuose asfaltuojamas Kauno 
- Birštono - Druskininkų plen
tas, taip pat Pirčiupiu/- Bobriš- 
kio plentas, busimojo Vilniaus - 
Druskininku kelio dalis. Ištie
sus visus Lietuvos asfalto plen
tus. esą, šiuo metu būtų galima 
iš Lietuves pasiekti Maskvą ar 
Prahą, o 1960 m. gale — Uralą 
arba Madridą. Tik Lietuvos gy
ventojai nuogąstauja, ar tie as
faltuoti plentai po žiemos nepa
virs paprasčiausiais duobėtai
siais plentais — žinant visą bol
ševikinę “priešakinę techniką”. 
Skelbiama, kad šiemet statomi 
nauji tiltai per Nerį, Dubysą, 
Nevėžį, Miniją, tik nepasakoma, 
kur konkrečiai ir kokie. (E)

Lietuvos Žemės ūkio Akade- 
demija pripažinta švariausia ir 
tvarkingiausia iš visų “plačio
sios tėvynės žemės ūkio augštų- 
jų mokyklų”. Akademija apdo
vanota “garbės raštu” ir pirmą
ja — 41.800 rublių premija. (E.)

ir

Hamiltono ir apylinkės lietu
viai! Atlikite savo pilietinę pa
reigą gausiai dalyvaudami vi
suotiniame susirinkime, kuris 
įvyks sausio 13 d^ sekmadienį, 
parapijos salėje, 58 Dundum St. 
N. Susirinkimo dienotvarkėje 
numatyta:

1. Susirinkimo atidarymas,
2. Susirinkimo pirmininko 

ir sekretoriaus rinkimai,
3. Praeito susirinkimo proto

kolo skaitymas,
4. Apylinkės valdybos prane

šimas,
5. Tautos Fondo A. sk. valdy

bos pranešimas,
6. Šalpos Fondo valdybos pra

nešimas,
7. Gimnazijoms remti komisi

jos pranešimai
9. Revizijos komisijos prane

šimas,
10. Valdybos ir revizijos komi

sijos rinkimai,
11. Klausimai ir sumanymai,
12. Susirinkimo uždarymas.

Hamiltono B-nės v-ba.
Irgi lietuviškas veikimas...
Gruodžio 23 d. TFA Kanadoje, 

Hamiltono sk. v-ba tarp kitų 
dienotvarkės klausimų turėjo 
apsvarstyti Stasio Baipšio raštą, 
kuriuo jis prašo leidimo patik
rinti TF Hamiltono sk. vykdytų 
1954-56 m. lietuviškų knygų pla
tinimo, vajų apyskaitas. Šio raš
to nuorašą St. Baipšys pasiun
tęs ir TFA Kanadoje Centrui 
Montrealyje.

Skyriaus v-ba nutarė šį St. 
Baipšio prašymą patenkinti, leis 
dama jam pačiam dalyvauti 
KLB Hamiltono apyl. Revizijos 
Komisijai minėtą knygų plati
nimo vajų apyskaitas patikri
nant.

Prisimenant šį sunkų TF sk. 
atliktą darbą, manau, lietuviš
kai visuomenei bus įdomūs šia 
oroga trumpi minėtų vajų duo
menys, savo laiku skelbti spau
doje.

I knygų platinimo vajus, vyk
dytas nuo 1954 m. gegužės 7 d. 
iki rupg. 1 d., turėjo pajamų 
^808.80 (už parduotas knygas)' 
Išlaidų $606.26. Grynas pelnas 
$202.54.

II knygų plat, vajus. 1954 m. 
rugp. 1 - gruodžio 31 d. davė pa
jamų $1207.51, išlaidų $905.16. 
Gryno pelno $302.35.

III knygų plat, vajus. 1955 m. 
sausio 1 d. - 1956 m. sausio 15 d.: 
pajamų $3285.55, išlaidų $2536. 
38. Gryno pelno $749,17. ..

Visi trys vajai: pajamų-$5.301. 
86, išlaidų $4047.80. Gryno pelno 
$1254.06.

Šie visi duomenys yra paimti 
iš TF viet. skyr. kasos knygos ir 
iš bylose esančių vajų apyskaitų.

Grįžtant prie St. Baipšio raš
to, reikia pasakyti, kad tokia 
iniciatyva iš visuomenės tarpo 
yra teigiama ir sveikintina, jei 
yra pamatuota, savo laiku ir yra 
geros valios. Rašantysis nema
no, kad St. Baipšys gerų norų 
vedamas ėmėsi šios patikrinimo 
iniciatyvos. Ir štai kodėl: jis pri
siminė šį reikalą beveik po me
tų ir tada, kada šiuos vajus vyk-

RADIO ir TV 
technikas 

HAMILTONE
A. GARKŪNAS 

taiso radio ir televizijos apa
ratus. Darbas ir dalys garan
tuotos.

Skambinti JA. 8-2682.

Hamiltono ir apylinkės lietuviai 
taupykite ir skolinkitės pas savus

Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdraustos.
Talkos kasa atidaryta sekmadieniais nuo 12 iki 2 vai. p.p. Para
pijos knygyne, 58 Dundurn St. N.*, arba skambinkite iždininkui 
E. Lengnikui, tel. JA. 9-2114, 15 Hotnewood Ave., Hamilton.

Siuskite siuntinius j LIETUVĄ
ir į kitus SSSR kraštus per

SAKAS PARCEL SERVICE,
sent by UKRAINSKA KNYHA

314 Barton St. East, Hamilton, Ont 
TELEFONAS JA. 9-9870

Darbo valandos nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. vak. 
kasdien, išskyrus sekmadienius.

Pranešame maloniam lietuvių dėmesiui, kad gavo- 
. me leidimą atidaryti Ukrainskos Knyhos skyrių 

Hamiltone.
Siunčiame Jūsų pačių sudarytus maisto, drabu

ži!}, medžiagų ir vaistų siuntinius. Pas mus galite 
įsigyti skarelių, medžiagų, švarkų, apatinių ir kitų 
•dalyku žymiai pigesnėmis kainomis.

Siuntiniai iki 19 svarų pilnai garantuoti. Siun
tėjo apmokėti nueina per 6-8 savaites. Daug lietuvių 
jau patys tai patyrė.

1147 MAIN STR. EAST 
TeL LI. 9-3597 arba IX 9-3238

avinįnik ai: ,

ZIGMAS DIDŽBALIS, A. PRANCKĖVIČIUS

Pardavimo ir pirkimo reikalais kreipkitės į mūsų atstovus:

■ r.Į-TTi - - t n

HAMILTON, Ont EDMONTON. Atta.
dę kaikurie asmenys išėjo iš TF 
v-bos ir šiuo metu vykdo dar 
sunkesnį lietuvišką darbą — Lie 
tuvių Namų įsigijimo akciją, 
kuri šiuo metu teikia daug gra
žių vilčių, kad Tautos Namai 
Hamiltone po metų-kitų gali 
būti įsigyti.

St. Baipšiui išspaudos buvo 
žinomi augščiau suminėti rezul
tatai, taip pat puikiai jam žino
ma, kad tas darbas yra beveik 
išimtinai atliktas vieno asmens

aukojant šiam reikalui per du 
metus apie 800 valandų.

Jam, manau, žinoma taip pat, 
kad leidyklos duoda platinto
jams 25% nuolaidos. Paskaičia
vę įneštą TF pelną $1254.06 nuo 
bendros parduotų knygų kainos 
$5301.86, matome, kad pelnas 
sudaro 23.6%, o tik 1.4% išleis
ta važinėjimo ir kitoms išlai
doms. Iš šių duomenų kiekvie
nam geros valios lietuviui ir be 
patikrinimo labai aišku, kad tie 
TF sukelti $1254.06 yra tik dide- kambariais rūsyje ir koplyčia, 
lio buvusių TF v-bos narių pa- kurioje kas sekmadienį buvo lai 
siaukojimo' dėki, vaizdžiau pa- komos lietuviškos pamaldos.
sakius — knygų platinimo agen
tų uždarbis, paaukotas Tautos 
Fondui!!
. Viso to akivaizdoj reikia kon
statuoti, kad St. Baipšio nepa
grįsti įtarinėjimai yra šiuo at
veju labai ardantis lietuvišką 
darbą veiksnys *ir begaliniai 
įskaudina tuos tautiečius, kurie 
tautiniam darbui atsiduoda visa 
širdimi, precizišku teisingumu, 
nesiekdami nei krislelio asme
niškos, naudos. BeabejoJ St. Baip 
šio šios mano mintys nepaveiks, 
bet tas ir ne tiek jau svarbu. Jas 
rašau plačiajai hamiltohiečių vi
suomenei, kad skleidžiami šio 
įvykio^ pasekmėje gandai nepa
darytų įtakos į lietuvišką mūsų 
veikimą, nepalaužtų mūsų tarpe 
pasitikėjimo tais tautiečiais, ku
rie lietuvišką darbą dirba visu 
nuoširdumu.

Šia. proga kreipiuosi į p. St. 
Baipšį ir B-nės Revizijos Ko
misiją, prašydamas visus patik
rinimo davinius ir patį aktą pa
skelbti spaudoje. Sk. St

Šventės laikinai sustabdė NF 
v-bos darbą. Visdėlto malonu 
paskelbti tris naujus narius, ku- komitetas ir Lietuvių Namų di- 
rie paskyrė akcijoms po $100. rektoriai surengė kun. Br. Jurk- 
Tąi Renkys Augustas, Anelė ir šui iškilmingas išleistuves, ku- 
Kazys Blažaičiai ir Grajauskaitė riose dalyvavo beveik visi vietos

bėjo apyl. v-bos, Namų ir Baž- 
nyčios'Tcomiteto- atstovai, įver
tindami kunigo nuopelnus Al
bertos lietuvių gyvenime ir ap
gailestaudami jo išvykimą. Ta 
proga buvo įteiktos lietuvių vi
suomeninės dovanos: pijanino 
lempa ir foto aparatas.

Šiandien Edmontono ir apy
linkės lietuviams nesmagu ku
nigo netekus. Tačiau nenorėda
mi būti egoistais, manome, kad 
kun. Jurkšas didesniame lietu
vių sambūryje yra dar labiau 
reikalingas, o Lietuvių Bend
ruomenė visur yra viena ir ta 
pati.

Kun. Br. Jurkšui išvykus, 
Edmontone jaučiama tuštuma. 
Kas ją užpildys? Laukiame nau
jo kunigo. P. Š.

Antanina. Naujiems nariams j lietuviai. Išleistuvių metu _kal 
v-ba siunčia, nuoširdataūsią pa
dėkąir Naujt^Metų proga linki 
daug daug laimės.

■ \ ;; /i? . 't '

Namų Fondo v-ba sausio 12 d. 
ruošia jaukų šokių vakarą Ro
berts Restaurant, 747 King St. 
E. Kviečiame visus tautiečius 
juose kuo skaitlingiausiai daly
vauti ir paremti didelį Tautos 
Namu įsigijimo darba.

■■■ '■.•••■■■• : ' Sk. St.

PADĖKA p. KAZIUI ČINČIUI
Vasario 16 gimn. Remti K-jos Ha

miltone ir.Rėmėjų Būrelio Nr. 16 vado
vo St. Pilipavičiaus vardu reiškiame 
Tamstai, Malonus Toronto Tautieti, pa
dėką už nuolatinę paramą Vasario 16 
gimn. per ištisus 1956 m. Jūs, Pone 
Činčiau, nors ir gyvendamas toliau nuo 
Hamiltono, niekieno neraginamas pa
rodėte iniciatyvą ir susiradote kelią per
duoti savo auką per mūsų k-ją, tuo su
teikdamas mums garbę ir parodydamas 
didelį pasitikėjimą. Dėkodami už Tams
tos nuoširdumą, mes prašome, jei Jums 
leistu asmeninis biudžetas, likti rėmėju 
ir 1957 m.

Šia proga prašome visus lietuvius, 
kur jie bebūtų, jungtis į Vasario 16 gim
nazijos rėmėjus ir aukas siųsti St. Bak
šiui, 38 Stanley Ave.; Hamilton, Ont. 
Pageidaujama iš nario-rėmėjo auka -— 
$1 mėnesiui.

J. Mikšys, k-jos pirm.
St. Bakšys, iždininkas.

Moderniškiausia lietuviški 
NEKILNOJAMO TURTO ĮSTAIGA 

HAMILTONE
Namai - Bizniai - Ūkiai - .Žemė

Prieš keturis metus atvyko 
Edmontonan kun. Br. Jurkšas, 
sužinojęs, kad kažkur Vakaruo
se dar yra lietuvių. Tai buvo vi
siems didelė staigmena ir svar
bus įvykis. Iki tol tik retkarčiais 
mus aplankydavo “skrajojantis” 
kun. Kulbis ir plačiai prerijose 
išsisklaidę tautiečiai lietuvio 
kunigo buvo; nematę nuo išvy
kimo iš Lietuvos.

Nors ir ilgą laiką neturėda
mas savo susisiekimo priemo
nės, kun. Jurkšas aplankė visus 
vidurio ir šiaurės Albertos lie
tuvius, “iškasdamas” vis naujų 
tautiečių, kurių daugelis vėl 
grįžo prie lietuvių bendruome
nės tautinio ir religinio gyveni
mo.

■ Jo būta tikro pionieriaus. Jis 
pirmasis iškėlė Lietuvių Namų 
Edmontone statymo mintį prak
tiškai ir ją realizavo. Šiandien, 
tarytum jo veiklos paminklas, 
Edmontono mieste stovi nauji 
dideli Lietuvių Namai su sale,

Kun. Br. Jurkšas buvo pirma
sis, kurio pastangomis (ir tai 
nelengvai) tapo įkurta Lietuvių 
Katalikų Misija, kuri praktiškai 
lietuviams reiškė parapiją, o 
kunigo misijonieriško pobūdžio 
pamokslai visus stiprino mora
liai ir tautiškai.

Šalia pastoracinio darbo buvo 
visuomet gyvas visuomeninia
me veikime. Suorganizavo pir
mąjį lietuvių chorą, o turėda
mas gražų balsą ir muzikinių 
gabumų, patsai dalyvaudavo pa
rengimuose vienas arba su savo 
paruoštais dainininkais. Dirbo 
šeštadieninėje mokykloje, orga
nizavo čia augusį jaunimą, bu
vo nenuilstamas iškylų bei ki
tokių pramogų organizatorius, 
kas daug prisidėjo prie didesnio 
tautiečių susiglaudinimo ir Lie
tuvių Namų skolos išmokėjimo.

Ir štai vėlai rudenį, baigus 
mokėti visas LN skolas, lietu
vių kolonija sužinojo, kad visų 
gerbiamas kunigas panūdo per
sikelti gyventi į Torontą. Gruo
džio 9 d. visi Edmontono lietu
vių veiksniai: KLB Edmontono 
apylinkės valdyba, Bažnyčios

Vasario 16 gimnazijos rūmai
PLB Vokietijos Krašto Val

dybos išlaikoma Vasario 16 gim
nazija buvo 1951 m .įkurta Diep 
holze — Žemutinėje Saksonijo
je, kareivinėse. Numatant, kad 
kareivinės bus užimtos kitiems 
tikslams, 1953 m. balandžio mė
nesį buvo įgyta gimnazijai 
Schloss Rennhof / Huettenfeld 
b. Lampertheim/.

Šiems gimnazijos rūmams iš
pirkti ir pritaikyti gimnazijos 
paskirčiai, Krašto Valdyba pa
skelbė visoje Lietuvių Bendruo
menėje vajų ir laikotarpy 1953. 
IV. - 1956. X. 15 sutelkė aukų:

Pajamos:
1. Aukų DM. 317.346,08*
2. Įvairių (nuoma,

laužo likvid.) 2.944,01

atlygini-
13.391,35

11. Nupirkus rūmus - -J’^

Lietuviai pasaulyje
IA VALSTYBES

BALFas lapkričio mėn. aukų 
gavo $4-511,77 ir narių mokesčio 
$183. Iš Kanados gauta $124 — 
montrealiečių V. Keturkos ir P. 
Gudaičio po $22, J. Misevičiaus 
iš Regan, Ont., $15 ir KLB šal
pos Fondo $65.

Vasario 16 gimnazijai persiųs
ti gauta $2.750,66. Tame tarpe iš 
Kanados $572,66 — Toronto bū
relio Nr. 63 — $40 irr KLB Šal
pos Fondo — $532,66.

Gėrybėmis yra gauta: rūbų ir 
avalynės 3.872 sv., iš feder. val
džios: kviet. miltų 373.700 sv., 
sūrio 42.000 sv., ryžių 80.000 sv., 
pieno miltelių 52.555 sv., išviso 
549.055 sv.

Prel. M. Krupavičius, buvęs 
VLIKo pirmininkas, jau pradė- 
:o tvarkyti formalumus išvykti 
! JAV. Emigruoti mano ateinan
ti pavasarį.

Vilniaus krašto Liet Sąjunga 
dabar vykdo rinkimus į valdy
bą ir kt. organus. Į valdybą pa
matyti 7 kandidatai: Pr. Aver
są, dr. Pr. Galinis, dr. M. Gim
butienė, St. Griežė, adv. A. Juk
nevičius, V. Kųlbokienė ir P. 
Viščinis. Į kontr. kom.: dr. St. 
'•ėimonienė, A. Marijoška, J. 
Sonda, St. Santvaras, J. Straz- 
’as. J garbės teismą: prof. V. 
Biržiška, prof. St. Dirmantas, O. 
Galdikienė, A. Stankus, A. Mas- 

oliūnas, Alb. Prunskienė, G.
Sirutienė.

Valdybos ir kontr. kom. būs- 
inė numatyta Bostone, o garbės 
eismo Čikagoje.
BALFo bankete Čikagoj gruo 

’žio 2 d. buvo sudėta $1.500 au- 
ų Sibiro lietuviams šelpti.
Adomas Noreika ir jo sūnus 

u žmona gruodžio 4 d. Brent- 
voode žuvo nuo dujų miegoda- 
ni. Liko gyvi tik vaikai, kurie 
■ydomi ligoninėje.

D. BRITANIJA .
DBLS Britanijos . pabėgėlių 

arybai pasiūlė vengrus pabė- 
ėlius apgyvendinti Lietuvių 
odyboje. Taryba atsakė, kad 
uo tarpu patalpų užtenką, o jei 
pritrūks, mielai pasinaudos lie- 
uvių siūlymu.
Bradfordo lietuviai jau susita- 

ė su savininku dėl pirkimo na
tų. Namai parduodami už 2.200 
žarų, pradžioje įmokant 500, po 
■'etų 700 sv., o kitus išmokant 
ėliau. Čia gyvena tik apie 250 
etūvių.
Albinas Lenktaitis žuvo Not- 

inghame papuolęs po pravažiuo 
'ančių troleibusu. Palaidotas lap 
ričio 24 d.

Velionis buvo gimęs 1905 m. 
Vartų km., Bartininkų valse., 
Vilkaviškio apskr. Anglijoje jo
kių giminių neturėjo ir jo visas 
turtas atiteko valdžiai.

Londono dienraščiai paminėjo 
lietuvį Albiną Molį, kuris lap
kričio paskutinėm dienom išvy
ko į Lietuvą sovietų laivu “V. 
Molotov”. Pasirodo, jo veikla 
jau senokai buvo tiriama Scot
land Yardo. Jį laikė sovietų šni
pu. Čia jis buvo vedęs, nors Lie
tuvoje turėjo žmoną. Jo antroji

DM. 155.000,00
5.000,00

15.000,00

3. Skolų (hypoteka) 29.935,83

Viso DM. 350.225,92 
Išlaidos:

1. Vasario 16 gimn.
Vokietijoj 1953 m. 
įgyti rūmai

2. Komisas
3. Nupirktas barakas 

gimn. klasėms, vir
tuvei ir valgyklai

4. Dovanoti barakai 
klasėms įkainuoti

5. Rūmų pritaikymas bend
rabučiui ir barako kla-. 
sems .virtuvei, valgyklai, 
centralin. šildymui kati
lai, bei papildomos šildy
mo sekcijos, tinkavimas 
iš vidaus, elektros insta
liacija, kanalizacijos dar
bai, langų ir durų su
tvarkymas, prausyklų ir 
dušų įrengimai, dažymo 
darbai, virtuvei katilai ir 
ir kiti įrengimai, ir re
montai 106.978,18

6. Klasėms baldai, bendra- _ 
bučiui patalinės, lovos 
iki gimn. persikeliant

16.728,01
7. Mokesčiai: pirkimo, no

tarams, advokatams, že
mės mokesčiai, už leidi
mus statyti ir pertvar
kymus daryti • 10.472,28

8. Nuošimčiai už išmokėji
mų terminų už rūmus 
pratęsimą pagal sutartį

3.800,00
9. Per 3% metų propagan

dos išlaidų, įva>ie*v's 
spausdin. ir pan. 10.283,83

10. Raštinė, 
nas, pa

2.264,40

žmona, prieš 2 metus nuo jo pa
sitraukė, kai sužinojo, kad jis 
Lietuvoje vedęs. N. Lietuvoje 
jis buvęs j. Įeit, karo aviacijoje, 
bolševikų buvęs pakeltas kapi
tonu, o vokiečių paimtas į ne
laisvę tarnavęs jų kariuome
nėje.

Sovietai jam davę laive III 
klasės vietą, o primokėjęs 4 sva- . 
rus jis išplaukęs II klase.
VOKIETIJA

Lieutvių darbo kuopos , 
jubiliejus

Uhlerbome prie Mainzo ir 
Wormse, Vokietijoje stovinti 
lietuviškoji sargybų kuopa — 
4204 LSCo(G) gruodžio 15 d. at
šventė savo gyvavimo dešimt
metį. Ta proga įvyko specialios 
pamaldos ir minėjimas kuopos 
salėje.

Kuopa buvo suorganizuota 
1946 m. gruodžio 10-12 d. Schein 
celdo DP stovykloje iš Schein- 
feldo ir Ansbacho lietuvių, viso 
276 vyrų. Gruodžio 15 d. vyrai 
Pradėjo tarnybinį apmokymą 
Kaefertalyje prie Mannheimo. 
Kuopai buvo duotas 4204 LSCo 
(G) numeris ir ji pavadinta DL 
K Vytauto D. vardu. Tai buvo 
pirmoji pablatiečių kuopa ame
rikiečių tarnyboje. Pirmuoju 
kuopos vadu buvo paskirtas Lie
tuvos kariuomenės kapt. Petras 
Drabišius. Po penkių savaičių 
apmokymo, kuopa buvo nukelta 
i Fuerth, kur ėjo sargybas prie 
Nuernbergo karo nusikaltėlių 
teismo. 1947 m. balandžio mėn. 
kuopa buvo perkelta į Zirndorf, 
1948 m. birželio mėn. Į Bamber
gą, 1951 m. balandžio mėn. į Bad 
Kreuznach ir 1953 m. liepos 

: mėn. 12 d. atkelta į Uhlerborn, 
Kr. Bingen, dalį apgyvendinant 
Wormse. Dešimties metų bėgy
je per kuopos eiles perėjo 1463 
vyrai. Šiandien kuopoje yra 118 
narių iš 9 tautybių. Kuopos va
dais buvo LS kapitonai: P. Dra
bišius, J. Šukys, A. Bliūdžius, 
A. Siliūnas, M. Neimanas, V. 
Vilkutaitis, O. Bliumchinas, da
bar — J. Matulaitis. Karininkų 
eilėse per 10 metų buvo 37 as
menys. Šiuo metu jų yra 4: k. 
vado pavad. LS Itn. R. Berentas, 
būrių vadai LS Itn. St. Ivanaus
kas, Ed. Kasperavičius ir Br. 
Lukšaitis. Kuopa visą laiką ėjo 
sargybų tarnybą. Tarnyba buvo 
atliekama kruopščiai ir sąžinin
gai, apie ką liudija eilė pagyri
mų tiek visai kuopai, tiek ir jos 
paskiriems nariams. Lietuvių 
tremtinių . visuomeniniame gy
venime kuopa dalyvavo akty
viai nuo pat įkūrimo dienos. 
Baigiant apmokymą Kaefertaly- 
je, Scheinfeldo lietuvių komite- 

j tas Įteikė kuopai tautinę vėlia- 
Į vą, o kuopos nariai prisiekė ją 
į išsaugoti ir parvežti Į laisvą ir 
nepriklausomą Lietuvą.

Per 10 metų kuopos nariai 
mokesčių ir aukų pavidale įvai
riems lietuvių visuomeniniams 
ir socialiniams reikalams sudė
jo DM 31.611,53.

Ypatingo atžymėjimo verta 
kuopoje pravesta bado diena 
1950 m. birželio 15 d., laisvojo 
Vakarų Berlyno blokados metu. 
Tą dieną sutaupytos gėrybės 
buvo paaukotos Vakarų Berly
no gyventojams. Ta proga buvo 
vestas platus susirašinėjimas su 
JAV-bių karine vadovybe ir Ber 
lyno burmistru prof. dr. E. Reu
ter. Kuopos vadovybės raštuose 
(pasirašytuose kapt. A. Siliūno) 
buvo pareikštas lietuvių solida
rumas su visomis bolševikinio 
teroro aukomis ir priminta lie
tuvių tautos kryžiaus kelias. 
Gautose padėkose (viso 23 laiš
kai) pareikšta susijaudinimas 
neeiliniu lietuvių žestu ir dėkin
gumas bei džiaugsmas. Įvykis 
rado palankaus atgarsio vokie
čių ir amerikiėčiu spaudoje.

ELI.
N. ZELANDIJA

N. Zelandijos lietuviai, suėius 
7-riems metams nuo jų atvyki
mo, beveik visi gyvena gerai 
įrengtuose ir susitvarkytuose 
nuosavuose namuose. Dabartinę 
Krašto Valdybą sudaro: Č. Liu
tikas — pirm., A. Mitkevičius
— pavaduotojas, V. Grigaliūnas
— kasininkas ir Tautos Fondo 
įgaliotinis, V. Procuta — kultū
ros ir meno vadovas, J. Paplaus
kas — sekretorius. Visa eilė lie
tuvių jau gavo N. Zelandijos pi
lietybę.

Lett J. Jančys, kurį švedai 
buvo išdavę su kitais pabaltie- 
čiais bolševikams, kone, stovyk
lose išlaikytas per 10 metų, at
vyko pas savo šeimą.

man. Teko pastatyti ūkio 
vedėją, o remontams pra 
sidėjus ir kiemsargį. Ke
lionės ir įvairių išlaidų 
per visą laikotarpį susi
darė 8.685,97
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Tarp eukalipty gluosnį prisiminus
Gruodžio 8 d. sukako 25 me- seka poetas. Brazilijos gamta, 

tai, kai kunigas Aleksandras V. atogrąžų dangus, lieknosios pal- 
Arminas tapo įšventintas kuni- mės> gaivalingas Atlanto alsavi- 
gu ir 20 metų dirba Brazilijoje* . .J J jdziais įsirėžia jautnon poeto są-

'monėn. Tai matome visoje jo 
kūryboje. Štai 1938 m. pasirodo 
pirmas Venancijaus Ališo slapy 
varde jo poezijos rinkinys ”Sao 
Bento Varpai”, išleistas Sakalo 
b-vės Kaune. Knyga sulaukė pa 
sisekimo ir bendrovė skatina 
noetą atsiųsti sekantį rinkinį. 
Poetas paruošė rinkinį “Ana
pus”, išsiuntė jį leidėjui, bet už
ėjus karui jis nebepasirodė. “Tai 
buvo meditacijos ir filosofijos 
eilėraščiai. Galėjo būti anapus 
okeano, o gal anapus šio gyve
nimo. Galima buvo ir taip su
prasti ... Nuorašų neliko — ne
mėgstu tuose pačiuose popie
riuose knistis”, — pasakoja po-

1948 m. “Mūsų Lietuva” Sao 
Paulyje išleido ’’Pietų Kryžius” 
sonetų rinkinį, kuriame randa
me Venancijų Ališą jau pilnai 
subrendusį poetą, einantį pašau- 
imo keliu.
Juoda gelmė juodoj gelmėj nuskendo Palermą, .atvykus pagarsėjusį 
Naktis—kaip marių vandenys, gili. I pamokslininką pranciškoną. mi- 
Kos mono broliams Nemuno šaly ! sijų ir kalbėsiant aikštėje. Ry- 
Nuneš i širdis laisvės šviesų gandą? įj-.juodu nueiti pasiklausyti 

to Dievo vyro.. Besąs tikrai iš
kalbingas ir... gražus, kaip 
Viešpaties angelas. Kalba jis 
apie stebuklingą kryžių Lukos 
mieste, šiaurės Italijoj. Ir toj 
kalboj, kaip aukso žiburiai, švy
ti nuostabūs žodžiai: “Kas nu
vyks ten ir tyra širdim paaukos 
tam Nukryžiuotajam, ką galė
damas, — tas gaus iš Viešpaties 
šimteriopą atlyginimą!”

Grįžta seneliai namo, susi
graudinę ir nušvitę. Kaip gražu! 
Kas paaukos dosnią auką, gaus 
šimtą kartų daugiau!

— Na gi, motin, kaip manai? 
Ar neparduoti mudviem savo 
žemelę su lūšna ir pinigus nu
nešti mielajam Išganytojui anoj 
Lukos bažnyčioj. Už savo turte
li pardavę gautume 1000 lirų.

pastoracinį ir kūrybinį darbą.
Aleksandras V. Arminas (Pet 

ro Armino sūnėnas) gimė 1908 
gruodžio 2 d. Ožkabalių k., Vil
kaviškio apskr. Nuo 1921 iki 
1927 m. mokėsi Vilkaviškio gim
nazijoje, kur pasižymėjo litera
tūriniais gabumais ir redagavo 
moksleivių ateitininkų žurnalą. 
Baigęs gimnaziją įstojo į kunigų 
seminariją Vilkaviškyje. Bestu
dijuodamas perėmė iš A. Macei
nos redagavimą filosofiniai lite- 
tūrinio žurnalo “Mūsų Aidai”. 
1931 m. gruodžio 8 d. įšventintas 
į kunigus, 4 metus vikaravo 
Keturvalakiuose, o 1937 m. ko
vo 23 d. su. tarnybiniu pasu at
vyko į Braziliją, į S. Paulo, kaip 
lietuvių kolonijos kapelionas.

Kada užklausiau poeto, kas 
paskatino jį palikti laisvą Lietu
vą, jis atsakė: “Nuo pat jaunys
tės turėjau norą keliauti, mėgau 
vienunią gamtoje, mane- traukė 
atogrąžų gamta, norėjau pama- 
tvti na Įmes ir padėti lietuviams 
svetur”.

Atvykęs Brazilijon kun. A. 
Arminas neužsidarė savo asme
niškuose interesuose. Ji pasitiko 
lietuviškas jaunimas, dar neuž-į 
miršęs tėvų kalbos ir jaunam 
kunigui buvo aišku, kad jo lau
kia darbas, tik darbas. Iki 1940 
m. pvvena šv. Antano (Pari) 
vienuolvne. aptarnaudamas S. 
Paulo mieste ir priemiesčiuose 
gvvenančius lietuvius, organi
zuodamas iaunimą. Tuo laiku 
sukūrė “Vvčių” draugiią, kuri 
turėjo net tris chorus, gerų ar
tistu mėvėiu kadrus. “Nepra- 
leisdavom lokiu minėjimų, šven 
tėm tautines šventes per radiją 
ir viešai skleisdami lietuvišką 
žodi, o karo metu uždraudus lie
tuvių kalbą viešai, pravesdavo- 
me oficialias dalis portugališ
kai. Nesnaudėm. Tai buvo vai- 
sirisnausieji literatūros ir visuo
meninės veiklos metai” — pa
sakoja jubiliatas. Tuo pat laiku 
buvo leidžiamas laikraštis “Švie 
sa”, kurio redaktorium teko bū
ti kun. Aleksandrui. 1942 m. pra 
dedant atvykti naujiems lietu
viams kunigams, jau karo trem
tiniams, jis užleido kolonijos ka
peliono pareigas ir pats perėjo 
klebonauti ’i brazilų parapijas.

Išvvko į Jonapolį, kur išbuvo 
iki 1947 m., vėliau perkeliamas 

"j Piracaia, kžthiė klebonavo iv:' 
1952 m. Po to dvejus metus 
bonavo vokiečių sesei v- 
konių. vienuolyne T" 
Serra. Nuoflrr:' ’ 
Maua parą" 
džiausinc -. 
bažr’

Grumingi debesys vis drumsčia sielą, 
O mėnuo irias stingstančiu krauju . . . 
Kalnai lyg salos supasi už jų, 
Bet man jau niekas nebemiela: 
Nei palmės grakštus lapas anei žiedas 
Gėlės pražydusios tarp akmenų ...

O tremtinio Širdie—vėlė be vietos! 
Tavy terškimą vieną gaivinu: 
Prie išgriautų Tėvynėje altorių 
Priglaudęs veidą aš numirti noriu.

/Paskutinis tremtinio troškimas/

Sekantis rinkinys pasirodė

Ntikryziiioiajė štiMalėlis R kultūros ir knygiį pasaulio
Tas gyvenimo išminties Svies

te peršviestas senelis mano 
draugas 1956 metų vėlų rudenį 
Šventė dvejas sukaktuves: 75 
metų amžiaus ir’50 metų kuni
gystės. Kiek iš manęs pareina, 
toms sukaktuvėms atžymėti čia 
papasakosiu, ką jis man papasa
kojo, taip šviesiai ir truputį 
graudžiai nusiteikęs. Tą dalyką 
jis prieš pirmąjį Pasaulinį karą 
oerskaitęs rusų žurnale “Biul- 
leten Literatury į Žizni”. Tik 
bijau nesugebėsiąs taip sugesty
viai tą istorijėlę atpasakoti, 
kaip Jubiliatas man paporino.

Saulėtoj Sicilijoj, Palermo 
priemiesty tyliai gyveno senelis 
~u senele — vyras su žmona. 
Buvo jie vienu du, nes vaikai 
jau buvo išmirę. Visas jų tur
tas buvo daržovių darželis, ir 
senas asilas su tokia pat ožka. 
Senelis su senele buvo jau stip
riai paliegę — tad susirūpinę:

į netrukus teks gal mirti...
Vieną dieną juodu nugirdo į 

i pamokslininką pranciškoną mi- 
I sijų ir kalbėsiant aikštėje. Ry-

1953 m. Hannoveryje “Cascata 
Cristalina”. Čia tarsi Chopino 
etiudai skamba poeto eilėraščiai 
klasiški savo forma, nemarūs 
įkvėpimu, guodžiantys, tai vėl 
pilni rezignacijos, bet supran
tami ir prieinami kiekvienam, 
kas savyje nemarina lietuviškos 
Ivasios. Čia poeto dvasia blaš-
'osi tarp atogrąžų mistikos ir Tik pamanyk: paaukotume tuos 
r.aurės ramybės ir ilgesy grįžta pinigus Viešpačiui, o Jis,^ ge- 
: gimtąj ą pastogę, klaidžioj a ari
mais ... Ir gal niekas geriau ne
supras poeto, kaip tremties lie
tuvis klaidžioj ąs tarp palmių 
cokių vienišu, kaip ir kiekvieno 
žmogaus dalia. —

Šiuo metu Ver?"': /.s Ališas 
tur paruošęs 
“Saulės Kt’a ? i 
tuvini " •L* didž

riausiasis, suteiktų mums šimtą 
kartų daugiau!

Senelė visai sutiko su savo 
gyvenimo draugu, ir juodu ry
žos. Šalia gyveno turtuolis, kurs 
jau seniau norėjo jų sklypelį 
pirkti ir taip savo žemes apva-

Kun. Jono Švagždžio 
sukaktuvėse

2 
viuia

c ■ r tęsia di- 
e vyskupijoje

. . . .... ■

• i jį vertina kaipo ne-
y inomą kunigą statytoją. 

’ ■'‘3 lietuviai turime jį pagerb
ti ir kaipo prometėjiškos mūzos 
įkvėpta poetą kūrėją atsistojusį 
greta Maironio, Vaičaičio, Puti
no ir kt. mūsų didžiųjų poetų.

Jau jaunuoliu būdamas, kun. 
Aleksandras Arminas buvo lin
kęs į poeziją ir meditaciją. “Bū
davo, išeiname su draugais va
saros vakarą į pušynus. Pakyla 
mėnuo. Susėdame po pušimis, 
blanki mėnulio šviesa užlieja 
žemę, o pušų vainikų šešėliai 
tarsi mezginiai nusidriekia že
mėje fantastiškais ornamentais. 
Įsižiūrime į gamtos grožį ir sva
jojame būdavo iki aušros...”— 
-------------------------- - * ..... ■

NAUJA TEKSTILĖS KRAUTUVĖ

OSSIMGTCN TEXTILES
1173 Dundas St. W., Toronto. - Tel. LE. 4-8753

Siūlo įvairiausių medžiagų siuntiniams į LIETUVĄ, Rusiją, 
Lenkiją ir kt. Europos kraštus. Žemos kainos.

ATVYKITE IR ĮSITIKINSITE PATYS!

j rinkinį lesnes padaryti. Tad juodu nūn 
s '. S.Paulo lie-Į i jį ir kreipės savo reikalu.

Lųotis turį savo Kad juodu nori ja^^pardupti
■ 2 ą, -.kuris,..lietuvių grp-

^ratūroj amžiams Įrašė kai juodu pasipasakojo? ką mia- 
vo vardą! ną padaryti su gautaisiais pini-

H. Mošinskienė. gaiš, jis tik nusišypsojo ir nepa-

savo Bet.

Prisiųsta paminėti
Simas Sužiedėlis, Kunigas Jo

nas nuo Kryžiaus. Kunigo Jono 
Švagždžio biografijos metmens, 
Brooklyn, New York, 1956, 286 
psl. Tekste 64 nuotraukos.

Antanas Škėma, Pabudimas, 
Drama. Išleido Knygų Leidykla 
“Terra”, Chicago, Ill., 1956, 64 
psl., Kaina nepažymėta.

Juozas Grušas, Karjeristai. Ro 
manas II d. Antrasis leidimas. 
Nidos Klubo leidinys Nr. 15,

V. Kavaliūnas, Fr.Mauriac žmo
gaus vienatvė; Elena Tumienė— 
eilėr. I. Šlapelis, Petras Kalpo
kas; J. Tininis, Geiša; Iš lenkų 
poezijos; St. Alšėnas, Politika ir 
rezistencija. Platūs apžvalgų 
skyriai. Viršely K. Žeromskio 
Naturmortas.

Žibintas, Religinės kultūros 
žurnalas, 1956 m. lapkritis, Nr. 
6(12), 169-200 psl.

Turiny: J. Kuzmickis, Aš ma- 
1956 m., London. 160 psl. Kai- 'čiau šv. .Tėvą; A. Kalnėnas, 15 
na nepažymėta. Į m. mergaitė; A. Kalnėnas, Kris-

Aidai, mėnesini skultūros žur-' tus kaip Dievas ir Žmogus; J. 
nalas, 1956 m. lapkričio mėnuo Karklu va, Kodėl mes netikime; 
Nr. 9(95), 381-428 psl. j K. Vilkonis, Marijos šventovė

Turinys: J. Puzinas, Gedimi- Man’o saloje; Vera Barklay, Šv. 
nas Vilniuje; dr. J. Remeika, Drobulė; Šv. Marija Goretti;

Rašo &aki. Mykolas Vaitkus 
—— i

tarė pinigus tokiu būdu išleisti:
— Kaip žinote, turiu dvi dūk

tas; viena nuolat serga ir tai 
gana sunkiai; ko nedarau — ir 
meldžiuos, ir Išmaldų daliju, ir 
aukų'gausių aukoju — nieko ne
padeda! Tad ir juodu neatiduo
kite pinigų: palikę be nieko, 
’ailėsitės!

Bet senelių jis neįtikino: juk- 
gi anas vienuolis taip aiškiai ir 
griežtai teigė, kad bus šimterio
pai atlyginta! O ir buvo jis kaip 
‘ikras angelas ~ tad negalėjo 
sakyti netiesos! Pagaliau juk ir 
>ventasis Raštas sako, kad Die
vas už gerus darbus atlygins 
šimteriopai, o Dievulis juoba 
tikėtinas... bent anoj stebuk
lingoj vietoj taį jau tilęrai pa
darys!

Ir jie savo turtelį pardavė 
‘am gerajam kaimynui ir iške
liavo į tolimą kelionę.

Atvyko prie Messinos sąsiau
rio, per kurį reikia persikelti į 
Italijos sausžemį. Čia beveikiąs 
keltuvas, kalinių aptarnauja
mas. Už pervežimą bereikią mo
kėti po lirą už asmenį. Plausto 
varytojas laukia, kad juodu ap
simokėtų (jo veidas seneliams 
atrodo nepanašus į kokio nusi- 
altėlio).
— Kaip manai, motin — kuž

da senelis senelei ar nereikė
tų paprašyti plaustininką, kad 
mokesčio pasilauktų, iki grįšim 
iš Lukos? juk, jei dabar jam 
duosim dvi liras, tai begausim 
iš Gerojo Nukryžiuotojo dviem 
šimtais mažiau.

— Žinoma —r jam į ausį at- 
šnibžda senelė — bet, kai tiek 
laimėsim, ar nebus permaža 
duoti jam dvi liras? Siūlyk jam 
dvidešimt, jei pasilauks!

Pats visai sutinka su savo pa
čiute ir siūlo plaustininkui:

— Ar nesutiktume! pasilauk- 
ti, iki grįšim iš Lukos? Tuomet [gos moteriškos rankos ir mote 
sumokėsim ne dvi, o dešimt- 
lirų...

— Kaip tatai? argi judu ne
galite nė dviejų lirų užmokėti, 
o leidžiatės į tokią kelionę?!

— Dėl turėjimo turime dvi li
ras — aiškinąs senelis. — Bet, 
mat, dalykas toks: vykstame į 
Luką pas stebuklingąjį Nukry- 

. žiuotąjį. paaukg|i4ilani- >-visQ gayo 
turtelio, už ką Jis mums duos 
šimtą kartų daugiau. Taip 
mums teigė vienas šventas vie
nuolis, kuris buvo kaip Dievo 
angelas. O jis negalėjo sakyti 
netiesos. O juk ir Jėzus yra toks 
geras, toks gailestingas! Tad, 
mat, už tas dvi liras, kurias da
bar tau sumokėtume, ten iš to 
Stebuklingojo galėtume gauti 
du šimtus, ir tau tuokart duotu
me visas dvidešimt...

Plaustininkas taip nustebo, 
jog prasižiojęs tyli ir veizdi į 
tuos keistuosius žmones. Galop 
sako:

— Na, tai jau... nebežinau, 
nė ką judviem į tai pasakyti!.. 
Taip tai taip, ir Nukryžiuotasis 
Viešpats yra labai geras, ir Jo' užmegsti ryšiai. Jų organe tilps

.. . . -W- —a « • -a—» .■» • • • 1 • •

Prof. dr. E. Fraenkelio sukaktis

Margis Vaistinė
408 RONCESVALLES avė.

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

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

Skubiai paimame receptus iš namų ir pristatome vaistus veltui 
Skubiam pristatymui į namus 

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

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

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
* Puokštės nuotakoms bei įvairiom* kitoms progoms — 

europietiikame Ir konadHkame stiliuįe.
* |voirtou*ig rūiiu skinto* gėlė* bei vazonai su gėlėmis.
* Mes turime gintaro irkitokig ifdirbinig dovanoms.

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

kun. A. Steigvila, Šv. Mišios — 
malonių šaltinis; Fatimos atgar
siai; kun. J. Petrošius, Lietuviai 
Prancūzijoje; K. Vilkonis, Ma
žas, bet didelį darbą atliko; ei
lėraščiai J. K-io ir Dzūkelio. Be 
to, Iwkiai ir mintys ir Nauji 
leidiniai.

Lux Christi, 1956 m. spalio 
mėn. Nr. 3-22, 108 psl.

Turiny: J. Sakevičius, MIC, 
Šv. Ignoto rekolekcijos; M. Kru
pavičius, Bažnyčia ir teatras; K. 
K. Senkus, Liturgija ir lietuviš
kos giesmės; kun. P. Urbaitis, 
SDB, Išpažintis ir išpažintojai 
Raud. Kinijoje; šventadienio 
mintys, Advento mintys ir eilė 
kitų aktualių straipsnių.

Šv. Pranciškaus Varpelis, 1956 
m. lapkritis, 321-352 psl.

The Lihuanian Situation, No
vember - December 1956, Vol. 
XII. No. 3(145), 46 psl.

Mūsų Vytis, 1956 m. lapkritis- 
-ruodis, Nr. 6(74), 243-290 psl.

Vvfis. No. 11, Vol. 42, Lapkri
tis 1956. 28 psl.

Bičiulis, Maž. Lietuvos Bičiu
lių D-jos Informacijos, 1956. XI. 
15, Nr. 2, 6 psl. Rotatorinis lei
dinys.

Ateitis, 1956 m. Gruodis, Nr. 
10, 225-248 psl.

Numeris skirtas Kalėdoms ir 
nrof. St Šalkauskiui paminėti. 
Paminimi taip pat sukaktuvi
ninkai Eretas, Vaitkus ir Tu
rauskas.

Skautų Aidas, 1956 m. gruo
džio mėn., Nr. 12, 24 psl.

Gaudeamus, Studentų At-kų 
Sąjungos leidinys, V metai, 1956 
m. gruodžio 15 d., Nr. 3(28), Ro
tatorinis.

vo įsteigta mokykla su pilna 
programa angliškai ir lietuviš- 
klai, bet pasikeitus klebonams 
1896 m. ji buvo uždaryta* nors 
turėjo 90 mokinių. 1898-1900 m. 
kun. Saurusaitis įkūrė mokyk
lą Waterbury, Mass., kurioje 
vargonininkas mokė lietuviškai, 
o seserys prancūzės visa kita. 
1898 m. įsteigta pirmoji liet, mo
kykla Čikagoje.

Pirmoji grynai lietuvišką mo
kykla buvo atidaryta 1907 m. 
Mt. Carmel, Pa. Ją vedė lietu
vaitės seserys Kazimierietės. 
Joje buvo 75 mokiniai ir 6 sky
riai. 1911 m. Kazimierietės ati
darė pirmąją gimnaziją Čika
goje. Pradžioj joj tebuvo 5 mo
kinės.

Naujausia augštesnioji mo
kykla, vadovaujama lietuvių ir 
skirta lietuviams berniukams, 
vra įkurta Tėvų Pranciškonų 
Kennebunke, Ma. Ji veikia dar 
tik pirmus mokslo metus.

Švietimo reikalais JAVLBen- 
druom. Centro Valdyba spalio 
16 d. yra padariusi keletą nuta
rimų. Nutarta susirūpinti prog
ramų paruošimu, o taip pat pa
ruošti lituanistinėms mokyk
loms reikalingų vadovėlių pla
ną, kuris būtų vykdomas pajė
gesnių apygardų ir apylinkių 
talkos būdu. Taip pat nutarta 
sudaryti lietuviškų skaitinių są
rašą, atskiriems skyriams.

Sudaryta Pasaulio Liet. Kat. 
Moterų Organizacijų Sąj. C.Val- 
Jyba Amerikoje. Pirmininkė — 
M. Galdikienė, vyr. dvasios va
das vysk. V. Brizgys. Ateinan
čiais metais Romoje šaukiamas 
pasaulinės katalikių moterų or
ganizacijų unijos kongresas. Į 
jį savo atstovus pasiųs ir lietu
vės katalikės moterys, kurios 
per panašius kongresus ir tarp
tautinius susitikimus kiekviena 
proga kelia Lietuvos laisvinimo 
reikalą.

Liet. Rašytojų D-ja prašo vi
sų liet. knygų leidyklų paaukoti 
savo leidinių doc. B. Bilevičiū- 

______ ________ tei, pabėgusiai iš ekskursijos 
tikrai, turint vieną ar kitą lais- Stockholme. Knygos bus jai 
vą vakarą, nebūtų sunku nueiti, įteiktos, kai ji atvyks į Čikagą, 
padaboti jaunos poros vaiku- Knygas siųsti B. Babrauskui — 
čius, tėvus išleidžiant į kiną ar 1436 So. 50 Ave., Cicero, Ill.USA- 
šiaip kur pasižmonėti. Arba, nu-Į Pranciškonų gimnazijoje Ken- 
eiti atlankyti, gal seniai niekie-! nebunkporte įrengta mokiniams 
no nelankom ligonio... Čia rei- [ konlvči.a, kurios didž. altoriuje 
kia ne pinigų, o širdies.- Pinigų [pakabinta dail. L. Vilimo pieš- 
prasimanysim suruošusios kokį j tas Aušros Vartų Marijos pa- 
koncertą ar balių. Kas norėtų ! veikslas, dovanotas kun .J. Bak- 
šioje srityje dirbti, galėtų savo į šio iš Rochesterio. Gimnazija 
adresus palikti, klebonijoje, pas Į lapkričio 23 d. gąvo.Įeįdimą pęį=^—

prisiuntė kalėdiniam^1 sveikini
mams atviručių, už kurias prašė 
$2.50 aukos. Dalis ateitininkų 
savo pareigą jau atliko ir jiems 
Fed. v-ba yra labai dėkinga, bet 
nemaža dalis dar ne. Fed. v-ba 
laukia ir tikisi, kad nei vienas 
at-kas neliks skolingas.

Vokietijos bei Italijos moks
leiviai ateitininkai labai norė
tų įsigyti Alfo Sušinsko “Jau
nystės Maršą”, bet neturi už ką. 
Jie būtų labai dėkingi, jei atsi
rastų geradarių ir jiems kaip do 
vaną šią knygą nusiųstų. Užsa
kyti galima “Ateitis”, 916 Wil
loughby Ave., Brooklyn 21, N. 
Y., ir pas platintojus.

Praeitais metais jie visi susi
rado geradarius, kurie .jiems už
sakė Ateitį 1956 m. Jie tikisi tos 
pačios geros širdies ir šiems — 
1957 metams iš savo buvusių ge-

sveikino. O juodu iškeliavo to* 
liaų — per visą Italijos ilgumą 
į ąiaurę.

Galų gale seneliai pasiekė sa
vo kelionės tikslą—Lukos mies
tą, saulei leidžiantis. Kur dabar 
eis? Na, žinoma, tiesiai pas savo 
mieląjį nukryžiuotąjį Išganyto
ją, ifurs toks stebuklingas, toks 
geras'. Pasiklaušinėdami sura
do ieškomąją bažnyčią ir bando 
į ją įeiti. Bet jau vėlu — jau 
zakristininkas taisos bažnyčią 
užrakinti. Seneliai melste mel
džia, kad dar jiem leistų įeit ir 
pasimelst, ir pasakojas, koks 
svarbus reikalas juodu čion at
vedęs. Klausydamasis, zakristi
ninkas sarkastiškai šypso: toks 
naivumas! bet ir toks tų vargšų 
gerumas — jam net jų pagailo, 
ir jis bando juos atkalbėti, kad _ ____ _____________
nedarytų tos sumanytosios kvai radarių. "jiems “ Ateities ~prenu- 
lybės; jis irgi laukęs stebuklo: 
mat, čia daug reikią bažnyčiai 
puošti gėlių; jis pasodinęs pui
kių rožių — kažkas prisimetė, ir 
jos išgaišo; jis pabandęs dar — 
vėl išgaišo! tad užpirkęs prie 
stebuklingojo Nukryžiuotojo 
penkerias minias ta intencija, 
kad rožės klestėtų, ir vėl paso
dinęs — bet ir vėl jos nususo.. 
Ir iš viso — per 15 metų, kai čia 
esąs, neregėjęs nė viejio stebuk
lo — tad ir juodu nesusilauksią; 
būsią išmintingiau tą tūkstantį 
lirų sau pasilaikyti!

Ir zakristininkas paliko juodu 
valandėlę pasimelsti, kaip tin
kamus, prie Nukfyžiuotojo, o 
pats nuėjo į kitą bažnyčios galą 
tvarkos daryti... (B.d.)

.naerata metams kaštuoja tik $3.
Ateities administracija prime

na, kad yra dar skaitytojų, ku
rie neatsilygino už pereitus me
tus. Administracija labai prašo 
nedelsti ir nepadaryti mums su 
paraginimais susijusių išlaidų.

Lietuviškųjų mokyklų šiuo 
metu Amerikoje yra 67 pradi
nės prie parapijų ir 9 lietuvių 
išlaikomos augštesniosios mo
kyklos. Pereitais mokslo me
tais lietuvių laikomose mokyk
lose dirbo 456 mokytojai ir bu
vo 15.686 mokiniai.

Pirmoji liet, mokykla, kurio
je buvo mokoma lietuviškai skai 
tyti ir rašyti, buvo įkurta 1890 
m. Mahanoy City, Pa. Sekan
čiais metais Pittstone, Pa., bu-

MOTERYS, Į DARBĄ!
LIET. KAT. MOT. D-JOS TORONTO PRISIKĖLIMO PARA

PIJOS SKYRIAUS VEIKLOS PLANAI
Skyriaus valdyba gruodžio 11 

d. posėdy nustatė šių metų savo 
veikimo gaires. Sekcijų vadovės 
referavo savo sričių ateityje nu
matomus darbus. Jie apims vi
sas tas sritis, kur bus reikalin-

tiška širdis. Pirmon eilėn socia
linė ir kultūrinė veikla bei pa
galba parapijos centrui ruošiant 
įvairius parengimus. Buv. Pri- 
sik. Par. Remti M. Būrelis jau 
įsijungęs į skyrių ir veikia kaip 
parengimų sekcija. P. Dervinie- 
nė ir p. Dambrauskienė, šios sek 
cijos vadovės, padedamos kitų 
moterų, jau suruošė — sutvarkė 
ir pravedė parapijos bazarą - lo
teriją ir Naujų Metų sutikimo 
vaišes. Naujas jų rūpestis — Už
gavėnių balius ir parapijos pa
dengimai.

Kursų sekcijos vadovės p. Ker 
ševičienės ruošiami virimo - ke
pimo kursai bus pravesti apie 
sausio vidurį. Lektorės, jau nu
matytos. Pamokos bus daromos 
vieną kartą savaitėje. Kursus 
lankyti galės kiekviena Toronto 
lietuvė moteris.

Pabaltijo Moterų Federacijo
je yra dvi mūsų skyriaus narės 
pp. Pabedinskienė ir Matusevi
čiūtė. Tikimasi, kad ir šiais me
tais jos pasiliks ten dirbti.

Su Cath. Women League jau

Jų darbo dirva, labai didelė ir 
moters širdžiai artima. Visa sky 
riaus valdyba nuoširdžiai kvie
čia parapijietes, kurios tik gali, 
įsijungti į ši kilnų darbą. Juk

skyriaus dvasios vadą Tėvą Pla
cidą.

Skyriaus visuotinis narių su
sirinkimas numatytas sausio 27 
d. Numatoma dr. Užupienės pa
kaita. Dgv.

Kairas. -—Visos Egipte buvu
sios angliškos ir prancūziškos 
mokyklos paverstos egiptietiš- 
komis.

tarnas vienuolis nemeluoja..... 
Bet... ne visuomet ir gerasis 
Dievulis žmogų išklauso. Štai 
kad ir aš.. Buvau, rodos, gana 
padorus žmogus, turėjau mielą 
žmoną ir keletą lygiai mfelų 
vaikučių; gražiai sugyvenome, 
dailiai darbavomės.. Tik štai 
suartėjau su keliais draugais, 
taip sakant, laisvesniais: ėmė 
jie mane vestis kur išgerti, pasi
linksminti.. Po vieno tokio po
būvio grįžau naktį namo, gero
kai įlinksmėjęs. 2 Ūmai girdžiu 
— iš užpakalio kažkas atbėga.. 
Žiūriu — kažkoks vyras.. Pas
kui jį policija.. Prabėgdamas 
pro maną, j is valandėlę mane 
lyg apkabino.. ir tuoj toliau pa
bėgo. . ir išnyko^ užu gatvės 
kampo.. Tuoj pribėgo prie ma
nęs policininkai: Kas tu? bene 
vagies bendradarbis? juk jis, 
prie tavęs pribėgęs, kažką tau 
pasakė ir įteikė!.. Rodyk kiše
nes!’

,Ir jie rado ten žiupsnį bran
genybių. . AŠ be galo nustebau.. 
Bet nieko negelbėjo mano aiški
nimaisi nei maldavimai — teis
mas mane pasmerkė 10 metų čia 
štai vargti. Ko aš nedariau — ir 
meldžiaus, ir apžadus dariau, ir 
žmonelė su vaikučiais nuolat 
meldės — o kaip nieko, taip nie
ko — štai jau ketverti metai, kai 
čia kankinuos. Dar lieka šeŠeri. 
O juk aš nekalt&s!..

Tad matot — vargiai gerasis 
Dievulis jums padarys, ko vilia
tės! .

Bet nieko negelbsti plausti
ninko bauginimai: senelis su se
nele tvirtai laikosi savo — ste
buklingasis Nukryžiuotasis toks 
geras, o ir anas pamokslininkas 
toks šventas, kaip tikras ange
las, ir negali netiesos sakyti! 
Tad plaustininkas nebesiginčijo,

p. Butkevičienės straipsnis apie 
mūsų skyriaus veiklą.

Socialiniai reikalai visu svo
riu krinta ant p. Senkuvienės ir 
p. Vadauskienės pečių. Kalėdų 
proga su dovanėlėmis aplankyti 
visi žinomi lietuviai ligoniai, 
bent tie, kurie ilgesnį laiką turi 
pasilikti ligoninėse. Bus deda
ma pastangų suorganizuoti ir 
bent šiokią tokią nuolatinę glo
bą, jeigu pasirodys tikrai dide
liam varge atsidūrusių ligonių.

Taip pat bus dedamos pastan
gos padėti šeimoms, kurios turi 
mažus kūdikius ir yra visą laiką 
pririštos prie namų. Juk tikrai 
atsiras moterų, kurios pačios ne
turi vaikų, nedirba ir turi dau
giau laisvo laiko. Ar nebūtų gra 
žu, kad jos susisiektų su sky
riaus socialinių reikalų sekcijos 
’odavėmis ir pasisiūlytų į talką?

Garantuoti siunti
niai j Sovietų Rusija 
ir užimtus kraštus

vies siunčiome fttsiot iŠ musų sande 
hų Kanadoje arba Anglijoje. Nauji ir 
vartoti dolvkoi: medicinos aptykai. 
<3toi maistas saldainiai ir kt da

Mcoi
Atvykite asmeniškai į musų san

dėli prašykite mūsų kainoraščio 
paštu.

Būsite patenkinti mūsų tarnyba 
100%

YANA FABRICS
699 QUEEN ST. W., TORONTO 

Telefonas EM. 8-9527.

VlenirtteU firma, siunčianti sianflntvs 
H Kanados. Didžiausias prekig pasl- 

Hnkhnas.

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Dorna Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

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

imti mokinius iš svetimų šalių. 
Tad dabar galės atvykti moki
niu ir iš kitų kontinentų.

Br. Zumerio “Gyvenimo kė
liu” jau išspausdinta Italijoje 
Don Bosco saleziečių spaustuvė
je. Tiražas 1.000 egz. Kaina $2.

Rašyt. L. Dovydėnas nusipir
ko jūrų kiaulyčių farmą Bing
hamton, N.Y.

Gen. St. Raštikio atsiminimų 
II t. jau spausdinamas ir pasiro
dys apie Velykas.

Jurgio Savickio “Žemė dega” 
II t., apimąs 1941-1946 m., jau iš
ėjo iš spaudos.

Ugnė Karvelytė, dr .P. Karve
lio dukra, baigė politinių moks
lų institutą Paryžiuje ir ruošia
si emigruoti į JAV.

Kino aktorius J. Šernas, vai
dinęs “Trojos Elenos” filme Pa
rį, dabar vaidina televizijos fil
muose.

Rūta Kilmonytė dažnai pasi
rodo televizijos programose.

DAMOMIS & BUDRIŪNAS
NARIAI: Montreal Real Estate Board, 

Corporation of Real Estate Brokers of the Province of Quebec. 
.PATVIRTINTI: Insurance Brokers Association of the province of Quebec, 

Government of the province of Quebec.

DISTRICT ESTATE BROKERS

Namai,- žemė, ūkiai - pardavimui 
Paskolos namams ir visų rūšių draudimas

D. N. BALTRŪKONIS, CR. 6-7634. F. YASUTIS, LA. 2-7879
A. MARKEVIČIUS, OR. 1-9816 J. SKUČAS, RA. 2-6152

įstaiga 177 SHERBROOKE ST. W., Telef. PL. 8501
P. ADAMONIS, PO. 6-7594 A. BUDRIŪNAS, RA. 7-2690

i

VIENYBĖJE — GALYBĖ!
Taupyk ir skolinkis Kredito Kooperatyve

“PARAMA”
INDĖLIAI APDRAUSTI. ĄUGŠTOS PALŪKANOS.

Darbo valandos:
Pirmadieniais, antradieniais, tsečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 10-12 vai. prieš piet ir nuo 7-9 vai. vakare. Ketvirtadieniais 
tiktai nuo 10-12 vai. prieš piet.

Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W. 
Toronto, Ont. Telefonas LĖ. 2-8723.

I



JOINT REALTY LTD.
8M BLOOR ST. W. - TEL.LE.443U

Turime daug įvairiose vietose namų pasirinkimui 
tik kreipkitės ir gausite pilnas informacijas.

Tvarkome visus morgičių reikalus.

1077 BLOOR ST. W.

A. MORKIS
vaiz

TELEF. LE. 4-8450
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WINNIPEG Man.

skaitą skaitė kap. P. Matulio- 
dar savanoris kūr. 

čius. Meninėje daly 
dnavo EI. Januškienė, 

anuojant dukrelei Dan- 
— 4 « •

PARŪPINA PASKOLAS TIK 6%. Geriausiai sutvarko morgi- 
čius perkant ar parduodant nuosavybes. Didelis pasirinkimas 
namų ir biznių su įvairiais įmokėjimais visame mieste. Prieš 
perkant ar parduodant nuosavybes malonėkite pasitarti su mū
sų firma arba skambinkite agentams:
V. MORRIS, tei LE. 4-8459. P. BUDREIKA, tei LE. 4-8459 

F. JONYNAS, teL EM. 4-9641, arba LE. 4-8459.

idout RIDOUT
REAL ESTATE LTD.

2446 BLOOR ST. W? — Telefonas RO. 6-3401

Perkant ar parduodant skambinkite į šią didžiausią nuosavybių 
firmą Kanadoje. Morgičiai ir paskolos sudaromos žemu procen
tu. Turime didžiausią pasirinkimą įvairiausių nuosavybių.

‘ INDIAN RD. - HOWARD PK., 
$15.900 prošoma kaind, atskiras, 
8 kamb. per 2 augštus, kdtšto 
vandens alyvos šldymas, 2 viriu- • 
vsė; atviro’.skala balansui, užimti 
galima prieš šventes, f į

BLOOR • ARMADALE, 
$5.000 įmokėti, atskiras, 8 kam? 
barių, kvadratinio plano namas, 
vandens olyvos šlldymds, šoninis 
įvažiavimas ir garažas. Užimt ga
lima tuojau^ ' ’ ' * * r

BLOOR - MOUNTVIEW, ’ : >
$4.000 įmokėti, 7 karnb. per 2 
augštus, 2 virtuvės, vandens aly
vos šildymas, prašomo kaina 
$15.500, balanse viena atviro 
skola 10-čiai metų.

BLOOR - ROYAL YORK RD., 
$17.900 prašoma kaina, atskiros 
namas, 7 k. per 2 augštus, mo
derni virtuvė, naujas alyvos air-j 
condition šildymas, privatus įvąž. 
ir garažas, geros išsimokėjimo są
lygos, savininkas pirko bungalow, 
nori greitai parduoti.

RONCESVALLES - WESTMINSTER, 
$5.000 įmokėti, 13 kambarių, at
skiros pajamų namas, vandens 
alyvos šildymas, 4 virtuvės, šoni
nis įvažiavimas ię garažas. Savi
ninko 4 kambarius galima tuoj 
užimti. Balanse viena otvira skola.

J. Karalius
Bizni. RO. 6-3401 
Buto LE. 2-8146

ESTATE LTD.
1245 St Clair Ave. W., Toronto 1

ST. MARKS RD. - JANE,
$1.500 įmokėti, 6 did. kamb., la
bai gražus, tik venų metų senumo 
romas, alyvos Šildymas su oir-con- 
dition, ultramodern! virt., gražus 
kiemas su privačiu įvažiavimu.

ST. JOHNS RD. - JANE,
$15.300 prašoma kaina, 7 gražūs 
kamb. per 2 augštus, visai atski
ras, gero mūro namas, air-condi- 
tion, alyvos šildymas, 2 geros vir
tuvės, didels kiemas, dvigubas ga
ražas su privačiu įvažiavimu.

10 NAUJŲ NAMŲ ! !!
3.000 įmokėti, Bloor - West End 
rajone/ 6 didelių gražių kamb.> 
centrinio plano, visai nauji bun- 
galowai ir 2-i* augštų namai, la
bai moderniai įrengti, dideli skly
pai, NHA margyčiai 25 metams, 
tik su 516% palūkanų. Žemos 
kainos. Norintieji pasiskubinkite, 
reta proga gražioje vietoje įsigyti 
naujus namus.

WINDERMERE - BLOOR,
$3.000 įmokėti, 8 didelių kam
barių, visai atskiras mūro narnos, 
olyvos šildymas, modernios virtu
vės, gražus kiemas, garažas su 
plačiu įvažiavimu iš gatvės.

SOUTH KINGSWAY - BLOOR, 
$6.000 įmokėti, 7 labai didelių 
k., square plano, rupuotų plytų, 
"steel beam construction", labai 
gražus pastatas; vandeniu alyva 
šildomas, moderni virtuvė, labai 
gražiai dekoruotas, didelis kiemas, 
priv. įvažiavimas, garažas.

P. Mališauskas
Biznio RO. 6-3401 

Buto LE. 3-7425 

RIDOUT REAL

gienė ir Aid. Balčiūnienė. Visus 
vakarus vakarienė buvo labai 
įdomi ir įvairi lietuviškų valgių 
patiekalais.

Loterijos bilietus pardavinė
jo: M. Bukauskas ir P. Serapi
nas. Šokolado lošimą tvarkė: S. 
Dielininkaitienė, EI. Januškie
nė ir T. Timermanienė. Saldai
niais lošė: B. Vyšniauskas ir Kl. 
Karaška. Lengvuosius gėrimus 
pardavinėjo Danguolė Januškai 
tė. Loterijos fantus padavinė
jo: J. Grabys, H. ir V. Daubarai. 
Knygučių loteriją pravedė Ev. 
Kalasauskas.

Lietuvis baleto meisteris Alfa 
Liepas prieš keletą mėnesių at
vyko iš JAV ir sudarė sutartį su 
baleto kompanija “The Royal 
Winnipeg Ballet of Canada”. 
Paskutiniame baleto pasirody
me A. Liepą matėme šokant pir
maeiles roles, pav. “The shooting 
of Dan McGrew” šoko paties Me 
Grew rolėje. Baleto žiemos sezo
no^ atidarymo proga yra atspaus
dintas didelis baleto leidinys ir 
A. Liepos asmens apibūdinimui 
paskirtas visas vienas iš pirmų
jų puslapių, kuris prasideda šiais 
žodžiais: “Nuo Lietuvos iki Win
nipeg© yra ilgas kelias, kurį Al
fa Liepa nušoko”. Tame pačiame 
puslapyje yra jo dvi didelės fo
tografijos ir dar viena kitoje da
lyje.

Po baleto pasirodymo A. Lie
pai L. B-nės vardu D. Demerec- 
kaitė ir Br. Bujokienė įteikė gė-

pildė J. Demereckas ir J. Vait
kevičius. Po to pasirodė K. Stri
maičio vadovaujamas vyrų cho
ras? Be-vadovo chorui dar pri
klauso:' Demereckas, V. Galinai- 
tis, V. Stankevičius, V. Armana- 
W&& H. Monkevičius ir V. 
Rutkauskas. Baigiamąjį žodį pa
sakė j. Demereckas.

.; ; Kalėdų senelis buvo atvykęs 
Kąlėdų antrą dieną 4 vai. p.p. į

■ parapijų ssalę. : -
.; Jpariipijbs bažaras - mugė įvy
ko'gruodžio 6r8 d. ir davė gryno 
pęlūo $704,06, kuris paskirtas 

^bažnyčios Statybos fondam Kiek 
vįeiią mūgės vakarą buvo duo- 

' dama šilta .vakarienė, kuriai pro 
. duktųš dovanojo pačios šeimi- 

šeiminin- 
yjąvpt Dąųbariėnė, EI Januškie- 

Za^adskiaiė. Talkininka- 
j vo: V? Daūbaraitė ir S. Dauba- 
i^lė. . Y^rtadiėnį šeimininka- 

vVpž.EL .Gihkuvienė ir Dabažihs- 
,&ėn^ ^e<tadiepį. - M. Janus-1 
' Kiene (Jurgio žmona), M. Ja-Į kaitė ir Br. J 
nūškienė (Mykolo žmona), Lin- lių puokštę, 

v*? . •’.?;• ■’ .1^* ' .

JT kariuomenės Sueze vadas

>

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 darbūs.

Pranešu savo naująjį adresą:

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

J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor St W. - Telefonas LE. 1-2471
Perkont or perduodant betkokią nektaojamą nuosavybė/ paskambin
kite į iią lietuviams gerai žinomą firmą- Sukeliami morgičiai bei 
sudaromos paskolos labai mažu procentu. Turime didelį pasirinkimą 
namą, biznią, formą, sklypą ir tt. visuose Toronto rajonuose.

ADELAIDE ST. - CRAWFORD,
$600 įmokėti, 6 kambarių namas, 
išilginis planas, 2 modernios virtu
vės, naujos šildymas, dvigubas ga
ražas, turi būti parduotas. Pilno 
kaina $8.700.

COLLEGE - DUFFERIN,
$1.500 įmokėti, 6 kambarių mū
rinis namas, 2 virtuvės, kietmedžio 

grindys, vieta garažui.

GLADSTONE - BLOOR,
$1.200 įmokėti, 6 kambarių mū
rinis namas, 2 virtuvės, alyva šil
domas, garažas.

EVELYN - ANNETTE,
$3.700 įmokėti, 8 kambarių mū
rinis namas, išilginis planas, kiet
medžio grindys, 3 mod. virtuvės, 
dvigubas garažas, didelis kiemas.

EVELYN AVE.,
$4.000 įmokėti, 10 kambarių, at
skiras mūrinis namas, kvadratinis 
planas, 3 virtuves, 2 vonios, aly
va šildomas, vieta garažu.

ST. CLARENS - BLOOR,
$3.600 įmokėti, 10 kambarių mū
rinis namas, išilginis planas, 2 
mod. virtuvės, alyva šildomas, vie
ta garažui, pilna kaina $14.600, 
turi būti parduotos.

QUEBEC - BLOOR,
$5.000 įmokėti, 10 kambarių at
skiras mūrinis namas, kvadratinis 
plonos, 3 virtuvės, 3 vonios, kiet
medžio grindys, alyva šildomas, 
didžiulis kiemas. Namas be skolų.

CLENDENAN - BLOOR,
$6.000 įmokėti, 7 komborių otski- 

, ros mūrinis nemos, kvodrotinis 
plonos, moderni virtuvė, puikios 
kietmedžio grindys, noujoviškos 
alyvos šildymas, garažas su šoni
niu įvažiavimu, gražus didžiulis 
kiemas su vaismedžiais, turi būti 
parduotos, šeimininkes išvyksta.

MAVETY • ANNETTE,
$6.000 įmokėti, 9 komborių, at
skiras mūrinis namas, kvadratinis 
plonas, 2 vonios, mod. virtuvė, 
vandeniu alyva įšildomos, garažas, 
geros išsimokėjimo sąlygos.

SUNNYSIDE - RONCESVALLES,
$7.000 įmokėti, 9 kambarių atski
ras mūrinis namas, kvodrotinis 
plonas, 2 vonios, mod. virtuvė, 
avndenu alyva šildomas, garažas.

WINDERMERE AVE. - BLOOR, 
$7.000 įmokėti, 7 komborių at
skiros mūrinis narnos, kvodrotinis 
plonos, 2 mod. virtuvės, naujas 
šildymas, lobai Svarus viduje, ga
ražas.

BLOOR - HIGH PARK,
$10.000 įmokėti, 17 kambarių at
skiros mūrinis nomos, 3 atskiri bu
tai, 3 vonios, 3 vituvės, vandeniu 

r alyva šildomas, dvigubas garažas, 
puikus 
pirkinys.

SPORTAS
PPSK Aušra

Naujųjų Metų proga sveikina
me KLB Toronto Apylinkės val
dybą, TLSK Vytį, visas lietuviš
kas organizacijas, Aušros narius 
ir rėmėjus bei visą lietuvišką vi
suomenę. PPSK Aušra vba.

— Praėjusį sekmadienį B-C 
rungtynėse Tridents nugalėjo 
Mustangs rezultatu 80:71 ir Auš
ra pralaimėjo latviams — 80:94. 
Sekančios B-C rungtynės šį sek
madienį UNF salėje 1.30 vai. p.p. 
Žais: Trotters - Tridents ir An
dys - Aušra.

— Šį šeštaidenį laukiame sve
čių iš Rochesterio su vyrų ir jau
nių komandomis. Rungtynės 
įvyktų 3 vai. p.p.

— Šį ketvirtadienį krepšinio 
treniruotės visoms grupėms: 6 
vai. mergaitėms, 7 vai. jauniams 
ir 8 vai. vyrams. T. J.

Mann & Martel
REALTORS

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

i-J

:'5asistikrųjų yra tas žmogus, 
4rį§b‘<apsiimti tokį sunkų, 

asmeniškai nenaudingą ir nedė- 
^gędąriją?:
J/ Ędson-sLouįs Millard Burns 
gimė Mpntrėalio priemiestyje 
Westmouht, Que., prieš 59 me- 
t«§. Pagrindinį mokslą išėjo Že- 
iąųtįhės.’ Kanados Kolegijoje 
MdntręąĮyje, o .karišką — Kara
liškoje. Karo kolegijoje, Kings- 
femęį Oht. Į-jame Pasauliniame 
kare jis ..buyo Prancūzijoje Ka
nados Karai.: Inžinerijos daliny, 
buvo sužeistas ir. gavo Karišką
jį'- Kryžių. už 'narsumą. Vėliau 
buyo . jauniausias kapitonas vi
same Kanados junginyje Euro- 
poje ir gąvo dar vieną kryžių už 
nąują išradimą oro foto nuo- 
traukų srityje.
. r II-jo ‘^ąsąūlinio karo metu jis 
b'yy.ą brigados,' vėliau divizijos, 
b pagatiaų -arrnijos korpuso ya- 
dąš. JųT vadovavo I-jam Kana
dos.’. Korpusui Italijos fronte, 
Jęptią: buVo laikomas vienu iš 
šūnkjaūsių ir pavojingiausių 
frontų.-
v L Abiejų/ minėtųjų karų tarpe 
gėn, Burnsl daug laiko pašventė 
arabų - kąJĘboš, archeologijos ir 
Sfblijoš studijoms. Kai Jungti
nes Tautos dairėsi žmogaus, ku
ris nebūtų iš “didžiųjų” kariuo
menių, bet kartu gerai išmany
tų ^Viduriniųjų Rytų reikalus, 
fos parinko gen. Burns.

Kaip ankstybesnis vadas Pa
lestinos taikos komisijos, kurios 
tikslas buvo palaikyti taiką tarp 
Izraelio a jį supančių arabų 
kraštų, gėn'.Burns parodė Jobo 
kantrybę, Mozės kietumą, Sala- 

sprendimus, kurie dažniausiai 
nepatiko vienai šaliai, o kartais

ir abiem. Jo vadovietė buvo ant 
kalno už Jeruzalės, teritorijoje, 
kuri niekam nepriklausė. Tai 
vieniša vieta, sunkiai ir su pa
vojais teprieinama. Generolas 
ten gyveno mieliau, negu būtų 
pasirinkęs daug patogesnę gy
venvietę Izraelyje ar arabų pu
sėje. Tuo pabrėžė savo bešališ
kumą.

Asmeniškai Burns nėra nei 
per daug lipšnus, nei per saldus. 
Jis retai kam lankstosi ir retai 
šypsosi. Jis visados žiūri į rei
kalą tiesiai ir tiksliai. .Šios jo 
asmeniškos savybės, jo kantry
bė, patyrimas ir vidaus stiprybė 
bus labai reikalinga sunkiame 
Suezo taikos darbe. (CSc)

Varšuva. — -čionykštė spauda 
skundžiasi, kad pradėję krikti 
kolchozai, net tokie, kurie buvę 
laikomi pavyzdiniais. Kolchozi- 
ninkai nutarią juos likviduoti.

į užsienį per turistines ekskur
sijas išleidžiami sovietiniai pa
reigūnai — tiek iš Sov. Sąjun
gos, tiek iš satelitinių kraštų — 
parenkami labai rūpestingai. 
Ypač žiūrima, kad visi išleidžia
mieji būtų politiškai patikimi. 
Daugumą turistų sudaro užgrū
dinti kom. partijos nariai ir sau
gumo ar kitų įstaigų pareigūnai. 
Ir vis dėlto ne vienas net iš jų, 
pasitaikius progai, verčiau pa- 

moon išmintį. Jis turėjo daryti sirenka laisvę negu sovietinę 
J ■ vergiją.Kai sovietinis pilietis 

nori aplankyti užsienį, tai pir-

Paskaitos apie Lietuvą
Vis daugiau mokslus einančio 

lietuvių jaunimo savo mokslo1 
darbams ar studijoms renkasi 
įvairias sritis, kuriomis būtų iš
samiau nušviečiama dabartinė 
Lietuvos okupacija, padėtis pa
vergtame krašte ir įvairios lais
vinimo problemos. Tokių darbų 
gausiau pasirenkama ne tik 
Amerikoje, bet ir Europoje.

■ Šiefnet vasaros metu Laisvo
sios Europos Kolegijoj Stras- 
burge kiekvienai tautybei skir
tų.tautinių seminarų ribose bu
vo išdiskutuotos atskiros pa
vergtuosius kraštus liečiančios 
temos. P. Jurkus skaitė referatą 
Apie Lietuvos teisinę padėtį 
tarptautinės teisės šviesoje ir 
Vakarų akyse, K. Dikšaitis — 
dabartinę Lietuvos politinę pa
dėtį, A Narakas — apie desta- 
linlzaciją Lietuvoje, V. Kempka 
t-, apie dabartinę Lietuvos eko
nominę ir socialinę padėtį (šio 
darbas išspaudžiamas viename 
imglif žurnale), A. Šukys — apie 
lięturių organizacijas tremtyje 
ir laisvinimo pastangas, M. Ma- 
čeviČiūtė nušvietė mokslo ir 
meno padėtį pavergtoje tėvynė
je, taip pat-švietimo reikalus, D.

P. KERBERIS

LONDON, Ont
Pasilinksminimas. Vienintelis 

nriešgavėninis pasilinksminimas 
Londone įvyks sausio 12 d., šeš
tadienį, žinomojoj Odd Fellows 
Temple salėje, 555 Dundas St. 
'orie William St). Pradžia 7.30 
vai. vak. Veiks loterija ir bufe
tas su visų rūšių gėr^nais.

Vakaras rengiamas Tautos 
^ondo įgaliotinio Br. Misiaus 
iniciatyva. Jam talkins parengi
mų komisijos nariai. Vakaro 
pelnas skiriamas Tautos Fondo 
naudai. Įtempta tarptautinė pa
dėtis įpareigoja ir mus akyliau 
budėti, judriau veikti ir nuošir
džiau remti Tautos Fondą. Mū
sų svarbiausieji reikalai kasdie
na darosi aktualesni. Kitas pa
silinksminimas beįvyks tik ... 
gegužės mėnesį! Todėl visi kvie 
čiami pasinaudoti šia, proga. 
Lauksime! D. E

Fatališkas žaidimas
Detroite Arthur McGinni, 7 

metų ir jo brolis Lesle 4 m. žaidė 
“daktarą”. Maišė vandeny kažin 
kokias tabletes, žiedus bei auga
lų lapus. Po to turėjo ką nors 
’’gydyti“. Pasirinko pirmu “pa
cientu” savo dviejų metų sesutę 
Albertą. Po to ir patys “dakta
rai” paragavo.

Sesutė mirė antrą dieną ligo
ninėje, abudu “daktarus” vos 
pasisekė išgelbėti.

Motina sirguliuodama buvo 
paprašiusi senelio padaboti vai
kus ir atsigulė. Senelis, sakosi, 
besigrožėdamas žaidžiančiais 
vaikais ir pats užmigęs.

Čia gali būti gera pamoka 
motinoms, kurios deda visokius 
nuodus kur pauola bei vaikams 
prieinamose vietose.

$5.500 įmokėti, otskiros, raupuotų 
plytų, 6 kambarių namas, kvadra
tinis planas, vandeniu alyva šil
domas, dvi modernios virtuvės, 
privatus įvažiavimas, garažas. 
Jone ir Bloor rajone.

$3.500 įmokėti, 6 kambarių, mūri
nis atskiras namas, dvi modernios 
virtuvės, modernus alyvos šildy
mas, platus v šoninis įvažiavimas, 
viena atvir askola balansui dešim
čiai metų. Randasi Swansea.

$3.000 įmokėti, atskiras mūriais na
mas, 8 nepereinamų kambarių, 2 
modernios virtuvės, alyva vande
niu šildomas, du garažai. Skubus 
pardavimas. Randasi Dundas ir 
Brock raione.

$13.800. 6 kambarių mūrinis, ne
pereinami kambariai, alyva apšil- 
dom as, 2virtuvės, dvigubas gara
žas. Bloor ir St. Clarens rajone.

$16.900. Atskiras, mūrinis, 8 kam
barių namas, kvadratinis planas, 
vandeniu alyva šildomas, dvi mo
dernios virtuvės, šoninis įvažiavi
mas, du garažai.

Skambinti 
Ant MIČIŪNAS 

Telef. LE. 4-8481

$900 įmokėti, RoncesvaHes - Garden 
Ave., 6 kambarių, 2 virtuvės, visai 
naujas automatinis šildymas.

$4.900 įmokėti, Bloor - Jane, atski
ros, rauplėtų plytų, 6 didelių k., 
dvi modernios virtuvės, vandeniu 
alyva šildomas, privatus įvažiavi
mas, garažas.

$4.500 įmokėti, Keele - Annette, at
skiras, mūrinis, 9 lobai dideli k., 
dvi vonios, dvi virtuvės, alyva ap- 
išldomas, šoninis įvažiavimas, ga
ražas.

$2.400 įmokėti, arti Roncesvolles, 
mūrinis 6 kambarių, moderni vir
tuvė, alyva opšldomas, didelis kie
mas, 2 garažai.

$8.000 įmokėti, biznio pastatas ant 
College gatvės, arti lietuvių baž
nyčios, didelė patalpa krautuvei ir 
3 butai po 5 kambarius, pastatas 
apšildomas vandeniu, įvažiavimas 
į kiemą.

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!------ -X----—--- —- rį—————————

Restoranas “RŪTA”
994 DUNDAS ST. W., TORONTO, TEL. LE. 6-4393

Naujai atidarytas ir naujai įrengtas. Valgiai gaminami prityrusių virėjų. Atida
rytas nuo 6.30 vai. ryto iki 9.00 vai. vok. Visi maloniai kviečiami atsilankyti.

Savininkai: V., H., J. IVANAUSKAI

Taisau Radio - Televizijos aparatus,
patefonus, tikrinu radio lempas. Darbas ir dalys garantuotos.

J. STANIONIS, 
narys Radio’ Electronic Technicians Association.

115 MONTROSE AVE. TELEF. LE. 1-5142

W estern T extiles
766 DUNDAS ST. W., TEL. EM. 3-0984

Norėdami padėti savo artimiesiems LIETUVOJE, aplankykite 
mūsų krautuvę. Didelis Anglijoje pagamintų medžiagų pasi
rinkimas: paltams, suknelėms, sijonams, įvairios medžiagos vy
riškiems rūbams. Taip pat įvairūs priedai: pamušalai, siūlai ir 
tt. Impilai, pagalvės ir kt. Lovos baltiniai.

ATSKIRŲ MEDŽIAGOS GABALŲ UŽ PIGIĄ . 
KAINĄ PASIRINKIMAS.

ŽEMIAUSIOS KAINOS TORONTE.

ŽU KLAVIM O 
ir įvairius kitus 

SPORTO REIKMENIS 
su atitinkamomis nuolaidomis 

gausite tik

J. BERŽINSKAS

BETKO NEIŠLEIDŽIA
Švedų spaudos žiniomis, visi miausia jam pastatomas klausi

mas: ar į “liaudies demokrati
jų kraštus”, ar į Vak. Europą— 
su “Inturistu”. Norintieji ke
liauti po “liaudies demokrati
jas” pirmiausia turi paduoti pra
šymą, pasirašytą prašytojo ir 
nukreiptą atitinkamai prof, są
jungai. Tik gavus iš prof, są
jungų pritarimą, prašytojo pa
vardė įtraukiama į kandidatų 
sąrašą. Paskum reikia dar pri
dėti sveikatos pažymėjimas ir 
pritarimas raštu. Jame turi būti 
įstaigos viršininko, kur kandi
datas tarnauja, duota prašyto
jo charakteristika, nurodant 
tiksliai šeimos padėtį, priklau
symą partijai ir Lt., nurodyti 
artimiausi giminės, asmens do
kumento numeris. Norintieji 
vykti į vad. “kapitalistinius 
kraštus” turi pasižadėti, kad ke
lionės metu nesusirgs, nepaliks 
grupės ir savo buvimo svetur 
metu nesileis į “jokius nuoty
kius”...

Faktiškai apklausiamieji turi 
duoti laidą ,kad už vykstantį tu- 
ristinėn kelionėn atsako. Bet 
net ir gavus tokį laidą ir pritari
mą, tik išimtiniais atvejais lei
džiama pvz. porai vykti drauge, 
bent kiekvienu atveju neleidžia
ma vykti drauge ir vaikams. 
Galutinis žodis, ar leidžiama to
kioje turistinėje kelionėje daly
vauti, tariamas vidaus reikalų 
ministerijos, kurios žinioj yra 
visos kartotekos, nusakančios iš 
leistino į turistinę kelionę as
mens patikimumą. Visi pasiruo
šimai galiausiai baigiami specia
liais kursais, per kuriuos nuro
doma, kaip tokie turistai turi 
svetur laikytis, ką šnekėti sve
timiesiems ir t.t.

Tie. grįžę atgal, turi duoti sa
vo veiklos ir priežiūros smulkią 
apyskaitą. Kelionės išlaidos yra 
gana didelės. Pvz. su sovietine 
turistų grupe atvykę 12 dienų į 
Švediją turistai turėjo sumokėti 
po 2.500 rublių. Į tą sumą buvo 
įskaityta kelionė geležinkeliu 
Leningradas - Helsinkis ir lėk
tuvu kelionė Helsinkis - Stock- 
holmas ir atgal. Asmeniniams 
reikalams 12 dienų kiekvienas

1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TELEF. LE. 2-9547
Čia pat galima užsisakyti laivams motorus bei įvairius medžioklinius šautuvus.

Geriausi
Kanados premijuoti ŠALDYTUVAI ir KROS
NYS Kanadoje — tik McCLARY. McClary 

krosnys garantuotos 3 metams.

Pirkite geriausius — pirkite

Augustaitytė — Keturių stu
dentų uždavinius kolegijoje, o 
R. Bačkis — laisvojo pasaulio 
uždavinius kovoje su komuniz
mu. Lietuvių grupė ar tik ne- 
geriausiai pasirodė iš visų kitų 
taktinių grupių.

Dabar 9 lietuviai gauna Lais
vosios Europos kolegijos stipen
dijas gilinti savo studijoms. Iš 
jų du studijuoja Prancūzijoje, 
po vieną Anglijoje ir Šveicari
joje, o likusieji, būtent: P. Jur
kus, V. Kempka, K. Dikšaitis, 
D. Augustaitytė ir A. Černius — 
Vokietijoje. P. Jurkus savo di
sertacijai Bonnos un-te pasirin
ko tema dabartinę pabaltiečių 
pilietybės padėtį. V. Kempka 
Bonos un-to diplomui — darbą 
apie Lietuvos ūkį pokariniais 
metais ligi šių dienų. Tam tiks
lui pasinaudojo V. Tarybos Inf. 
Tarybos turima gausia doku- 
mentacine medžiaga, ypač nu
šviečiančia Lietuvos ūkio suso- 
vietinimą. Ir patys vokiečių 
mokslo žmonės tokiomis temo
mis rodo gyvą susidomėjimą. 
Jiems rūpi gauti kuo daugiau
sia naujausių žinių apie dabarti
nę pavergtosios Lietuvos pade-

McCLARY.

2448 Danforth Avenue, - Toronto 
Tel. OX. 9-4444, OX. 9-0977

Lietuvių Baldų Krautuvėje

Mohawk Furniture 
Company

Dabar geriausias laikas investuoti į žemę _

Br. SERGAUTIS, Realtor
TeL LE. 4-2426 817 Bloor St W-

-Didžiausias žemės pasirinkimas — sklypai, subdivizijos.
' Namų iškeitimas.

Lietuvio elektros ir apšildymo kompanija
DEDA NAUJAS APŠILDYMO KROSNIS:

* Vandens ir oru apšildymo,
* Paprastas ar “Air Condi-
* tionning”,
* Perstato apšildymą iš anglių 

į alyvą.
* Taip pat atlieka įvairiausius 

elektros instaliacijos darbus.
* ■ ■

Pigiausios kainos.
Darbas atliekamas gerai ir 

sąžiningai
Išsimokėjimo sąlygos — 24 mėn. 

Techniški patarimai veltuL

Smitus Electric and Heating Co
71 BEATY AVE., TORONTO • TeL LE. 4-8719.

nų. Kitus sovietinius pinigus, 
pereidami Suomijos sieną, turė
jo padėti depozitam (ELTA)
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V. VAŠI S Dr. S. GOLAB

. REAL ESTATE & BUSINESS BROKER
872 BLOOR ST. W. (prie Ossington) - • TELEF. LE 1-4665 
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms.

Lietuvių architektūros triptikas
nauskas parodė visuomenei Lie
tuvos architektūros istoriją 
Pradedant proistore. Toliau se
ka liet, liaudies .architektūra, 
rodanti Lietuvos žemdirbio pil
ną estetinio pajautimo sielą, c 
atskirame skyriuje feodalinės 
Lietuvos palikimas: pilys—Tra
kų, Kauno, Vilniaus, Raudonės 
Gelgaudiškio. Pavaizduota ir sti 
lių evoliucija: šv. Onos, šv. Mi
kalojaus, Bernardinų bažnyčios 
Vilniuje, Zlapiškio ir Vytauto 
bažnyčia Kaune rfepręzentuoja 
jotiką, renesansą atstovauja. Pa 
žaislio, Šiaulių, Karmelitų baž
nyčia Kaune. Turtingiausiai at-< 
vaizduotas barokas — šv. Petro 
"r Povilo bažnyčia Vilniuje bei 
dtos bažnyčios. Vienas kitas 
pavyzdys rokoko stiliaus klasi- 
ūzmo (Vilniaus, katedra), ro
mantizmo pavyzdžiai, kuriuose 
kartojasi įvairūs'stiliai. Paga
liau nepriklausomos 'Lietuvos 
architektūra ir lietuvių archi- 
ektų darbai laisvame pasauly.

Išstatyti projektai ir pastatai 
(fotografijose): inž. J. .Virąko, 
arch. J. Kovalskio, arch. J. La- 
dygos, arch. St. Kudoko, arch. 
P. ir V. Kiaulėnų, arch. J. Mu- 
lokc, dail. Kašubos, dail. V. Jo
nyno. Parodyti ir Bavarijoj pre- 
mhuoti projektai tipiško lietu-

Besiruošiant pirmajai Lie
tuvos architektūros parodai, ku
ri šių metų pradžioj turės įvyk
ti S. Paulo mieste, inž. M. Iva
nauskas, tos parodos iniciato
rius ir vadovas, suruošė Biblio- 
teca Municipal Liet. Architetk- 
tūros triptiką.x Pirma savaitę 
buvo išstatyta lietuviškoji orna
mentika — iškasenų rinkiniai, 
apie 300 grafinių ir daiktinių 
pavyzdžių juostų, audinių, žiurs 

,tų, mezginių. Vieną skyrių vaiz
davo lietuvaitės tarp lietuviškų 
ornamentų. Tarp fotografijų 
buvo dail. VI. Stančikaitės trys 
paveikslai vaizduoją lietuvaites 
tautiniuose drabužiuose.

Antrą savaitę buvo išstatyti 
Lietuvos kryžiai. Išstatyta per 

,350 kryžių pavyzdžių, paskirs
tytų į penkis skyrius: I pavaiz
duota Lietuvos proistorė, Il-me 
— kryžių viršūnės, medžio dro
žiniai ir archaiški kryžiai. Vi
duryje pakabinta Brazilijoje 
lietuvio dievdirbio Trumpio, 
115-kos metų senelio, iš medžio 
išdrožinėta “Pieta” (origina
las) atkreipęs dėmesį svetim
taučių lankytojų.

III-me skyr. —Ant. Jaroše
vičiaus 18-19 amž. kryžių rinki
nys, nukopijuotas inž. Ivanaus
ko. Centre du dail. VI. Stanči
kaitės paveikslai “Dabarties Lie viško namo, kurių premijas lai-

- pilnas kan- mėjo arch. J. Mulokas, inž. K. 
nuotaikos ir Reise nas, arch. Švipas ir inž.

Praeities Lietuva”—pro kurios Okunis. <

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

Gydytojas ir chirurgas
Priėmimo valandos. >0-12 va’ 

4.30 vai. ir 7-9 vai. vok. 
606 BATHURST *TREET

Tarauto
Telefonas LE. 3-4323

- SAURAZIENŽ
Gydytoja ir chirurgė

Rentgeną*, Elektrokcirdiegrafija 
, 1852 BLOOR ST. W., TORONTO 
y _ /Poeific sustojimos/ • •’Jis neišsigąs

'Vienam Amerikos mieste gy
veno didelis triukšmadarįs Ja- , 
mes. J&, sumušdavo kas pakliu
vo. bet ypatingai, nekeptė vietos 
laikraščio “Daily ,Maii” redak- 
‘orių. kurie neretai jį, papešio
davo. Štai, kartą,-yyr. redakto
rius panoro gauti’ James inter
view k pasiuntė pas jį savo re
porterį, / . -'

Po valandos reporteris telefo
nu pranešė:

— Sužinojęs., kad aš iš “Daily ■ 
Mail”, James mane sumušo ir iš
meti į-gatvę. ,

— Tai biaurybė!, — atsakė re
daktorius. — Pabapdyk dar kar
tą. . ■. ■

Už pusvalandžio .tas vėl skam 
bina: . .

— Jis, sukruvino mano nosį, iš 
mušė akį ir įšląųjaė du šonkau
liu... ... . ;; ■< —: -*s ;

— Tai žulikąsfšūktelėjo 
redaktorius; .— Bąt. Srižk dar 
kartą.- Parodyk-, tam laukiniui, 
kad- aš jo visiškai nebijau...

Toks -iten ir btrvo ‘ • ;1’
Teisėjas* Tamsta'esi skundžiai?

Gal perdau? kalbų?
Pagrindinis kalbėtojas: Šios 

dienos jubiliatas yra labai išsi
lavinęs žmogus 
šiom kalbom. Jo žmona 
kia jos garbei pasakyti, 
taip pat labai šviesi- moteris — 
ji kalba net aštuoniom kalbom.

Vienas iš klausytojų: Bet jie 
namie nesusikalba jokia kalba. 
Tai reikia taip pat jų garbei 
įasakyti.

Jis jau atėjo
Laidotuvių biuro direktorius 

•umaišo adresus ir užeina ne 
:en, kur buvo žmogus miręs, bet 
jas sergančią moterį.

Vyras, atidaręs duris, sušun
ka: Brangute, pasiruošk, jis jau 
įtėjo.

Dar nepažįsta
Sekretorė savo draugei: Ar 

oastebėiai, kaip direktorius ma
ne kas rytą mandagiai pasveiki
na?
’. Draugė: Pastebėjau. Bet kai 
tave geriau pažins, visai nesvei- 
kįns. T “' ’ ?■ .

Pasakė, bet.,.,.- -■ ■ į - . . . , •
-■ — Pupyte, pasakyk tik vieną mąs-,- kad -1štimšeį Raugui - dantį:

i Kaitinamasis: Pene teisėjau,

~ jis kalba še- 
rei- 
yra

-žTel. 6-6911
Priėmimo valandose nuo, 2-5 
ir pmo 6-8 kasdien, v Kitu lai- 
ku. pagal sųsitarirną.

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.

...................... . U... ■ ■■■

Li etuvio advokato

’ Dr. ATftiJ GERULAIT1ENĖ
DANJ^I GYDYTOJA A - 

51 Linsmore ,Crete., Toronto T 
/prie pat Danforth Ave.į

TeL.G^. ^9^
P#iį0?ą; t ■ vaL- š^t/iięryiįcūs . 9-/

Or. V. Sadauskiėnė
’’ Dantų gydytoja

- 129 GRENADIER RD ‘
(2-ras namas hub Roncesval- 

... u . Jęs), Toronto. .. ,. .
Telefonas LEJ 4-4250

Priėmimo valandos: nuo 9-12 
-itX’ V^Uvąk. (pagal. susU 
tarimų)^.*. ■>? v «

Dr. L. SIMON ’
Odas ir veneras ligų specialistas.

Naujos adresas nuo balandžio 1 d«,
288 ST. CLAIR AVE. W., 

/prie Spadina Rd./
Darbo valandos: TO-12 įr 3-7 pp. arba 

pogol susitarimq. *
Tel. WA. 1-6614 arba WA. 2-8015

Dr. K. Žymantienė
* GYDYTOJA ir CHIRURGĖ
1 1393 DUNDAS ST. WEST

Toronto
(torp Gladstone ir Rusholme)

Prikiia ligonius 
iš anksto susitarus,

Telefonas LE. 4-6851

žodelį^ ir-aš būsiu laimingiau- : Kuo gali pasiteisinti? 
-sias žmogus pasaulyje. -- 
-. . u^ Idiotas! “ - • '

Nedabar laikas kalbėti
Sorė sirgdama: Ickeli, tu ma

no mielas, kai aš numirsiu, tu 
prisimink, kad aš tau buvau la
bai gera.

Ickįs: Nusiramink, Sorele, ir . (
nekalbėk apie tai. Pakalbėsime, ! Cecilija: Tikrai. Ir aš pati tu- 
kai jau tavęs tikrai nebus. į riu tokį šunyti.' • i

; Mandagi padavėja 
E»oiAČ:lzI Žmogus užkandinėje pastebi: 
“dlcoKujImdl Man rodos, kad mėsa truputį-

Praną Vaičiulį prašau atsiliep- ^ dvokia. _
ti labai svarbiu reikalu. Rašyti:: Padavėja: Ir man taip rodos, 
E. Rėk-lvs, 9907 Cascada, Detroit bet nenorėjau tamstai gadinti 
4, Michų USA. 'apetito. - •

Jurgis Šulinskas, gyy. Vilki-i Netinkama ■
jes ra j., Veliuonos paštas, Pa-; —Manoji sužadėtinė labai pa-! 
kalniškių kaimas, Lietuva, pra- i tenkįnta ‘ mano gabumais ir i
šo atsiliepti brolio žmoną Julijo- i darbštumu. S j
ną Šulinskienę - Filertūkę, jos i —Nebūk durnas! Nevesk to-: 
dukrą Orą, .dukrą Prano, prieš • juos, kuri tau jau nuo pirmos, 
karą gyvenusią Amerikoje, Na- • dienos ima per akis meluoti. 
evin(?). Conn. , .......... —

Motužio Petro, gini. 1901 m., ' 
Švėkšnos valse., ieško’ žmona ir 
duktė. Šiuo laikų, atrodo, jis gy
vena. Čikagoje. Atsiliepti: Kuz
ma V., 173 Westminster Ave., : 
Toronto. Out. _

Burčikienė Marija, d. Liudvi
ko, iš Rygos, prašoma parašytL 
šiuo adresu: Ona Bajorienė, Pa-: 
nevėžys, Skaistakalnio gatvė; 
Nr. 1. ■

Jeronimui Vaitkui yra žinių iš 
Lietuvos: motinos ir brolio laiš
kai ir nuotraukos. Jis ar apie jį 
žinantieji, prašomi atsiliepti 
šiuo adresu: Stasė Vaitkutė - 
Stanaitienė. .54 Erica St., St Al
bans, Vic., Australia.

Nagaliusko ieško motina. Ji KA NA RAR NAFTA i gyva ir sveika, prašo rašyti šiuo
Hfll Į adresu: Pionierių g-ve Nr. 2,

(C.Sc.). Prieš dvidešimtį me-!nys, Kanada yra antroje vietoje ■ Kretingos miestas Lit.-SSR. lieš 
tų Kanada gamino tik 1% mili- pagal tai, kiek sunaudojamos ; .-<o per Stasę Vaitkųtę-Stanaitie- 
jono statinių naftos į metus, naftos tenka vienam asmeniui, ne, 54 Erica St., St. Albafts, Vic., 
1955 m. Kanados naftos produk- Mus viršija tik JA Valstybės.. Australia.
cija jau siekė 129 milijonui sta- ! Naftos žaliava čia pat Kanadoje : Vytautas Svitas ieško motinos 

J Mildos ir sesers Aldonos. Rašyti 
c/o A. Šalčius, 77 Steamboat 
dr.. Great Neck. N.Y., USA.

Benjamino Galesevičiaus, s. 
Jurgio, gim. 1926 m., iš Kauno, 
ieško motina iš Lietuvos. Rašy
ti: M. Žibąs, 137 Gibb St., Osha
va, Ont. - /

BALFo centras yra prašomas 
paieškoti'-sekančių asmenų:

Irena Žlešaitė, gim. Joniškė
ly, apie 30 m. (ar Šležaitė), inž. 
Aiva. gyv. Kaune, apie 40 m., 
inž. Dervinskis, gyv. Kaune, 
apie 50 m., Antanas Palaima, 
Kazys Levinskas, Ražauskas 
Aleksandras,.- gyv. Brooklyne, 
Greenpointo apyl., Vilpišauskas 
Juozas, s, Vlade, Meškauskas 
Eugenijus, Narkevičius Bruno
nas, s, Petro, Kuzmickas Stasys 
ir Vladas, dr. Juozas Taučius.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji prašomi atsiliepti šiuo 
adresu: BALFas, 105 Grand St., 
Brooklyn 11, N.Y.

tuva Kryžiuose” 
čios ir niaurios— __ _

kryžių ėjo moterys saulėtą ryt
metį į atlaidus tokioj ramybės 
kupinoj nuotaikoj! Virš paveiks 
lų nepaprastai smulkaus darbo 
arch. J. Muloko “Aušros Vartų”

Parodoje buvo išstatyta ir 
“Lituania”, “Lituania ouro sep
tentrional”, dr. M. Alseikaitės- 
Gimbutienės “Die Bestattung in 

___ _________ ____ t Litauen”, Casimiro Verax “Li- 
Marijos koplytėlė (seserų Pran- ■ tuania entre fuego cruzado”, 
ciškieČių nuosavybė). Greta iš-i Jeah Mauclere “O pais de Cava- 
kyla.iš rūko ir mistinio pasaulio 11 eiro Brcneo” (vertimas), VI. 
M. Čiurlionio “Kryžių” repro
dukcija. Čia pat tarsi ^auna at
žala Nardžio Antanaičio (Bra
zilija) miniatriūriniai kryžių 
originalai. Vitrinos kampuose 
pąrymę senoviniai “Smūtkelių” 
originalai (vienas jų net 200 me 
tų amžiaus). - 
; IV-me skyr.. dominuoja arch.

‘ j. Muloko'kry^af: V-tŽūHte'^-' ft»-’ 
tografijos iš prof. I. Končiaus 
knygos: “Medžio drožiniai gim
tajam kraštui atminti” ir vienas 
autoriaus originalas “Koplytėlė” 
(rašytojos K. Pažėraitės nuosa- 
vybė, padovanota Religiniam 
muziejui Rio de Janeire). Čia 
pat liaudies ornamentikos pa
vyzdžiai, išpiaustyti J. Kaseliū- 
no ir jo mokinių.

Trečią savaitę inž. M. .Iva-

Andriukaičio “Audra Žemai
čiuose”, dr. J. Gimbuto “Das 
Dach dės litauisches Bauernhau 
sės”, P. Galaunės “Lietuvių 
liaudies menas”, dr. J. Šapokos 
“Lithuania”, prof. Z. Ivinskio 
“Šv. Kazimieras”, V. Augustino 
“Lithuania” ir “Our country 
Lithuania”.
" Bražilijbs spaūdaf* “A Gaze-4 
ta”, “Estado de S. Paulo”, “Dia- 
rio de S. Paulo” įdėdama paro
dos nuotraukas atsiliepė apie ją 
palankiai.

Šiuo triptiku inž. M. Ivanaus
kas paruošė S. Paulo visuomenę 
būsimajai Lietuvos architektū
ros parodai, parodydamas kad 
.auta turinti savitą kultūrą turi 
teisę į laisvą egzistenciją lais
vųjų pasaulio tautų tarpe. H. D.

tas jo dantis buvo kiauras. Vis- 
tiek būtų reikėję-j'Įp traukti.

Protingieji šunes
Magdalena: Ir kad tamsta ži- 

i r.otum ,pasitaiko tokių šunų, ku
rie yra protingesniu už jų šei
mininkus. . ?.

Victor D; ALKSNIS
. ^ApVOj^TAS .-^NOTARAS ’

62 RICHMOND ST. WEST . 
*■;. ROOM, 503

-/kampas Boy & Richmond// -
TELEFONAI:

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

W. A LENCK1, B.A., L.L.B.
. Teisininkas —- 

‘Advokatas — Notaras

Dr. Aleksas Valadka'
1081 BLOOR ST. Wr '

A- 7
. > Telefonąs LE. 1--2933 , : .

JtENTGENĄŠ' 7 Y * 
priima, ligonius dr gimdyves 
nuO' 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. vak. 
'Šeštadieniais nuo 12 vai. iki 
ž.vąl. pp. Ketvirtadieniais ka
binėtas uždarytas..

Dr. John REKAI
Chirurgas akašerh

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų speciaIwtas;

J X RAY (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W., Toronto

J Nusitarti telefonu WA. 3-2395

100 Adelaide St. W
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Dr. A.Pacevičius
•? Gydytojas ir Chirurgas

NAUJAS KABINETAS

280 Roncesvolles Avė.
TELEFONAS LE. 4-477S

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

•ir 
chirurgas

‘Priėmimo valandos 2-3 u
7-9 po pietų

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

DŪDA GĘHE^AL 
INSURANCE

Ui į

RO. 9-46T2
_ -'.-r - V-. * •• ' •

Veikia 24 valandas.

LIETUVIS BATSIUVIS 
1050 DUNDAS ST. WEST 

/prie Crowford/ 
Taiso įv. avalynę naudodamas geriau
sių medžiaga. Darbas garantuotas. 
Vyriški pusp. ir kulnys — $2.75. 
Seneliams ir kovų invalidams su sa

vo medžiaga, avalynė taisoma
V E L T U 1 . ...

Batu taisymo dirbtuvė 
'JULIUS BATAS"

tintų i metus, ir beveik kasdien 
išgręžiama naujų šulinių.

Nafta (įskaitant ir natūralias 
dujas) duoda 52% Kanadoje su
naudojamos energijos. Nežiūrint 
to, kad esame didžiausi naftos 
gamintojai visame Britų Com
mon weal the, mums visvien dar 
jos trūksta: apie 42% tenka įsi» 
gabenti iš kitur.

Kaip rodo statistikos duome-

ir valoma. Iš valymo produktų 
gaminama eilė dalykų,^ kaip 
vaistai, kosmetika .Įvairūs sin
tetinės gumos dirbiniai, piktžo
lėms bei kenkėjams naikinti 
skysčiai ir tt.

Kanadoje turime 44 naftos 
valyklas, priklausančias 24 at
skiroms kompanijoms. Kadangi 
nafta yra vakaruose, tai jai per-, 
gabenti jau nutiestos ilgos vaniz 
džių linijos. 1950 metais buvo 
nutiesta 1.129 mylių ilgumo lini
ja iš Edmontono iki Superior, 
Wis., kaštavusi $90 ’ milijonų. 
1953 m. nutiesta tos linijos Šaka 
iki Sarhia, Ont., kaštavusi $76 
milijonus. Tomis linijomis jau 
dabar prateka iš Edmontono 217 
tūkstančių statinių į dieną.

Kita didelė linijų sistemą yra 
nutiesta iš Edmonton į vakarus. 
Tai Trans-Mountain linija, ga-

A. STANČIKAS, baigas National Ra- 
dio Institute rajiio ir televizijos skyrių, 

TAISO

TELEVIZIJOS.
. IR

RADIO APARATUS
Aparatai paimami ir grąžinami į na
mus veltui. Darbas £r. dalys garan
tuotos.

1 Skambinti telef. LE. 1-1602.

Kanados Lietuvių Bendruomenės 
Britų Kolumbijos 

Apylinkės Valdybos
Raštinė

ir Valdybos Pirmininkas 
Advokatas ir Notaras 

Jonbs J.Justis,LL.B.
Suite<.22, Tunstall Building;

709 Dunsmuir Street/ 
Vancouver I z B.C., Canada

- Telefonas: Pacific 4511. * '

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

Kitu laiku pagal, susitarimą.

Valau-fotelius ir ■ ’ / *- 

įvairius kilimus, 
taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau 

iširusius galus ir pradegintus kilimus.

SKAMBINTI LE. 1-4973 

P. KARALIŪNAS

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

<torp Gladstone ir Rusholme Rd.)

Priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir 6.30-8, šeštadieniais 
1-3- Kabinetas uždarytas tre- 
čiadeniais. Kitu laiku pagal 
susitarimą.. --

Telefonas ,LE. 6-1794
Toronto ’ ~

Dr. Ni Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS į

Dr. Chas. OKUB 
DANTISTAS - CHIRURGAS } 
838 Dundas St. VV. Toronto 

kampos EucBd Ave.
Priima vakarais oogol susiranmq 

Telef. EM. 8-9822

Akių specialistas 
' M. STEFANUK 

(optometrist)

Pat|ferįnQ akis-tF’agnius, 
jei reikalinga

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

(at Dundas)

II; DAŽAI IR SIENOMS 
i! POPIERIS!
ĮI Vaškas, šepečiai, terpentinas 
| Sky’s Paint & Wallpaper 
1891 DUNDAS ST. W.

Toronto, Ont.
Tel. EM. 4-2715

Savi pas savus!
Auto Tr.asrnu mechoninioi darbai, su
lankstymai ir dažymas atliekami kva
lifikuotų mechanikų greitai ir sąži
ningai., U .

Dufferin Garage
1423 DUFFERIN ST., LE. 3-6149 
(įvažiavimas iš Geary Ave.)

. ‘ ■ Scv. V.- D'JNDYS

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

TORONTO

WA. 3-2003

AKIU SPECIALISTAS

L. LUHSKY. R.0.

Priėmimo Valandos: nuo 9-12 ir nuo 
2-9 vai. vak. (pagal susitarirriq}.

Pritaiko- akinius visiems akių defek 
am. Ištiria akių nervus, kurie daž 
nai sukelia grv'vos skaddėiimų ir nėr 
vingumą. Kalba srovų kolbomis
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924Roštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Kakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimq

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

Negęstąs žiburys
(Atkelta iš 3 psl.) 

bet demokratinių laisvių. Reiš
kia, linksta mūsų pasaulėžiūrai. 
Be to, ne Vakarai rusus pramo
ne vejasi, het rusai Vakarus, 
ypač Ameriką. Tiesa, Vakarai 
padaro klaidų. Kas skaitė “TŽ” 
bendradarbio Pamituviškio ke
lionės įspūdžius po Egiptą, žino, i benanti naftą iš Edmontono per 
kad anglų - prancūzų šautuvai kalnynus į Vancouver) ir toliau 
buvo nevykusi priemonė prisi- į pietus, 
derinti pakilusiam arabų nacio
nalizmui, siekiančiam 
nuo skurdo.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.
Visi elektros darbai atliekami 

greitai ir. prieinamomis 
. ' kūmomis. -

V. JUŠKEVIČIUS, į
Licenced master' electrician. 

251 LAUDER AVENUE ' 
; - Telef LE. 5-7714 -
- aku; - . Toronto. ■

VEDYBOS
JeČtiarife’ vėsti, rašykite /vokiečiu ar 
tenku kuT tcleformokite ar atvykite, 
asmeniškai į- - -1

V^DYBį. BlŪ^Ą"WALDrr 
19’1 Augusta Avė, Toronto, Ont.

•; Tef. tM. 8-9281
Informacijos Vosd^eh nuo 6-9 vol. v. 
Atsakymams raįtu pridėti. $ 1. Mote
tams ik4-35vm. amž., tarpininkavimas 

ve lt ų i .

DANTISTAS
Dr. ELIAS WAQgNA 

Priėmimo vpl. -10; 12fc-2-6.-< rirmedie- 
: niois, ketvirtadįeniaįsįpriirnp'torp Z-?.-.

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

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA - 

BEJNAR, R.O.
WIKTORIA 

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVE.

- (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.

šalia naftos pažymėtinos ir 
laisvės natūralios dujos. Pereitais me

tais apskaičiuota, kad natūralių 
Į Naujus Metus galime ženg- dujų rezervai Kanadoje siekia 

ti su viltimi, kad Vakarai ir to- 22 trilijonų kūb. pėdų, vadinasi 
liau savo idėjomis pasaulį už- dviem trilijonais kūb. pėdų dau-

■ ‘ ■ *’’* giau, kaip 1954 m.
Kai tik natūralių dujų vamz

džiai pasieks rytinę Kanadą, tu
rėsime ir čia pigų kurą namams 
šildyti ir maistui gamintis.

kariaus, kad Amerika pasiliks 
ekonomiškai sveika ir pajėgi pa
dėti kylančioms skurdžioms tau
toms, kad komunizmo pasauly
je įr toliau mainysis rūbai mar
go svieto demokratijos krypti
mi, o žmonijai, viešpataus taika. 
Ir savo viltis galime paremti ne 
mūsų ausimis gražiai praskam
bančiais karingais žodžiais, bet 
gyvenimo faktais.

Kaip Faustas Kirša sako kny
goje “Šventieji akmenys”: “Ne- 
gęstąs žiburys tamsoje”. Tai Va
karų pasaulis, kuris atsilikusiai 
žmonijai yra švyturys demokra- 
tijon, ekenominėn gerovėn ir 
taikingam tautų sugyvenimui.

Vyt. Sirvydas.

Pataį^ymas
TŽ kalėdiniam Nr. strp. “Liet, 

širdžių balansas” lentelėje įsi
brovė nemaloni korektūros klai
da. Išspausdinta, kiek išleidžia
ma $ laikraščiams ir žurnalams, 
o turėjo būti kelis laikraščius ir 
žurnalus prenumeruoja. Autorių 
atsiprašome. Red.

Krosnys - Gazai — Alyva - Anglys
CONVERSION BURNERS — gazo ir alyvos. VANDENS TAN
KAI — gazo ar elektros. Saldy tojai (air conditioners) vasarai ir 
žiemai. Krosnys “Gurney“ — gazo ar elektros, šaldytuvai — 
gazo ar elektros. Visų rūšių remonto.darbai.

ROSE HEATING — TINSMITH CO.
844 Broadview Ave. Krautuvė — 723 Gerrard St. E.

Savininkai ZALECKIAI
Telefonas HA. 1623.

Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas.

I LIETUVA

J * • * * * • • • *
‘ .. GEtJRGE BEN, B A. \
■. ? . > teistųinfcas ,4-‘ ‘
* .. advokatas ir notaras.

‘ Kalba slavų /kalbomis. .
1147 Dundam St. W., Toronto

Telefonai: LE.‘4-8431 ir LE. 4-8432

=================

' LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

• Siunčiame siuntinius tiesiai iš Kanados į Lietuvą.
• Krautuvėje turime įvairių medžiagų siuntiniams. Mū

sų išduoti' kvitai galioja pajamų mok. sumažinimui.
• Vaistų ir maisto-siuntinius siunčiame tiesiai iš vienos 

valstybės Skandinavijoje tiesiai į Lietuvą.
20 svarų cukraus (brutto). ........  $14i00

’ • 20 svaru taukų (brutto);■ 'J$25.00 .
1 - - j - -(visi mokesčiai įskaityti)!
• Siunčiame, vaistus su ar be recepto. Pusė kainos pi- < 

giau, negu siunčiant iš Kanados ir JAV.- v ■ - s

< • Visi siuntiniai apdrausti-ir garantuoti'.
• BE MUITO SIUNTINIAI GIMINĖMS LENKIJOJE.

MAZAR TRADING CO
852 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TEL EM. 3-5526

D 2 MES IO I
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Torwu, patikrinu, prifungfa ar
J- ' ’ — - wIEji*-v- - . i - . ,. penrarau; > 

cucopietiškus ir ketintus rodifo apara
tus, ootefoaus, visų paskirčių automa- 
vn , Kintamos ar tiesioęflnės . srovė! 

motorus.
to, apima namus pilnom instolio- 

"vimui or pakeitimui srovės, duodu 
• techniškus pafaWmut.

' SkombiMi Mhf. U. 3-1OM 
į 44 GWYNNE AVL, TOfcOHTO 
—"'■T?..' ‘ .-I lįi, II-J iii ■

...... f m,ii,., , n. ■imli .......... ...

f STANI.EY SHOE STORE 
f

Augščtousios rūšies moterų, voikų ft
v*/ru normolous dydžio ir plotui

' v EE—€EE
fhindasSt W. Toronto

SEGUIN
Advokatai — Notarai

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

Telef. įstaigos: Telef. namų:
WA. 4-9501. BE. 3-0978

Nauja lietuviška įstaiga 
International 

Service Bureau 
91 Roncesvalley Avė., Toronto 

Įstaigos direktorius 
A. LIŪDŽIU S,.

Advokatas iš Lietuvos - Trem
tinių Reikalams Teisių . 

Patarėjas.
Bendradarbis — 

J WALTER C. DEAKON,
B.A.Sc., R.PiE.' 

vietos Advokatas, Notaras. 
Statybos Inžinierius.

Kreipdamiesi į Šią Įstaigą Jūs 
galite sutvarkyti visus savo 
teisinius ir kitus reikalus.

— Telef. LE. 6-5613 — .



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

TORONTO* Cnt. MONTREAL, Olie.
šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Gražiai praėjo Kalėdų šven 

tea. Bernelių pamaldų metu pir
mą kartą pamaldoms asistavo 

'! Kalėdų atostogoms iš seminari-

choras, vadovaujamas kun. B. 
Pacevičiaus.

— Per praėjusius 1956 m. baž
nyčioje sutuokta 28, pakrikštyta 

ir palaidota 8. Lankyta ligo
niai ir stengtasi padėti ligos, ne
darbo, imigracijos ir kituose 
reikaluose kiekvienam koloni
jos lietuviui ar parapijos vardu 
arba talkininkaujant Toronto 
liet. Caritui.

: —Šį penktadienį vakarinės 
šv. Mišios 7.30 vai.

— Šią savaitę lankomos šios 
gatvės: Viri, Mulock, Neepawa, 
Silver, Gold ir Parkway.
. —Sutuokta: Jonas Kablys ir 
Ingrid Rodomski.

—Pakrikštyta: Bernardas Juo 
ząpas Dobrovolskis, Vytautas 
Jurgis Naruševičius, Jonas Ado
mas Nekus, . Susana Bernadeta 
Baliūnaitė, Robertas Bronius 
Karauskas ir Mykolas Gedimi
nas Vaišvila.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Šį penktadienį šv. Mišios 7 

vai, vakare Švč. Jėzaus Širdies 
garbei, o šeštadienį po 8 vai. šv. 
Mišių bus kalbamas Rožančius, 
vykdant Fatimos Marijos pagei
davimus, už Rusijos atsivertimą 
ir pavergtų tautų išlaisvinimą.

— Dėkojame Kat. Mot. D-jos 
parengimų sekcijos vadovėms 
S. Dervinienei ir B. Dambraus
kienei bei visoms ponioms ir 
mieliems pagelbininkams už di
dį darbą, paruošiant Naujų Me
tų sutikifno parengimą.

— Dėkojame parapijos chorui 
ir jo vadovui V. Verikaičiui už 
kalėdines giesmes, kurios šiame 
švenčių sezone pamaldžiai nu
teikia tikinčiuosius. . z

— Katechetinės pamokos vai
kučiams, lankantiems valstybių 
nes mokyklas, pradedamos šį 
sekmadienį po 10 vai. Mišių. 
Vaikučiai raginami eiti komu
nijos. Po Mišių kavinėje pusry
čiai nemokamai, o po. to Nek. 
Prasid. Seselės artistų patalpo
se praves pamokas. .

— Tretininkų mėnesinis susi
rinkimas'šį sekmadienį 2 vai. p. 
p. pamaldų salėje.

— Moterystės sakramentą pri 
ėmė Feliksas Pajerskas ir Ona 
Stočkutė, Juozas Martinaitis įr 
Zosė Žadeikytė.

— Pakrikštyti: Edvardas Ju
lius .Punkris, Vincas Vytautas 
Buozis, Mykolas Pranas Gegu
žis, Ralph Jonas Dobilas, Kęs
tutis Antanas Vytautas Urbo
nas, Aleksandras Jokūbas Šere- 
lis, Vitas Pranciškus Baltakys, 
Bronius Laimutis Žutautas, Bro 
nius Antanas Stončius, Vida 
Elena Adomonytė, Marija Biru
tė Baibokaitė, Kristina Silvia 
Žiobakaitė, Daena Elena Bra- 
kaitė, Aida Bronislava Greičiū- 
naitė.

— Šį sekmadienį parap. salė 
rezervuota liet, šeštad. mokyk
los eglutei, todėl vakare kinas 
nebus rodomas.

— Ateinančią savaitę lankysi
me parapijiečius gyvenančius 
sekančiose gatvėse: Lavina 
Ave., Mayfield, Huntington Cr., 
Easson Ave., Beresford, Col- 
beck, Annette, St. Johns, Run- 
nymede, Kennedy, Lincoln, Eve 
lyn Ave., Evelyn Cr.

The Toronto Star, didžiausias 
Toronto dienraštis, netrukus 
turės būti parduotas. Manoma, 
kad už jį kas nors sumokės 25 
milijonus dolerių.
Išnuomojamas frontinis kambarys su 
baldais ar be jy. Pageidaujama moteris. 
Tel. RO. 2-8989. 334 Runnymede.

Dėl pasikeitimo gyvenimo aplinkybių, 
parduodama sofa', fotelis, staliukas, dvi 
kėdės spintelė /dreseris/ ir obliuotos 
naujos lentos. 47 Van Stassen Blvd. 
Tel. RO. 6-5667.

Mokyklos eglutė
Toronto liet, šeštadieninės mo 

kyklos eglutė įvyks šį sekma
dienį, sausio 6 d., Prisikėlimo 
parapijos salėje 3.30 vai. p.p. 
Kviečiami visi mokyklinio am
žiaus vaikai lanką lietuvišką 
mokyklą ir jos negalį lankyti. 
Dovanėlės bus įteiktos visiems 
tiems vaikučiams, kurie tėvų 
buvo užregistruoti.

VLlKo pirm. p. J. Matulionis 
šventes praleido su šeima To
ronte — į Torontą atvyko šeš
tadienį prieš Kalėdas, o išvykų 
į Niujorką sausio 2 d. Būdamas 
Toronte p. Pirmininkas šešta
dienį prieš Naujus Metus “Tė
vynės prisiminimų” radijo va
landėlėje pasakė gražią sveiki
nimo kallją, o sekmadienį, pa
kviestas čia veikiančių politinių 
klubų, padarė pusiau viešą poli
tinį pranešimą T. L. Namuose.

Naujų Metų laukiant p. Pir
mininkas aplankė net kelis 
tikimo pobūvius taip pat 
sveikindamas jų dalyvius;*

Pulk. Lanskoronskis 
Kalėdų šventes praleido Toron
te, viešėdamas pp. Jurkevičių 
šeimoje. (Ponia Jurkevičienė 
yra pulkininko pusseserė). Sve
čiui pagerbti buvo suruoštas 
priėmimas gen. konsulo p. Gylio 
namuose, į kurį buvo pakviesti 
tik vad. talkos vadai.

Kaip žinoma, pulk. Lansko- 
•ronskis VLIKo yra pakviestas 
sudaryti naują Vykdomąją Ta
rybą. Dėl jos sudėties dar tebe
siaiškinama. Viešėdamas To
ronte pulk. L. antrą Kalėdų die
ną aplankė ir TŽ redakciją. Dau 
giau valandos užtrukusiame pa
sikalbėjime svetys papasakojo, 
kaip jis vertina mūsų organiza
cinę padėtį ir kaip supranta sa
vo dabartinę misiją. Naująją 
Vykd. Tarybą jis norėtų suda
ryti grynai darbo, bet ne grupi
niu pagrindu.
VLIKo pirmininko pranešimas 

Pasinaudodami VLIKo pirmi
ninko p. J. Matulionio viešėji
mu Toronte, čia veikią politiniai 
klubai pakvietė jį padaryti pra
nešimą aktualiais klausimais 
žmonėms tų grupių, kurių atsto
vai dalyvauja VLIKo darbuose. 
Pranešimas įvyko pereitą sek
madienį 3 vai. p.p. Liet. Namuo
se, dalyvaujant geram būriui 
torontiečių.

VLIKo pirm, apžvelgė tarp
tautinės politikos paskutinio 
meto svyravimus bei jų įtaką 
Lietuvos bylai, svarbiausiu už
daviniu nurodydamas reikalą 
palaikyti Lietuvos klausimą ak
tualų. Priminęs ankstyvesnį nu
sistatymą ieškoti kelių Lietuvos 
klausimą iškelti JT, p. Pirmi
ninkas painformavo, jog yra su
tarta veikti kartu su kitomis pa
vergtomis tautomis, bet tuo tar
pu dar JT nekelti to klausimo— 
palaukti, kol pervirs Vengrijos 
įvykiai.

Toliau p. Pirm, papasakojo 
šiek tiek apie VLIKo bei jo or
ganų kaikuriuos pastarojo me
to darbus ir užakcentavo reika
lą susirūpinti Tautos Fondo va
jaus reikalais, nes šakotai veik
lai reikia nemažai ir lėšų.

Tie patys klausimai toliau bu
vo gyvai aiškintasi gausiais pa
klausimais.

Kun. Bunga, 
Memmingeno lietuvių kapelio
nas, kuris į šį kontinentą atvyko 
kaip kapelionas vieno imigran
tus vežusio laivo, aplankęs eilę 
lietuvių kolonijų bei savo pa
žįstamų JAV, pereitą penkta
dienį atvyko į Torontą. Sekma
dienį Prisikėlimo, o Naujų Metų 
dieną šv. Jono Kr. parapijos baž 
nyčioje atlaikė sumą ir pasakė 
gražų pamokslą. Iš Toronto kun. 
Bunga išvyko šį trečiadienį į 
Montrealį, kur užtruks porą 
dienų. Į Europą kun. Bunga iš
vyks apie sausio vidurį.

šį šeštadienį, sausio 5 d. 8 vai. v
PRISIKĖLIMO AUDITORIJOJE

PIRMASIS 1957 m. PARENGIMAS
* Pilnas bufetas.

Laimės ratas ir kitos 1957 m. įvairenybės.
Visi maloniai kviečiami atsilankyti irparemti mūsų 

A sportuojnatį jaunimą.
Jėjimas: nariams 50<, studentams 75#, visiems kitiems $1.

P. P. S. K. Aušra.

su- 
pa-

Toornto Apylinkės Tarybos 
sesija 

šaukiama šį sekmadienį, sausio 
6 d., 4 vai. p.p. T. Liet. Namuo
se. Svarbiausi šios sesijos dar
bai: įvertinimas apylinkės per
eitų metų veiklos, priėmimas 
darbo .plano bei sąmatos šiems 
metams ir apylinkės valdybos 
ir revizijos komisijos rinkimai.

Apyl. Taryboj yra 41 narys— 
25 visuotiniu balsavimu rinkti 
ir 16 organizacijų po vieną at
stovą.

Eglutė
Toronto skautų-čių tuntai sau

sio 13 d. 3 vai. p.p. Prisikėlimo 
parapijos salėje ruošia Kalėdų 
eglutę su įvairia programą ma
žiems ir dideliams. Bus vaidini
mas “Kalėdų senis”, o paskiau 
jis pats atvyks ir kieki veną jo 
belaukiantį apdovanos pakietė- 
liu.
liu. Seneliui išvykus šokiai ir 
žaidimai.

Visi norintieji sutikti Kalėdų 
senelį iš anksto registruojasi pas 
skautų-čių vadovus, įsigydami 
bilietus.

Įėjimas suaugusiems $1, vai
kams iki 10 metų—50 et. Paukš
tytėms ir vilkiukams uniformuo 
tiems, įėjimas nemokamas, ta
čiau jie taip pat turi iš anksto 
užsiregistruoti. Rengėjai-

Vilniaus Krašto Liet. Sąj. 
parengimas įvyks sausio 26 d., 
šeštadienį, šv. Jono Kr. parapi
jos salėje.

Vaikų darželio eglutė 
įvykusi sekmadienį prieš Kalė
das Prisikėlimo par. salėje, ir 
šiemet sulaukė labai didelio bū
rio dalyvių. Net miela žiūrėti, 
kiek daug esama čia lietuvių 
vaikučių...

Vakaro programą išpildė dar
želį lankantieji, o kiti buvo žiū
rovai. Kiek vargo turėjo dar
želio vedėjos seselės, kol tokiuos 
artistus paruošė! O pasirodė jų 
gyvasis paveikslas Prakartėlė. 
choras, snaigių šokis, deklama
toriai— Gražina Mačionytė, Ele
onora Zubrickaitė ir Romutis 
Puteris, — berniukai - kariai su 
smagiu “Zig, zig, zig į Vilnių jo
jam”. Be to, dar pasirodė ponios 
V. Dutko baleto studijos moki
nukės —grupė ir duetas.

Po programos pasirodė Kalė
dų senelis su dovanėlėmis. Tai 
labiausiai vaikų lauktas nume
ris. Kadangi dovanos buvo var
dinės, tėvelių paruoštos, tai jų 
išdalinimas užtruko gana ilgai. 
Būtu gera, jei kas sugalvotų 

bū-greitesnį dovanų išdalinimo 
da.

Hamiltono ir Toronto 
ateitininkai moksleiviai 

pereitą savaitgalį pravedė

TLM Šalpos Grupė “DAINA” kviečia visus atsilankyti į 
SAUSIO 5 d., ŠEŠTADIENI, 8 vai. vak. rengiamą linksmą

COMPANY

v aka r a
ŠV. JONO KR. PARAPIJOS 

SALĖJE.
Veiks turtingas bufetas.

Gros geras orkestras. '
Gautas pelnas skiriamas Vokie
tijoje likusiems ligonims ir se
neliams sušelpti.

Rengėjos.

...CANADIAN TRIUMPH...- 
Washington Star

NATIONAL
BALLET

Celia David Lois
FRANCA • ADAMS • SMITH 

OF 70 WITH FULL- ORCHESTRA

Nuo sausio 7 iki sausio 26 jd.
Bilietai jau parduodami: 
$3.00, $2.50, $2.00 ir $1.50.

ROYAL ALEXANDRA THEATRE
KING ST. (prie University Ave.)

Naujus Metus 
torontiečiai sutiko net 6 organi
zacijų parengimuose. Kaip pa
prastai, buvo dar visa eilė šei
myniškų sutikimo- pobūvių. Or
ganizacijų parengimai buvo: 
abiejų parapijų salėse rengti 
parapijų komitetų (šv. Jono Kr. 
parapijos salėje kartu su to pa
ties vardo pašalpine draugija), 
aoyl. valdybos rengtas Prince 
George hotely, LASo rengtas 
ukrainiečių katalikų bažnyčios 
salėje Queen - Bellwoods g-viu 
kampe, sporto klubo “Aušros” 
rengtas Prisikėlimo parapijos 
muzikos studijoje ir tautininkų 
Liet. Namų antrajame augšte. 
Du pastarieji buvo uždari. Apyl. 
valdybos rengtame parengime 
dainavo sol. Pr. Bičkienė. o Pri
sikėlimo parapijos ■ parengime 
programą išpildė sol. Verikaitis 
ir jo vadovaujamas kvartetas.

Seimelio rinkimai. Remiantis 
Montrealio Lietuvių Seimelio 
gruodžio 15 d. nutarimu ir KLB 
Didžiųjų . Kolonijų Organizac. 
Nuostatų § 4 straipsniu 3 punk
tu a, bei KLB Krašto Tarybai 
rinkti Taisyklėmis, skelbiame:

1. Rinkimai naujam Montrea
lio Lietuvių Seimeliui išrinkti 
įvyks vasario 24 d.

2. Siūlomų kandidatų sąrašus 
rinkimams į naują Montrealio 
Lietuvių Seimelį ‘prašome pri
statyti Apylinkės Rinkiminei 
Komisijai ne vėliau sausio 20 d. 
24 vai. .

Pastaba: Rinkiminės Komisi
jos sudėtis ir tikslus adresas bus 
paskelbtas ne vėliau sausio 12 d. 
per abu Kanados lietuvių laik
raščius — “NL” ir ”TŽ”.

Seimelio prezidiumas.

Pranešimas. Sausio 6 d. 11.30 
vai., tuojau po pamaldų .ĄVar
tų parapijos salėje kviečiamas 
Montrealio liet, organizacijų 
atstovų posėdis Rinkiminei Ko- 
misiiai išrinkti, kuri "turės pra
vesti rinkimus naujam seime
liui sudaryti. Visos Montrealio. 
lietuviškos organizacijos prašo
mos į minėtą posėdį atsiųsti sa
vo atstovus, nes reikalas yra 
svarbus.

Pastaba: Visos organizacijos 
nuoširdžiai prašomos nesiųsti to 
kių atstovų, kurie norės posėdy
je dalyvauti žiūrovų teisėmis ir 
nesutiks statyti savo kandidatū
ros balsavimui.

Seimelio prezidiumas.
Prof. Pakštas apirnkvs Mont

realį. Sausio 15 d. minėjimo pro- 
ia Montrealio MLBD-jos sky
rius pakvietė žvmų Lietuvos 
mosklininką, politiką ir visuo
menininką prof. dr. Kazį Pakš
tą, kuris atvyks į Montrealį sau
sio 13 d. ir minėjime skaitys pa
skaitą apie Klaipėdos lietuviš
kumą bei jūros reikšmę nepr. 
Lietuvos valstybei.

Minėjimas įvyks sekmadienį, 
sausio 13 d. 4 vai. p.p. montrea- 
liečiams gerai žinomoje D’Arcy 
McGee salėje, Pine Avenue.

Po paskaitos bus meninė dalis 
su choru, deklamacijomis ir mu
zikine dalimi. Visus Montrealio 
ir apylinkės lietuvius širdingai

mas šv. Kazimiero bažnyčiai. Bi* 
lietas $1.5, vaikams 75#. t

Tą dieną malonėkite niekas 
neruošti kito parengimo. ~

Montrealio Liet Seimelis po
sėdyje, gruodžio 15 d., svarstė _ 
darbotvarkėje numatytus klau
simus ir nutarė; . , ‘

1. Rinkimai naujam Moptrea- 
lio lietuvių seimeliui išrinkti 
numatyti nevėliau vasario 24 d.

2. Seimelio veiklos laikas pa-1’ 
liktas kaip buvęs — 2 metai.

3. Naujasis seimelis pirmam 
posėdžiui privalo būti sušauktas 
nevėliau kovo mėn. Tuo pačiu 
laiku įvyktų ir prezidiumo rin
kimai.

4. Vasario 16 U. — Nepriklau
somybės šventės minėjimo paja-' 
mos eina Tautos Fondui. Už šį 
pasiūlymą balsavo 18 atstovų, o 
už tai,'■’’ftad* pinigai būtų palikti 
vietos kultūros - švietimo- reika-. 
lams. balsavo 11, du susilaikė.

5. Tautos Namų vajui pravesti 
komisija ir jos išdirbtas planas 
užgirtas ir patvirtintas. ■;

6. Stambesniams vietos meni
niams vienetams — B. chorui ir;

DĖMESIO LIETUVIAI MAŠINŲ SAVININKAI!
Naujai atidarytas lietuvio prityrusio mechaniko

5 Robert St., Toronto
PRIE COLLEGE-SPADINA

Čia atliekami visi mašinų remonto darbai, o taip pat tepamos 
mašinos ir keičiama alyva. Lietuviams atliekami darbai pigiau 
nei kitur. Jei jūsų mašina pradeda neveikti gerai ar reikalingas 
pagrindinis patikrinimas - išvalymas — mielai kviečiame atsi
lankyti — čia jums bus greitai ir sąžiningai patarnauta.

Tel. namuose LE. 3-9556, darbe WA. 1-9541.

pereitą savaitgalį pravedė tris 
dienas trukusį bendrą abiejų 
kuopų susirinkimą Prisikėlimo 
parapijos patalpose.

Šis originalus* susirinkimas, 
šaky tume,. nedidelio masto stu
dijų dienos, prasidėjo penkta
dienio popiety ir pasibaigė sek
madienio vakare. Per tas tris 
dienas buvo išklausyta visa ei
lė referatų bei pranešimų, taip 
pat papramogauta. Buvo dekla
muota eilėraščių, padainuota, 
pasirodė net priekabusis laikraš 
tukas “Uknolis”. Moksleiviams 
talkino savo paskaitomis inž. A. 
Ankudavičius, Tėvas Rafaelis, 
OFM, ir kun. dr. Pr. Gaida, o 
kun. ,d r .J. Gutauskas Šeštadie
nio vakare pravedė susikaupi
mo valandėlę.

Sekmadienį rytą 9 vai. šv. Mi
šių metu įvyko bendra šv. Ko
munija, o paskui agapė. Posėdis 
vėl buvo tęsimas po pietų. Po 
dr. Gaidos paskaitos abiejų kuo
pų bendromis jėgomis buvo iš
pildyta meninė programa, po 
kurios jaunieji dallyviai įsijun
gė į parapijos patalpose vykusį 
eilinį sekmadieninį pasilinksmi
nimą.

Toronto liet. Caritas 
Kalėdų švenčių proga aplankė 
per 40 lietuvių ligonių sergan
čių Toronto miesto ir jo prie
miesčių ligoninėse ir namuose. 
Vien dviejose psichiatrinėse li
goninėse rasta septyniolika li
gonių. Ligonims pakietukais ir 
pinigais sušelpti išleista $135.90.

Kas ieškojo Stasiūnaičio?
Kas “Drauge” skelbėsi ieškąs 

Kleofo Stasiūnaičio, prašydamas 
rašyti į “TŽ”, prašomas kreiptis į 
“TŽ” administraciją, nes ieško
masis yra atsišaukęs.

Kur gauti informacijų?
Mūsų skaitytojams gal ne vi

siems yra žinoma, kad visiškai 
nemokamai ir labai greit galima 
gauti informacijų 1 
klausimu, koks, tik gali žmogui i laiką, atsilankyti į minėjimą ir 
kilti. Tokias informacijas teikia į išklausyti šio žymaus liet, moks- 
eentrinės viešosios bibliotekos i lir.inko ir paskaitininiko prane-

kiekvienu - prašome tai dienai rezervuoti

Šimą - paskaitą. ■ ■
MLBDjos Montr. sk. v-ba.

45 metų minėjimo vakarienę 
. Šv. Onos Pašalpinė D-ja ruošia

specialus informacijų skyrius — 
vedėja ir 25 tarnautojai. Kiek
vienu platesnio masto klausimu 
jie pateiks visą galimą moksli 
nę medžiagą. • , . - -T^ • •-

Jei kas pav. nežino kaip titu- i sausio 12 a. sv. Kazimiero para-

Imigracinė kat. taryba
Prie Toronto arkivyskupijos 

įkurta patarėjų kunigų taryba 
savo posėdžius turi kartą į mė
nesį katalikų imigracijos įstai
goje 501 * Yong St. Patarėjais 
yra pakviesti šių tautybių ku
nigai: italų, vokiečių, olandų, 
vengrų, lenkų, slovakų ir lietu
vių. Tarybai pirmininkauja 
vysk. F. A. Marrocco, o reikalų 
vedėjas yra,kat. imigracijos biu
ro vadovai kun. C. Mulvihol. 
Posėdžiuose svarstomos įvairios 
problemos, susijusios su imigran 
tų kelione, įsikūrimu Kanadoje, 
socialinio draudimo, ligų, ne
darbo ir kitos problemos. Lie
tuviai, turtinėtais ar kitais 
klausimais kokių nors proble
mų, gali jai- iškelti per imigr. 
taryboje dalyvaujantį kun. P. 
Ažubalį. Sekantis posėdis įvyks 
sausio 9 d., trečiadienį.

Paštų valdyba primena
Jei kas pakeičia butą, turi už

pildyti adreso pakeitimo korte
lę. nes tik tuo būdu laiškininkas 
tegali sužinoti, kur persikelia.

Visuomet užrašyti pilną adre
są pridedant gatvės.ir rajono 
numerius.

Atsiminkite, kad laiškų adre
sai adresų knygoje netikrinami.

Neužmirškite užlipinti reikia
mą skaičių ženklų laiškams į 
užsienį. Atsiminkite, kad skai
čiuojama nuo Vi uncijos ir kad 
Europon tokiam laiškui reikia 
užlipinti 15 centų. Užsieninius 
oro pašto laiškus geriausia nu
nešti į artimiausią paštą pasver
ti. Netiesa, kad trūkstamas mo
kestis galf bfiti sumokėtas gavė
jo. Oro paštu užsienio laiškai 
visiškai nesiunčiami, jei jie nė
ra apmokėti bent 75%.

Siuntinius nepamirškite supa
kuoti į tvirtas dėžutes, ne į ko
kias nuo pirktų batų, bet stip
rias kartono ar kitos kokios 
lengvos medžiagos. Taip pat rei
kia perrišti stipria virvele.

Luoti laiške ministerį, senatorių, 
vyskupą ar kokią kitą augštą as
menybę, gali paskambinti ten ir 
atsakymą tuo jaus išgirs. Ten ga
lima net sužinoti, kas tokiame 
tai name gyvena arba kaip pri
sišaukti ji telefonu. Jei norim 
pav. sužinoti ar tokiame tai 
mieste yra lietuvių ir kiek, ten 
paskambinę taip pat galime su
žinoti. Komplikuotesnį klausi
ma aiškinantis, žinoma, geriau
sia ten pačiam užeiti.

Viešoji biblioteka yra College 
ir St. George g-vių kampe, tel. 
WA. 2-1151.

Iš kur jie ten viską žino? Ogi 
turi parankinę puikią biblioteką 
su įvairiausiais statistiniais, re
gistracijų ir kitokiais leidiniais, 
o be to, didžiulę kartoteką, į ku
rią patenka kiekvienas įdomes
nis klausimas, kad vienam tą 
klausimą kartą išaiškinus kitam 
galima tučtuojau paaiškinti tik 
žvilgterėjus į kartoteką.

Ateiviai Toronte
Dienraštis “Globe and Mail” 

prieš kiek laiko spausdino strai
psnių seriją apie ateivius To
ronte.

Jų autoriai, remdamiesi statis
tiniais imigracijos ministerijos 
ir tautinių grupių duomenimis, 
randa, kad Toronte gyvena apie 
300.000 naujųjų ateivių. Di
džiausia dalis tenka britams, ku
rių esą 140.000 arba 47%; italų 
naujujų ateivių esama 41.000. o 
su senaisiais — 60.000; vokiečių 
— 40.000, su senaisiais — 52.000; 
ukrainiečių — 22.000, su senai
siais — 32.000: lenkų — 15.000, 
su sen. 
su sen. 
su sen. 
su sen.
4.000, su sen. — 6.000; suomių — 
1.000, su sen. — 5.000; austrų — 
2.000. su sen. — 4.000; kitų — 
16.000, su sen. — 23.000.

Šitoje straipsnių serijoje lie
tuviai buvo vos tik 3 kartus te
paminėti. Vieną kartą buvo pa
sakyta, kad jie esą evangelikai 
(!), o antrą kartą, kad turi radi
jo prograrfią, o tretį, kalbant 
apie ateivių darbštumą, prime
nant, ką kurie iš jų dirba na
muose, tarp kitko buvo pasaky
ta:, "A Lithuanian plumber 
fixed their sink”, o greta štrichi- 
nis paveikslas su tokiuo pat už
rašu. Atrodo, kad autoriai vis- 
dėlto tenkinosi tik paviršutiniš
komis informacijomis.

pijos naujoje salėje 7 vai. vak. 
Vakarienę rengia patyrusios 
šeimininkės. Skaniai pavalgę ir 
atsigėrę įvairių gėrimų galėsite 
linksmai laiką praleisti. Bus gau 
si ir graži loterija. Pelnas skiria-

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. ŠALDYTUVŲ pervežimo 
specialistai. Visos vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę į Mont
real!, Londoną, Windsor^, Hamilton*, 
North Bay, Sudbury ir kitur.

30 DEWSON ST. - - TEL. LE. 4-1403

TORONTO

iš or& ątšthyu^sudaryti Globos 
Komitetą. Pasiūlymas priimtas 
ir patvirtintas. Globos komite
tui statutą paruoš iš kvalifikuo
tų asmenų sudaryta komisija. - ’

7. Dėl Sporto Klubo “Tauro” 
prezidiumas kreipiasi į Montre- 
alio patriotinę visuomenę, kad 
stotų į klubą rėmėjais ir išsau
gotų mūsų sportuojantį! jauni
mą nuo supasaulėjimo.

Garsaus Ben restorano savi* 
ninkas, Lietuvos žydas, Ben Kra; 
vic, 74 m. amžiaus, ■ mirė gruo
džio 12 d. J Montrealį. |is ^vy
ko apie 1900 m. Už 10. mėtų, St. 
Lawrence Blvd, atidarė mažą 
maisto krautuvėlę, o 1929.’m. 
persikėlė i centrą ir įsteigė di
džiulį restoraną.

Jis mirė kaip didelis turtuo
liu. Paliko žmoną ir tris sūnus, 
kurie, deja, jau nebekalba lietu
viškai, ir dukterį .

Montrealio dramos1 teatras 
pradeda repetuoti; inscenizuotą 
K. Borutos veikalą Baltaragio 
Malūnas, kurį žada suvaidinti 
Vasario 16 d. proga. ’

Devynios lietuyių šeimos įsi- . 
rijo namus vienoj gatvėj. Tai 
dr. Šegamoga. Povilaičiai, Mont
vilai, Adomaičiai, Gyvis, J. Beri 
notas. J. Lukoševičiai, dr. Mri----
liška ir Otto visi — Gerald Ave.l 
Ville Lasalėje. Pardavė Jonasl 
Lukoševičius geromis1 išsimokė/ 
jimo sąlygomis; ■■ Namai- visi mo-. 
derniški dupleksai, dviejų augs-; 
tų, dideli sklypai, visai netoliiSt* 
Lauryno upės ir iš kitos pusės 
projektuojamo kurti Montrea- 
lio zoologijos sodo. Namai -jau 
baigiami statyti. J.P. -

Kan. Liet. Tarybos., prezidiu
mas, kaip “Naujienų” 'gruodžio 
28 d. numery rašo Pagiris, nuta
ręs savo veiklą pagyvinti pa
sukdamas daugiau į politinę 
veiklą. Korespondentas čia iš
vardina visą eilę . KLT “dirba
mų” darbų, o aptardamas KLB 
veiklos sritį aiškiai pradeda kal
bėti amerikoniškai, ty.’ savajai 
KLT priskirdamas ALTo darbą, 
o Bęndruomęnęi . palikdamas 
vien kultūrinę veiklą.

Keistokos pretenzijos negy
vos organizacijos koresponden
to. Ta proga pats “N” korespon
dentas pažymi, kad KLT “pats 
centro komitetas sulipdytas ko- 
bptacijos keliu”. . Kaip žinia, tas 
centras' buvo rinktas 1949 m., 
bet iš tos sudėties ten labai ma
žai kas bėra likę. - • • •

TAUPYK, SKOLINKIS L 
savo kredito, kooperatyve “ L I TAS w

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

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

Pirm. A. Norkcliūnas, RA. 7-3120. Ved. D. Jurkus, HE. 4280
■ - m 1.1. ' I I | ■————R

27.000: olandu — 5.000, 
■ 15.000; estų — 7.000, 
7.500; vengrų — 5.000, 
7.500; čekoslovakų —

REAL ESTATE KLAUSIMU, 
pirkimo ar pardavimo reikalais, nejudorao turte, 
biznio, morgičių ar paskolų gavimo, miesto valdy
bos zoninių įstatymų ir kitais Real Estate reikalais 
mielai ir sąžiningai patarnausiu savo tautiečiams 
be įsipareigojimų. Esu Toronto miesto gyventojas 
jau 28 metus

I

1611 BLOOR ST. WEST, TORONTO, ONT. ’

Reikalingi namai pardavmoi

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards nary*.

Telefonas LE. 6-2738, LE. 2-8772, vakarais HU. 9-1543

PRAŠAU KREIPTIS | >

AL GARBENS
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