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KLB Krašto Taryba
Jei šiandien kas atsuktų mūsų laikrodį šešetą metų atgal, pa

sijustume labai nejaukioje aplinkoje — palaidoje bendruomenė
je, be jokių tvarkomųjų organų. Kai šiandieną jau turime keturis 
metus gyvavusius savosios bendruomenės organus, mums tai 
atrodo taip įprasta, taip suprantama, tie organai, atrodo, yra ne
atskiriamą mūsų gyvenimo dalelė, kad mes jų nebepajėgiame net 
pastebėti. Mes juos net nedažnai ir prisimename. Kam prisiminti 
jei yra? Gal tik jiems papriekaištaujame kartais, kad štai tas 
nepadaryta, ten neprispėta-ar nesiryžto. Įvykius ir aplinką esa
me įpratę vertinti ir trūkumus — tikrus ar tariamus — linkę 
pastebėti. Tačiau ar nedažnai tokios pastabos rekošetuoja mums 
patiems? Nes juk tuos mums rūpimus reikalus tvarko bei lietu
vių atstovavimu rūpinosi ne kažinkokios pašalinės jėgos, ne kas 
nors atėjęs aš šalies, bet mes patys, mūsoji bendruomenė, mūsų 
pačių pastatytieji organai. O jų darbo sėkmingumas priklauso 
daugiausiai nuo bendruomenės narių paramos, nuo talkos ir nuo 

' dvasios, kuri viešpatauja bendruomenėje. Bendruomenės orga
nai, juos sudarą žmonės yra iš mūsų pačių tarpo, gyvena tokiose 
pačiose. sąlygose, turi tokiuos pat klapatus bei sunkumus, kaip 
ir mes visi, iš visos masės niekuo neišsiskirią, dirba tik iš pasi- 
švęptimo, dažnai apleisdami savo bei savo šeimos reikalus. Be 
abejonės, jiems skaudu, jei pasijunta bendruomenės masių išski
riami, pastatomi į “jie” padėtį, išskiriamą nuo sau taikomo “mes”. 
Darbo sėkmingumas priklauso nuo entuziazmo, su kuriuo eina
ma jo dirbti, o to entuziazmo negalima laukti, jei dirbantieji 
nejunta visuotinio susidomėjimo ir pritarimo jų dirbamam dar
bui. Taip yra su vietiniais organais, taip ir su centriniais.

Štai šį šeštadienį renkasi jau trečioji mūsų Bendruomenės 
Krašto Taryba, augščiausias jo sorganas. Renkasi ne ilgai sesijai, 
vos porai dienų, renkasi tvirta savo autoritetu visuotinio, bal
savimo išrinkta, ir dalyvaujant balsavime didesniam tautiečių 
skaičiui negu atliekant, betkurią kitą bendruomeninę pareigą, 
pav. sumokant solidarumo mokestį, ateinant į susirinkimą ir t.t. 
Išrinkta ji palyginus ir ne taip jau mažos dalies balsavime ga
lėjusių dalyvauti mūsų bendruomenės narių. Juk 1951 m.- sura
šyme lietuviais prisipažino tik 16.224 Kanados gyventojai. At
meskime iš to skaičiaus paraudonavusiuosius ir kitokius, kurie 
su Bendruomenės organizacija, nenori turėti nieko bendra, at
meskime tuos, kurie ir norėdami negalėjo balsuoti dėl įvairiau
sių techniškų kliūčių, atmeskime nesuaugusius, , tai pamatysime, 

. kad 1737 balsavusieji sudaro nė taip jau mažą procentą galėjusių

Sveikiname KLB III Krašto Tarybę
- Augščiausięję Kanados lietuvių atstovybę - 
susirenkančiu Toronte lietuviškojo gyvenimo 

reikalų tvarkyti.

Amerikos posūkis
Rašo J. M. ŠIUGŽ& 

iš Niujorko
Prez. Eisenhowerio prašymas j 

įgaliojimų laisvai veikti V. Ry
tuose ąukėlė daug kalbų. Šiuo _
metu tai yra aktualiausias rei- bą. Kaip pavyzdį bolspvikiško 
kalas, kurį visi komentuoja. 
Vieni giria, kiti peikia, treti ko- 
lioja, ketvirti sako, kad tai ben
drai reikalas pavėluotas.

Kas ten darosi?
išprašius britus ir prancūzus 

iš Egipto, liko vėl vienas Nas- 
seris su pulku arabų. Visi pa
matė, kad ten braunasi ruske- 
liai. Kas Egipte dėjosi, visi ži
no. Ten britai radę didelius kie
kius. ginklų rusų atgabentų. Apie 
tai buvo rašyta.

Syrija yra bolševikams įdomi 
savo geografine vieta: čia pat 
Turkija ir Irakas, Bagdado Są
jungos nariai, čia pat Egiptas ir 
Jordanas, Maskvos bičiuliai, čia 
pat ir Izraelis ir Libanas. Vy
riausybė yra sudaryta pro bolše
vikiška.

Šis visas plotas išėjus britams 
ir proncūzams liko be tvirtos 
rankos, ir kas nors turi jį “už
valdyti”. Tai yra strateginis:po- 
litinis punktas. Rusai per Siriją

klastingumo ir ko vertos-, bolše
vikų kalbos ir pažadai nurodė į 
Estiją, Latviją ir Lietuvą.

“Atsiminkit Estiją, Latviją ir 
Lietuvą. 1939 m. sovietai su šio
mis trimis nepriklausomomis 
valstybėmis sudarė savitarpinės 
pagalbos sutarti, ir sovietų už
sienio reikalų ministeris 1939 m.- 
spalio mėn. kreipdamasis į augš 
čiausiojo sovieto specialų V se
sijos posėdį iškilmingai ir viešai 
deklaravo šiais žodžiais: “Mes 
esame už skrupulingą ir pedan
tišką sutarties vykdymą remda
miesi pilnu abipusiškumų ir pa
reiškiame, kad visos kalbos apie 
Pabaltijo kraštų sovietizaciją

tinę nepriklausomybę. Šitas įs
tatymų leidžiamųjų įstaigų su
tikimas pirmon eilėn yra numa
tytas prieš tiesioginę ar netie
sioginę komunistų agresiją.

Kai tik bus priimtas pasiūly
mas, jis pasirengęs tuojau išsiųs
ti specialią misiją į Vid. Rytus.

Savoj kalboj prezidentas daug 
kartų minėjo bolševizmą jį įvai
riai pavadindamas: ateistinis ma 
terializmas, tarptautinis komu
nizmas, agresoriai, ambicingi 
despotai ir apskritai nesigailėjo 
tirštų spalvų bolševikų dar
bams aptarti.

Kaip kas reaguoja?
Dulles kalbėjo sausio 7 d. par

lamento užsienio komitete ir pa
tvirtino, kad šiandien yra kri
tiškas momentas, lygiai toks 
pat, kaip 1947 m darant spren-

KLB Krašto Valdyba, baigianti savo kadenciją. Iš kairės dešinėn, 
pirmoj eilėj: V. Vaidotas, Iz. Matuseviziūtė, B. Sakalauskas, pirm., 
E. Senkuvienė, J. Yokubynas; antroj eilėj: V. Sonda, A. Kažėmė- 
kaitis, Pr. Kvedaras, kun. dr. J. Gutauskas ir S. Čepas.

Savaitės įvykiai
Nepavykęs britų žygis Egipte nusodino Edeną nuo premjero 

sosto, nors oficialioji priežastis — nesveikata. Kaip jo žmona pa
reiškė, Suezo kanalas ėmęs “tekėti per jų salioną”. Taip Edenas, 33 
metus dirbęs politikoj, pasitraukė ne tik iš premjero, bet ir parla
mento atstovo pareigų ir dar nežinia ką veiks toliau. Pasitraukęs

yra mūsų bendru priešų intere-. jimą padėti Turkijai ir Graiki- ne be spaudimo, Edenas netgi nepriėmė karalienės pasiūlyto gar- 
ępę ir anti^nvipfinin nr n vok a to- I 1QAQ m cnmn. hčc -Uo ' x-j-a sas ir antisovietinių provokato-1 
rių reikalas”. Tai citatos pabai
ga. Ir 1940 m. Estija, Latvija ir 
Lietuva buvo jėga inkorporuo
tos į Sovietų Sąjungą” .

Tai, rodos, pirmą kartą .JAV 
prezidentas paminėjckvjesai Lie-

Ig’’ kaimymskame Port Credit, kur balšavo, berods, vos apie 3%> 
< ■ turėjusių teisę balsuoti...

Krašto Taryba Renkasi su pilnu autoritetu, su pilnais Įgalioji
mais kalbėti visos Bendruomenės vardu ir tvarkyti visus jos 
reikalus. Pagrindinis jos uždavinys patikrinti Bendruomenės 
organų praeitų metų veiklą, aptarti veiklos metodus, numatyti 

■ ateinančių metų uždavinių eilę bei priemones jiems siekti ir iš
rinkti naujuosius organus. Visos keturios sesijos pereitų Tarybų 
rpdė, kad darbo metodai nusistovi, kad keliai daugeliu atveju 
jĮu surasti, tad Kr. Tarybų darbas kiekvienoje sesijoje vyko vis 
sklandžiau ir sklandžiau. Yra tad didelio pagrindo tikėtis, kad 
i£ šios sesijos darbas vyks visiškai sklandžiai. Kliūčių visur pasi
laiko, tačiau bendruomeninio gyvenimo idėja mūsų tarpe jau 
pakankamai pajėgi praskirti betkokiuos debesėlius. Kanados 
lietuviškoji bendruomenė iš savo ntstovų stebuklų, žinoma, nesi
tiki, bet neabejotinai Kr. Tarybos darbu domisi ir nuoširdžiai 
sveikins tuos, kurie ryšis ateiti jos tarnybon — dirbti vykdo
muosiuose organuose sekančiais metais. Mes linkėtume visiems 
Bendruomenės nariams kuo daugiau entuziazmo mūsų didžiųjų 
uždavinių atžvilgiu. Bendro pakilimo dvasioje ir Bendruomenės 

-'organams dirbti bus lengviau ir jų darbas bus našesnis. O to 
darbo juk tiek daug ir tokio skubaus!... .

tvirtinti, reiškia atsisakyti toli
mesnės kovos užleidžiant vieną 
poziciją po kitos. JAV preziden
tas ryžtasi net su ginklu pradėti 
rungtyniauti su bolševikais. Jis 
tą nori daryti su pi įtarimu savo 
parlamento, su JT palaiminimu, 
paprašius pačias tautas, kurioms 
grės tiesioginis bolševikų pavo
jus. Tik klausimas kas bus, Jei 
pvz. neprašys Amerikos pagal
bos ir dar pati padės bolševi
kams įsistiprinti ?

Paminėta ir Lietuva!
Sausio 5 d. prezidentas sukvie 

tęs kongresą pasakė ilgoką kal-

parodyti pasauliui ko verti bol
ševikiški pažadai ir su jais su-- 
tartys. Mes apie tai seniai sako
me, deja, pasaulis tik tada su
pranta ir atsimena, kada jiems 
tai yra reikalinga. L

•Prezidento kalba
buvo npkreipta prieš bolševi
kus, jų imperializmą, jų jėgos 
panaudojimą Vengrijoje: “Jei 
bus ^ reikalo, mūsų žodžiai bus 
paremti darbais”. Prez. siūlo: 
įgalioti JAV vyriausybę pagel
bėti bet kuriai tautai ar tautų 
grupei Vid. Rytuose ūkiškai ir 
kariškai padedant išlaikyti tau-

i ai, kaip 1948 m. darant spren
dimą dėl Maršalo plano pagel
bėti Europai, kaip 1949 m. da
rant nutarimą dėl Š. Atlanto 
Sąj., kaip 1950 m. įsikišant į Ko
rėjos karą, kaip 1955 m. įgalio- 
jant prezidentą panaudoti kari- 

^•-Jnes^jėgąs. Forw^is^-gynybaL 
■Reikal as * esąs- /Tswai- ^skubus. 
“Kongresas greitu laiku išsklai- 

(Nukelta į 2 psl.)

bes titulo. Sakoma, jis buvęs geras užisenio r. ministeris, ir dau
giau žinojęs apie svetimus kraštus nei apie savąjį. Esą tai nebu
vusi teigiama savybė min. pirmininkui. Nauju premjeru karalienė 
pakvietė H. Macmillan, buv. fi->----- —--------------------- —----- —
nansų ministerį, kuris yra buvęs 
prez. Eisenhowerio bendradar
biu per II D. karą.Š. Afrikos ir

tiūra. Macmillan pareiškė norįs. 
artimiausioj ateity apsilankyti 
Vašingtone, atšildytų^’-ėsųsiusį

ten durys buvo užtrenktos ir jo 
politika laikoma pavojinga avan

KLB III Kr. Tarybos suvažiavimas
KLB Krašto Valdyba savo po

sėdyje ntuarė IlI-sios Krašto 
Tarybos suvažiavimą šaukti To
ronte 1957 m. sausio mėn. 19-20 
d.d. sekančia darbų tvarka:

1. Suvažiavimo atidarymas,
2. Invokacija,
3. Prezidiumo rinkimai,
4. Komisijų sudarymas,
5. Sveikinimai,
6. Pranešimai: Krašto Valdy

bos pirmininko; Kr. V-bos 
iždininko; Kultūros Fondo; 
Šalpos Fondo; Politinio Ko
miteto; Garbės Teismo; Va
sario 16 gimn. būrelių; Tau
tos Fondo; Baltų Federaci
jos; Kontrolės Komisijos,

7. Diskusijos dėl pranešimų,

8. Pranešimai iš apylinkių,
9. Pasaulio Lietuvių Laikino

sios Konstitucijos projekto 
svarstymas,

10. Sąmatos svarstymas,
11. Centro organų
12. Rezoliucijų ir 

priėmimas,
13. Sumanymai ir 

stabos,
14. Uždarymas.
Suvažiavimas vyks 

me Park Crescent,
parapijos Muzikos studijoje. Su
važiavimo dalyvių registracija 
prasideda 10 vai. ryto. Pirmas 
posėdis 11 vai.

KLB Krašto Valdyba.

rinkimai, 
sveikinimų

laisvos pa-

32 Rushol- 
Prisikėlimo

■

KLB šalpos Fondas. Iš kairės dešinėn I eilėj: O. Indrelienė, Vi. 
Sonda, pirm., dr. E. Norvaišienė; P. Lelis ir St. Dargis.

VENGRAI TEBESIPRIEŠINA
Nežiūrint sovietinių tankų ir testuodamos prieš vyriausybės 

policinio teroro Budapešto dar- < politiką, atsistatydino. Policija 
bininkai drįsta priešintis. Kai • ypač kontroliuoja traukinius va 
pramonės rajone Csepel buvo at ---- -i—= -——---- :-
leista 11.000 darbininkų, prasidė
jo masinės demonstracijos, per
simetusios ir į kitas įmones. At
vykusi milicija ėmė šaudyti į 
beginklius darbininkus — dau
gelį sužeidė ir du nukovė. Pa
žymėtina, kad demonstruoti 
pradėjo mokyklų mokiniai ir 
viešai degino rusiškas knygas. 
Milicija juos išvaikė ir kelioliką 
suėmė. Darbininkų tarybos, pro

karų pasienin, įtariamuosius iš
kraustė ir grąžina Budapeštan. 
Išleistas naujas karo stovio įsta
tymas, grasinąs kartuvėmis už 
mažiausią pasipriešinimą.

Jungt. Tautos priėmė naują 
rezoliuciją, pasiūlytą JAV ir 22 
kitų kraštų, įsteigti specialią 
komisiją Vengrijos bylai tirti 
bei rinkti medžiagą. Komisijon 
išrinkta: Australija, Danija, Cey 
lonas, Tunizija, Urugvajus.

“Tėviškės Žiburių” prenumeratorių 
rinkimo vajus jau įpusėjo!

Kad “TŽ” nuolat tvarkingai eitų ir tobulėtų, juk mums vi
siems rūpi. Tad pasirūpinkime visi jo reikalais. PRAŠOME 
NEDAUG — TIK PAGELBĖTI PADIDINTI PRENUME
RATORIŲ SKAIČIŲ.
KIEKVIENAS SUKASKIME NORS PO VIENĄ NAUJĄ 
PRENUMERATORIŲ!
NEPAMIRŠKIME IR PATYS SAVOS PRENUMERATOS 
PRATĘSTI!
Laikraščio leidimas pastaraisiais keliais metais žymiai pa
brango, tačiau “TŽ” PRENUMERATA TEBĖRA NEPA
KELTA: Kanadoje ir JAV $4, o kitur $4.50 metams.
Prenumerata nepakelta, kad nebūtų sunkumų laikraštį už
sisakyti ir sunkiau besiverčiantiems, tačiau DAUGUMAI 
GAL NEBUS DIDELIO SUNKUMO BENT $1 PRIE SIUN
ČIAMOS PRENUMERATOS PRIDĖTI. Leidėjai ir admi
nistracija už tai bus labai dėkingi, nes padidėjusios spaudos 
išlaidos verčia naujų šaltinių paieškoti.
NEDIRBANTIEMS, ar dėl kurių kitų priežasčių tuo tarpu 
užsiprenumeruoti neišgalintiems “TŽ” SIUNČIAME SKO
LON. Prašome tik pranešti adresą, o atsilyginsite, kai ga
lėsite.
NORINTIEMS SUSIPAŽINTI, “TŽ” 1 mėnesį siunčiame 
VELTUI.
Vajaus laiko beliko vos 1 mėnuo. Nedelskime, o vėliau visi 
džiaugsimės bendro darbo vaisiais.

“TŽ” Administracija.

KLB Kultūros Fondas. Iš kairės dešinėn I eilėj: kun. B. Pacevi- 
čius, dr. A. Šapoka, Iz. Matusevičiūtė, pirm., dr. A. Anysas, J. Kar
ka; II eilėj: J. Bakis, A. Supronas, A. Kuolas, VI. Kazlauskas ir 
Vyt. Abromaitis.

KAS NAUJO KANADOJE?
CPR geležinkelių tarnautojų 

streikas pasibaigė. Tarpininkau
jant min. pirm. St. Laurent su
tarta, kad bus paskirta 3 teisėjų 
komisija, kuri tirs pečkurių rei: 
kalingum^ dyzeliniuose garve
žiuose iki spalio 31 d. Ju sprendi
mas- betgi nebus privalomas. 
Tarnautoju atlyginimas pakel
tas 12%. ' '

Ūkinė kramto komisija, pirmi
ninkaujama Walter L. Gordon, 
18 mėn. studijavo Kanados ūki
nės plėtotės galimybes ir savo 
darbo duomenis pateikė parla
mentui. Pagal juos, 1980 m. Ka
nada turėsianti: 26.650.000 gyv;, 
darbo valandos pramonėj ir ž. 
ūkyje būsiančios trumpesnės; 
vyrų darbininkų skaičius suma- 
žėsiąs 2%, moterų — padidėsiąs 
4%, žemės ūkio darbininkų skai
čius krisiąs nuo 15% iki 7%, bet 
padidėsiąs pramonėj, ir kt. sri
tyse, gyventojų skaičius mies
tuose pakilsiąs nuo 62% 1957 m. 
iki 80'c. kvalifikuotų darbinin
kų skaičius sumažėsiąs, studen
tų padvigubėsią. Komisija patei
kė eilę pasiūlvmų kaip tvarkyti 
krašto ūkio plėtotę.

Atidaromojo! fed. parlamento 
kalboj gen. gubernatorius Mas 
sey nusakė ateities darbus: kul
tūros tarybos įsteigimą, univer
sitetų paramą, miestų savival-

pą. Jis mato, anot anglų ’Punch’ 
vedamojo, kad “Didžiosios Bri
tanijos dienos pasibaigė”. Į nau- 
ios vyriausybės sudėtį įėjo tik 
du nauii ministerial — kr. ap- 

~ugos D-. Sand'-s. finansų — 
Thorneeycroft: Butler — kandi
datas į premjerus pasiliko vi
daus reik. min. ir .konservatorių 
vadu parlamente.

Nikita vos atsilaikė
Per Lenkiją gautomis žinio

mis, Chruščiovas vos vos atsilai
kęs per kompartijos centr. ko
miteto posėdį gruodžio mėn. Jo 
vieton buvęs siūlytas Malenko
vas, bet Nikita labai maža bal
sų persvara atsilaikęs. Stebėto
jai mano, kad neilgai trukus Ni
kita užimsiąs Bulganino vietą, 
pastarasis Vorošilovo — vyr. so
vieto pirm., o Malenkovas tap
siąs gen .partijos sekretorium. 
Taip pat paaiškėjo, kad Nikita 
lapkričio mėn. lankėsi Peipinge 
ir čia maldavo paramos, nes ki
taip esą valdžią paimsią stali
ninkai, vadovaujami Molotovo. 
Tuo aiškinamas Peipingo posū
kis, kuriuo jis pateisino sovietų 
žygi Vengrijoje ir dabartinė 
premjero Čuenlai laikysena Len 
kijos atžvilgiu. Anksčiau jis sim 
patizavo Lenkijos nepriklauso
mai linijai, o dabar lankydama
sis Varšuvoj siūlė pripažinti 
Maskvą kaip augščiausią komu
nizmo autoritetą, nors Gomulka 
jam nepritarė. Tai rodo dabarti
nės Lenkijos nuotaikas, kurios 
reiškiasi tautinio jausmo pakili
mu ir antisemitizmu.

Maskva lopo
Vengrijos sukilimas sukrėtė 

tarptautinį komunizmą. Tai pa
juto Kremliaus valdovai ir sku
ba lopyti atsiradusius plyšius. 
Nikita su Malenkovu lankėsi Bu 
dapešte, kur posėdžiavo su Bal- 

ęiiic U. 10 -. k . komunistu vadais
chewan ir pąreuke bandys.ąs Ueš|^dami prit?rimo' Krem.

1 liaus kruviniems žygiams. Tuo 
pačiu reikalu Maskvoje lankėsi 
Kinijos Čuenlai, Rytų Vokieti
jos komunistų vadai ir pagaliau 
Vengrijos Kadar. Po pasikalbė
jimų su R. Vokietijos komunis
tais buvo paskelbtas praneši
mas, kuriame sakoma, esą abu 
kraštai svarstę R. Europos prob
lemas ir radę, kad V. Vokietijos 
apginklavimas gresiąs ne tik S. 
Sąjungai, bet ir Lenkijai su 
Prancūzija ir pagaliau visam 
pasauliui; pabrėžiama, kad šiuo 
metu tarpt, komunizmas turįs 
“suglausti eiles”, kad dabar ne
sąs tinkamas laikas peržiūrėti 
marksizmo • leninizmo princi-

dybių rėmimą, senato komisijos 
įsteigimą žemės ūkio gamybai 
tirti bei gerinti, bausmių padi
dinimą už nelegalų narkotikų 
pardavinėjimą ir kt. Vyriausybė 
pasiūlė už narkotikų pardavi
nėjimą1 bausti kalėjimu iki gy
vos galvos. Iki šiol didžiausia 
bausmė buvo 14 metų kalėjimo. 
Kanadoje esą 3200 narkotikų 
vartotojų.

G. Drew, buvęs konservatorių 
partijos vadas, pasitraukė ir iš 
parlamento dėl nesveikatos. Jo, 
kaip opozicijos vado, vietą už
ėmė J. Diefenbaker iš Saskat- Į

laimėti sekančius rinkimus 
pavasari.

Krašto gynybai Kanada išlei
džia $1.775.000.000 per metus, 
t.y. 40'« viso biudžeto. Šiemet 
buvo norėta sumažinti šias išlai
das 3%, t.y. $50.000.000, bet pas
kutinieji politikos įvykiai to ne
leidžia daryti.

JT pabėgėlių komisaras Au
gust Lund t lankėsi Otavoje, 
kur aptarė su vyriausybės na
riais Kanados dalyvavimą pabė
gėlių šalpoj ir įkurdinime. Tam 
reikalui Kanada ikišiol yra da
vusi $400.000. 1956 m. ji paskyrė 
$250.000 vengrų pabėgėliams.

(Nukelta į 2 psL)
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Lietuviai ir Suslovo nesėkmėKaip žinoma, į Italijos komu- ’vo įsakymais”. Vedamajame rustu partijos kongresą Romoje straipsnyje “Kriminalistai” išsa •urėto atvykti su sovietų dele- miai aprašyta Suslovo ir Siero ■°ciia ir Suslovas. Italijos už- -i-nio reik, ministerija buvo jau ^avu^i leidimą. Kaip tik tuo metu “E’ta - Press” paskelbė žinių apie Suslovo ir Sierovo darbus T totu vole. Suslovo buvimą Lie- •uvoto 1944 m. reorganizuojant Ltotuvos komunistų partiją ir žiauriausiai slopinant partizanų pasipriešinimą. Visa spauda ir radii as tą žinią su plačiais komentarais panaudojo, šaukdami, kad lietuvių ir vengrų žudikas nebūtų įsileidžiamas į įtalpą Dienraštis “11 Giornąle d’ Italia” rašė, kad Suslovo, pagarsėjusio žudynėmis Lietuvoje ir Vengrijoje, buvimas Romoje yra ypač nepageidaujamas ir kad tai gali sukelti incidentų Dienraštis davė taip pat žinių apie jo veiklą, paimtų iš “Elta- Press”. Davė ir “Osšervatore Romano”.Dienraštis “II Secolo” didelėmis raidėmis skelbė: “Suslovas, lietuvių ir vengrų žudikas, atvyksta iš Maskvos su Chruščio-

vo veikla Lietuvoje. Straipsnis baigtas šiais žodžiais: “Žmonijos išsigimėliai, kaip Suslovas, ’teturi teisės į Italijos svetingumą. Šalin Suslovas iš Romos, šalin žudytojai iš krikščionybės ■ostinės!”. Panašiai rašė dienraštis “11 Tempo”, ”H Popolo”, “La Stampa” ir daugelis kitų.PLB Italijos krašto valdybos irrhininkas pasiuntė- Italijos idaus reikalų mihisteriui tokią elegramą: “Italijos Lietuvių ■'endruomenė griežtai protes- ’oia prieš Suslovo, specialaus ttalinb patikėtinio 1944 m. Lie- 'voje, patriotų žudytojo, dau- iau kaip šimto tūkstančio asmenų deportacijų autoriaus, at- vkimą į Romą ir prašo Jūsų ”<sceleniją tuoj pat išvyti jį iš ultūringos Romos”. Visa ši ak- •ja, sutapusi su vengrų tautos agedija, padarė tai, kad Suslo- ui buvo paskutiniu momentu ■akyta viza, ir jis iš Vienos tu- ijo grįžti į Maskvą, (ė.).

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI . 1957,11?..- Nr. S (36?)

Komunistinė etika,
Mes tremtiniai dažnai save 

vadinam komunizmo žiaurumų gyvaisiais liudininkais, bet, at* rodo, kad gyvenimas mus pralenkia. Dabar kiekviena vakarų Europos ir Amerikos tauta turi savų liudininkų, kurių liudijimai vra daug įspūdingesni, nes yra šviežeshi. Turi jie ir gau -ią literatūrą anie komunizmą. Tačiau ši literatūra beveik nepasiekia tų sluogsnių, tarp kurių mes daugumoj gyvenam ir dirbam. Čia mes turim labai plačia, nors ir nedėkingą, dirvą ’kleisti savo antikomunistines idėjas, tik visų pirma mums patiems būtų pravartu geriau pažinti ir komunizmą ir savąsias idėjas. Be tokio pažinimo neatrodo, kad mūsų darbas būtų labai sėkmingas;Šiuo straipsneliu norima pagvildenti, ne tiek pati komunistinė etika, kiek tos tariamos etikos vaisiai.Dar 1943 m. vienas kuklus Lietuvos provincijos kunigas pasakė: “Nę komunizmas mumyse siaubų kelia, bet jo nedorybės”. Kuklūs žodžiai, bet jais nusakoma bene visa esmė. Mūsų'tremties spaudoje dažnai sutinkama nuomonė, kad komunizmo visa sistema paremta vergija ir kad ta sistema be žiaurumo neįmanontia. Pasikalbėiimuo se tas žiaurumas rišamas su diktatūrine valdymo forma arba su diktatorium — asmeniu. Prieš prieinant prie klausimo esmės iš eilės panagrinėsim šias i tris pažiūras.

M. PRUTENIS

Komunistinė sistema

doro valstybes, dalį Brazilijos ir dalį Bolivijos. Gyventojai buvo raudonodžiai,, kuriuos dabar žinom indėnų vardu. Karalius - dievas šalia žmonos turėdavo ne ribotą skaičių sugulovių,’ todėl įo giminė buvo labai plati. Ji sudarė krašto aristokratiją. Kiekvienas aristokratas buvo įjungtas arba žynių luoman aptarnauti šventyklom, arba į vals tybės administravimą, arba karo vadų eiles. Po aristokratijos ■ekė amatininkai ir žemdirbiai Dauguma amatininku gyveno miestuose, o žemdirbiai kaimeliuose Karalius buvo absoliutus visko savininkas, kaip turtų taip ir žmonių. Kiekvienas jo parėdvmas buvo įstatymas. Kakalius buvo ir desnotas. Net artimiausias jo didikas neišdrįsdavo kitaio prisiartinti prie karaliaus. kaip basas ir su lengvu ųeši’iėliu ant pečiu. Buvo pa- nrotvs. kad. kas kelinti metai karalius keliaudavo, po kraštą nriimdamas pavaldiniu pagarba. išklausvd amas jų skundų, o svarbiais atsitikimais eidavo ir teisėto narei^as. Peru kitų gyvuliu neturėto kato lamas, vilną auginančius gvvul’us, todėl karalius buvo tam tikruose neštuvuose nešamas ant nečiu keturių didiku Nešant karalių su- kiur>es nešikas buvo baudžiamas mirties bausme. Bet kitais atžvilgiais karalius buvo teisingas ir rūoestinkas. Visa krašto žemė buvo padalinta i tris Ivgias Šiuo atveju. rJaHs: šventykloms, karaliui ii*
(Atkelta iš 1 psl.) dvs. abeiones, tik jei jis uždės patvirtinimo antspaudą dėl ūkinės ir karinės pagalbos...”Jis yra įsitikinęs, kad jei toje srityje įsiviešpatautų bolševikai, tai būtu nelaimė ne tik toms valstybėms, bet ir visam pasauliui. JAV viską turi padaryti padedant Vid. Rvtų tautoms išlaikyti ju reoriklausomybes.Jordano karalius Hussein svei kiną Amerikos pažadėtą paramą.Libano užs. reik. min. Ch. Ma

lik. žinomas JT kovotojas prieš bolševiki yra išsireiškęs, kad Aanas^yra pageidart-8s. 'Anglai šaltai sut:ko nauią JA V-bi” ^rezidento planą sakydami, kad jie patys tai siūlė padaryti Amerikai nieš metus. Esą, reikalas suvėluotas.Prancūzų diplomatai sako, kad jie nelabai supranta, kiek pajėgs amerikiečiai pakeisti britus ir prancūzus šioje sritv. Yra abe- ionių ar Amerika sugebės suderinti arabų bujojantį nacionalizmą su politika, kuri turi pasireikšti globos fomoje. Čia žiūrima į Eisenhowerio programą daugiau kaip į doktriną. Sakoma, kad tai yra tik fonas, kuriame politika turės būti vedama.JAV demokratų reakcija paaiškėto, galbūt, daugiausia iš buvusio užs. reik. min. Dean Acheson. Jo nuomone prezidento pasiūlymas yra neaiškus, neprasmingas ir pavojingas. Ši Eisen- H'-'’-trina nesanti politika. Pagal jį, ji-nesanti nė gera,

AMERIKOS POSŪKISnes vyriausybė mėgina savo už- bės ir jėgos. Jei mes tikime, kad : plėnio poliitiką “leisti įstatymųtorma”. Jis netiki į tiesioginį sovietu užpuolimą Vid. Rytuose. Turėdami praktikos praeity ne vienoj vietoj, sovietai panaudos kitus agresijos būdus. Jis nukreipė dėmesį į Suezo kanalą, į santykius Izraelio su arabais. O viską, ko prašo prezidentas, ir ūkine ir karine prasme, galįs daryti pasiremdamas ankstyvesniais įgaliojimais.Acbeson stipriai pasisakė dėl IT: “Jei didelė valstybė, kaip JAV-bės, laukia iš JT nuomonės tormuojant savo politiką, užuot kovojusi užr tail' ^-° Arnerikos vyriausybė nori, reiškią; kad atsisakome nuo atsakomy-’•nes

atlikome savo pareigą prisidė- riami prie JT rezoliucijos, kuri nepraeina ir kurios mes nenorime paremti, tai mes įsiveliame į labiausiai pavojingą savęs apgaudinėjimo formą”.Lietuviški reikalaiNiujorke vis dar sėdi p. Lans- koronskis. Jis čia, atvykęs į Pavergtų Tautų sesilą, apvažinėjo visas žymesnes kolonijas, lankėsi ir Kanadoj, tarėsi su daugeliu mūsų politikų, bet rezultatų dar nematyti: VLIKo Vykdomosios Tarybos dartoėra. Kalbama, kad einama prięf-kiek kitokio pertvarkymo. Sekančią savaitę tat turėtų paaiškėti.
KANADOJE?lapkričio mėn. ir rodiklis pasiekė 120.4 taškų (lyginant su 1949 m., kurių pragyvenimo rodiklis laikomas 100 taškų). 1955 m. laokrieio iftėn. rodiklis siekė 116.9. Pastaruoju laiku atpigo kaikurie maisto gaminiai, bet pabrango kiti.$500.000.000. Ap-j *'270 svetimšalių karininkų buvo priimta kariuomenėn 1956 m. Visi jie britai, išskyrus 7; 230 priimti aviacijon. Jų ir jų šeimų kelionės išlaidas sumokėjo vyriausybė.

KAS NAUJO(Atkelta iš 1 nusl >Namų statyba 1957 m. būsian- 4i "erokai sulėtinta, nes skolinto! ai nusistatę dar daugiau su- v’ržvti rangovams paskolas: 40 - 50%. Bankai pareiškę negalį ■kirti tai sričiai daugiau lėšų, ’■oi negrįš didžioji dalis pasko- b’ntos sumos — f ■•raudos bendrovės galbūt sko- 1;nsianiČos ir toliau. R. A. Paterson nuosavybių pardavėjų ’--tos pirm, nuomone, atein. ■ėnesiais namų kainos pakil- ‘ -mėtos 3-5% dėl pabrangusios tptvb. medžiagos ir paskolų suvaržymo.

Kalbant apie Sovietų Rusijos komunistinę sistemą tenka prisiminti, Jtad ji nėra komunisti- ,'ė. o socialinė sistema; atseit ji tik pakeliui į komunizmą, tik žmones perauklėja naujai, komunistinei sistemai. Jų vadai tai pabrėžia kiekviena proga ir i tariamos respublikos nesiva- 'ina komunistinėmis, o socialistinėmis respublikomis. Rusijos socializmas vadinamas komunizmu tik tam, kad jį atskirti nuo vakarų pasaulio socializ- no, teisinčiau tariant, nuo va- '-arų socialistų. Jie patys, kad atrirubežiuatų nuo vakarų socialistų, pradžioję.. pasivadino bolševikais, o vėliau prisiėmė vomunistų varda, Carew Hunt ^avo knv«oie “Komunizmo Teorija ir Praktika” tvirtina, kad pasaulyje dar nėra jokio komunizmo. Tam skirtumui labiau narvškinti kartais vakariečiai vadinami socialistais - gradua- listais, tai yra socialistais, kurie r'rie savo tikslo eina palaipsniui. F. A. Voigt, Daily Telegraph ^kiltyse, straipsny i e “Beklasė Visuomenė” komentuodamas anglų socialistu orograminę bro stora “Dvidešimtojo amžiaus socializmas”, šitaip apibūdina tuos du socializmus: “Socialistai skiriasi nuo komunistu, bet nėra skirtumo tarp socializmo ir komunizmo”. -..„j-,Voigt nori pasakyti, kad sočia-’ lizmas, kaip ir komunizmas, siekia beklasės visuomenės for- mso, o tai, jo nuomone, neįmanoma be diktatūros. Mums labiau idomi pirma jo minties dalis, kad socializmas, kaip ir komunizmas siekia tos pat ūkinės sistemos. Yra žinoma, kad dau- ffėlv Europos valstybių socialistai turėjo arba turi parlamentuose daugumą ir savo rankose valdžia. Nekurtose valstybėse iie išsilaikė valdžioje dešimtmečius. Kaikur jie pravedė ne esmines reformas, kaikur suvalstybino tam tikras pramonės šakas, tik niekur nelietė pagrindiniu įstatymų ir niekur nesigirdėjo, kad būtų nužudę ir kan !____ ______________________kine savo .politinius oponentus tas 1-2 kartų į mėnesį atlikda- kail),“lięjS^vpriešus”. Tai pati vo savo gyvenamose vietovėse, gyvenimo praktika rodo, kad tik orieš karo žvgį būdavo paduotoj ^valstybėj socializmas ga- šaukiami i didesnius būrius ben- Jima įgyvendinti be kruvinos drai mankštai.Po karo dauguma karių grįždavo namo išskiriant mažą dalį jaunuolių, kurie pakaitomis tarnaudavo sudarydami kariuome-

vietą rasdavo tekius pat trobesius, įrankius* tokią pat dirvą r klimatą.. tik naujus kaimynus Keliamųjų kelionę bebuvo Įa bai sunki, nes prie kelių stove jo kas 8-19 km. poilsio namaį su maistu iš, karaliaus atsargu. Ypa, ♦invai dėmesvs buvo kreipia-? mas, kad sukeisti gyventojai turėtų tės pat klimatines sąlygas Koks didelis skirtumas nuo so vietinių inkų!Peru inkos buvo despotai, bet švelnūs, kaip geri tėvai save darbštiems vaikams. Kodėl? At sakymą rasim ių padavimuose Vienas iu skelbė, kad inkos yre ūųsti deivės saulės pamokyt5 žemės žmones geresnio, civili zuoto gyvenimo. Antras padavi mas sako, kad senais laikais kra? *e buvo antras, baltaveidis, su barzda dievas, kuris išvykda mas žadėjęs grįžti ir atsiimti sa vo žmones, (šis padavimas pa lengvino .baltaveidžiam^, barzdotiems ispanams ųukąriauti įrr; neriią). Žmonės ;inka • laikė, die vu, bet pats inka save laikė tik; dievų atstovu. Jis jautė, kad iš

savo darbų teks- duoti atskaito
mybę. Tas.atsakomybės jausmas 
jį yerte būti švelniu ir teisingu.

šis pavyzdys mums rodo, kad 
krašto valdžia'gaW būti absoliu
čiai vienose rankose, gali būti 
labai griežta, bet tuo pat metu 
švelni ir teisinga. Tad diktatū
ra sovietinio žiaurumo klausimo neišriša. Peru imperija pagal jų istorinius davinius (jie turėjo, gal būt, originaliausią pasaulyje raštą — mazgučiais ant virvelių), gyvavo virš 400 metų, žinomi keliolika inkų, bet težinoma nei vieno, kad būtų buvęs blogesnis už kitus. Be to, denas diktatorius, daleiskim Stalinas asmeniškai nevykdo žudynių. Jis turėjo šimtus tūks- ančių būdelių, kurie žiaurumu ’enktyniavo vienas su kitu. Tai tvirtina visi, .kurie buvo jų rankose, tai matėm patys savo akinis Lietuvoje, Jiems visiems tarsi koks burtininkas atėmė jų anopjiškąją prigimtį ir ;paliko .žvėriškąją. Tas burtininkas slypi kur kitur, ne viename žmoguje, kad ir- diktatoriuje. (B.d.)

TORONTO
’ll O*-’“.X: <• j *,Šeštad. mokyklos: eglutėSausio-6 d. Prisikėlimo parap; salėn jau riuo trečios' vai. Pra- dėio rinktis mokvklinio; amžiaus lietuviškas prieauglis su savo tėveliais. Programą pradėjo pirmųjų Kalėdų gyvuoju paveikslu “Gimė Atpirkėjas”. Čia Tėvo Rafaelio ir kun. B. Pacevičiaus rūpesčiu mažieji pamatė gyvus niemenėlius, puošnius angelus ir Kūdikėli belankančius tris karalius. Po to pritaikintus eilėraščius deklamavo Ž. Baranauskaitė, B. Gataveckaitė, L. Švėgž dnitė. Pianinu paskambino V. Gaurytė. Labai sudomino, ypač mergaites-, gražus baletas — paruoštas p. Valentinos.- Toliau sekė pradž. mokyk los i r 1 i t u an ist i - nių kursų tautinių Šokių grupės oasirodvmas vadovaujamas R. Juknevičiūtės. Pagaliau po pertraukėlės pasirodė visų lauktas Kalėdų senelis, tik šį karta apsirengęs vyskupo rūbais kaip šv. Nikalojus. Tai buvo didėlė Saig- mena vaikams ir suaugusiems.

žemdirbiams. Visa žeme apdirbdavo žemdirbiai. pirmiausia šventvklu, antroi eilėj našlių bei nalie^ėlių, treČioi — savo ir ketvirto!— karaliaus. Šventyklų derlius buvo kraunamas Į šventyklų. karaliaus — i jo sandėlius. o žemdirbiu derlius buvo ių nuosavybė. Po metų šventovių nesunaudotos dalies likučiai buvo perkeliami i karaliaus sandėlius, gi karalius iš savo sandėliu maitindavo tarnautoius, kariuomenę, viešųių darbų darbininkus ir šeludavo nukentėjusias nuo gamtos nelaimių pro- J - .vinoiias. žemdirbiai su amati- mena vaikams suaugusiems, ninkais taro 25-45 m. amžiaus, vaikučius^ parag^-turėdavo ątlikti karo ir viešųiu: n^s u0^ia’ ^an x --■ darbu prievoles. Karines mankš

Prisikėlimo .parapijos metinė 
. C./; apyskaita

Pajamos: . ‘
L Sekm. rinkliavos parapi
jai išlaikyti   :........

2. Rinkliavos ir aukos BSF
3. Rinkliavos vyskupijai . ..
4. Parengimo’, bazarai,

.. .lė ir kavinė ... .........
5.,įvairios aukos .......
6. Votyviriės lemputės
7: Parapijiečių paskola

1956 m./ ...............
8. Per T. Pranciškonų
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gauta paskola ...*....

9. Įvairios kitos pajamos

Viso per 1956 m.
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/tik

$9.176,55 
27.178,09 

•381,90

36.878,87
4.471,55

631,83

28.205,00

revoliucijos, tik jei tautos dauguma tam pritars, tuo labiau beprasmės atrodo žudynės jį įgyvendinus.
. . . • '• i iictuudvu suudiyadiiii rkdiiuviiic-Kai rusų socialistai pasirinko nės branduolį. Viešieji darbai-evoliucri os kelią įgyvendinti ~avo idėjas, kraujo praliejimas susidėdavo iš įvairių statybų ir kasyklų darbų. Darbo laikasbuvo neišvengiamas, bet jau bai svyravo: prie lengvesnių darbų 'naši ketvirtas dešimtmetis po ■ f dirbti ilgiau, prie sunkės- -evoliucijos, klasių jau seniai nių _ trumpiau. Pašauktų į kartota. Aukštųjų klasių issilikę : rjUomenę ar į viešuosius darbus vaikai dabar tarnauja valdo- žemė buvo apdirbama ' kaimo *rams kaip klusnūs^ šuneliai,. ° bendruomenės; Mirties bausme ašaros ir kraujas plūsta nesiliau- bUVo uždrausta nuskriausti ei- Atrodo, kad mes būsim ar- vįiinį gyventoją, net karo metu čiau tiesos, jei skaitysim, kad įr prješo žemėje. Kriminaliniai lietinė ekonominė sistema įstatymai palyginamai buvo komunistams tarnauja kaip dir- švelnūs. Jei apsivogęs įrodydama jų žvėriškumui pasireikšti, • v0, kad jis vogė reikalo verčia- Canad. Pacific Railway b-vė ne«u t0 žvėriškumo priežastis

pajamų 
pasyve

■ Z Viso
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.. 39.249,98
... 3.907,30

$150.08.1,07
iš
... 469,34

$149.611,73

BALTIC MOVERS & CARTAG 
Baldu pervežimas Toronte ir tolimor 
distancijomis. ŠALDYTUVŲ pervežir 
specialistai. Visas vežamas turtas o 
draustas. Važiuojam kas savaitę j Mon 
reali, Londono, Windsor^, Ha milto * 
North Bay. Sudburv ir kitur.
30 DEWSON ST. - - TEL. LE. 4-140 
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Pakelti palūkanas už sutaupąs ■nituose siūlo Canadian Natio- '1 Barique direktorius St. Pier- e Montrealy. Tuo būdu, kombi- u-i ant su paskolų varžymu, 'a būtų užkirstas kelias inflia- "ai, su kuria turėtų kovoti vi- s kraštas. 1957 m. esą būsią 'ri, bet ūkinis Kanados kilimas eitvje sulėtėsiąs. Per pastabius 10 metų krašto ūkyje 'kę stambių pasikeitimų. Gy- "toių padaugėjimas padidinęs ■•°rtojimą, tačiau krašto ga- ”ba dar žymiai didesnė, ir tu- ; priklausyti nuo užsienių rin-Importo kraštai didiną sa- •» pačių gamybą, ir todėl ma- au beperką užsieniuose.
Pragyvenimas pabrango ypač

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 radiotaparatą arba muzikos kabinetą.
Kiekvienom geriausiai pasitarnaus plačiausiai pasaulyje pagar 
sėję RADIO APARATAI arba MUZIKOS KABINETAI til 
žinomų firmų:

Saba • Koerting - Blaupunkt
JIE GAUNAMI GENERALINĖJE ATSTOVYBĖJE —

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

čia Jūs rasite geriausį pasirinki
mą TELEVIZIJOS APARATŲ, 
prieinamiausiomis kainomis ii 

geriausiomis išsimokėjimo 
sąlygomis.

Skyriai bei Agentūros visuose 
didesniuose Kanados '

Išlaidos’ - ... ;
1. Statyba ir inventorius.. .$69.^49,80 

J2. Pataisomai klebonijoje ..
3. Išmokėta paskolų para

pijiečiams į;;....
4. -Išmokėta paskolų .proc..*
5. Bažnyčios reikmenys ....
6. Vyskupijos rinkliavos ir 

’ koTekciju vedėjams ,?....
7. Salės anyvokos reikm.
8. Abiejų pastatų elektra, 

, šildymas, vanduo, telefo
nai ir mokesčiai ....

. 9. Algos kunigams 
; 10. Algos kitiems

11. Klebonijos apyvok. reik-

ir kovines maistas ..........
13. Paštas/ rašomoji medžia

ga ir- spaudiniai .....
14. Šalpos reikdtdms ..^>.2;..
15. JAV valiutos mainymas
16. Parapijos biblioteka ......
17. įvairios kitos išlaidos ....

* •' ~ '.rkY. ? .r .
- ; Viso išmokėta $148.8^9,17

.Likutis 1957 m. 711.56

Pastabos _dėl išlaidui » • ,
1-956-sius metus pradėjome su vjrš 

$7*0.000 nemokėtų statybos ir invento
riaus sąskaitų, ' kurios praėjusiais rfįe- 
taisc buvo' pilnai išmokėtos. Toliau tę
siant ‘ statybos baigiamuosius darbus k 
Įsigyjant bating inventorių, naujos iš
laidos buvo neišvengiamos. Dėl to 1957 
m. pradedame su maždaug $25.000 
nemokėtų ’sąskaitų. Jos yro išdėstytos 
mėnesiniais mokėjimais. . P .

Verta atkreipti ftoropijiečių dėmesį i i 
faktą, kad nežiūrint didžiausių pernykš
čių finansiniu trūkumų, nei vienas,* ku
ris parapijai buvo paskolinęs pinigųvi< 
norėjo juos atsiimti, nebuvo prašytas 
palaukti. Vien tik praėjusiais metais, 
kaip rodo apyskaita, parapijiečiams bu
vo grąžintą beveik $25.000. Ir mažiau
sio paskola parapijai yra didelė pagalba.

Pagreitinti išmokėti užsilikusias sta
tybos sąskaitas parapija praėjusiais me
tais užtraukė Amerikoje naują paskolą.

Geras pajamas davė bazaroi, loteri
jos, parengimai, kavinė ir salė. Tai mū
sų pasiaukojusių, parapijos, motenj ir 
vyrų nuopelnas, kuriems* nei parapijie
čiai nei parapijos „vadovybė niekados 
negalėk tinkamai atsidėkoti. Visai4 po- 
grjštoV galima laukti, kad 1957 m. gra
ži $3^J)00 suma bus prašokta, o. gal 
net padvigubinta. /

Sudėjus Qiską, dar yra tikę šios pa
po rapi jos skolos:
1. Bankams, JAV per Tė- ; \

• vų Prancišk. provinciją $254.126.02
2. Ukrainiečių bankui Tor. 40.000.00

'3. Parapijiečiams ............. 48.570.10
4. Nesumokėtos sąskaitos . 25.000.00

i __________
Viso skolų $367.696,12

Šios parapijos skolos yra vertos kiek
vieno pdrbpijiečio rimto dėmesio. Jas 
ne tik reikės išmokėti, bet jos jau dabar 
olėšia iŠ parapijos dideles sumas pro
centų. Kuo daugiau mes jas mažinsime, 
tuo parapijai bus lengviau ir kuo grei
čiau mes jas išmokėsime, tuo geriau.

Mūsų statyba iki šiol kainavo netoli 
$353*000, naujo inventoriaus turime už 
$43.000, bažnyčios ir klebonijos sklypas 
bei pati klebonija — kurie yra visiškai 
šmokėti — prašoka $80.000. Sudova- 
notas bažnyčios inventorius, ypačiai pa
čių Tėvų Pranciškonų atsivežti božnyti- 
liai rūbai bei indoi siekia kelias dešim
tis tūkstančių. dolerių, to<p kad parapi
jos turtas jau yra peržengęs pusę mil. 
dcfetfiK *• . * ' <

Pasiekti varstai mūsų širdis turi pa- 
kelfi fr džiuginti, skolos musų jėgas turi 
kaupti ir pastangas didinti. Tom reikta 
Susiklausymo, vieningumo ir sąžiningu
mo. Tiesa, daug jo buvo patirta praėju
siais, metais. Kitas net virš pajėgumo 
rėmė savo poorpiją. Neretos norėjo pa
gelbėti, bet nepajėgė: jam reikėjo na
melius mokėti, vaikučius leisti j mokslą, 
ar siuntinius siųsti į Tėvynė. Bet juk bu
vo ir tokiu, kurie savo pbropijoi galėjo 
truputį daugiau paaukoti. Užtat nenu- 
rWkim nei vienas tol, kol kiekvienas 
seve parapijai busime atidavę tai, ką
I Sy CM •

VWtB porat>iįq rtmusiems — afty- 
aSnk Dieve!

' 719,49

24.719,16
2.687,20
40^,98

673;76
1.375,26

4.540,27
: 2.950,00

5.700.00

4*836,66

17.552.10

3.592,15
1.610,00

564,37 '
494,35

4.641,62

kyklą, visus apdovanojo gražiomis dovanėlėmis.Šventė paliko vaikams gražių įspūdžių. Tenka džiaugtis mokyklos Tėvų Komiteto gražiomis pastangomis. S.Apie J. Guzausko išvykimą į Lietuvą “TŽ’-’. jau rašė, pastebėdami, kad patartas dukters, kuri Lietuvoi e kažinką turinti ben dro su madomis, jis už savo santaupas prisipirkęs pirmiausia brangių kailių ir kitokių aprangos gėrybių.- Dabar vienas jo bičiulis Toronte gavęs laišką, kuriame tas^skundžiasi, kad sa^ vo kailiu-ii? kitų gėrybių siuntos viš nesulaukiąs ir nebeturįs vilties sulaukti-. O tarp kitko jis savo laiške rašąs, kad mielai norėtų grįžti, kur'buvęs, jei tai tik būtų galima. Jis buvo numatęs gyventi Vilniuje, bet dabar gyvena Telšiuose.Skulptorius J. Bakis, pereitą rudenį atvykęs studijų į Paryžių, balandžio mėnesį numato ten suruošti savo kūrinių paro-I mas, atsiteisus su nukentėjusiu ‘likdavo nebaustas, gi tokio įro- Istcrija žino daug diktatūrų ir dymo neturįs, buvo baudžiamas diktatorių, bet nei vieno iš tų tam tikrą dienų skaičių užsidė-
— .. a a • W . «• A. „ — Y *  _______ ___Y A aaaXapalyginti žiaurumu su komunis- pėr kaimą visų gyventojų aki- tine diktatūra. Kažkas yra gana vaizdoj. Peru imperiją siautė teisingai pasakęs, kad net Hitle- daugybė mažų necivilizuotų tau ris buvęs nevisai gabus Stalino, telių ir peruviečiai su jomis be- mokinys. Vieną istorijai žinomą veik kasmet kariaudavo. Nuka-. diktatūrą šimtmečius-’ vedusią rlai|ta tautelė puyo’ įjungiama į didžiulėj imperijoj paminėsime imperijos ūkio*' sistemą' ir įsta- plačiau, kadangi ji daug kuom tymų globą, žemė padalinama panaši į komunistinę sistemą.! ir padedama įsikurti .jpagal beįi- Tai senovės Peru, dažnai vadinama inkų imperija (inka peru- viečių buvo vadinamas jų karalius - dievas). Senoji Peru užėmė dabartines Peru ir Ekva-

■ ■ ■’ ,

Diktatūrosvra britų rankose. Pagal metinę tos apyskaitą, 96.19% arba 26.-104 privilegijuotos akcijos - šė- ,, . _ v. .rai priklauso britams, gyv. Bri- diktatorių nė iš tolo negalima jus ant pečių akmenų naštą eiti tanijoi ir kt. Kanadiečiai tos rūšies šėrų teturi 170 arba 0.74%, amerikiečiai — 70 arba 0.3%.Šalia to b-vė turi neprivilegijuotų šėrų, kurių 33.265 arba 43.95% priklauso amerikiečiam, 24.9% — britams, 20.15% kanadiečiams ir 11% kitų kraštų piliečiams.
65 jūrininkai buvo nuskraidinti Ahglijcn į Belfastą perimti naujai pastatyto laivo “Bonaventure”.

J. BOYKO
REAL ESTATE LTD.

383 Roncesvalles Ave. LE. 4-8821
Pranešu Gerb. Klientams, kad nuo š.m. sausio mėn. 8 d. pradėjau dirbti virš minėtoje įstaigoje. Visais nekilnojamo turto pirkimo bei pardavimo reikalais mielai visiems patarnausiu.

P. DAMBRAUSKAS.
I —— I.. -.1.

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
PARDUODU IR STATAU NAUJAS KROSNIS, 

OILBURNERIUS IR GAZBURNERIUS.
,< Duodu išsimokėjimui iki dviejų metų.

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

Pranešu savo naująjį adresą:

^99 College St. Toronto. Tel. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPA1TI&.

drą standartą. Tam ' tikrą dalį šeimų iš neramumo apimto kraš to išvalydavo, kartais? garia toli ir apgyvendindavo -tarp . seniai oivilizuotų perūvieČių,. o' p^sta- rųjų atitinkamą šeimų skaičių perkeldavo į pirmųjų vietas. Ke liaujantieji su savim pasiimdavo tik drabužius, o atėję į naują

dą. Tai bus pirmoji jo vieno kūrybos paroda; menininkas numato išstatyti 35 keramikos, vario ir geležies darbus.The Nathanael Institute organizuoju tarptautinį chorą. Jo vadovu?T>akviestas Frederick Geoghėgdrf; kuris sutikęs dirbti veltui. Dabar kviečiami užsirašyti norintieji tokiame chore .dalyvauti choristai. ‘Institute taip pat vyksta ang lu kalbos pamokos. Už jas niek*- neftuMmh, tik $1 įsirašyme mokęsčfo.Instituto adresas: 91 Bellevue, 8oronto 2B, Ont., tel. WA 1-6424. Direktorių yra Re v. J Jocz, Ph.D.
Pranešame lietuvių visuomenei, kad per

LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ

BALTIC EXPORTING CO.
849 COLLEGE ST. (prie Ossington), TORONTO. Tel. LE. 1-309E 

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

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

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

Vaistus iš Anglijos galima siųsti oro paštu iki 20 svarų.
MŪSŲ SKYRIAI: 105 Cannon E., HAMILTON, pas p. A. Jurai- 
tį, telef. JA. 8-6686, tuo tarpu siunčia tik vaistus h* maistą B 
Anglijos

DARBO VALANDOS NUO 9 IKI 7.



MW.;L IT. - Nr. 3 (3CT)
< TtVIBKĖS 2IBTTRIAI

ė*

Įvykusio pereitą vasarą JAV 
ir Kanados Kultūros kongreso 
metu, p. St. Gabaliauskas pasiū
lė suorganizuoti JAV vieno mi
lijono dolerių fondą, kurs būtų 
skiriamas Lietuvai, išsivadavu
siai iŠ rusų - komunistų okupaci
jos, o sutelkto kapitalo procen
tai būtų naudojami kultūros bei 
bendruomenės reikalams.

Šis klausimas kongrese veik 
nebuvo diskutuotas, apeitas ty
lomis. Kultūros kongreso daly
viams, matyt, atrodė, jog tai ne
realus pasiūlymas. Tuo tarpu 
sumanymas gražus ir vertas pa
svarstyti ar negalima būtų tai 
padaryti Kanadoje.

Šį klausimą tektų spręsti nau
jai išrinktai KLB Krašto Tary
bai, kuri savo I sesijai susiren
ka 1957 m. sausio 19-20 d.d.

Kalbant apie Kanadą tenka 
nepamiršti, jog lietuvių čia esa
ma tik apie 20.000, tad ir pats 
Fondas turėtų bazuotis vienu 
šimtų tūkstančiu dolerių pagrin 
dinio kapitalo. Sutelktos lėšos 
skiriamos tik vienam tikslui: 
Kanados lietuvių dovana išsi
vadavusiai iš bolševikų vergijos 
Lietuvai. Kol Lietuva yra pa
vergta, lėšos negali būti jokiems 
kitiems tikslams panaudotos. 
Lietuvai išsivadavus, pinigai 
atiduodami pirmai demokrati
niais pagrindais susidariusiai 
Lietuvos vyriausybei. Gauna
mus iš surinktų pinigų procen
tus — o jų susidarys — tikslinga 
būtų skirti bendruomeniniams 
reikalams, kaip Kanados Kultū
ros Fondui, Krašto Valdybai 
ir pan.

100.000 dolerių kapitalą, mes 
kanadiečiai galėtumėm sudėti 
be didelio vargo, tik reiktų no
ro ir pasiryžimo. Jei iš bendro 
Kanadoje esančio lietuvių skai
čiaus ir atmesime vaikus, nega
linčius dirbti ir nutolusius nuo 
lietuviškų reikalų, kurių apy
tikriai tegul susidaro 10.000, t.y. 
pusė, tai dar lieka kita 10.000, 
tad kiekvienam tektų paaukoti 
po $10. Ar tai didelė suma; ar ji 
dirbantį ypatingai apsunkintų? 
Drąsiai galima tvirtinti, jog 
kiekvienas tokią sumą ir tokiam 
tikslui gali paaukoti be skriau
dos sau.

Būtų gražu, kad tokiam Fon
dui pagrindus mes padėtume 
žengdami penktuosius "savo bęn-. 
druomenės gyvavimo metas.

Kaip jau buvo užsiminta, gau-

namus iš kapitalo procentus ga
lėtume skirti bendruomeni
niams reikalams; tuo mes aprū
pintume nekurtuos savo vietos 
reikalus ir sumažintume įvairių 
atskirų rinkliavų skaičių. Jei 
sutiktume, kad gaunami procen 
tai tam tikra dalimi skiriami 
Krašto Valdybai. ir Kanados 
Kultūros Fondui, tai išsoręstu- 
me dviejų institucijų finansi
nius reikalus. Taip pavyzdžiui, 
Kultūros Fondui atpultų reika
las rūpintis lėšomis ir jis galėtų 
daugiau dirbti savo tiesioginį 
darbą, o ir pats darbas paleng
vėtų, nes iš anksto žinotų, ko
kiomis sumomis gali naudotis. 
Krašto Valdybai lygiai būtų iš
spręstas lėšų klausimas, kurių 
ji dabar turi labai maža, o to
dėl ir veikime plačiau negali iš
vystyti. Turint nuolatines paja
mas šioms dviems institucijoms, 
solidarumo mokestį galima bū
tų palikti vien tik apylinkės rei
kalams.

Gali būti abejonių ar pavyktų 
100.000 dol. kapitalą surinkti, 
nes, kaip žinome, ir solidarumo 
mokestį dabar tesumoka tik ma
ža dalis bendruomenės narių, o 
be to, ir šiaip visokių rinklia
vų nemaža. Bet tai žymia dali
mi priklausys nuo to, kokiems 
žmonėms bus pavesta šį darbą 
dirbti. Yra žmonių, kurie galvo
ja, jog pinigas pas jį pats turi 
ateiti. Tuokart, žinoma, ir rezul
tatai menki. Bet, jei lėšų teikėjo 
pareigos tenka žmogui, kurs žiū 
ri kitaip, jei jis ieško pinigų, tai- 
jų ir gauna. Tą mes matome, 
kaip kaikuriose apylinkėse gra
žiai pravedami Tautos Fondo, 
Šalpos Fondo, solidarumo mo
kesčio bei kiti vajai. Tad viskas 
priklauso nuo asmenų, kurie 
imasi darbo. Kai dėl daugelio 
kitų rinkliavų, tai dažniausiai 
jomis skundžiasi tie, kurie nei 
vienam bendram reikalui nieko 
neaukoja, o pasiteisindami re
miasi daugelio rinkliavų našta.

Jei sutiksime su šiais sampro
tavimais; tai, atrodo, Geležinį 
Fondą Lietuvai mes, kanadie
čiai, galime sudaryti ir reikia jį 
steigti ilgai nelaukiant, nes tarp 
tautiniai įvykiai vystosi dideliu 
greičiu. Jie gali išsiplėsti, o tuo 
pačiu priartinti laiką ir mūsų 
kraštui išsivaduoti iš vergijos. 
Tuokart jai bet koltia jparama 
bus labai reikalinga. »

K. Grigaitis.

spaudos balių, tai jau eisiu
— Ar eisi? — Girdžiu anksty

vą rytą kalbant dvi moteriškas, 
skubančias į rytmetines pamal
das.

— Kur?
— Į spaudos balių — lyg nu

stebusi atšauna pirmoji,
— Kad tave kur —• užsirūsti

no antroji — eini į šventą vietą 
melstis, o apie kažkokius balius 
galvoji. Ar jau galvoje vėjelis 
švilpauja, ar ką?

— Palauk, — teisinasi antroji 
— tai ne kasdieninis pasišoki
mas. Matai, vasario 2 d. Prisi
kėlimo parapijos salėje bus “Tė
viškės Žiburių” 
laikraščio — balius. Jeigu jie ką 
ruošia, nuėjęs negraudensi. Aš 
ir savo visus jaunuosius visada 
paraginu ten eiti. Žinau, kad ten 
bus linksma ir padoru...* *

Važiuoju autobusu Ossington 
gatve. Pavakarys. Taip apie ket
virtą valandą. Jaunimo pilnas 
autobusas. Iš mokyklų grįžta. 
Staiga iš klegančio būrio išski
riu lietuviškus žodžius:

— Ar jau turi bilietus į spau
dos balių? * ■

Apsidairau. Maniau, jog krei
pėsi į mane. Bet nematau nie
ko, ką vadinčiau pažįstamu. Pa
stebiu kampe susispietusią gru
pelę lyg matytų veidų. Tai lie
tuviukai. Ištempiu ausis.

— Šitos progos tai jau nepra
leisiu. Tiek, linksmybių girdė
jau, numatyta. Ir puikus orkest
ras ir programa išpildoma kvar
teto ir... vienu žodžiu, mes ei
sim visas būrys.,,

— Ir jnan reikės eiti, — įsiter
pia juodasis, atrodo, futbolinin
kas iš sporto klubo. — Mėgstu 
lengvo žanro muziką, o taip pat 
ir pasišokti. Dalyvauja kvarte
tas ir geras šokių orkestras — 
turės būti smagu...

Privažiavęs Dundas gatvę tu
pėjau išlipti. Esu tikras, jog ši 
grupė nė tik pati ateis, bet dar 
ir drąugų atsives. Kažin, ar ne- 
renkėtų ir man įsigyti bilietą iš 
anksto. Gali dar pritrūkti...

mūsiškio

Dundas ir Ossington gatvių 
kampe Lietuvių Namai. Reikia 
užeiti; pagalvoju, gal kokią dū
šią rasiu. Eidamas laiptais že
myn girdžiu kažkas niūniuoja 
“Oi tu margasis paukšteli”, 
r- “Vestuvės”, pagalvoju. Bet

Bendruomeniniais reikalais
1. Ar Šalpos Fondas . 

mums reikalingas?
Orignazuojant KLB buvo su

darytas Centrinis Šalpos Fon
das, kuriam pavesta telkti lėšas 
Vokietijoje pasilikusiems ir var
ge esantiems lietuviams, koor
dinuoti visą šalpos darbą Kana
doje. Jo patvarkymu apylinkė
se susidarė Šalpos Komitetai ar 
įgaliotiniai, kurie savo surink
tas aukas turėjo nukreipti į Šal 
pos Centrą. Atrodė organizaci
ja nebloga, bet * praktikoj pasi
rodė visai kitaip. Didesnės apy
linkės (Torontas, Hamiltonas), 
kur didesnės sumos šalpai buvo 
surenkamos, nepanorėjo aukų 
persiuntimo garbės perleisti cen 
trui, ir siuntė betarpiai pagal sa
vo nuožiūrą. Toronte tarp Šal
pos Fondo Centro ir Apyl. Šal
pos Komiteto buvo prasidėjęs 
net trynimasis. Pasikeitus vado
vybėms jis išnyko.

ŠF Centras, negalėdamas su
koncentruoti viso Kanados lie
tuvių šalpos potencialo^ pats pra 
dėjo priiminėti aukas ir Toron
te pasidarė dvi šalpos'organiza
cijos. Kartais Apyl. Šalpos Ko
mitetas turėdavo daugiau paja
mų negu ŠF Centras, 'j

Naujas ŠF pirmininkas p. V. 
Sonda, ieškodamas, išeč' 
dėjo dairytis į Balfo pi 
vęs pritarimą iš kaiki 

» linkių ir savo bendrad 
kreipė visas Fondo lėši 
Montrealio šimelaitis 
gą pastatė, kad jo atsių 
būtų siunčiamos tik per Balfą. 
Taip Centrinis ŠF pasidarė tik 
lėšų persiuntimo į Balfą tarpi
ninku.

Praeitų metų gale kilo klau
simas ar apsimoka Šalpos Fon
dui būti tik pinigų persiuntimo 
tarpininku, nes apylinkės gali ir 
betarpiai Balfui nusiųsti. Lapkr. 
mėn., vykstant Detroite VIII 
Balfo seimui, man teko ten da
lyvauti, kaip ŠF atstovui, pla
čiau susipažinti su Balfo organi
zacija ir prieiti išvados, kad KL 
B-nės Šalpos Fondui nieko kito 
nebeliko kaip tik įsijungti visu 
100% į Balfą. Jei jau visos au
kos siunčiamos per Balfą, tai 
faktiškai jau ir įsijungęs — tik 
dar nelikviduotas pats komite
tas ir kasa.

Krašto Tarybos sesijos metu 
Š. Fondas atsistatydins. Naujas 
ŠF pirmininkas turėtų būti ren
kamas jau kitu vardu, Ly. “Bal 
fo Direktorius”. Jo funkcijos bū-

Inž. P. LELIS

direktorių, plius ryšys su Kraš
to Valdyba. Kitaip tariant Kr. 
Valdybos šalpos reikalų infor
matorius. Jokios kasos ir atskai 
tomybės prie centro nereikalin
ga, nes visi Balfo skyriai (apyl. 
komitetai) siunčia lėšas betar
piai Balfui. Tai tokia būtų nau
jos šalpos organizacijos schema.

“TŽ” Nr. 1 p. K. Baronas ra
šydamas apie Krašto Tarybos 
suvažiavimą tarp kitko pasisa
ko ir dėl ŠF įjungimo į Balfą. Jis 
būtų tam griežtai priešingas dėl 
Balfo diktatoriškų palinkimų ir 
t.t. Tokią pat nuomonę man pa
sakė ir p. J. Matulionis, neseniai 
lankęsis Toronte, tik jis nurodė 
kitas 
ir t.t.
nėm:

priežastis — kita valstybė 
Daugelis mūsų taip ma- 

Balfo pirm. Končius vęi-

kia diktatoriškai, jis švaisto Bal 
fo pinigus kelionėms po Europą, 
kivirčijasi su Vokietijos Krašto 
Valdyba, Balfas trukdė Vasario 
16 gimn. rūmų pikimą ir t.t. Bal 
fo seime Končius tikrai domina
vo. Jis kalbėjo kada norėjo ir ką 
norėjo. Bet aš pastebėjau, kad 
visi su juo skaitosi ir dėl jo nuo
pelnų jam nusileidžia, net social 
demokratai. Dėl Končiaus buvo 
paaukoti, turėję direktorių titu
lus Gegužis ir Olis, bet nebetu
rėję laiko veikti Balfe ir atvyk
ti į seimą, kitaip būtų Končius 
išėjęs iš Balfo. Končiaus “dikta
tūra” Balfui naudinga. Jo pa
stangomis Balfbs išsiplėtė į pa
saulinę šalpos organizaciją su 
milijonine apyvarta. Žmonių 
vargo sumažinimui ir lieutvy- 
bės palaikymui jokių valstybės 

(Nukelta į 6 psl.)

SAUSIO 15 DIENAI PAMINĖTI

es, pra- 
;ę ir ga- 
fių apy- 
•bių nu- 
į į Balfą. 
et sąly- 
os lėšos

. V.-Verikaičio vadov. kvartetus, 
kuris “TŽ” spaudos baliuje vasario 2 d., Pri
sikėlimo salėje, išpildys programą. Progra
ma visiškai nauja ir labai smagi:

Mes iš Toronto!... — A. Mrozinsko spe
cialiai parašytas maršas; Naktis, — Vanagai
čio, kartu su sol. V. Verikaičiu; Gerk, Gerk!, 
— iš filmo “Studentas princas”; visų išsiilg
toji, senai dainuota “Baltos gėlės“, kartu su 
sol. V. Verikaičiu, ir t.t.

apsirikta. Keletas vyrės-mano apsiriKta. įveieias vyres
nio amžiaus biznierių, su reika
lais atvykę į bankelį, juokauja.

— Ką jau tau balius — žiūrėk 
jau galva plinka, o ir kojytės 
nebe tokios miklios, — kikena 
vienas.

Užpultasis neužsigauna, bet 
atsikerta:

— Broleli — durna galva nei 
žilsta, nei plinka — patarlės sa
koma. o pasak anglų — ant “bi- 
ze” kelio žolė neželia. Todėl ma
nęs neužkabinėk. Į balių eisiu 
ne merginų žavėti, nes turiu sa
vą. Susitiksiu su draugais, pa- 
gurkšnosim alučio, na ir pasi- 
grožėsim besilinksminančiu jau 
nimu. Patsai tai turėtum būti
nai atsirasti, nes neturi nei kas 
parėjus iš darbo priverstų bur- 

:sQ. Mama"per sena,ną nusipraui 
b žmonelės.

Matau, vyrai juokauja, barnių 
nebus, tad pervertęs keletą 
laikraščių, keliauju galvoda
mas, jog tikrai laikas susirūpinti 
bilietais. Jeigu taip visi kalba 
apie spaudos balių, tad turės 
prigužėti daug... Salė, tiesa, di
delė, bet gali visų nesutalpinti...

Einu Dundas gatve rytų link. 
Suku galvą dėl bilietų. Iš kairės 
“Rūta”, toliau lietuviška valyk
la. Pakrapštau kišenes, suskai
tau ar užteks bilietams. Rodos 
yra. Kiek gi tas bilietėlis kai
nuoja? Biednas doleriukas? Ką 
dabar už tą doleriuką gali nusi
pirkti? Netoli redakcija. Galvo
ju. užeisiu ir pasitikrinsiu dėl to 
baliaus. Gal žmonės tik taip sau 
kalba. Redakcija naujose patal
pose įsikūrusi. Šviečia, kaip nau 
jas vaikų darželis Panevėžy. 
Įėjęs randu abu redaktorius. 
Pagarbinu ir sakau:

— Sakykit nemeluodami, ko
kias išdaigas žadate krėsti, per

tą savo balių? Žmonės — visas 
miestas apie jį kalba, o jūs dar 
nei skelbimo neįdėjote.

Matyt jie kuklūs:
— Broleli, — sako, — ateik ir 

pamatysi. Jeigu žmonės kalba, 
tai žino, jog verta kalbėti. O 
kad bus smagu, turi žinoti iš pa
tyrimo. Jau mes stengsimės, 
kad paties ir akys, ir kojos, ir 
pilvelis, na ir galvelė būtų so
ti ... •

Pagalvojau, pagalvojau ir dre 
bančiomis rankomis sumokėjau 
už bilietą.

Iki pasimatymo baliuje!...
• V. Enigma.

Vėl minime sausio 15 d., kai 
Klaipėdos kraštas 1923 m. sau
sio 15 d. buvo faktiriai sujungtas 
su Lietuva.

Istorijos bėgyje daug buvo 
kovota dėl šito palyginant ne
didelio krašto. Sunaikinęs lietu
višką pilį, Livonijos kryžiuočių 
ordinas 1252 m. čia pastatė savo 
tvirtoyę Muemmelburg.-Ji daug 
kartų buvo puolama žemaičių. 
Negalėdami pravesti savo nu
matytų planų, Livonijos kry
žiuočiai ją vėliau atidavė Prūsi
jos kryžiuočių ordinui. Nebo
jant Vytauto ir Jogailos milita- 
rinės ir diplomatinės kovos dėl 
Žemaitijos ir Skalavijos, ordi
nas ją išlaikė savo rankose. 1422 
m. Melno taikos sutartimi visa 
lietuviškoji Skalavija, Nadravi- 
ja ir Sudavija liko ordino ir jo 
įpėdinių rankose ligi pat pirmo
jo pasaulinio karo.

Versalės sutartis stengėsi bent 
dalinai atitaisyti istorines ne- > tikus grąžinti Vokietijai visus 
teisybes ir klaidas, kai senosios jos 1937 m turėtus kraštus, kad

atsipeikėjusi nuo smūgio ir ūkis 
kai atkutusi, pradeda reikšti 
pretenzijų atgauti prarastas že
mes, tuo tarpu 1937 m. sienas. 
Ta propaganda didesniu mastu 
buvo pradėta JAV.

Ta proga reikia pažymėti su
organizuotą Landsmannschaft 
Ostpreussen propagandinę ke
lionę į JAV, kurios vadovu bu
vo tūlas dr. Richard Salle te, ku
ris sakosi paeinąs iš to krašto 
autochtonų, kurie ten gyvenę 
dar prieš Vokietijos ordino at-- 
ėjimą 1226 m. Tai jam duodą ne
ginčytiną teisę kalbėti už jo 
draugus rytų prūsus .(East Prus 
rians). *

Šios kelionės išdavoje kon- 
gresmanas Reece iš Tennessee 
pasakė 1956 m. Vasario 8 dš ilgą 
kalbą kongrese apie vokiečiams 
padarytą skriaudą Jaltos ir Pots 
damo susitarimais. Jo kalbos 
tikslas buvo paveikti JAV poli-

Skalavijos šiaurinė dalis buvo 
atskirta nuo Vokietijos. Bet 
respublikinė Vokietija, išėjusi* iš 
jos pradėto ir pralaimėto karo 
gana mažai nukentėjusi, sekda
ma savo tradicinę politiką, ne
galėjo nurimti, šaukėsi pasaulio 
paramos atitaisyti jai padarytą 
neteisybę ir grąžinti jai atimtus 
kraštus.

Hitlerio Illsis Reichas nusi
statė likviduoti kardu ir ugnimi 
ne tik Versalio sutarties padari
nius, bet užkariauti ir didžiau
sią dalį Europos ir tuo padaryti 
vokiečių tautai neribotą erdvę 
— “Lebensraum”, ypatingai Ry
tų Europoje. Prijungus Austri
ją ir Sudetų kraštą, inkorpora
vus ir likusią Čekoslovakiją, ul
timatumu bei grasinimais nuo 
Lietuvos buvo atplėštas Klaipė
dos kraštas.

Puldamas 1939 m. rugsėjo 1 d. 
Lenkiją, III-sis Reichas, pradėjo 
kasti sau duobę, į kurią 1945 m. 
gegužės 8 d. suvirto kartu su sa
vo didžiuoju vadū ir vadeliais. 
Dar karo eigoje 1944 m. rudenį 
Klaipėdos kraštas vėl buvo su
jungtas su Lietuva.

Vakarų Vokietija, vokiškos 
tradicinės politikos tęsėja, kiek

VENGRU PABĖGĖLIAI
Ontario parlamento narys J. 

Yaremko, - "buvęs.: siųstas Onta
rio vyriausybės į Austriją vie
toje susipažinti «su vengrais pa
bėgėliais ir padaryti atitinkamų 
patvarkymų, kad sklandžiau 
Vyktų imigracija į Kanadą, grį
žęs parašė vyriausybei platų 
pranešimą tuo reikalu.

Pasirodo, kad pabėgėliams 
priimti ir jiems laikyti Austrų 
valdžia yra įkūrusi keturių 
laipsnių stovyklas. Vos peržen
gęs sieną pabėgėlis priimamas 
laikino sustojimo punkte - mo
kykloje ar kokiame ūky visai 
arti sienos, dažnai vos už kelių 
šimtų metrų. Čia pabėgėliai 
gauna karštos sriubos, duonos 
ir obuolių, gali nusiprausti, o 
kurie bėgdami yra sušlapę — iš
sidžiovinti. Reikalingiems čia 
suteikiama pirmoji medicinos 
pagalba. Maždaug po 24 vai. jie 
iš čia siunčiami į stovyklą Nr. 
1. Čia per porą dienų visi iš- 
maudomi, drabužiai dezinfekuo
jami, patikrinama sveikata, gau 
na šiltus baltinius. Stovykloje

bužius, pilną ' gydymą, gerą 
maistą, ir po 3’4 dieniĮ.išvežami i 
stovyklą Nr. 3 ,esančią Tarptau
tinio Migracijos Komiteto žinio
je, kur visi grupuojami pagal jų 
pasirenkamus emigracijos kraš
tus ir tvarkomi dokumentai. 
Kaikurios valstybės čia turi sa
vo pareigūnus vizų reikalui 
tvarkyti. Iš čia pabėgėliai per
gabenami į stovyklas atskirų 
imigracinių kraštų, vadinamas 
stovyklomis Nr. 4. Kanados to
kia stovykla yra Wiener Neu
stadt. Čia emigrantai laukia 
transporto.

Šieną pereiti iš pradžių ne
buvę sunku, bet pabaigoje su
kilimo rusai ją apstatę ir smar
kiai gaudę. Net naudoję klastą. 
Jie buvę įrengę laikinus sargy
bų postus apie 10 mylių nuo sie
nos. Pabėgėliai neretai apsigau- 
davę. Praėję tas dirbtinas sar
gybas bei patrulius jie išeidavę 
aikštėn, manydami, kad jau yra 
Austrijoje, ir tada būdavę su- 

dalis.imami. Ir dabar didžioji 
Nr. 2 visi gauna reikalingus dra pabėgėlių bėgą naktimis.

STEBĖKITE ŠIUOS GYVIUS KANADIŠKUOSE POSAKIUOSE

era ox

Šį posakį gerai supras kiekvienas, kuris bandė medžioti lapes.

ciausiai surasti sau maisto.

Ml

IŠ visų žvėrių lapė moka geriausiai išsisukti iš savo priešų ir suk'

CARLING'S REDCAPALE
BREWERY LIMITED/

galėtų grįžti buvusieji tų kraštų 
gyventojai.

Sąryšyje su vokiečių pradėta 
pelitine ofenzyva pr. m. balan
džio 30 d. prabilo JAV kongre
se lenkų gilmės kongresmanas 
Th. M. Machrowicz iš Michigan 
atmesdamas Mr. Reece sanpro- 
tavimus ir kartu pažymėdamas, 
kad Oderio - Neissės siena susi
darė kaip pasekmė Hitlerio 
provokuoto II-jo pasaulinio ka
ro, prasidėjusio Lenkijos puo
limu, kur vokiečių buvo išvys
tytas negirdėtas žiaurumas. Ode 
rio - Neissės siena esanti suda
ryta JAV, D. Britanijos ir Sov. 
Sąjungos susitarimais. Jais esąs 
įvykdytas ir gyventojų perkė
limas iš šitų kraštų.

ALTo pastangų dėka pr. m. 
birželio 13 d. kongrese prabilo 
kongresmanas T. P. Sheehan iš 
Illinois, pažymėjęs, kad Rytų 
Prūsijos reikalu turi teisės kal
bėti ir lietuvių tauta ir kad ne
gali būti jokio vienpusiško revi
zionistinio sprendimo be jos. Šis 
kraštas iš preistorinių laikų bu
vo apgyventas senprūsių — Bo- 
russians, — kurių giminės yra 
lietuviai. Senprūsiai 13 ir 14 
šimtmetyje buvo pavergti vokie 
čių ordino. Kraštas išbuvo kelis 
šimtmečius Lenkijos - Lietuvos 
valstybės vasalu, kol jis pasi
darė vokiečių imperijos dalimi. 
Nors prūsai kovodami už laisvę 
ir prieš vergiją
ta, bet Rytų Prūsijos šiaurines 
dalies etniškas charakteris liko 
lietuviškas ligi II-jo pasaulinio 
karo pradžios. Šitas kraštas su
jungia Lietuvą etnografiškai ir 
ekonomiškai su pasauliu ir yra 
gyvybinė Lietuvos dalis. JAV 
ir kitos vyriausybės yra prašo
mos, teisingai rišant Rytų Prū
sijos problemą, pripažinti Lietu
vos gyvybinius interesus ir jos 
natūralią ir nenuginčyjamą tei
sę aktyviai dalyvauti svarstant 
ir sprendžiant Rytų Prūsijos 
politinę likimą.

Landsmannschaft Ostpreussen 
‘ir Klaipėdos krašto pabėgėlių 
vokiškoms organizacijoms spau
džiant, paskutiniais mėnesiais 
paaiškėjo, kad Bonnos vyriau
sybė nebesitenkina 1937 m. sie
nomis, bet reiškia pretenzijų 
grąžinti Vokietijai ir Klaipėdos 
kraštą. Tam tikslui Vakarų Vo
kietijos teritorijoje pravedama 
stipri • propaganda.

Klaipėdos krašto klausimas 
tokiu būdu vėl naujai įjungia
mas į tarptautinę politiką. Pan- 
germaniškas “Drang nach Os- 
ten” vėl pradeda reikštis tradi
ciniu mastu. Šis faktas mus turi 
paskatinti sujungti visas lietu
viškas jėgas ir visomis galimo
mis priemonėmis atremti šiuos 
naujus pasikėsinimus į lietuviš
kus kraštus, dėl kurių lietuvių 
tauta kovoja jau nuo 13 šimtme
čio. Mums reikia atmesti visas 
pacifistines tendencijas, pasiro
džiusias kaikuriose grupėse arba 
ir pas pavienius asmenis ir siek
ti vieno bendro tikslo:

“Sprendžiant Rytų Prūsijos 
problemą visa išgalia ginti mū
sų nenuginčytinas istorines ir 
etnografines teises bei gyvybi
nius interesus“. Dr. M. Anysas.

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA 

Dorna Hairstyling 
1618 BLOOR ST. W. 

(netoli Dundas) , 
Telefonas LE. 3*2904 
Sav. D. KAUNAITt

DUDA GENERAL 
INSURANCE

42 EVELYN AVI. 

RO. 9-4412 

Veikia 24 valandas.
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Paver g toje levyneje
Kun. Asminavičius, buvęs Ute 

nos klebonas, vėliau .išsikėlęs 
prie sąyo. patie^ pastatytos, baž
nyčios Bilekiemy,' dabar gyve
na Salake kąip altarista.

Ariogalos raj. “Gegužės pir
mosios” kolūkiui priklauso Žos
tautų, Kupsčių, Juodžių, Pa- 
vinkšnių kaimai ir Varputėnų 
bei Juodžių dvarai. Visas kol
ūkis padalintas į keturias briga
das. Vieną tokią brigadą sudaro 
Varputėnų dvaras ir Kupsčių 
kaimas. . *

Laisvės metais redagavęs “Vii 
niaus Balsą”, o nacių okupacijos 
metu “Naująją Lietuvą”, vilnie
tis R. Mackonis, dabar per Mi- 
chailovo leidžiamą laikraštuką 
bolševikiniu įpročiu, greičiau
siai ne savo valia, apsikaltinęs 
pats save, jog “gerokai prasi
kaltęs, įklimpdamas į bendra
darbiavimą su vokiškais oku
pantais”, rašo buvęs nuteistas, 
bet dabar jau esąs paleistas. Net 
nuotrauką įdėta kaip jis atrodo 
Vilniuje Gedimino kalne. Jis 
kviečia grįžti visus/ pabėgėlius, 
nes Vakarai juk nieko nedarą 
Lietuvai ir nedarysią.

Senas bolševikų veikėjas K. 
Stasiulis 1956. XII. 8 palaidotas 
Pamaskvėje. Jis nekartą sėdėjo 
Lietuvos kalėjimuose ir padėjo 
sukurti be jokios kaltės šaudžiu
sį į žmones “revoliucinį tribu- 

< nolą” Vilniuje, kurio buvo pir
masis pirmininkas. Kaune ypač 
pasireiškė kaip “veiklus parti
nis darbuotojas buržuazinės Lie 
tuvos kariuomenės eilėse”. Jo 
palydėti buvo nuvykę Maskvos 
agentai A. Sniečkus, R. Šarmai
tis, “ministrų tarybos atstovas 

- prie Sąjunginės vyriausybės” 
K. Gabdankas, kartu su Stasiu- 

' liu veikę B. Kacas, Ch. Kapla- 
nas ir k.

Nubausti išgamos. “Tiesa” Nr. 
292/1956 paskelbė “kovūnės” 
bolševikinės . V. Rudminienės, 
Ukmergės pėdag. mokyklos di; 
rektorės, pranešimą, kad gruo
džio 16 d. suėjo 10 metų, kai 
vad. “nacionalistiniai banditai” 
likvidavo bolševikinį agitatorių 
mokytoją Vladą Žvirblį, 1946 m. 
ėjusį Miegučių pr. mokyklos ve
dėjo pareigas. Žvirblis .gyrėsi 
gavęs laišką, kuriuo buvo reika
laujama “palikti agitatorių ir 
tarybinių aktyvistų eiles”, bet 
šis “atidavė visas savo jėgas, 
kad niekuomet negrįžtų juoda 
praeitis.Paskiau jo vardu 
okupantai pavadino Ukmergės 
pedagoginę mokyklą ir vieną iš 
centrinių Ukmergės gatvių.

“Tiesa” pripažįsta, kad žuvo 
ne tik Žvirblis, bet taip pat “žu
vo daug kovotoju už geresnę 
ateitį...”

Bolševikinę spaudą Lietuvoje 
platina 22.140 platintojų. Iš jų 
4.860 yra kolūkiuose, 2.680 fab
rikuose ir 14.600 visam krašte. 
Vadinasi kiekvienam 135 gyven
tojam yra vienas spaudos pla
tintojas.

Visos Sovietijos švietimo mi- 
nisteria paskjelbė, kad mokiniai 
gali po pamokų pasilikti mokyk
lose pamokų ruošti. Mokytojai 
jiems padės, bet tėvai už tai tu
rės primokėti.

SUDBURY Ont.
Remia šv. Kazimiero kolegiją 

Romoje. Sudburiškiai, įvertin
dami pašaiiliečių kunigų reikš
mę; kurie ir gerais ir blogais lai
škais nešė sunkiausią darbo ir 

r vargo naštą, norėdami išlaiky
ti religiją ir drauge tautišku- 

- mą, Kalėdų proga pasiuntė nors 
ir^simbolinę--$40 auką.

šaukojo: po S5: kun.rA.-Sabas, 
. ; / L. Remeikienė ir P. Venskevi- 

čius. Po $2: K. Tutinas ir J. Vai- 
rčeliūnas. Po $1: J. Bataitis, V.

Bružas, J. Čipkus, St. Čipkienė, 
K. Daunys, A. Gatautis, A. Ka
telė, J. Kriaučeliūnas, A. Lapie- 
his, S. Liaudinskas, P, Mikštas. 
B. Jackus, M. Jokubpreikšas, J. 
Jonaitis, A. Jasiūnas, A. Juoza
pavičius, P. Jutelis, M. Pranckū- 
nas, K. Rimas, VI..Skilandžiūnas 
ir St. Tolvaišą. K. A. S.

Vancouver, B.C.
Jonas Treška, ligi šiol gyve

nęs Vancouveryje, B.C., atvykęs 
pasisvečiuoti pas savo seserį dak 
tarę ir brolį kunigą į Ameriką, 
čia . susipažino jauną išsilavinu
sią lietuvaitę Oną Baltrušaity
tę ir sutarė su ja sukurti gražią 
lietuvišką katalikišką šeimą.

Gruodžio 29 d. Grand Rapids, 
Mich., lietuvių šv. Petro ir Po
vilo bažnyčioje jaunuosius įspū
dingai sujungė J.E. vysk. Ran- 
cenas, o iškilmingas jungtuvių 
šv.- Mišias atlaikė jaunojo bro
lis kunigas Antanas.

Vestuvių puota, kurią gražiai 
ir organizuotai pravedė Kęstu
tis Stepšys, įvyko šv. Kazimiero 
salėje, kur dalyvavo per 200 
kviestų svečių. Jų tarpe matėsi 
nėr blogą orą ir pūgą net iš Či
kagos atvykę pp. Pikeliai, dvi 
Riškų šeimos, pp. Leonai, M. 
Šležas ir kt., iš artimesnių vie
tovių kun. D. Lengvinas, kun. 
Panavas ir 1.1. •

Sveikinimo kalbose nuošir
džiai palinkėta jauniesiems gau
sios šeimos, laimės, džiaugsmo, 
pasisekimo ir — išmušus, laisvės 
valandai, pargrįžti Lietuvon.

Ši graži diena simboliškai bu
vo pakilimo, džiaugsmo ir suju
dimo šventė visai Grand Rapids 
lietuvių- kolonijai. Vietinis.

HAMILTCNIEČIAMS ŽINOTINA:
kad MAISTO, VAISTŲ ir kitokių reikmenų SIUNTINIUS 

galite užsisakyti pas DANUTĘ JUŠKEVIČIENĘ

U ” Hamiltone
65 GORE ST. - - Tel. JA. 9-5695

Kainos neaugštos ir greitas pristatymas.

Tautos Fondo vajus. TF A-bės 
Kanadoje Hamiltono skyriaus 
valdyba, vykdydama savo veik
los planą lėšų telkime mūsų tė
vynės laisvinimo reikalui, nuo 
š.m. sausio 15 d. pradeda meti
nį piniginį vajų, kuris tęsis iki 
kovo pradžios. ? f

Lėšų telkimo tikslas ir jų rei
kalingumas visiems yra aiškus, 
ypač šiuo metu, kada pasaulyje 
reiškiasi nauji posūkiai ir pa
vergtiesiems nauji pragiedru
liai išsilaisvinti iš žiaurios ver
gijos jungo.

Malonūs Hamiltono ir jo apy
linkių lietuviai! Jūs visuomet 
šiam reikalui buvote jautrūs ir. 
duosnūs, todėl tikime ir drįsta
me i jus kreiptis, prašydami, kad 
ir šiuo kartu neatsisakysite ir 
visokeriopai paremsite, pagal 
pajėgumą paaukosite šiam kil
niam ir mūsų tautos gyvybi
niam tikslui.

TFA Hamiltono sk. v-ba.
“Talka” susirinkimas. Sausio 

27 d., sekmadienį, 5 vai. p.p. AV 
parapijos salėje, 58 Dundum St. 
N., šaukiamas lietuvių kredito 
kooperatyvo “Talka” metinis 
susirinkimas šia dienotvarke:

1. Narių registracija,
2. Susirinkimo atidarymas,
3. Svečių - atstovų žodis,
4. Praeitų metų visuotinio su

sirinkimo protokolo skaity
mas,

5. Pranešimai:
valdybos pirmininko, 
kasininko,
kreditų komisijos ir revizi
jos komisijos,

6. Diskusijos dėl pranešimų,
7.1956 m. apysk. priėmimas,
8. Pelno paskirstymas,
9.1957 m. sąmatos priėmimas,

10. Valdybos — 2-jų, kredito ir 
rev. k-joms po 1 narį per
rinkimas,'

11. Narių metinis mokestis, ,
12. įvairūs, einamieji reikalai,
13. Susirinkimo uždarymas.
Kviečiame visus narius ir pri

jaučiančius į susirinkimą gau
siai ir punktualiai atsilankyti.

Kr. Koop. “Talko” v-ba.
AV parapijos automobilio lo

terija, turėjusi įvykti gruodžio 
mėn. 29 d. 1956 m., atidėta į ba
landžio 27 d„ šeštadienį prieš 
Atvelykį. Parap. komitetas.

Kalėdų eglutę sausio 30 d. su
rengė liet mokyklos; tėvų komir 
tetas kartu su mokykla. Kalėdų 
senelis (F. Ankudavičius) visus 
apdovanoįo dovanėlėmis, o mo
kyklos mokytojams ‘įteiktos 
stambesnės piniginės dovanos. 
Programą išpildė mokiniai. ♦

Šalpos Fondo rinkliava baig
ta prieš N. Metus ir davė beveik 
pilną tūkstantinę (trūko $15). 
Tai yra rekordinis rezultatas. 
Garbė hamiltcniečiams.

Vilniečio širdis. Kazys Pruns
kis, 19 Wentworth St. N .,į Ka
nadą atvyko 1927 m. iš okupuoto 
Vilniaus krašto ir sunkiai savo 
darbu įsikūrė Hamiltone. Bū
damas tylaus ir nuoširdaus vil- 
nietiško būdo, jis didelių turtų 
nesusikrovė, betgi sunkiai už
dirbto dolerio lengvapėdiškai 
nesvaidė.

K. Prunskis Lietuvoje paliko 
7 brolius ir seseris ir dukrelę. 
Atsiradus galimybei saviesiems 
padėti, jis beveik pirmasis 1956 
m. sausio mėnesį pradėjo siųsti 
siuntinius. Per visus metus jis

HAMILTON, Ont

pasiuntė seserims, broliams ir j Reikia pastebėti, kad senieji 
dukters šeimai 53 siuntinius, iš- ■ ateiviai lietuviai Tautos Namų

Lietuviai pasaulyje

Dėmesio Hamiltonas!
Tik vieną kartą į metus G. PALMER - __
Paliliūno siuvykla, su kiekvienu nauju I |_J Į%/| g ■ 12^ /\ |%/| /\
kostiumu, prideda antras vyriškas kelnes -L v -1—A X A A 
iš geriausių angliškų medžiagų, pagal naujausią madą. Patariame pasinaudoti proga ir sutau
pyti prie kiekvieno kostiumo nuo 21 iki 35 dol. TIK IKI SAUSIO 31 DIENOS !

G. PALMER - PALILIŪNAS, CUSTOM TAILORS
HAMILTON - WESTDALE, 7 STERLING STREET, Telefonas JA. 8-3345

leisdamas jiems apie $6.000. 
Siuntiniais neužmiršo net ir sa
vo krikšto motinos dukters, o 
ypač Našlaičių brolvaikių. Ir 
koks nuostabus supuolimas: K. 
Pr. savo namą, 19 Wentworth 
N., buvo prieš 3 metus pirkęs už 
$10.500, o prieš N. Metus jį par
davė už $17.000.

Kaip kartais gyvenime gra
žiai pasitvirtina priežodis: “Žino 
gus su bėda, Dievas su malone”.

Nežiūrint visų šių didelių iš
laidų. K. Prunskis neužmiršo 
ir lietuviškų bendrų reikalų. Jis 
lietuvių namams irgi yra pasky
ręs šimtinę.

Kiek tenka stebėti gyvenime, 
atrodo, vilniečiai lietuviai turi 
savo širdyse ypatingą gerumo 
antspaudą ir mes kiti galėtume 
daug ko gero iš jų pasimokyti.

Namų Fondas auga. Su di
džiausiu dėkingumu skelbiame 
4 naujus N Fnarius, paskyrusius 
po $100: Ona ir Jurgis Juodžba- 
liai, gyv. Millgrove, Ont., s apie 
18 mylių nuo Hamiltono, Karo
lis Olšauskas, Vincas Ikasala ir 
Mikalojus Pike.

idėjai yra labai jautrūs.,Iki šiol, 
palyginti, mažai dalyvavę lietu
viškame organizaciniame veiki
me, jie nepažįsta organizacijoms 
vadovaujančių asmenų, ir tik 
dėl to pasireiškia šiek tiek re
zervuotumo.

Apsilankęs pas pp. Juodžba- 
lius buvau sužavėtas jų lietuviš
ku nuoširdumu ir atvirumu. J. 
Juodžbalis atsisveikindamas pa
reiškė: “Dabar skiriu šimtą do
lerių, o-kai susipažinsiu su val
dybos darbais, pinigų laikymu 
ir kontrolės tikrumu, ir $500 
šiam tikslui nepagailėsiu”.

Mieloji p. O .Juodžbalienė šia 
proga nepamiršo ir lietuviškos 
spaudos — užsisakė “TŽ”.

Sk. St.

Šiame TŽ nr. Hamiltono psi. 
talpiname G. Palmer-Paliliūno 
siuvyklos skelbimą, kurioje yra 
reta proga šį mėnesį prie naujai 
siuvamo kostiumo nemokamai 
gauti antras vyriškas kelnes. 
Tautiečiams patariame pasinau
doti reta proga ir sutaupyti riuo 
21 iki 35 dol.

DELHI-TILLSONBURG, Ont.
Tillsonburgo lietuvių ūkinin

kų klubas sausio 19 d., šeštadie
nį, 7 vai. vak. rengia šokius, ku
rie įvyks Columbus Hall Till- 
sonburge. Į šį parengimą jauni
mas įleidžiamsa veltui, o suau
gusiems įėjimas sumažintas 50 
%, nes Columbus Hall administ
racija žymiai sumažino lietu
viams salės nuomą.

Šokiams gros geras orkestras, 
bus bufetas ir- kita. Visi apylin
kės lietuviai' kviečiami atsilan
kyti. ; TLŪ klubas.

KLB apylinkės valdyba kar-

K. B.

mokyklų 
komitetu

tu su šeštadieninių 
mokytojais ir tėvų _ 
ruošia vaikams KALĖDŲ EG
LUTĘ, kuri įvyks sausio 20 d.
1.30 vai. p.p. Čourtlando mieste
lio salėje. Tėvai prašomi savo 
vaikučius, ypatingai tuos mažu
tėlius, kurie dar nelanko jokios 
mokyklos, atvežti į Kalėdų eg
lutės parengimą ,tas jiems su
teiks daug džiaugsmo, nes bus 
proga pažaisti didesniam vaikų 
būryje, p atvykęs Kalėdų sene
lis papasakos ką nors įdomaus ir 
pavaišins skanumynais.

KLB apyl. -vba.

Gruodžio 30 d., paskutinį 56- 
tųjų sekmadienį, buvo ypatinga 
šventė šios apylinkės parapijoj. 
Čia viešėjo Dievo Motinos Mari
jos, apsireiškusios Fatimoj, sto
vy la. Pats popiežius tą stovylą 
pašventino ir leido keliauti per 
visas laisvame pasaulyje esan
čias lietuvių katalikų parapijas, 
kol bus galima, pagaliau, nuke
liauti į laisvą Lietuvą, tą Mari
jos Žemę ir ten savo užtarimu 
pas Augščiausią padėti prisikel
ti iš vergijos Jos vargingiems 
vaikams.

Parapijiečiai atžymėjo šią 
šventę ypatingai gausiu dalyva
vimu pamaldose. Ir taip nuolan
kiai linko keliai ir taip nuošir
džiai plaukė Marijos giesmės, o 
Fatimos Motinėlė lyg laimino

palinkusius artojėlius.
Pamaldose dalyvavęs svečias 

iš Montreealio, kun. Kulbis, SJ, 
savo pamoksle vaizdžiai nupa
sakojo Marijos pasirodymą Fa
timoj ir Jos reikalavimus žmo
nijai, norint išsigelbėti iš rau
donojo siaubo — komunizmo.

Parapijos klebono rūpesčiu po 
gražių pamaldų padaryta nuo
trauka stovylos su būreliu para
pijiečių. Turėdami regimą prisi
minimą gal dažniau prisiminsim 
ir tuos svarbius Marijos pagei
davimus Fatimoje ir juos rūpes
tingiau vykdysim.

Rūpestingajam klebonui už 
tokią puikią šventę parapijiečiai 
nuoširdžiai dėkingi. Parap

Namai

ZIGMAS DIDŽBALIS, A. PRANCKEVICIUS

g Pardavimo ir pirkimo reikalais kreipkitės į mūsų atstovus:

M. STUKAS, & BAIPŠYS, U GASIŪNAS.

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

Siuskite siuntinius į 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
žių, medžiagų ir vaistų siuntinius. Pas mus galite 
įsigyti skarelių, medžiagų, švarkų, apatinių ir kitų 
dalykų žymiai pigesnėmis kainomis.

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

Moderniškiausia lietuviška 
NEKILNOJAMO TURTO {STAIGA 

HAMILTONE
Bizniai - Ūkiai - Žemė

PRANCŪZUA
Pasaulio Motinų Sąjūdžio 10 

m. veiklos sukakčiai atžymėti 
kongresas numatytas sušaukti 
1958 m. Paryžiuje. PMS leidžia
mam veikale “Motina tarptauti
nėj literatūroj” bus įdėti taip 
pat Milašiaus ir N. Mazalaitės 
kūriniai.

Skulpt. Ant. Moneys šiuo me
tu atlieka užsakymus dviems 
valstybinių gyvenamųjų namų 
blokams Prancūzijos provinci
joje — Vendee, St. Gilles ir 
Croix-de-Vil vietovėse. Vienas 
kūrinys bus atliktas bronzoje, 
antras akmeny. A. Moneys taip 
pat ruošiasi apžvalginei savo kū 
rinių parodai Paryžiuje. Pasku
tinė A. Mcnčio paroda įvyko pr. 
m. spalio 6-11 d. Laon mieste^ 
architekto ir dekoratoriaus E. 
Turbil rezidencijoje.

P. Navickas Jonas vis dar sun 
kiai tebeserga. Dabar jis yra 
perkeltas į Clinique St. Barbe, 
Bully-les-Mines (Pas-de-Callais) 
Lietuvių Bendruomenė yra jam 
suteikusi šiek tiek materialinės 
paramos, už ką jis reiškia šir
dingiausią padėką.

P. Prapuolenis, kuris virš tris
dešimt metų dirba geležies ka
syklose prie Villerupt, yra susir- • 
gęs. Mėnesį praleido poilsio na
muose, bet vistieek to darbo 
dirbti nebegalės.

P. Andriušis išvyko į Lietuvą 
ir ten buvo priverstas iškone
veikti net per laikraštį prancū
zų blogą socialinę globą. Tuo 
tarpu paaiškėjo, kad dabar yra 
priverstas kaip tik gyventi iš 
tos pensijos, kurią gauna iš pran 
cūzų. . '

Kuprinskas Juozas, Nilvange 
Lietuvių B-nės narys, dabar 
tarnauja prancūzų sveetimšalių 
legione. .

Per. udenį emigravo į JAV: 
Jasutytė Kordeliia, hurnanitari- 

dirbti i Šveicarijos Serumu ir niu mokslų fakulteto kenčiate 
- “ , gyv. Paryžiuje, mvyko į JAV

’:Iowa universiteetą, kur dirbs 
. asistente pas pranc. kalbos pro

fesorių. Zajauskas Jeroslayas, 
gyv. Paryžiuje. Mačys Stasys su 
žmona ir 2 vaikais, gyv.'Petite

Kan. J. Kimčius sausio 6 d. 
atšventė savo kunigystės 40 me
tų sukaktį.

JAV LB Centro Valdyba pra
dėjo organizuoti vad. centrinę 
apylinkę, į kurią registruojami 
visi tie lietuviai, kurie gyvena 
po kelis ar po vieną išsiblaškę 
visame krašte, kur apylinkės su 
daryti per mažai yra žmonių. 
Šios apylinkės valdyba yra su
daryta kviestinė: J. Liūdžius, K. 
Mažonas ir St. Nasvytis.

Lituanus leidimui paremti JA 
V-bių LB CValdyba 1956 m. iš
mokėjo $1.000.

Ateitininkų sendraugių dva
sios vad upaskirtas kun. T. Nar
butas.

Pulk. Ružancovą, Gudijos Ra
dos prezidentas R. Astrouski 
pakėlė Gudų ginkluotų pajėgų 
generalmajoru. Tai už 1919-1920 
ir 1944-1945 m. veiklos nuopel
nus.

Prof. Ant. Vasaitis - Vasiliaus
kas, miškininkas, gyvenęs Bos
tone, gavo darbą mokslinių ty
rimų laboratorijoje Madison, 
Wisconsino valst. Ponia, trys 
sūnūs ir duktė, kuri yra baigusi 
Amhurst kolegiją ir mokytojau
ja lituanistinėje mokykloje, dar 
liko Bostone.

Vytenis Stasiškis su žmona, 
tėvais ir sūnumi bei dukra iš 
Australijos persikėlė į JAV ir 
laikinai apsistojo Čikagoje. Abu 
pp. Stasiškiai yra skautų vei
kėjai.

Dr. B. Paliokas suorganizavo 
bendrovę siuntiniams už gele
žinės uždangos siųsti. Ji veikia 
Čikagoje, Marquette Parke.

J. Pašukoms, neseniai atvy
kęs iš Vokietijos į Niujorką, sun 
kiai susirgo.
ŠVEICARIJA

Dr. A. Geručiui buvo padary
ta ne širdies, bet vidurių opera
cija. Išbuvęs ligoninėje 6 savai
tes jis grįžo į namus.

Vet. dr. A. Kušlys, dirbęs Ber
no miesto skerdykloje, perėjo'

Skiepų Institutą Berne. Čia jis 
eina skyriaus vedėjo pareigas.

WINNIPEG, Man
# > - - - 4 . a • *■ f 'T-'

Gal kas ir. pagalvos, kad žie-, Rosene (Moselle). Leščinskienė 
mos šalčiams užėjus, Winnipe-1 Agnietė, gyv. Paryžiuje. Kup- 
go lietuvių kolonija užšalo, bet penas Klemensas, gyv. Paryžiu- 
atydžiau pažiūrėjus pastebime, je Česnauskas Mykolas, su žmo 
kad. ir čia matosi gana daug gy-; na jr 3 vaikais, gyv. Dėchy 
vybės žymių. Šį rudenį, virš rū-; (NorcĮ). Bakšys Antanas su žmo 
šio, kuriame spietėsi visas lietu- na ir 2 vaikais, gyv. Nantes (Loi 
viškas gyvenimas, du su virš re jnf) 
metu juodavęs nuolaidus stogas į e v
pranyko ir jo vieton pradėjo j Ncrd apylinkėje ryšium su 
stiebtis šv. Kazimeiro lietuvių sunkiu darbu anglių kasyklose 
bažnyčios sienos ir dar prieš vra įvykę nelaimių. Gavanaitis 
sniegui iškrentant apsigaubė Kazys yra susirgęs ir laikinai 
raudonu stogu. Į nutraukęs darbą. J. Patpirkai

Pati bažnyčia, suprojektuota: kasyklose sunkiai sužeista kai- 
arch. inž. dr. A. Kulpavičiaus,! rė koja. Po operacijos dar gulf 
oamažu pradėjo įgauti tikrąją ligoninėje, bet taisosi. Kaziui 
išvaizda ir įtikino visus skepti- Jonaičiui taip pat prie kasyklos 
kus, kad užbaigus darbą tai bus darbų sužeista dešinė ranka ir 
viena iš gražesnių bažnyčių 
Winnipege.

Nors lietuvių Winnipege nė
ra daug, o gyvenantieji apylin
kėse gana plačiai išsklaidyti, bet 
atsiradus bendram darbui ir rei
kalui visi lyg bitės supuolę pa
siekia savo tikslo. Nors čia ryš
kiau nepasireiškia nei viena or
ganizacija ar draugija, visi dar
bai . atliekami gana darniai ir 
sutartinai. Tai įrodo ir bažny
čios statyba pareikalavusi ne
mažai pasiaukojimo ir lėšų. 
Šiandien jau mūsų šventovę 
puošia augštas lieknas bokštas, 
o akmeninėje sienoje žvilga ker 
tinis akmuo su įrašu — Šv. Ka
zimiero lietuvių bažnyčia.

Kertinį akmenį 1956 m. gruo
džio 22 d. pašventino Jo Eksce- ( 
lencija Winnipeg© arkivysku-*j 
pas J. F. Pockok, pasidžiaugęs 
mūsų laimėjimu, paskatino ne
pamiršti savosios Tėvynės iš ku
rios dabar ateina gana liūdnos 
žinios.

Vadovaujant mūsų klebonui 
kun. J. Bertašiui ir statybos ko
mitetui, bažnyčios statyba sten
giamasi spartinti visais būdais. 
Rudenį įvykusi mugė davė virš 
$700 pajamų, banketai ir kiti 
parengimai irgi šiek tiek pade
da, o dabar Winnipeg© vaidy
bos mėgėjai, visą žiemą repeta
vę, sausio 26 d. 7 vai. v., stato 
Sofifjfos Kymahtaitės - Čiurlio
nienės 3-jų veiksmų komediją 
“Pinigėliai”. Visas pelnas skiria
mas irgi bažnyčios statybai, to
dėl visi Winnipeg© ir apylinkės 
lietuviai prašomi atsilankyti ir 
paremti mūsų visų bendrą tiks-

kairė koja. Kol pasveiks, darbas 
nutrauktas.

Iš džiuginančių naujienų yra 
vestuvės p. Kavaliausko su M. 
Olekaite gruodžio 1 d. Frais 
Mars.

Tournon apylinkėj visi lietu
viai labai gražiai tvarkosi. P. 
Žilinskų sūnus Vytautas dirba 
prie šaldytuvų įrengimo ir per 
mėnesį uždirba virš 70.000 fr. 
P. Eidukevičių sūnus Juozas at
lieka karinę prievolę ir dirba 
kariuomenės raštinėje Grenob
ly. Jo brolis Andrius garsina lie
tuvių vardą dalyvaudamas fut
bolo rungtynėse. P. Valaivių vi
sa šeima jau suaugusi ir visi dir
ba. Tėvas yra dirbtuvės vieno 
skyriaus vedėjas. Jie nusipirko 

į gražią vilą L’Hermitage mies- 
1 te. Apylinkės pirm. - yra La
pinskas. .

P. Kisantų šeima šią vasarą iš 
vyko į Vokietiją. Jie nuo 1947 
m. gyveno Prancūzijoje ir dirbo 
kaime pas ūkininkus.

P. Bajarskas, negalėdamas dėl 
ligos dirbti fabrike, dabar na
muose pradėjo iš meetalo lieti 
lietuvišką Vytį. Jei kas iš lietu
vių norėtų įsigyti tą maždaug 
pusės metro didumo Vytį, pra
šoma kreiptis tiesioginiai šiuo 
adresu: Vytautas Bajarskas, 
Rue de l’Abbaye, Vanzin-lez- 
Bėthune (Pas-de<?alais). Vyčio 
kaina — 3.000 fr.

Laisvosios Europos Universi
tetas Tremtyje prašymus dėl 
stpendijų studijuoti jame 1957i 
1958 mokslo metais priims iki 
vasario 1 d.

Hamiltono Ir apylinkės lietuviai 
taupykite ir skolinkitės pas savus - 

VALKOJE.
Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdraustos.

Talkos kasa atidaryta sekmadieniais nuo 12 iki 2 vai. p.p. Para- ‘ 
pijos knygyne, 58 Dundum St N., arba skambinkite iždininkui 
E. Lengnikui, tel. JA. 9-2114, 15 Homewood Ave., Hamilton.
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Pasauliniai įvykiai ir mes
Vargiai ar rastume savo tarpe nes. Tas pasireiškimas turi būti

Vašingtone ir ELTOS biulete
niai. Red.). Ir su gailesčiu turi
me pastebėti, kad ir jis ligonis,

Jaunimas ir Jo kryžkelė
Vyresniosios kartos viltys ir’tės — Vasario šešioliktosios.

beveik mirties patale gulįs lūkesčiai — jaunimas. Tai mė- LNT valdyba paskelbė sąlygas
Simptomai ir diagnozė aiškūs- «ian>a dažna tema Įvairių pa- dėl bendro dalyvavimo tos die-
piniginių išteklių trūkumas ne šnekesių bei spaudos puslapių, nos minėjime, kurių neiš
tik neleidžia jam augti, bet jį Ten abeJ0IĮlll> dąus, būsią renkami atskiri

dėl bendro dalyvavimo tos die-

— Po Kalėdų atostogų Toron
to studentija sugrįžo prie^ inten
syvaus darbo. Dauguma šventes 
praleido triukšmingai. Tik ar
chitektų ir inžinierių švenčių

denių. Tikimasi, kad ligi 1965 
m. studentų skaičius padvigu-

vis daugiau prie kapų’ artina nusivylimų ir pamokymų, bet minėjimai Pernai buvo atskirai nuotaiką šiek tiek pagadino po- 
Ar ^nnkii būtu pasiusti šio dar- mažai tikrosios padėties įverti- minima, prie td einama ir šie- šventiniai baigiamieji egzami- 
bo vykdytojams po dolerį’ Gi Dažnai užmirštama, kad met. čia nenoriu kaltinti ar tei- nai. Nesant sniego daugumos 
3.000 žaliuku užtikrintų vienų Jaunimas kaip taisyklė turi skir sinti, bet tik paklausti, kur turi norai per atostogas paslidinėti 
nietų tvirta akcija Mums be to it*8 nuomonėmis ir būdais nuo eiti jaunimas? Abudu rengėjai neišsipildė ir tik keletas gradu- 
būtinai reikalingas vykusiai pa- ■ vyresniosios kartos. Tame juk kviečia jaunimą kuo skaitlio- antų, ieškodami sniego pasuko

baigiamieji egzami-

norai per atostogas paslidinėti

rengtas biuletenis, spausdina
vargiai ar rastume savo varpe nes. tas pasireiSKimas turi ouu s spaustuvėje labai ryžkiai 

tautietį, kurio paskutiniai įy realus ir gyvenimiškas. Jei vie- Į sugebanįį~ interpretuojąs poli-
kiai Vengrijoje nebūtų palietę. 
Sekėme spaudą, godžiai gaudė
me žinias, stebėjomės ir didžia- 
vomės vengrų narsumu ir jų pa
siaukojimo dvasia. Jei visas lai-

nu atveju trumpas partizanų he 
rojiškų žygių nusakymas sve
timtaučiui atrodys nerealus, 
jam bus nepriimtinas kaip fak
tas, tai kitoj situacijoj (pav. kal-

, tinius pasaulio įvykius, idant 
tie, kiurių analizes spaudoje se
ka milijonai skaitytojų, mūsų 
biuletenį galėtų panaudoti sa
vai medžiagai paremti. Tai bū-

ir glūcįi progreso esmė! Be to, giąusiai dalyvauti. Reiškia link Vermonto.
jaunimas senimo akimis daž-. mes susiskaldę, skaldykitės ir — Toronto studentai Naujus 
niausiąį klystąs. Ir tai didina,jūš! Po panašių parengimų daž- Metus sutiko uždarame ratelyje 
‘ i '___ nai nusiskundžiama, kad jauni- ‘ ” ;

Kalbant apie mūsų emigraci- mas nesilanko. Ir tegu labai ren namuose. Susirinko apie 40. Tu-

jaunimas senimo akimis daž-, mes susiskaldę, skaldykitės ir
1.1____ t ' T_ JU:___ iA'ot Dzv

ni jaunimą, reikia imti domėn sėjai nenustemba, .jei jaunimas 
pątį jaunimo brendimo laiko- taps tik retas svečias jau ir to-
tarpį, veiksnius, kurie jį pavęi-* . v « . i i x Vai HlclUldEčU petį ciuu. A ai u u. t r m ~ ~--------»----- — -

kotarpis ir buvo paženklintas bantis apie vengrų suktumą) tinybė tik klausimas ar ta bū-1kė viena ar kita linkme, ir da-tragiškumu, visdėlto pajutome savotišką pakilimą, suvokėme, kad paremta netiesa jėga nesugeba nutildyti pavergtųjų. Tačiau kartu ne vieną apėmė ir gilus liūdesys, kai paskutinių savaičių įvykius bandėme vertinti tautinio fono rėmuose, sugretinti tą herojinį laikotarpį su mūsų problemomis.
Mūsų nepajėgumasTurbūt niekad taip ryškiai šių dienų akadeemikas nebuvo pajutęs savo bejėgiškumo tautine prasme; šis pajutimas skaudina ir kankina. Ir nesąmoningai metame kartų žvilgsnį į mūsų vyresniuosius ir jų intrygi- nius nesutarimus. Negalime , paneigti, kad mūsų politinėje arenoje prarastas realaus gyvenimo suvokimo sugebėjimas. O tai yra viena iš ryškiausių viduti

nio bejėgiškumo žymių. Kaip turime jaustis, jeigu 18-metis studentas, dalyvavęs gerai suruoštame vengrų pikieto žygyje, sarkastiškai klausia kas būtų, jei mes būtume vengrų vie-

iterpta ryški pastaba apie lietu- 
vių pasipriešinimą atras kur kas ’ ^škiniu^platesnį atgarsį ir susidomėjimą. Turime būti gyvenimo menininkai; duomenų tam turime.

tinvbę malime paversti realiu bartinę padėti. Objektyvumu
Iš Rusijos atvykę 3 komunis

tai Amerikoje stebėjo rinkimi-nminKai, auomenų įam turime. njus pasiruošimus ir pačią prieš Pats sugebėjimas prasimušti į rinkiminę akciją bei žmonių pa- laisvą vakarų pasauli ir čia sireiškimus balsavimo vietose rai įsikurti jodo kad gyventi lapkričio 6. Detroite keletas jau- mokame. Kodėl tad tos savybes nų ukrainiečių studentų juos
* * 1 * 1 11. * " P I i pradėjo pikietuoti. Rusai buvovmannin Irirain Iro I hpnnin tor- t , . . . •

sireiškimus balsavimo vietose

kiuose svarbiuose minėjimuose.Panaši padėtis susidaro egzistuojant dviems fondams vienam tikslui — kovai dėl Lietuvos laisvės. Čia ir vėl pasikartoja tariamai dviejų Lietuvų egzistavimas. Ir dažnai ne vienas jaunuolis susimąsto, kuris iš tų

— Vida Aperavičiūtė, Gytis 
Šernas ir Algimantas Banelis

—Lapkričio 18 d. Marijos vąr 
do mergaičių sodalicijos sub
rinkime stud. Vida Jurgulytė 
skaitė referatą apie Jehovos

vojančių, kitaip kalbančių tarne? Neužmirškime, kad demokratinio krašto valdžios veiksmai daugeliu atžvilgiu yra viešosios opinijos išvada ar bent yra jos Hus pašalinti Įspūdis padarytaspaveikiami. Ir tokia tyli, konkreti, tačiau giliai prasminga akcija turi vykti fabrikuose, mokyklos suoluose, įstaigose — visur, kur tik turime progos at-

labai susinervinę, sujaudinti, reikalavę juos lydžiusius amerikiečių užsienio reikalų ministerijos pareigūnus tuos jaunuo-

gal būt būtų išvengiama greitųsprendimų ir paviršutiniškų išvadų.Bendrai jaunimas nėra nuklydęs į kraštutinumus, bet turivieną ar kitą charakteringesnj ■ dvjejų tikrąją Lietuva vaduoja.IAtsiranda nuomonių, kad vie- no beį kito rėmimas yra tik ne kas kita kaip esančios padėties
ne tik rusams. Šį įvykį plačiai aprašė Amerikos žymieji laikraščiai. Žinią pasiskaičius kyla ~ klausimas, o kur mūsų jauni- . ,, - -. . ? * s mas, kuo jis prisideda prie tokiorasti savos problemos pnstaty- j poįjjį(jįį0 akcijos. Reiktų mums mui galimybių. Tinkamu laiku • kiek intensyviau organizuo- ir vietoje ištartas sakinys daug ti, nes kol kas kuo mūsų akciją tobulins. Ir tas Neseniai iškilo pasiūlymas ištąsąs po laso naikins tą musų Įeisti specialią laidą Lituanus, bejėgiškumo jausmą. kurį būtų dalinama tiems, kuriebejėgiškumo jausmą.
IYUIJLX ky d U U vi * amKompaktinė akcija kur kas pgrkasi ar gauna Amerikoje ru-

Pas daugelį ryškūs nesąmoningi pasisavinti tėvu bei vyresnių- ių rūpesčiai, baimė dėl rytojaus tęsimas. Neseniai vienų diskusi- ir netikrumo dienų žymės dar is • • - - » •anapus vandenyno. Gal būt jis per anksti vaiko, amžiuje gyveno suaugusiųjų, dienas. Todėl nenuostabu, kad vyresnieji dažnai pasigenda studentiškuose bei šiaip jaunimo susibūrimuose to jiems gerai pažįstamo jaunatviško nerūpestingumo. Praktiškųjų mokslų pamėgimas kaip tik išryškina jaunimo realumą, norą būti medžiagiškai užtikrintu ir saugiu. Taip pat tų be ’•ūnesčio dienų sudarkymas atsiliepė į mūsų poetų, beletristų, muzikų prieauglį.

ių metu vienas kolega pareiškė, kad jis matąs tik vieną fondą, tinkamą lietuvybės puoselėjimui — tai Kultūros Fondą.Tai tik kelios iš daugelio priežasčių, kurios iššaukia jaunimo pasyvumą ir abuojumą dėl vyresniosios kartos darbų tęstinumo bei talkininkavimo ir priverčia jaunimą susimąstyti nūdienėje kryžkelėje. Jis stovi ir žiūri, tartum vaikas į persiskyrusius tėvus besipešančius dėl jo priklausomumo. Kiekvienas j iš jų reiškia pretenzijas irtiki-

— Aldona Vasiliūnaitė jau antri metai studijuoja teisę Os- goode Hali Toronte.— Lapkričio 23-24 d. Čikagoje ivvko visuotinis JAV lietuvių studentų suvažiavimas. Dalyvau jant apie 100 narių svarstyta Studentų Šalpos Fondo, studento metraščio ir kiti klausimai.Suvažiavimo metu buvo suorganizuota konferencija, kurioje 8 lietuviškų periodinių leidinių atstovai ir studentų skyrelių redaktoriai.A. Lauciaus paskaita ’’Studen tas lietuvis politinėje veikloje”,' skaityta antrąją suvažiavimo dieną, iššaukė gyvų diskusijų išplaukiančių iš prelegento nu- 1 rodymų, kuria linkme studentai — Antanas Matukas baigęs turėtų eiti siekiant geresnių Otavos un-tą išvyko į Londoną vaisių lietuviškuose reikaluose.| Plačiai diskutuotas “Litua- 
• i e’’ 1 Iri 011 ai-m d

"ėta svečių ir kolegų iš Londono, Detroito, Otavos, St. Thomas ir Straffordville. Kaip paprastai, Naujieji 1957 m. buvo -utikti triukšmingai putojant šampanui.— Regina Matukaitė laikinai iš Otavos persikėlė į Detroitą, kur atlieka praktiką (social case work). Kovo mėn. numačiusi T’žti į Otavos _un-tą tęsti studijų.— Vida Kubiliūtė pradėjo che mijos studijas St. Patrick Kolegijoje Otavoje.— Liudas Matukas jau antri metai studijuoja politinius moks ’us Otavos un-te.

aktualūstaip pat spaudos dalyvavo

sunkesnė. Sunkiai ji įgyvendi-;sų išleidžiamą žurnalą USSR Kaip aplinka taip ir mokykla si jį prisivilioti. Kur jis pasuks,- - _ _ ~ ; narna jau vien dėl to, kad tarp (Today, kuriame būtų atremti buvo įvairi ir skirtinga, tiek pa- dar anksti spėlioti, bet didžiu-mūsų. Yadovybės ■ savęs nesutariame (o gal nesu-(sovietų skelbiami netikslumai, gal mokymo metodus tiek pagal ma laikosigana rezervuotai iri taria tik mūsų vadovybės?). O Manau, kad tai ir liks sumany- jo tikslus. Ji padarė didelę įta- mieliau prisideda ten, kur dir-- ... - . . . . . (kaip gera būtų, jeigu Vašingto- mUj kurio įgyvendinti nesuge-(ką į besiformuojančio jaunuolio ~~~monstraciją organizuoti, ir jei-: ne ir Niujorke mūsų politinės bpsime O galėtumėme, jei bū- charakterį, o ypač tiems, ku- gu būtų prieita prie kokio nors Į. grupės vieningai veiktų ir jų, tų organ i suptum n ir noro. iriems teko lankyti gimnazijas sprendimo, tai kokia nors grupė aktyvumas būtų lyg ta adata, Dau® konkrečių pavyzdžių bū i šiame kontinente. Net ir uni- pareikštų protestą ir nedalyvau dažnai durianti ir iššaukianti tų galima išvardinti, tačiau tai' “ ’ ’ • ■ • —tų . tame žygyje, nes organiza- skausmą, problemos priminimą, nėra prasminga. Kas savyje vra toriai neleidę jiems nesti di-i Amerikos poiitinė istorija ku-1 apsisprendęs už tokią akciją, dziausio plakato. Is tikrųjų, kas j pina pavyzdžių, kurie ryškiai! kas savo viduje jaučia tą garbės galėtų kalbėti visų lietuvių var-;DarodO) kad tokio duriančio po-: „arei^ą veikti svetimųjų tarpe, du, jei mes atsidurtume pašau- Gūdžio akcija turi labai daug tas įj pats sugeba progas tinka-

nesibaigiančiuose ginčuose tu- | retų svarstyti, kas turėtų de-:

lio dėmesio centre. Ar iš viso būtų asmenybė ar organas, kurie galėtų kalbėti hent už išeivi
jos lietuvius?Ryškus ir išorinis silpnumas, bejėgiškumas. Jaučiame, kad didžiųjų galiūnų deklaracijos ir patrauklios fazės nebūtinai iššaukia realius "veiksmus. N aukoja vakarai dėl V ~’ tauriųjų didvyri reikštas gailesti'" ta — tai be~" morės lio

reikšmės.Ne paslaptis, kad informacija įtikinti šiai akcijai pasišvęsti, labai šlubuoja. Tetų-’ ' ’ienin-* Jau pats laikas kovoti su savo 1 . ba. Tai 4 bejėgiškumu, mus vis stipriau į ąs’rodąs stu- lietuviškosios egzistencijos be- LITUANUS Huėnę stumiančių. Pats augš- KUra dar atstovybės čiausias laikas. J. Galiūnas.

mai išnaudoti. Tik būtina save
versitetas dar neįstengia ugdyti jaunuoliui savistovų galvojimą, '.daiktų bei įvykių tiesioginį ir visapusišką pažinimą, skirtingų nuomonių bei įsitikinimų toleravimą.Tačiau visi minėtieji brendimo laikotarpyje veikusieji faktelį leidinį an^k- kartus ' ’ den+” z

Jaunimo atstovavimasNeperseniai spaudoje užtiko- Į bestijos.- -į0’ Į me žinią, jog birželio mėnesi Či-1 Į pastovios Jaunimo Atštovy- . .-s prie- dagoje yra ruošiamas tautinių bės kompetenciją galėtų įeiti ir šokiu festivalis ir ta pačia pro-1 tautinių švenčių, kaip Vasario Kanados bei JAV Jaunimo ’ 16, Kariuomenės šventės, atski- Kcneresas. Nesant platesnių ' ru minėjimu jaunuomenei ruo- pranešimų, 'darosi neaišku ką Šimas. Bendruose minėjimuose tame kongrese numatoma veik- jaunimui nepažįstami ir nesva- Link aktyvumo ir darnumo 'ti, kas jame dalyvaus ir kas jį Tačiau tokio bejėgiškumo pa jutimas šaukte šaukiasi inten- nedelsiant bus išaiškinta. Tuo syvios reakcijos. Tiesa, ne vie- tarpu džiaugiamės idėjos platonas realistas bandys įrodyti, kad mu, tik nuogastauiama, kad šis bet kokia reakcija būtų beprasjdaug žadąs kongresas neišvirs-

Svojo pasau- į visus tuos Ir visų šių>a' vykius.vadoje jaučiamės. vieni- ejegiai. organizuoja. Tikimės, kad tai
mė, nes nepasiektų rezultatų. Tačiau ar vengrų heroiiškumas nėra tiksliausias atsakymas visokiems tokio pobūdžio realistams? Juk “realiai” galvojant, sukilimas turėjo būti numalšintas per 24 vai. O visgi rezultatai buvo kitokie. Ir todėl reakcija, iššaukta mūsų pačių bejėgiškumo, yra prasminga. Bet kokio pobūdžio ji turėtų būti?Klausimą galima lengvai atsakyti, tačiau iš to sekančiomis išvadomis įgyvendinti reikia ryžto. Ką gi turime daryti? Mums reikia savyje dar ryškiau 
ugdyti tas vertybes, kurios mus 
paženklina lietuviais ir mes tu
rime visu uolumu išvystyti ak
ciją svetimtaučių tarpe. Apie lietuvybės išlaikymą be galo daug kartų kalbėta; nesinori tad šią temą čia fragmentiškai be- liesti. Tačiau verta bent keliais žodžiais aptarti mūsų akciją svetimtaučių tarpe.Kiek kartų esame girdėję apie reikalą būti ambasadoriais. Tie tvirtinimai jau yra tapę nuvalkiota fraze ir nevienam darosi koktu tų žodžių beklausyti. Bet ar tas individas, kuris paniekinančiai klausosi tokių tvirtinimų, yra kada nors esmiškai savo 
viduje apsvarstęs tokio amba-

dirbti. . - .. .— Marvtė Kazlauskaitė šį ru-'nūs” leidimo klausimas. Nutar- denį Otavos un-te įsigijo baka- ta sudaryti specialų lėšų telki- lauro laipsnį humanitariniuose mo komitetą, kuris įgalintų to- moksluose ir tęsia studijas. (limesnį “Lituanus” gyvavimą.— Birutė Petrulytė sausio 6 Suvažiavimo uždarymo žodį d. atstovavo studentus KLB To- tarė JAV LB Čikagos apyg. pir- ronto Apylinkės Tarybos posė- mininkas p. J. Bajerčius.dyje. | —Detroito studentų skyriaus— Remiantis statistikos duo- valdybą sudaro: B. Račkaitė — menimis numatoma, kad 14 me- pirm., D. Bulgarauskaitė, M. tų bėgyje studentų skaičius įvai Lekniūtė, S. Šimoliūnas ir J. riuose JAV universitetuose pa- Svereckis. didės tris kartus. Šiuo metu i apie 3.000.000 studentų lanko JA Vbių universitetus. Manoma, i kad 1970 m. šis skaičius pakils _ _ iki 9.600.000. / .tikrąjį padėtf ir suprasti, kur ta Kanados universitetuose šiuo padėtis veda? Jis, užuot kurstęs; metu studijuoja apie 50.000 stu-
i« kultūros ir knygy pasaulin

“DRAUGO” ROMANO I paties formato kaip Liet. Enci- 
VI PREMIJOS LAIMĖTOJU jklonediia. Per metus susidarys •ųrv komisija pripažino “Smil- 96 psl. tomelis.aičių akvarelės” romano auto- “Mūsų Vytis” skautų vadų ir rių, pasirašiusį Viktoro Tilviko akademikų žurnalo redaktorius -•lapyvardžiu. Pereitą šeštadienį i Kviklys pasitraukė. Redaga- ner premijos įteikimo iškilmes i vimą nuo sausio 1 d. perėmė naaiškejo, kad tai PAULIUS i Eug. Vilkas. Red. padėjėjai: _G- T rijP’njS Šiuo metu vienas iš: Gedgaudaitė ir Vyt. Černius. “Darbininko”, redaktorių, žino- Skyr. ved.: vadovų Javinimo^— •nas poetas ir beletristas.
Knygų Lentynos leidimą perima Amer. LB Kultūros Fondas. Ji bus leidžiama ofsetu, tokio

bama Lietuvos, o ne kurios srovės naudai. Be to, jis pajėgia savistoviau galvoti, įžvelgti į
— Bostono skyriaus valdybą sudaro: G. Kurpis — pirm., B. Banaitytė ir A. Jakniūnas.— V. Vygantui pasitraukus iš “Akademinės Prošvaistės“ skyrelio redakcijos jo vieton įėjo S. Radvila. B. P.nesantaikų ugnį, bando sugrupuoti nedėkingos "padėties apatiškai nuteiktuosius pavienius asmenis ir tada tik išeiti, kaip A. Baronas išsireiškė, gelbėti se nimą. Iš pradžių naujai pasireiš- ____________________rusių susigrupavimų tenka lai- toriai nebuvo"jau tiek žalingi ta kyti dalinai, kad ir ne vientisą prasme, kad tasxnuogos tikrovės jaunimo grupę, Lietuvių Fron- uažirumas ir įgytasis realumas tą ir, daug vilčių teikiančiąenergingą. Studentų Santarą.Ateitis parodys, kuria linkmepagelbsti* tinkamiau įsikurti šiame kontinente. Dviejų kultūrų įtaka nėra nenugalima kilu jaunimas pajudės iš nūdienės jo tis, išvystyti ir išlaikyti mūsų kryžkelės ir kiek liks tikrų ke- !autinę sąmonę. Tik ryškiai pa- - - -- -■^reiškiąs pasyvumas ir abuojumas, nesuderinant pažiūrų ir nesurandant tinkamo sprendimo mūsų veiksnių lietuviškoje darbuotėje,. jauniną pastato vyresniosios kartos atakai. Jis yra c ainio j e apsisprendimo kryžkele, nežinąs kuriuo keliu ir su kuo keliauti. O tų kelių ir klai- 'dintojų apstu nūdienėje aplinkoje!Stebint vyresniosios kartos Pastebėdami minėjimų neefek- grupių darbus susidaro įspūdis, kad yra ne viena, bet kelios Lietuvės. Kiekviena grupė dirba

rūs tokių progų kalbėtojai daugumai, paprastai, sukelia nuobodulį, kurį išvaiko tik chorų ar solistų balsai meninėje dalyje.
tų vien tik į. eilinę studentų suvažiavimą su “mažųjų partijų” kovomis ir šaunų jaunatvišką paūžimą.Besekant vyresniųjų pėdomis, studentijai nejučiomis išvirsiant i “kilmingesnį” akademikų luomų ir atsiribojant nuo tos dalies jaunimo, kuriai augštųjų mokyk lų durys dėl vienų ar kitų priežasčių neatsivėrė, toks kongresas, jei į jį pavyks sutraukti ne vien tik studentiškąjį jaunimą, turėtu padėti susiaurinti beatsi- veriantį nJvgį tarp dviejų jaunimo sluogsnių.Gausūs pavyzdžiai rodo, kiek panašūs jaunimo susibūrimai, iki šiol daugumoje vykę paskirai tarpe skautų, ateitininkų studentų ir pan. organizacijų, atgaivina ir sustiprina dalyvau- i ančių tautinę sąmonę. Pirmas vienalytis jaunimo suvažiavimas ta prasme bus dar efektingesnis ir reikšmingesnis. Jaunimo masė ras progą pademonstruoti ištikimybę Lietuvai ir, gal būt, paveikti besivaidijan čius veiksnius į vieningą tėvynės laisvinimo darbą. Jau laikas jaunimui tarti svaresnį žodį šil-; tose vietose ir ambicipose pa- skendusiems mūsų rambiems veikėjams.savimo reikalingumą, ar jis yra' Kongresas neatsieks savo tiks padaręs save liečiantį sprendi- lo, jei jame nedalyvaus visos or- mą nuolat to siekti? Mums ganizuoto ir neorganizuoto jau- •*kaip tik reikia to vidinio spren-!dimo, to vidinio nusistatymo. Jei ii mūsų bendruomenė bus pajutusi, nereikės tų nusibodusių frazių, kurios šabloniškumo pajutimą iššaukia. Bet būtina savyje apsispręsti už akciją kitų tarpe.Gal kaikas paklaustų, kokio pobūdžio ta akcija svetimųjų tarpe turėtų būti. Bendrai ją nusakant, reikia išsikrti du ryš- . kius aspektus. Ji turi būti 1) • gvildenama atskirų individų ir 2) bendruomeniškai vykdoma. Kiekvienu atveju tektų asme

niškai veikti savos aplinkos žmo

tingumą jaunuomenei, jau ir patys bendruomenės vadovai kelia atskirų tautinių švenčių minė- savaip ir kiekviena stengiasi iimo mintį. Tačiau ir tai ne ką tepadės, jei šventes organizuos ir praves asmenys su jaunimu nesuaugę ir jo dabartinėse sąlygose nepažįstą. Jaunimo lietuviška sąmonė tegali būti išlaikyta tik per patį jaunimą. Kalbėtojais, jei tokie reikalingi, gali būti kviečiami pasižymėję studentų ar kt. veikėjai, kurie jaunuosius klausytojus paveiks daugiau nei žilabarzdžių išmintis.Čia rašąs, stebėdamas mūsų bendruomenininkų darbus, prieina nuoširdžią išvadą, jog jie savo užkietėjusiomis pažiūromis ir nebeveiksmingais metodais prie jaunimo neprieis, jo nepatrauks, o priešingai, - nepažindami amerikonizmo paveikto jaunuolio galvosenos, jį nuo lietuvybės gali dar toliau nustumti. Nežiūrint viso to, nenuver- tinkame, tačiau, mūsų pagarbos nusipelniusių veikėjų, bet ateikime jiems į pagalbą. Jie jos tikrai reikalingi! -apb-

irodyti, kad tik ji dirba tikrajai Lietuvai ir tik ji gali atstovauti lietuvius kitų tautų tarpe. O dau gumai jaunimo yra tik viena Lietuva — ar tai būtų kalbama apie jos praeitį, dabartį ar jos ateitį. Ji miela, brangi ir visada ta pati, nežiūrint jos vargų, skurdo ir klaidų. Tai liudija jo bendri darbai bendrose jaunimo organizacijose bei vykdant bendrus uždavinius. Jam ne tiek svarbu, kuri grupė vadovauja darbui. Svarbiausia, ar bus naudos Lietuvos vardui bei bylai išgarsinti. Tačiau panašiais atvejais susiduriama su įvairiomis kliūtimis, kaip kad įvyko per Tautinės Sąjungos ruoštą Vašingtono suvažiavimą. Dalyvavusieji santariečiai ir skautai buvo apšaukti tautininkų pasekėjais ir pan. tik vien dėl to, kad jautė pareigą prisidėti prie lietuviškųjų darbų.
Imkim kitą šiandieninį kurio

zą — neįstengimą drauge pami
nėti mūsų tautos didžiosios šven

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

iautojų. Tikėkime, kad jis žygiuos vienos Lietuvos- link.
B. Audrys.

Restoranas “RŪT£"
'vtcs nuo 6.30 vai. ryto iki 9.00 vai. vok. Visi maloniai kviečiami otsilonkvti

994 DUNDAS ST. W., TORONTO, TEL. LE. 6-4393
Naujai atidarytas ir naujai įrengtas. Valgiai gaminami prityrusių virėjų. Atida-

Savininkai: V., H., J. IVANAUSKAI

VIENYBĖJE — GALYBĖ!

Taupyk ir skolinkis Kredito Kooperatyve
“PARAMA”^

INDĖLIAI APDRAUSTI. AUGŠTOS 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 LE. 2-8723.

Vyry ir moterų rūbu siuvėjas
A. BERESNEVIČIUSČia rasite visiems sezonams didžiausią pasirinkiidą iš naujausių modemiškų angliškų medžiagų. Vyrų ir moterų kostiumams ir paltams. Augščiausics klasės rankų darbas Toronte. Naujausi modeliai. Žemiausios kainos.

Taip pat čia gausite siuntimui į Europą geriausių angliškų me
džiagų nupigintų net iki 50 procentų.

1299 DUNDAS ST. W. - TORONTO, ONT 
Tarp Dovercourt Rd. ir Lisgar.

nimo grupės. Visuotinumui ska
tinti jau dabar reikėtų sudaryti 
prie bendruomenės vienetų Jau
nimo Atstovybes (ar kaip tai pa
vadinus), į kurias įeitų studen
tų, skautų, ateitininkų ir spot- 
tininkų atstovai. Studentai, kai
po visuomeniškiausia grupė pri- 
valėtų imtis iniciatyvos tokiai 
atstovybei sudaryti. Taičau stu- 

‘ dentai neturėtų kėsintis į kon
greso monopolizavimą. Atstovy
bės darbų laukan įeitų vietiniai 
kongreso organizavimo darbai, 
kaip populiarizacija, ekskursijų 
organizavimas, būsimo kongre-Į 
so uždavinių aptarimas bei su-i

ADAMONIS & BUDRIŪNAS
NARIAI: Montreal Real Estate Board, 

Corporation of Red 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 - nardavimui
Paskolos namams ir visų rūšių draudimai

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

btaiga 177 SHERBROOKE ST. W.. Telef PL. R5O1
P. ADAMONIS, PO. 6-7594 A. BUDRIŪNAS, RA. 7-20901

———

*

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

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
♦ Puokžtės nuotakoms bei įvairioms kitoms' progoms — 

europictiSkame Ir kanadižkame stiliuje.
Įvairiausių raitų skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis. 
Mes turime gintaro irkitokių išdirbinių dovanoms. 

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

DĖMESIO LIETUVIAI MAŠINŲ SAVININKAI’
Naujai atidarytas lietuvio prityrusio mechaniko

WALLY’S GARAGE
5 Robert SL, 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.

r Tel. namuose LE. 3-9556, darbe
1 .... . . — Y1'- ------'į _ ........ .........................1 ' 'LL!!__T"“?.'-*

L. Čepienė ir Br. Kliorė, akademikų — D. Vaičiūnienė ir V. Dundzila, “Skautai svetur” — R. Vėžys. Techniškasis red. A. Avižienis, pavaduotojas G. Vėžys. ASS įgaliotiniu redakcijoje yra V. Minkūnas. Administratorius — V. Namikas.
JAV LB savo penkmečio su- kakčiai paminėti nutarė išleisti metrašti. Redaguoti jį pakviestas JJ. Cicėnas, leidėju būti sutiko J. Kapočius, LE leidėjas.
Virvin Mary — Queen of Po

land. Tokio vardo- knvgutė pa- rašvta Maria Helm-Pirgo, paminėti 300 metų sukakčiai, kaip Jonas Kazimieras Lvive pavedė savo valdas — Lenkų karaliją ir Lietuvos didžiąi ą kunigaikštiją Dangaus Karalienės globai.Knygutę leidžia Polish Institute of Arts and Sciences Niujorke. Jos kaina būsiant $1.25, o prenumeruojantis iš anksto buvo 85**.
“DANGAUS ŠAKNYS”i Tokio vardo romanas laimė* jo žvmiausią Prancūzijos literatūrinę premiją — Prix Goncourt. Premijos dydis tėra 5000 fr. — $14 28, bet honoraras už veikalą paprastai siekia mažiausia 850.000. Romano autorius — Romain Garv. Prancūzijos konsulas Los Angeles. Savo 500 psl. veikale jis vaizduoja Afrikos 

džiungles, kuriose apsigyvena 
žmogus, pasiryžęs savo gyvenimą skirti dramblių gerovei bei 
apsaugai. Dramblys jo romane 
yra laisvės simbolis, yra pain^ 
tas iš mahometonų laisvės aiš
kinimo.
" ■ i — — ■ u i m v... i i

“Žiburių” Snaudos B-vės 
šėrininkams

"Žiburių" -Spaudos B-vės metinis Jū
rininkų susirinkimas šaukiamas 5. m. 
sausio mėn. 26 d., šeštadienį, 4 vai. p.p. 
priestato lll-me augšte, 941 Dundas St. 
W., Toronto.

Dienotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas,
2. Praeitų metų visuotinio štoininkų 

susirinkimo protokolo i kaitymas,
3. Valdybos pranešimas,
3. Revizijos Komisijos pranešimas,
5. Diskusijos dėl pranešimų,
6. 1956 m. ataskaitos ir Re* Komh 

sijos akto priėmimas,
7. 1956 m. pelno paskirstymas,
8. 1957 m. sąmatos priėmimas,
9. Valdybos ir Rev. Komisijos rinki

mai,
10. Einamieji reikalai,
11. Susirinkimo uždarymas.
Nustatytu laiku nesusirinkus kvoru

mui, po valandos šaukiamas kitos susi
rinkimas, kuris bus teisėtos neatsižvel
giant j dalyvaujančiųjų skaičių.

Šėrininkos, negalįs susirinkime daly
vauti, gali raštu įgalioti save atstovauti 
kitų šėHninkų.
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JOINT REALTY LTD.
899 BLOOR ST. W. - TEL. LE. 4-6381

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

Tvarkome visus morgičių reikalus.

A. MORKIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

priklausę* Toronto Root Eotolre Board 8 National Anae, of Root Estate Board*.
; 1077 BLOOR ST. W. — TELEF. LE. 4-8450

VISADA:
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. MORKIS, teL LE. 4-8459. P. BUDREIKA, tek LE. 4-8459 

F. JONYNAS, teL EM. 4-9641, arba LE. 4-8459.
■—— I I ■.............................................. ■! M IBMM—M—WM—MĮ—

-.................   B.......................... 1^.............................................■■■■!■ ■ ■■> II I | H .—SMSI

ODA SIUNTINIAMS URMO KAINAI '

Siųskite odos siuntinį savo namiškiams dabar. / 
Geriausia vandenį nepraleidžianti oda žiemos sezonui, .pigiau- ;

sios kainos, didžiausias pasirinkimas Kanadoje. . ' ~ ,

ENCHIN LEATHER SUPPLY
466 BATHURST ST., TORONTO.

(į pietus nuo College) "■ ' ■

ATIDARYTA KASDIEN IR VISĄ ŠEŠTADIENĮ Į

Lietuvio elektros ir apšildymo kompanija
DEDA NAUJAS APŠILDYMO

* Vandens ir oru
* Paprastas ar

tionning”, - ” - ' .
* Perstatė apšildymą iš anglių

i alyvą. ■ ■ ■' - ’.?.4 <•.:

elektros instaliacijos darbus.

Pigiausios kainos.
Darbas atliekamas gerai ir

Išsimokėjimo sąlygos 24 mėn. 
Techniški patarimai veltui.

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

____ ■

V AIS T oolit u ItiN!
iscelbekite gyvyOs«

■’ . Rašykite, teLef<>niiakitė-^ątyykiW pas mus

WALTMAN’S IJEI’ENDABIJ: J)RI G STORE
.. 1147 Dundas St. W.-. Ossinųton

: k. --Tei
Ll. Ej!^-...

Dabar geriausias laikas investuoti į žemę

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

Didžiausias žemės pasirinkimas — sklypai, subdivizijos. 
Namų iškeitimas.

J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor St W. ■ Telefonas LE. 1-2471
Perkant ar parduodant betkokią nekilnojamu nuosavybę paskambin
kite j šią lietuviams gerai žinomą firmą. Sukeliami mergišiai bei 
sudaromos paskolos labai mažu procentu. Turime didelf pasirinkimą 
namą, biznių* formą, sklypą ir tt. visuose Toronto mjoeuesa.

CRAWFORD ST. - HARBORD, 
$1.800 įmokėti, 8 kambarių mūri
nis namas, išilginis plonas, 2 vir- 

♦ tuvės, kietmedžio grindys, alyva 
šildomas.

BROCK AVE. - DUNDAS,
$1.900 įmokėti, 6 kambarių mū
rinis, kietpedžio grindys, moderni 
virtuvė, alyva šildomos, vieta ga
ražui, geros išsimokėjimo sąlygos. 

QUEBEC AVE. - BLOOR,
$3.000 mįokėti, 9 kambarių atski
ras mūrinis namas, kvadratinis pla 
nos, vandeniu šildomas, mod. vo
nia, dvigubos garažas, namas be 
skolų.

PARKDALE RAJONE,
$5.000 įmokėti, 12 kambarių, at
skiras mūrinis namas, kvadratinis 
plonas, mod. virtuvė, vandeniu oly 
va šildomas, garažas, privatus įva
žiavimas, viena skola likučiui 10 
metų.

RUSHOLME RD.,
$8.000 įmokėti, 14 kambarių at
būtai, 3 vonios, 3 virtuvės, didžiu- 
skiras mūrinis namas, trys atskiri 
lis sklypas 50 iš 200, turi būti sku
biai parduotos.

BLOOR - CLENDENAN, 
$9.000 jmokėti, 9 kambarių per 
du augštus, atskiras Šiurkščių ply
tų namas, kvadratinis planas, pui
kios grindys, 2 vonios4 vandeniu 
olyvo šildomas, garažas su priva
čiu įvažiavimu, labai geros išsi- 
mokėjimo sąlygos.

P. Karteris

$3.500 jmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas su garažu, alyva šildomas, 
dvi modemiškos virtuvės. Indian 
Rd. ir Bloor rajone.

$4.500 įmokėti, 9 kambariai per tris 
augŠtus, mūrinis namas, 3 virtu
vės, vieta garažui. College - Duf- 
ferin rajone.

$7.000 įmokėti, grožus 7 kambarių 
mūro namas su garažu, moderni 
virtuvė, alyva šildomas* Baby Po
int rajone.

$10.000 įmokėti, 7 kambarių mūri
nis namas, vandeniu alyva šildo
mas, garažas, moderni virtuvė. 
High Pork rajone.

$12.000 jmokėti, naujas tripleksas 
arti prie susisiekimo. St. Clorens • 
Oakwood rajone.

11 butą apartments*, Egi in ton - Duf- 
ferin rajone 2 metų seenumo. Pil
nai išnuomotas. Virš $14;000 me
tinių pajamų.

B. Sakalauskas

SPOBTAS
V* l&tJbnb parapijos salėje šau- 
kiamąS; jęįidinėjimo būrelio susi- 
rinkiiūaa. Susirinkimo metu bus 
demonstruojami filmai bei nag
rinėjami aktualūs slidinėjimo 
Ištūrimai ' Kviečiame gausiai 

\ < : K.S.A.
vysi žinios ■

Po kalėdinių švenčių bei atos- 
tdgų Vyčio sportinis gyvenimas 
vęĮ įėina j normalias vėžes. Vėl 
pradėtos vyrų ir moterų krepši
nio, treniruotės, kurios vyks toj 
pačioj vfėtoi ir tuo pačiu laiku.

Vyčio rialo tenisininkai prieš 
pat Kalėdas tūrėjo keletą rung- 
tyUiūį Icjirios buvo gana sėkmin- 
goš. $ftnoj divizijoj laimėta 
prieš RoWlodrume 14:7 ir Ukrai- 

l^ Traiaimėta Masaryk 14: 
Z, sictfsfnįūsU7 žaidė tik 2 žaidėiai. 

komandą žaidė: Ne- 
taii&ift 14 -Žukaš 10. Rautinš 7. 
Trėčįbj divizijoj .žaidžianti ko
manda laimėjo prieš Allemania 
HUCK ir. ta pačia pasekme pralai- 
ihėjo,.W YMCA. Žaidė: Banelis

mėjo: Vaitonis — 1, Matusevi 
čius ' 
cius 
rutis

B komanda pasistūmėjo į prie 
kį — po pralaimėjimo universi
teto komandai, nugalėjo Estų ir 
YMCA komandas. Estus nuga
lėjo 4%:1^, o YMCA — 3%: 
2% santykiu. Prieš estus taškus 
laimėjo: Ramanauskas 1, Gen- 
čius 1, Sineika 1, Petrauskas 1, 
Juozapavičius % ir Abromaitis 
0. Prieš YMCA taškus laimėjo: 
Ramanauskas %, Genčius 1, Si- 
neka 1, Petrauskas 0, Juozapa
vičius 0 ir Abromaitis 1. a.s.

Aušros žinios
— Praėjusio sekmadienio B-C 

lygos rungtynėse Mustangs nu
galėjo latvius 89:68 ir Aušra 
— Trotters 89:83.

Sekančios B-C rungtynės šį 
sekmadienį Prisikėlimo salėje. 
Žais latviai - Tridens ir Mus
tangs - Andys.

— Sausio 10 d. mūsiškiai su
žaidė draugiškas krepšinio rung 
tynęs su Toronto universiteto 
Intermediate komanda. Laimė
jo mūsiškiai 86:76. Sausio 11 d. 
jauniai laimėjo prieš West End

%, Stepaitis — 0, Fabri- 
0, Paškauskas — 1 ir Si- 
-0. -

YMCA 72:44 ir vyrai prieš Cent 
ral Tech. 79:77.

— T&D stalo teniso lygoje 
Aušra I laimėjo prieš Ryerson 
I 14: 7 ir Aušra II — prieš lat
vius SC 17:4.

— Šį šeštadienį 2 vai. p.p. ar
tistų kambaryje įvyks futbolis- 
tų susirinkimas .Visi suintere
suoti futbolu kviečiami atsilan-

Varšuva. — Lenkija išleido 
pašto ženkliuką su Dievo Moti
nos paveikslu iš žinomo Wito 
Stwoszo altoriaus.

Poznanė. — Čia metalo fab
rike “Polmet” gruodžio 4 d. pa
šventintas metalo liejikų globė
jos šv. Barboros paveikslas, ku
ris liks fabriko patalpose visą 
laiką.

Jeruzalė. — Izraelis dabar lau 
kia apie 80.000 imigrantų žydų 
iš Vengrijos, Egipto ir Siaurės 
Afrikos.

Vašingtonas. — Sovietų agre
syvumui nemažėjant, Islandija 
atšaukė reikalavimą, kad JAV 
oanaikintų savo bazes Islandi
joje. '

ivičlūte Ji’ J ■’ •' ■
Tinktipipkėg pralaimėjo pir- 

ląštaš - pinbėnybių rungtynes 
ries Rįiss; -ŽrO’. (jl:15; 7:15). 
tovtynių pradžia priklausė vy 
ęt^nš. kurios vedė 9:4 ir 6:1, 
tet/nėpąiėgė išlaikyti pinnavi-

-■T ■ * * * ■ V JC. • * * •

,Q.r Žėkaitė; ;Xėlyvytė,‘ Urbonai- 
tė,RU^^skaltė,
;. Vašari<> -pradžioj šaukiamas 
Vyčio'Vitaotipis metinis suširin- 
kirpąš. klaikas bei vieta 
bus .baškiribti vMiau.
’;¥yčjo kiįpšinfnkės ir krepši- 

nh&ąį sausio 26 d. yra, pakviesti 
rungtynėms Montrealm." Žais

SVETIMOJE SPAUDOJE
Anglijos valstybinio radijo 

diplomat, korespondento Tho
mas Barman kalboje, išspaus
dintoje žurnale “The Listener” 
sakoma:

“Iš visko matyti, kad rusų ko
munizmo pasauliui trūksta sau
lės, kuri nusileido, kada Stali
nas mirė. Tą dieną jo įpėdiniai 
savo tarpe nusprendė apkarpy
ti ir suvaldyti slaptosios polici
jos galią. Juos jaudino ne stai
ga išbudęs pasigailėjimas kan
kintų žmonių ar pagarba teisin
gumui, bet rūpestis apsaugoti 
savo kailius. Slaptąja policiją 
kolektyvui valdant, bus sunkiau 
vienam kuriam vėl diktatorių 
įsirioglint.

“Tačiau, ekonominė ir politi
nė mašina, kuri sukosi slaptosios 
policijos varikliais, aišku, su 
naujais vėjais reikalauja kito
kio autoritetingumo, sumanes-

matų .,valdybos eįna prie galo. 
Užpraeitą ’šeštadienį Vyčio klu- 
iib/Ą/kbmindą sužaidė lygiomis 
su žūit^ąihiėęįų klubo komanda. 
Taškūą lainiėjo:. Vaitonis — 1, 
M|atŪšeViciŪš — O. Stepaitis — 
L'FaibririūS;—0, Paškauskas — nio ir protingesnio. Jei kas su- 
L' jf Sįrii^—.0. Gi-pereeitą sek- šlubuodavo pas Staliną, jo slap- 
ihadiehį-pralėimėjo estų koman toji policija tuojau tokį sudoro- 
IsS- rezultatu Taškus lai [davo. Po jo mirties Sovietų Są-

Bendruomeniniais reikalais
^Afkęlfe iš 3 psL) . | Praeitam K£ Tarybos posėdy-

ir. Kanaidos .lietuviai :je Toronto Apyl. Valdyba siūlė, 
kad tos sankcijos dar būtų pra
plėstos, būtent, kad nemokan
tieji B-nės mokesčio negalėtų 
dalyvauti rinkimuose išviso. Šis 
siūlymas dar nevisai buvo pri
brendęs ir jis nepraėjo. Šiame 
Kr. Tarybos posėdy vėl numa
toma jį iškelti, nes tai logiškas 
ir jau pribrendęs reikalas.

Klausimo ar solidarumo mo
kestis privalomas, negali būti. 
Jis yra privalomas tiek, kiek 
privaloma būti lietuviu. Kas 
nenori būti lietuviu, tam soli
darumo mokestis neprivalomas. 

Visos taip vadinamos etninės 
grupės Kanadoje turi savo ben
druomenes ir savo įvairaus pa
vidalą privalomus mokesčius, 
kurie palyginus su L. B-nės mo
kesčiu yra daug didesni.

Pagal B-nės statutą vyriausias 
KLB tvarkytojas yra Krašto Ta
ryba. Ji tarp kitų funkcijų e) 
nustato KLB nariams tautinio 
solidarumo įnašo normą. Atseit, 
Bendruomenės nario mokestis 
yra nustatytas tam, kad jis bū
tų mokamas, bet ne tam, kad jis 
būtų nemokamas.

Praeitame Kr. Tarybos posė
dyje Montrealio seimelio pirm. 
Naginionis darydamas praneši
mą pareiškė, kad Montrealy bus 
surinkta solid, mokesčio iš 1.000 
asmenų, t.y. $2.000, o š.m. “TŽ” 
Nr. 2 atsišaukime į Montrealio 
lietuvius pasakyta, kad “iki pr. 
metų spalio 1 d. solidarumo mo
kesčio surinkta... $106”.

Tai neprivalomo solidarumo 
mokesčio vaisiai. Panašiai atro
dytų plakti žirgą, laikant įtemp
tas vadeles.

jayo^ auktis mielai atiduos į bėn- 
^į/Ąmęr^s lietuvių fondą.

2. Ar solidarumo mokestis

'■■■ metams Liet. Ben-
iruoniėnes' Valdyba suveda sa
vo balansus ir daro apyskaitas 
kiekjMįejo pajamų ir išlaidų 
iie^. ^^ję. -.^oš/ Skaičius pa- 
ryginūšl metų pradžioj suda- 
ryta- sąmaiaįjnatosi. kiek valdy
ba - veikė "•ir kaip savo veiklos 
jlaną-išpildė. Paprastai klausia
nt kiek buvo surinkta solidaru- 
rio mokesčio, kuris yra bendruo 
nenės.\ nariu jungiamasis ro- 
lyklįSj. ?■ v:

Pagal Bendruomenės statutą 
ralidarumo mokestis stovi pir- 
noje vietoje kaip B-nės paja- 
nos ir matyti, kad B-nės kurč
iai- teisingai suprato to mokės
ią reikšmę kaip lietuvių soli- 
larumo; simbolį ir B-nės pagrin- 
linį pajamų šaltinį. Tai nėra au- 
:a, bet nario mokestis.

Kiekviena draugija ar orga- 
ližaeija .steigiamame susirinki- 
ae nustato savo nariams priva- 
>mą mokestį. Jei narys to mo- 
esčio bemoka, jam taikomos 
am. tikros sankcijos.
Bendruomenės ir draugijos sa 

oka nėra ta pati, nes į Bend- 
uomenės jiarius nereikia įstoti 
-visi lietuviai “eo ipso” yra LB 
arfai. Tat ar B-nės nario (soli- 
arumo) mokestis yra privalo- 
las ai* ne? Praeitais metais 
fontretilio Seimelio pirminin- 
as Naginionis skelbdamas laik- 
ištyje užsimokėjusių solid, mo- 
estį pavardes pridėjo savo prie 
įsą, kad tai nėra privalomas 
tokestis, o tik garbės ženklas. 
“NeprikL L;” red. J. Kardelis; 

j laikraščio Nr. 43 str. “Daly- 
aukime KLB Kr. Tarybos Tin
imuose” rašo: “Yra prašoma, 
ad kiekvienas B-nės dalyvis 
ipkėtų nustatytus du dolerius 
letams solid, mokesčio.«. Bet 
e du doleriai, kuriuos kiekvie
na gali sumokėti savęs nė kiek 
eapsunkindamas, yra tiktai 
ageidavimas, bet nėra priva- 
imas reikalavimas. Tai greičiau 
etuvisko solidarumo simbolis, 
egu piniginis įnašas. Lygiai tą 
ašą įnešę, lygiai jo ir neįnešę, 
iri visas teisės dalyvauti Kraš- 
> Tarybos rinkimuose. Tai yra 
ageidavimas, bet ne prievolė”. 
Toks montrealiečių tvirtini- 
įas nevisai sutinka su statutu

Garantuoti siunti
niai į Sovietų Rusiją 
Ir užimtus kraštus

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

Atvykite asmeniJkoi j mūsų san
dėli ar prašykite musų kainoraičio 
poitu.

Būsite patenkinti mūsų torriybo 
100%.

S. Pagal sUtutą, neįnešęs sa- 
> įnašo negali lygiai dalyvauti 
-nės organų - rinkimuose su 
tetariu.' Jis gali balsuoti, bet

YANA FABRICS
49B QUEEN ST. W., TORONTO 

TehfMMs EM. 8-9527.

jungoje pradėjo stipriaus reikš
tis šiokia tokia visuomenės opi
nija, jau ne tiek bijanti slapto
sios policijos. Ji pastatė šerius, 
kada numano, kad dalykai nei
na pagal teisingumą ir gyven
tojų norą.

“Be centirinės saulės, marša
las Rokosovskis Varšuvoje ir Ra 
kosi Budapešte negavo šviesos 
kaip elgtis su jugoslavų pavyz
džiu susijundžiusiais lenkais ir 
vengrais. Gali būti, nežinojo ir 
pats centras Maskvoje. Juk at
vyko visas būrys su lenkais tar
tis, tartum nepasitikėta, kad ku
ris vienas galįs padaryti nuo
laidų, kurios reiškė diktatūros 
žingsnį atgal. -Pagrindinis da
lykas vengruose buvo visiškai 
rusų nepasiruošimas įvykiams. 
Jie pradėjo elgtis taip, kad pa
saulyje neteko per tiek metų 
uoliai puoselėtų šypsenų.

“Gali būti, Chruščiovas ban
dys pasukti atgal. Jau įsakoma 
komunistų partijoms šalčiau žiū 
rėti į Tito. Tačiau, kažin, ar už
sienio partijos šviesia ne saulės 
šviesa. Prieš mirtį Stalinas, sa
koma, taręs: “Kas bus be ma
nęs? Jūs kaip akli katinukai. 
Viskas žus, nes nemokate pažin
ti savo priešų”.

Nebežino, ką darą?
“New York Times” vedama

jam rašė:
“Keturi komunistų diktatūros 

valdomi kraštai (Sovietų Sąjun
ga, Rytų Vokietija, Rumunija ir 
Lenkija) paskelbė siaurinsią ka
pitalų didinimą sunkiai pramo
nei ir kreipsią didesnio dėmesio 
gyvenamų namų statybai ir 
žmonių apyvartos gaminiams. 
Išrodo, kad diktatūra verčia ki
tą lapą.,

“Jau 1953 m. Malenkovas Mas 
kvoje, o Imre Nagy Budapešte 
skelbė tą darysią, kad apramin
tų bruzdančius piliečius. Ta
čiau, 1955 m. Malenkovas buvo 
iš vietos išstumtas. ' Netrukus 
pašalintas ir Nagy. Diktatūra 
pareiškė grįžtanti prie sunkios 
pramonės ir žmbnių skurdo.

“Bet po įvykių Tibilise, Poz
nanėje ir Budapešte, diktatūra, 
matyti, vėl suka Malenkovo ke
liu. Turbūt, verčia nenumaldo
mas žmonių nepasitenkinimas 
gyvenimo sąlygomis, kuris rau
donąja! diktatūrai grąso”.

Tačiau kitam vedamajam tas 
pats dienraštis samprotauja:

“įvykius Tibilise, Poznanėje 
ir Budapešte pasvarstę, Chruš
čiovas ir sėbrai, turbūt, pajuto, 
kad Stalino nuvertinimas visuo
menėje subūrė tokias pajėgas, 
kurios diktatūrai graso. Tokiu 
būdu, matyti norima grįžti prie 
Stalino būdų. Padaryti, be abe
jojimo, gali, tačiau ateitis paro
dys, begu pavyks vėl aptamsinti 
Sovietų visuomenę, kuriai ati
darė akis”. V.

S Rezidencinis namas 
prekybininkui % 

High Park Gardens V
$30.000, gražus atskiras gerų k’ 

S plytą rezidencinis namas.
Pirmas augitas: Erdvus gyve- 

W nomas kambarys, didelei šei- 
V mai valgomasis, didelis šildo- 
W mos saulės kambarys, komba- k- 
S rys pusryčiams ir virtuvė. w

Antros augžtos: 4 miegamieji k 
Ik kambariai su 4 voniomis. 4

Rūsys padalintas — 2 prau- k 
W syklos, vieta žaidimą komba- 

riui. Ąžuolinės grindys ir op- W 
W vedžiojimai visur. Šilto van- £ 
S dens - alyvos šildymas. Reika- W 

linge įmokėti tam tikrą sumą.
fe Pirkėjas privalo 

atvirą morgičių. 
jau užimti

▼ IvWIWTwllS

Menary & Son 
t Realtors

priimti vieną 
Galimo tuo-

agentes

Mann & Martel
■|AITO*S

1199 Bloor St W., Toronto. Tel. LE. 4-8481
' »

L Siūlome p<ačiausią namų pasirinkimą visame Toronte.
2. Sudarome labai geromis sąlygomis paskolas iš bankų.

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

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

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

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

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

Skambinti 
Ant MIČIŪNAS 

Telef. LE. 4-8481

$2.900 įmokėti, Bloor - Pacific. At
skiras, mūrinis, 9 kambarių, dvi 
virtuvės, 2 vonios, vandeniu alyva 
šildomas, privatus įvažiavimas, 
garažas.

$10.000 pilna kaina. College - Mar- 
guaretta. 6 kambarių, pusiau at
skiras, ddelis kiemas, įvažiavimas, 
viena atvira skola 10 metų.

$9.000 įmokėti. Bloor - Runnymede. 
Atskiros, rauplėtų plytų, 8 kamba
rių per du augštus plius apart- 
mentas rūsy su atskira vonia ir vir
tuve. Vandeniu alyva šildomas, 
privatus įvažiavimas, garažas, 10 
metų atviro skola.

$4.500 įmokėti. Bloor - Quebec. 9 k. 
mūrinis atskiras, vandeniu alyva 
šildomos, garažas? vertas dėmesio.

$3.000 įmokėti. Bloor * Wallace. 
Mūrinis, 10 kambarių, dvi virtu
vės, 2 vonios, 2 garažai, $15.500 
pilna kaino.

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!

1ST (j L/'Y'S saugiausias kuras
Visų rūšių anglis ir malkas užsakykite per mūsų atstovus 

Vytautą ir Sigitą Aušrotus

Telefonu: LE. 5-0527
Savo anglių kokybę garantuojame.

DOMINION COAL & WOOD CO.

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 CO.
J. KAMIENSKI

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

. 10649 — 97th Street, telefonas 2-3839

Margis Vaistinė
408 RONCESVALLES AVE.

(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 LIETUVĄ IR Į VISUS 
S.S.R.S. KRAŠTUS.

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

Telefonas L E. 5-1944 
Jonas V. Margis, Phm. B.

Lietuvių Boldą Krautuvėje

Mohawk Furniture 
Company

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

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

krosnys garantuotos 3 metams.

Pirkite geriausius — pirkite

McCLARY.

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.
14
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V.VASIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

872 BLOOR ST. W. (prie Ossington) - - TELEF. LE. 1-4605 
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms.

M

Tckių neturi ! riu! Išjunk tuojau pat!
I Leipzigo vieną didelį kny- Marcius tylėjo^ bet nejudėjo.

■gyną užeina žmogutis ir susira- ‘
!dęs ima stropiai vartyti J. Bae- ,
'cher veikalus. Jis ir padeda ir i —Neišjungsi?T — riktelėjo 
vėl paima tomą ir vis kraipo gąl Onutę ir pripuolusi prie apara- 

APYSKAITOS j vą bei gūsčioja pečiais. Pagaliau ! to nutraukė garsus kaip tik vi-
1955 m. per KLB T.ronto Apylinkės I kaitis, A. Šalkauskas, J. Bokso, K. Kak- P^ema prie jo vienas iš knygy- • duryje “Avė Maria”.

ŠF Kofll*Idą ŠolpOS FCikolotns aukojo* *’* * *” A A i — tornaiitniH ir Lrl'iiicia* i Kbsvpa -imt nArnoncf

$80 — dr. M. Yčas; 
$20 — J. Bersenos;
Po $10 — A. Jonynas, K. Kudirka, Lowsons, J. Gustavičius, V. M. Petravi- • t r> *y a* • »

Mr. x„ F. Jonynas, V. Bačenas, J. Mit- čius s Kavaliauskas, P. P. Kušieikis, i lo uz kun J. Baecner gavo Sta- reikalas! — Tegul groja!... 
rigąila, V. Jagelovičius, S,f Čepas;

$8 — j. Dragašius;
$7.50 — C. Psezdzieckis;
Po $6—J.‘ Matulionis, dr. Žymantas;
Po $5 — B. Steponaitis, D. Kirstukas, 

A. Diržys, V. G., B. Norkus, V. Grabaus
kas, E. Stanaitiene, Bubulis, J. Vainaus- 
kaš, K. Gontą, P. Lekšas, P- L. Dau
nius, J. M. Petravičius, J. Girdzijauskas, 
dr. A. Pocevičius, A. Pundzius, J. Mi
liūnas, A. Ruzgas, J. Kviecinskos, V. 
Tvardauskas, M. Kojelis, J. Beržinskas, 
A. Saulius, S. Dobkus, A. Pabedinskas, 
P. Žutautas, J. Zonys, V. Gylys, Kiš
kis, P. Palindo, K. Dalinda, O. Dalin- 
daitė, A. Baltrūnas, V. Šarūnas, P. Au
gutis, B. Radeckas, Banelis, S. Janavi
čius, P. Bražukos, L. Tamašauskas, J. 
Baltakis, Vanda Vaitkus, P. - Mačiulaitis, 
J. Prkelis;

t Po $4 — J. Empakas, J. Mickus, P. 
Sakalauskas, S. Jokubauskos, S. Ambu- 
tavičius, J- V. Juodišius, O. škėkaitė, S. 
Ruibys, Green Valley Meat Market;

Po $3 — J. Kušleikis, J. Temaitis, 
A. Čižikas, V./Žakas, V. Vaičiūnas, J. 
Girėnas, A. Pauplis, A. Delkus, V. Dai- 
lydė, Ciplijauskas, I. Stasiulis, H. Su- 
kauskas, J. Nacevičius, V. Buteikis, P. 
Lelis, S- Kairys, E. Jankutė, P. Bastys, 
P. Masiulis, K. Aperavičius, J. Jankai
tis, M. Barbatavičius, A. Docius;

Po $2 — Šalkauskas, P. B .Ducevi- 
čiūs, P. Dabkus, Bagdonas, J. Liepa, A. 
Kvedarienė, J. Pavilionis, B. Sakalaus
kas, J. Packevičius, V. Ramanauskas, J.

- Pauliukaitis, J. Seržinskas, A. Basaly- 
kast A. Žičkus, V. Ankudavičius, V. But- 
kys, E. Johanson, B. Mackinis, J. Petre
lis, B. Mackevičius, V. Butrimas, S. 
Miniota, J. Bakutis, J. Kiškūnas, A. 
Vengrys, A. Miniota, J. Preiksaitis, L. 
Žičkus, J. Barišauskas, Strimaitis, L. S. 
Montvilos, Kirvaitis, K. Laurušaitis, B. 
Čepauskas, S. .Draugelis,J. Bukšaitis, O. 
V. Skukauskcs, P. Juozaitis, Jonuševi- 
čiuį,;J.v Pažėra, Vaięikouskaitė, P. Sut-

riu! Išjunk tuojau pat!

Jšjufigsi?
Ne, neišjungsiu
Neišjungsi?L -

Dr. M. MATTIS
/ - SAURAZIENt

- Gydytoja te chirurgė 
Vidaus ligcsį-mMertj‘Ilgės,'-ir T 
: ? gimdymo į pdgalba.

306 Rmihymede Rd. t
* (0riė Bloof St. W-.)‘ -
/ Tel. R(X 6-6911 '

Priėminio valandos:.“nuo Ž-S 
ir nuo 6-8 kasdien. Kitu lai-

nt7i6us,' igmtavičiiB, Ą. Kulys, a. La- no tarnautojų ir klausia: Į Marciui to buvo jau perdaug.
Pinskas, A. Kiršonis, Vilkos, L. šeškus, —Tamsta gal ko specialiai ieš- —Palik! — sušuko jis. Prišo- 

■ p. Ročiųkoitis, v. Boisys, J. Riauba, P. kote? Ar negalėčiau pagelbėti? i kęs prię radija vėl įjungė. Juk 
Zdoržinskos, A. Grybos, . vopiys, . _q taip ieškau to veika- galėjo būti jau sugadintas visas

ir nuo 6-8 kasdien. Kitu 
ku pagal susitarimą.

— Ot negros, šūktelėjolino premiją.
— Labai gaila, — atsakė tar- Onutė ir vėl puolė prie aparato, 

nautojas, — partijos nario kny- ~ 
gučių mes nepardavinėjame

Susitaikymas...
Marcius labai mėgsta paklau-, 

syti radijo. Jam ypač krito į gal
vą dažnai girdimi sveikinimai, 
artimiems skirti muzikos gaba
liukai. Prireikė kartą to ir pa
čiam Marciui.

Juk nėnaujiena kartais ginče- 
lis su.savo pirmąją puse.. Taip 
atsitiko ir ketvirtadienio vaka
re. Didelio dalyko ten nebuvo 
— vos vienas veidrodis ir Jcavos 
servizas. Be to,, vienas puodukas 
buvo jau seniai sudužęs... Pa
sikeisti nuomonėmis šeimos gy-'. ,. , ,, . . , „
venine nenaujiena, bet Marciui/3"“ zmona- “ Mata1' tu blau' 
buvo kažkaip neramu. Jis žmo
gus taikus, o čia žmona pasakė 
grįžtanti pas mamą ir jau kraus 
tesi daiktus. O ką gali žinoti, gal 
ir tikrai išvažiuos! Norėtųsi rei
kalą baigti. Bet kaip? Staiga šo
vė išganinga mintis į galvą. Ra-

J. J. Pilipavičius, P. G. Štųopjs, R. Dū
da, J. Krasauskas, J. Duobaitė, J. Mor
kūnas, L. Joskūnas, Goceitos, J. MOr- 
dosas, K. Baltramaitis, J. Seniūnas, M. 
Bašinskas, A. Seliokas, A. Kernius, H. 
Lapas, V. Mikolainis, A. Supronas, A. 
Betkus, J. Jurkus, J. Juodis. D. Kaunai- 
tė, V. Lukoševičius, J. Sirk^ A. Šelmys, 
J. Volodka, J. Akelaitis, J. Mažeika, A. 
Matuzevičius, A. Kuąlas, Kąnapka, 
R. A. Simonavičius, A. Margevičius, 1- 
Zubrickas. J. Uogintas, J. Černiauskas, 
L. Murauskas, . V. Urbonas, A—šmigels- 
kis, J. Laugdis, V. Stanevičius, A. Star
kus, J. Baltrušaitis, A, Baltrušaitis, A. 
Skrabūnas, K. Linka, A. Ropė, A. Bal
sytė, V. Indriksonas, S. Laurenitis, D. 
Siminkevičius, B. Saplys, B., Vaidyla, J.. 
Šimkus, A. Pilipaitis, Vriganavičius, V. 
Rutkauskas, J. Zinkevičius, A. David, 
L. Valiukas, M. Regina; A. Dailydaitė,- 
B. Jonynas, Ramutis, J. Tamulionis, 
Vaitkus, V. Baliūnas, J. Dementavičius/ 
Bilkštys, P. Girnius, V. Šmitaitė, A. 
Švarcienė, Ir. Šernas, P. Reginį A. Sar-. 
kauskas, L. Vaitkus, J. Lougalis, lg. Ur
bonas, A. Kelmelis, B. Mikšys, A. Klei- 
naitis, J. Klevines, A. Dilgys, P. Kales- 
nykas, A. Ašoklis, V. Macaitis, J. Bil- 
kys, S. Juodikaitis, J. Oates, J. Balta
kis, Augustinas, A. Inchura, A. TarVi- 
das, J. Greičiūnas, V. Mikšys, V. Valai
tis, S. Ignatavičius, A. Giedraitis, P. Ali
šauskas, B. Žilvitis, K. Čepaitis, A. Ku-1 . . _ _ _
Itkauskas, J. Matusevičius, F. Gilius, B. dijo! Koncertas!

Pusvaš- . Marcius tuojaus nudūmė pas 
radijo valandos vedėją ir išrin-

' ko plokštelę “Tango—Dovanok,
i tai mano kaltė!” Su vedėju su /kilusių iš Joniškio, Šiaulių ap., 

- E. Šlekys, M. Žoliaus-/ tarė, kad jis uždedamas plokš- ieško' motina Lietuvoje. J Atsi-
‘ savo lieptĮ: Kostas Ramonas, 553 Car- 

mylimąi žmonai skiria vyras, tier Ave;, Sudbury,. Ont

Prasidėjo grumtynės. Marciui 
• sekėsi. Jis suėmė jos rankas ir 

atitraukė visą, kad nepasiektų. 
kojomis aparato! Bet staiga ji 
’kando f ranką ir, kai Marcius 
buvo atšokęs; pripuolusi išjun
gė aparatą. „ • Į

Naujos grumtynės užtruko J 
rodos, neilgai. Marcius pagaliau 
nusitraukęs žmoną laikė pri
spaudęs sofos kampe,- O' kafre; 
ranka pasiekęs Įjungė aparatą. 
Kai aparatas pagaliau įšilo, pa
sigirdo kalbėtojo balsas: “... sa
vo mylimai žmonai Skiria vy- 
ras? Tilto gatvė”?* « - ■ '

- Matai,—sušnypštė jau dūks

i rus chame! Pasauly dar yra ge-' 
ru vyrų. Ir dar mūsų gatvėje!.,.

]|t Dr.S.GOLAB
11Į Moterų ligos, video* ligos, chirurgija 

1Į Rentgenas, EMctrokerdiegšafijo
fjf 1852 BL0OR ST. W., TORONTO

Dorbo valandos: *2-4

Dr. A. ML GERULAITIENĖ
DA^tŲ gydytoja

51 Linsiitore Cresc., Toronto '
/prie pat .Danforth Ave./

Tėt. GE. 9927 ‘ -
Priima: 2-7 .vai., šeštadieniniais 9-2.
.............•• ’

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

Telef. LE. 6-9622

Pfiima taip pat ausų, nosies ir 
gerklės ligonius.

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

‘•h'ž.rmr*' .-fiu •>*.’

Dr. V. Sadauskienė
’ Dantų gydytoja

129 GRENADIER RD.
(2-ras namas nuo Roncesval- 

' les), Toronto.

• Telefonas LE. 1-4256 ‘
’ Priėmimo’ valandos:' nuo 9-12

Lietuvio advokato 
Maigė

VictorD.ALKSNIS
ADVOKATAS-NOTARAS

62^RICHMOND ST. WEST g 
ROOM >03 - - C

/kampas Bay & Richmond/

TELEFONAI:
Namų:

ST. 8-5088.

Dr. Aleksas Valadka
L;'^i^8L^Q^’šTrjy/’.;

(prie Dufferin)
Teldbi^O >-290

Jsfaigos: 
EM. 2-2585

Dr. WILLIAM J. Ž1NCHESIN
B.A., M.D., LM.C.C.

Gydytojas ir chirurgas' 
Priėmimo voiondos: 10-12 vo<, 2 - 

. 4.30 vol. ir 7-9 vol. vok.
* . 606 ĖATUURST 'TREET '

■r,. Toronto.
Telefono* LE. 3-4323

Ph L. SIMON
* O46s «r veneros ligų spoetesbtas.

Noujos adresas nuo balandžio 1 d.
288 ST. CLAIR AVE. W.,
’ /prie Spūdina Rd./

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

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

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

1393 DUNDAS ST. WEST 
Toronto

(tarp Gladstone ir Rusholme)

- Priima tigontius 
iš anksto susitarus.

Trukauskos, J. Morkūnas, J. I 
kis, S. Šalna, I. Antanaitis, J. Urbonas, 
B. Trinko, J. Rėvas, A. Mueller, A. -Lu
košius, A. Petkouskas;

$1.60 — J. Stonionis;
Per $1.50 -

kas- ", ! telę pasakys: “Onutei N.,
/Sąrošo gale dar yra 1 10 aukojusių/ i .. . - ...

po $1. Red./. :
Visiems prisidėjusiems prie šios rir^.-

liovos nuąšird padėka. ?
KLB Toronto dpyL $F KomiK;

Paieškojimai
Keblio Kazio, s... Antano, iš 

Kretingos apskr., Petrikaičių k., 
ieško sesuo Keblytė Zosė. Rašy- 

ą ti: S. Grigaliūnas, 6 Crown 
Court, Toronto 14, Ont .*

Henrikos ir Leono Markšaičių,

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

Advokatas — Notaras

RENTGENAS
priima ligonius ir ' gimdyves 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. vak. 
šeštadieniais .nuo 12 vai.- iki 
2 vai. pp/Kėtvirtadieriiais ka
binetas uždarytas. — v

Dr. John REKAI
' - L- Chirurgas ir akušeris

Dr.Paul .REKAI
Vidaus Itgtf spėciolisto*.

X RAY (Rentge.ios)

219 St. Clair Ave. W., Toronto 

Susitarti telefonu WA. 3-2395

100 Adelaide St W
Room 107

$7* r' V* ■

Telefonas' EM. 6-4182

'Tilto gatvė”.
Namo Marcius grįžo paten

kintas. Tai ją tikrai nuramins, -o 
j jam net nereikės žernintts, atsi-

.Toronto

v- .-
KLB ^Šalpos Fondo Hamiltono apyl.

Komiteto 1956 m. apyskaita
Pojagnfos:
1: Šakio J 956r;;m. sausio 1 d. $532.52
2. Organizacijų įnašai:

TFA Kanadoje Ham. sk. ....
Aušros Vartų parapija ......
Horrt Liet. Namų Fondas/..
Apyli. valdyba .....................

3: Metinės rinkliavos ir aukos:
? < Metinė -xinkl i ava . -.•r'jr-r *♦.»->—-

įvairios kitos aukos ..... .
4. Loterijos I. 21. pelnas...—...
5. Procentai banke ..................

72.18
50.00
34.12
26.20

Dr. F. Ticket!
Gydytojas 

ir 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų

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

■ Dn A/Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

” , NAUJAS KABINETAS 

280 Ronce$valletvĄyar/.

^Priemipw:>117i^yok>p.p.;
^karpis g^Ą-8{ vgį* 7y°k-;- trečiodie- 
nteis Ir šeWodienidiš~ 1 1-3 voT.“ p.p.

Kitu laiku pagal susitarimą.
ft' <‘7 Af-'J f'-

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS • CHIRURGAS 

^’838 Dundas St. W. Toronto
',i.:- ■ kampos EueHd Avė. " 

r Priima vakarais pagal susitarimo. 
^-f^Fel^L7W/8-982Ė

Akių specialistas
M. STEFANUK

(optometrist) >

Urbonaitės Nijolės ieško gimi
nės iš Lietuves. Kreiptis: -TŽ”,; 
941 Dundas St. W., Toronto.

- V / - į prašinėti, šeštadienį Onutė vis j Elžbieta Šaulienė - Dyčmany-;
Meinikos. Jonkūnaš A., PHuro 1., Mu: renkasi daiktus ir^pakuojasi,. o i te, 4., jono,’ giniusi Jųrbarice,: 
povičius A , Kronos B. ,Vernas i., No- Marcius galvoja; Pakuokis sau. j prašoma afsiliėp'ti B. Morkūnui, 
viekas V., r J U- to- ■
Steigvila J., 
O., Koll J./ .... _
kas E., Zabulionis N., Pal - Dženkaifytė Į x-i 4. • 7 i .
M., Dalius St., Kilienė G., Lekutis J.,! laiko, tik pats vienas kartais 
Aaziouskos v., Linčiauskos v., Kazlaus-; šypteli Įsivaizduodamas, kaip 
kas H., Jakimavičius V., Boguslauskos j įvyks tas susitaikymas, 
t., Steigvila A., Gutauskas L., Subat-:w

Įščfuka A./PouTiukos ’fe • at^o koncerto metas. < 7 ' /.!
Ktizmickis A., Breichmanas P., Čeršku-i —Reikia paklailSytl truputį 
tė O., Buivydienė E., Mickevičienė M., radijo, — tarė Marcius su nekal- 
Piikauskos V., Kažemėkas J., Kš'Y1-' ta mina ir užsuko radija . 
Kis J., Bakšys S., Mačiukas J.z Garku- — -
nas, Trečiokas J., Valevičius J., Mile-1 x . .
ris K., Baronas K., Sakalas Pr., Kochan- 10 pranesejo balsas 
ko D., Slavinskas D., Lapinskas P.;

P° $4 .
H., Pats W., Didžbalis Z.;

Po $3 — Pleinys J., Juškevičius pr„ 
Kežys V7, Antanaitis VL, Aselskis Bn 
Šilgolis, Šlepetys, Gujo, Berzinš E,. _ 
tulibnis St., Patamsis A., Pilipavičius 
St., Kveddras V7t:Brąs(^P.,5Pov.ilauskas 
A., Leparskas V., Petraška, Orvydas B.,- 
Panavas V., Eismontas S., Antanaitie
nė E., Skripkutė L., Stonkus J^> Lesevi- 
čius Pr., Volunge P., .Vainauskas A., Laz 
dutis M. ,Stungevičius J.^ Rauckis V.;

$2.50 — Urbaitis F.; 
Po $2 — Bajoraitis J 

Srajauskas B., Bungarda 
Joniką A., Mikalonis V., 
Jurgaitis, Arštikaitis J., 
Kamaitis J., I _ __
Saulis VI:/ Sližys V., Giedraitis R. Gran
tas, Grigalavičius A/, Veryga J., Vembrė 
E., Kubilius, Savickas P-, Šukaitis A., 
Vitkevičius, Miloševičius K., Gureckas 
A., Kožukauskas J., Grudzinskos, Kly- 
pas J., Grinienė E., Jakubynas J., Ais
bergas A., Šopys Br., Stundža J., Ba
ranauskas, Povilauskos J., Stonkus Z;, 
Perkauskas V., Kaminskas, Šakalys E., 
Palčiauskas L., Kežinaitis J., Keži nak
tis V., Norkevičius V., Bartikos VI., Zu- 
bos P., Meškauskas K., Stosevičius-A., 
ąernas J., Adomauskas J., Deksnys/ J. 
Naujokas, Reizgys G., Pusdešris A., A. 
Gurgždys, Mureika St., Ročys Pr., Jur^ 
gutis J., Pakalniškis, LišRacfškas P.,- A. 
Balsys, Pulianausktfs Z., . Mikatauskas 
J., Paukštys J., Klevos, GitnžausRcis J.r 
Ryckis J., Rožanskas R., Vysncuskas M., 
Zurlys J., Jonikas J., Lukošius /P.? U.;

J. ; Leščius, Baipšys St., Simonavičius V., Jį 
Stankus, Rževuckas St., Blauzdys V., A. 
Muliolis, Giedraitis P., Levinskas V., 
Stabingis VI., Kybartas E., Kačinskas 
S., Urmonaitė, Keršys A., Bulionis J-r 
Blinstrubas Pr., Josimos J.r Koneva J-, 
Koperskis L., Jusys A., Obcarskas A., 
Jackūnas J., Vasiliauskas V., Virkietis

955,08 . J.
10.00

108.51
5.21

Viso pajamų $1.823.82

$500.00
Išlaidos:
1. KLB ŠF CKomitetui ...........
2. Pasiusta Vokietijon per V.

Krašto Valdybą: •
Vargo mokykloms ................
-Seneliams ir ligonims ........
Motinoms Mot. dien. proga

3. Pašalpos vietoje ........
4. Įvairios:
^Knygos loterijoms ...... 

"Skditl. Šeimos motinai
- . Raštinės ir kt. sm. išl.

295.50
291.40

13.70 
225.00

Giedraitis. J., Kvedaras K., ■ žiūrėsim, ,ką pasakysi po 12 Į 6529 So. Racine- Ave., Chicago 
Vonzod’enė /*alvai.” Jis taip patenkintas, kad_• 36? Ill, kuris luri. žinių apie Al- 

□SrN0VpaLS- Dženko^tė 1 uždainu.otll- bet susi‘ girdą, Lietuvoje. 'L

Leonui Gcrlevskiui, kil. iš Pa
nevėžio miesto, įgyvenusiam To
ronte, Ont, 39 Bezdrley St., yra 
svarbių -žinių iš -laeUivos^^ Jis. 
pats, ar žinantiejf^apiė ii* malo
niai prašomi pranešti: Mr. Juo
zas Kažemėkas, 115 East Ave. 
South, Hamilton, Ont.

>: Elzbietai Šaulienei - Daugvi-
Pradedame linkėjimų kon- Henei. buv. Marijai Mitukeit,

Kančiauskas, Rimkevičius-: certą'. . .
O čia Onutė užriko:

. — Galva man plyšta, o jis dar 
; j žvigdys čia radiją! Išjunk tuo-'

Bet Onutė vis siunta. Pagaliau

Po minutės kambary pasigir-

MD
50.40
10.00
5.68

Viso išlaidų 
Kasoje 1957. I. 1.

$1.391.68
432.14

jau pat! ■ ■
— O aš noriu pasiklausyti, — 

taikiai atsakė Marcius. — Gal 
bus gražios muzikos.

— Užtenka nuvalkiotų šlage-

: gyv. Hamiltone, yra laiškas iš 
i Lietuvos.- Atsiimti “TŽ” admi
nistracijoje. ? ;

Linę KaYoIavičjaūs, 'is Duokis-- 
kio, ieško rn? tin a." Lietuvoje.. Ąn-. 
tano Pintulio, Domo sūnaus, ieš
ko motina .i.r sesuo Bronė Lie- 
t'uvoie. Atsiliept:: J. Bajoraitis. 
30 Albermarle Ave., Hamilton, 
Ont., Cąiiada. .. .' . ■

Kanados'Ltėtėvią- Bėndruonienės
BfhrKolumbuos ' J

Apylinkės Valdybos: 
. ^Raštinė -:Ą

7 ir Votoybos Pirmininkas 
Advokatas, ir Notaras

Jenas J.Justis,LL.B.
Siftte. 227 Tuhsratt Building,

' 709 Ddhsmulr 'Street,
Vancouver 'L, Jg.C.^£pn,a.d<i

- - -Jėtefonos: -Paerfic

Valau fotelius ir
{vairius kilimus,

taip pdt’ išimu rašalo dėmes.- Sutaisau.’ 
iširusius /galus'ff. pradegintus kilimus..

> SKAMBINTI,LE., 1 -4?7.3 - < •

" ' P/KARALIŪNAS ■ i';
V.i' į ' i n. >1ii|T I

■' j'..1 t V.

D r. Jonas Yčas

1390 DUNDAS ST. W.
(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

Priima ligonius ir gimdyves 
nuo .2-4 ir-6^0-8, šeštadieniais 
10-12. Kabinetas uždarytas-r

^gaPsušit&nmą:'"V
* ’ Telefonas LE. 8-1794

\Toronto . - '
■■■■ g >. y.......

* - •• -

Patikrina ©kis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga *

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

Balansas $1.823.82

KLB ŠF Hamiltono kam. 1956 m. 
rinkliava

Iš 347 tautiečiu surinkta $913.95. 
Rinkliava bažnyčioje šią suma pakėlė 
iki $985.08.

• Rinkėjai surinko:
Giedraitis J. iš 85 asm. surinko $266.50 
Kazlauskai J. ir

‘ Bakšys St.
Narkevičius V.
Mikšys Kazys
Stonkiene Ona
Ryckis J.
Aselskis Bronius
Patamsis Alfonsas
Kdzmickis A., Paris, 
Paukštis Alfonsas 
Rinkliava bažnyčioje

Lotauskas 
K., Rimkus 
Strikas V., 
Zubrickas R.

Kamaitis A./ Kanopa P

P.#
J., 
J„

V. 61 asm.-—175.50 
52 asm. — 122.95 
39 asm. —- 112.00 
21 asm. -— 52.00 
25 asm.— 51.00 
21 asm. — 36.00 
14 asm. —- 33.00 
14 asm 
M asm.
4 asm.

31.00 
23.00 
11.00 
71.13

Viso 985-08

J. , Lukoševičius K., Jankus. Pr., Zauka
K. , Stanius J., Milašius Br., Stanaitis 
K., Kažemėkas Pr., Buknys J., Norkus 
K., Svilas V., Asmonavičius, Burdinavi- 
čius S., Bilevičius V., Gutauskas A., Mi- 
kutaitis J., Banaitis G., Pleskūnas J., 
Kazickas J., Inkratas J., Apanavičius 
M., Navickas I., Babeckos V., Tumaitis 
A., Simansonas, Pakulis St./ Labašaus- 
kas V., Jasinskas E., Peldžius V., Gečas 
V,, Širvlnskaš J.z Kalvaitis Z., Martišius 
P., Stanėnos G., Žemaitis J., Mikalaus
kas A., Dalcngauskas A., Venslovas Br., 
Juozaitis J., Giedrimos A., Vaina A., 
Bolskis Z., Armonas P., Latigalys Z., 
Banaitis R., Telyčėnas J., Misevičius.

/Aukojusių mažiau $2 . po.$l net
94- -r- išspausdinti nebegalėjome dėl 
stokos v Tetos/, Praleidome taip pat ko
miteto pddėkoš žodžius ir kitas smulk
menos: Red./. L

A. STANČIKAS, baigęs National Ro 
dio Institute radio if televizijos skyrių 

TA ISO

TELEVIZIJOS
IR

RADIO APARATUS
Aparatai paimami ir grąžinami i na
mus veltui. Darbos ir dalys garan
tuotos.

Skambinti telef. LE. 1-1602.

dažai IR /■:'
PĮOiĖI^RiŠL .

Vąškąsj. -šepečiai, < terpentinas, 
Sky’s Pftint & Wallpaper > ' 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont.

Tel. EM. 4-2715

' TORONTO

WA. 3-2G03 J

Priėmimo voldlhdpį:. rtuo 2 r?uo- 
2-9 vai. vak. (pagal susitarimą).

Aukojo:
$20 — Tirkšlevičius Juozas;
$15 — Dr. Levinskas L.;
11 — Jazbutis I.;
Po $10 — Bosas P., Švabaitis J., 

Steiblys, Norkevičius V., Didžiokas J.;
Po $7 — Mikšys J., Antanaitis VI.
$5.20 — Galinis E.;
Po $5 — Mikšys K., Kybartas VI., O. 

Mikšytė, Gudinskas K., kun. dr. J. Ta
da rauskas, Šturmaitytė L., Svitas J., St. 
Juozapavčius, Motukaitis, Grinius B.,

ir Įvairius kitus 
SPORTO REIKMENIS 

su atitinkamomis nuolaidomis 
gausite tik

J. BERŽ1HSKAS
1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TELEF. LE. 2-9547
Cta pat galima užsisakyti laivams motorus bei įvairius medžioklinius šautuvus.

Sault Ste. Marie, Ont.
Šalpos Fondui aukojo:

$20* —V. Stoškūnos;
$6-----»A. Žemaitis;
Pč $5 — S.. JGrigelaitis, V. Mockus, 

A. Skardžius; .
$4 — J. Zebroitis;
$3 — S. Druskis;
$2.50 — kun. L. Kemėšis;
Po $2 — N. Aukštikalnis, M. Chinas, 

R. Galinis, A. Gustainis, Z. Girdvainis, 
J. KvaŠčiauskos, A. Motiejūnas, H. Mo
ti jošaitis, J. Malskis, J. Skardis, V. 
Skoržinskos, T. Svori is;

Po $1 — J. Bružas, J. Babrauskas, J. 
Duoba, B. Dabulskis, P. Gosperas, V. 
Goldbergas, B. Kaminskas, M. Kengrys, 
J. Kazakauskos, A. Kantautas, V. Ka- 
milius, V. Liudovičius, P-. Motuzas, J. 
Meškys, J. Okmanas, V. Poškus, M. Pa- 
reigis, A. Ptoronis, V. Sakalauskas, J. 
Sendžikos, J. Sendžikas, A. Šilkouskas, 
A. Trakinskos, V. Vainutis, A. Vana
gas, K. Valius, Z. Žekonis, V. Žiuraus- 
kos, A. Vizbaras;

50c — V. SkarŽinskas.
Viso suaukoto $105.00.

T—1” , 1 . !'■ |>r

VICTOR ELECTRIC
CONTRACTING CO.
Visi elektros darbai atliekami 

greitai ir prieinamomis 
kainomis. - . : - ;

V. JUŠKEVIČIUS, f
Licenced master electrician.

251 LAUDER AVENUĖ 
Telėf. LE. 5-7714 

Toronto

Savi pas savus!
Auto mašinų mechaniniai darbai, su
lankstymai ir dažymas atliekami kva
lifikuotu mechanikų greitai ir sąži
ningai . ’ ;

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

Įfm/JhC SS5.SV. DUNDYSiJ

VEDYBOS -
Jei norite vesti, Tetykite /Vokiečių or 
Jenkų J|i./^/4ėlefonUpkite a/- atvykite, 
asmetofi&ai j . ...............

VEDYBŲ BIURĄ ^ALDI*'
* T91 Augiista Avė, Toronto, Ont. 
r' TeLiEM.?8-92B1 r . ’ 

Informacijos kčsdien nuo 6-9 vol. v. 
Atsakymams raštu pridėti $1. Mote
rims iki 35 m. omž., tarpininkavimas 

veltui.

I LIETUVA

Roštinė: LE. 4-4451

Dr. Pi MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

X*. *
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą
'f. L_

1082 BLOOR W., TORONTO 4.
(j rytus nuo Dufferih St^» v

kntaifcb akinius visiems akių defek 
cum. Ištiria akių nervus, kurie daž 
na i sukel ia grv’vos skaudė j imą ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbami*.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

OKULISTĖS

Drv ELIAS WACHNA
SV- - x -. r» ' ■-

386?Whti
Tel/

ft.^Tdrtnto” 
4-65IS

. GEORGE BĘN,, .R^.
teisiriihhas 

advokatas ir notaras.
Kalba slavų kalbomis,

1147 Dundas St. W., Toronto
Telefonai: LE. 4-K431 ir LE. 4-8432

Br. BUKOWSKA- 
BEJNAR, R.O.

WIKTORIA
BUKOWSKA, R.O.

274 RONCESVALLES AVĖ.
- į'-’(pjižf Geoffrey St)

Telef. LE. 2-5493
Uarbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vai. vąk.; šeštadie
niais nuo 10 va. ryto iki 6 v. v.

■ ■■ ■ H| —

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT

Krosnys - Gazai - Alyva - Anglys
CONVERSION BURNERS — gazo ir alyvos. VANDENS TAN
KAI — gazo ar elektros. Šaldytojai (air conditioners) vasarai ir 
žiemai. Krosnys “Gumey“ — gazo ar elektros. Šaldytuvai — 
gazo ar elektros. Visų rūšių remonto darbai.

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

Savininkai ZALECKIAI
Telefonas HA. 1623.

Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas.

WELLAND, Ont
Apylinkės valdyba dėkoja visiems at

silankiusiems i bendrą Naujų Metų su
tikimą. Sis jūsų gausus atsilankymas 
pataisė mūsų silpną piniginę padėtį.

Nuoširdžią padėką reiškiame dirbu
siems be atlyginimo: P. Ramanauskui, 
linksminusiam puikia muziko, pp. Gu
daičiui, Jonaičiui ir Zinorčiui už parda
vinėjimą bilietui ir išdavimą gėrimu, p. 
Surkoms už paskolinimą patefono. Be 
to, pp. K. Žukauskui ir B. šoįaukai, ne
galėjusiems* dėl asmeninių aplinkybių 
dalyvauti, bet paaukojusiems tom po- 
rengimuj po $1 nuoširdžiai dėkojame.

'• 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 

valstybes“ Skandinavijoje tiesiai į Lietuvį.
• ‘ 20 svarų cukraus (bnttto) A... ... $14.00 »-

20 svatų taukų (brutto) ^5.00 ' ■
(visi mokesčiai Iškaityti).

• Siunčiame vaistus su ar be recepto. Pusė kainos pi
giau, negu siunčiant iš Kanados ir JAV., .

’ • Geras ir skubus patarnavimas. -
• Visi siuntiniai apdrausti ir garantuoti. • . ...
• BĖ MUITO SIUNTINIAI GIMINĖMS LENKIJOJE

MAZAR TRADING CO
852 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TEL. KM. 3-5520

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio

. ; Technikas.
ANTANAS- ČEPONIS

1 Taisau, peiKtfine, prUangiv or

europietiškus ir vietinius radijo apara
tus, patefonus, yisų paskirčių automa
tus. Kirtfombs or tiesiogIhės srovės 

motdfus. *'*
•• to, apimu namus pilnam instolio- 
vrmui or pakeitimui sravės, duodto 

techniškus, patarirpus. <

SEGUIN
Advokatai — Notarai

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

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

STANLEY SHOE STORE
Atlipusios rūšies moterų, voikų t* 

jotai. normclous dydžlc ir pietūs 
' EE—EEE

1438 Dundas St W. Toronto

Ti f* *■■**■»

Nauja lietuviška įstaiga 
International 

Service Bureau 
91 Roncesvalles Avė., Toronto 

Įstaigos direktorius 
A. LIPDŽIUS, 

Advokatas iš Lietuvos - Trem
tinių Reikalams Teisių 

Patarėjas.
Bendradarbis — 

WALTER C. DEAKON, 
B.A.Sc., R.P.E. 

vietos Advokatas, Notaras. 
Statybos Inžinierius.

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

— Telef. LE. 6-5613 —

i
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Sv. Jono Kr. parapijos žinios
— Šį sekmadienį per visas pa

maldas klebonas darys praneši
mą apie parapijos pastoracinę ir 
medžiaginę padėtį. Po pamaldų 
dalinamas specialus biuletenis, 
kuriame atspaudinta praėjusių 
metų parapijos apyskaitą.

— Praėjusį sekmadienį parap. 
Klebonijoje įvyko parap. komi
teto posėdis, kuriame buvo išsa
miai analizuota parap. kasa, pi
niginiai reikalai ryšium su įvyk
dyta statyba ir diskutuoti pla
nai finansinio parapijos gerbū
vio ateičiai. Nutarta parap. ko
mitetą šiems metams praplėsti, 
paskirstant jį į du padalinius: 
planavimo ir ūkinių parap. rei
kalų. Pirmasis parapijos kuni
gams talkininkaus -paruošiant 
naujus planus bei sumanymus, 
antrasis — tvarkys parapijos 
rinkliavas ir paregimus. Komi
tetas sudaromas kvietimo būdu, 
pavedant tai atlikti parran. kle
bonui. Parapijos sąskaitas tvar-

- kvti nutarta prašyti ir toliau L. 
Šalną’

— KLM D-jos šv. Jono Kr. pa
rap. skyriaus valdybos ir revizi
jos komisijos bendras posėdis 
ivyko skyriaus pirm. O Jonai
tienės bute. Padarytas praneši
mas iš metinės skyriaus veiklos. 
Metinis skvriaus susirinkimas 
šaukiamas šį sekmadienį tuojau 
po 11 vai. pamaldų parap. salė
je. Skyriaus narės ir prijaučian
čios maloniai kviečiamos skait
lingai susirinkime dalyvauti.

— Šią savaitę parapijos kuni
gai vizituoja šias gatves: Trille, 
Lansdowne, St. Clarens, Mar- 
guereita, Brock, Mechanik ir 
Lumberville.

— Pakrikštyta: Benita Irena 
Juškevičiūtė.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praeitą sekmadienį meti

niame parapijos susirinkime, 
kuriame dalyvavo per 7Q0 para
pijiečių, buvo išrinkti 60 parapi
jos atstovų, kurie greitu laiku 
susirinkę rinks parapijos komi
tetą ir pasiskirstys pareigomis 
daugeriopoje parapijos veik
loje. - -

— Apie parapijos praeitų-me
tų dvasinę, kultūrinę ir sociali
nę veiklą šį sekmadienį per šv. 
Mišias darys pranešimą parapi
jos klebonas. .

— Šį sekm. 11 vai. pamaldose 
dalyvauja Mr. Arthur Maloney 
ir po pamaldų parapijos salėje 
darys trumpą pranešimą. Šis tau 
rus vyras ir geras katalikas, 
daug nusipelnęs mūsų parapijai, 
kandidatuoja į parlamento na
rius Parkdale rajone.

— Po 11 vai. Mišių muzikos 
studijoje vyksta gimnazistams 
tikybos pamokos. Veda T. Ra- 
faelis. Tėvai griežtai įpareigoti 
į šias pamokas siųsti jaunimą, 
lankantį nekatalikiškas mokyk
las. '

— Kinas šį sekmadienį 5 vai. 
p.p.. spalvotas nuotykių filmas 
“King Salomon’s Mines” su Ste
wart Granger, Debora Kerr ir 
Rich. Carlson. Įdomūs priedai.

— Skautų kalėdinės eglutės 
parengimui praeitą sekmadienį 
buvo užleista salė visai popietei 
nemakomai.

— Ši sekmadienį atidaroma 
parapijos biblioteka. Ji yra pa
maldų salėje šalia choro patal
pos. Bibliotekoje yra virš 1.500 
lietuviškų knygų. Atidaryta sek 
madieniais nuo 10 vai. ryto iki 1 
vai. p.p.

— Ateitininkų vasaros stovyk
la tėvų pranciškonų vasarvietė
je bus liepos mėn. nuo 20 iki 28 
d. Stovyklautojų amžius — virš 
13 m. Jaunesniems vaikams sto
vykla bus ruošiama atskirai.

— Aukų - pakvitavimai bus 
baigti išsiuntinėti sausio 26 d. 
Pakvitavimai nesiunčiami tiems 
kurie pakeitė gyvenamą vietą ir 
nepranešė naujo dareso.

— Pakrikštyta: Dalė Adelė 
Vaškevičiūtė, Neris Virgilija 
Šlenytė ir Eugenijus Antanas 
Miniota.

— Ateinančią savaitę lankysi
me parapijiečius sekančiose gat
vėse: Pacific, Oakmount, Mount 
view, Aziel. Medland, Keele, 
Humberside, Abbott ir Glen- 
lake Ave.

Toronto General ligoninėje, 
Wadr D, praeitą šeštadienį Jose- 
finai Tamulėnienei padaryta ga
na sunki operacija. Gydytojų 
teigimu, operacija pavykusi la
bai gerai irligonė gerėja. J. Ta- 
mulėnicnė yra iš Wellando. Ti
kimasi, kad Toronte rasis geros 
širdies tautiečių ligonę dažniau 
aplankyti.

O» Cnt.
Auką pavergtajai tėvynei

Praslinko ne vieni metai, kaip 
sukaustyta geležiniais pančiais 
kenčia mūsų' Tėvynė žiauraus 
okupanto retežiuose; ne vienas 
brolis, sesuo paguldė galvą iš
tremtas į tolimą Sibirą už tai, 
kad norėjo laisvės savo Tėvy
nei. Kančios, erškėčių kelias mū 
sų pavergtoje Tėvynėje nema
žėja, bet kas dieną vis didėja: 
šimtai tūkstančių jaunimo tre
miami į Sibirą, naikinama mūsų 
tauta, griaunamos mūsų sody
bos, gniaužiamas lietuviškas 
žodis, žiauriausiu būdu naikina
ma viskas, kas mums šventa, 
miela, lietuviška.

Broli, sese, Tu šiandien esi 
laisvajame pasaulyjee, Tu ap
leisdamas tėvų žemę davei šven 
tą priesaiką kovoti tol, kol kel
sis Laisva Tėvynė — Lietuva. 
Mūsų broliai, sesės tęsdami lais
vės kovą pavergtoje Tėvynėje 
šaukiasi Tavęs, tiesia ranką lauk 
darni pagalbos.

Kuo šiandien gali prisidėti 
prie Lietuvos laisvinimo pagrei
tinimo? Skirk auką, aukok tiek, 
kiek esi pajėgus Lietuvos lais- 
vinimo darbui. Jokia auka šiam 
dideliam, kilniam darbui nebus 
perdidelė. .

Tautos Fondo Atstovybės To
ronto skyrius skelbia Lietuvos 
laisvinimo reikalams vaių nuo 
sausio 15 d. iki vasario 28 d.

Neuždaryk durų tam, kas pa
sibels ir paprašys aukos Tautos 
Fondui. Kiekvieno mūsų šventa 
pareiga ne tik duoti auką Lietu
vos laisvinimui, bet prisidėti 
prie šio darbo.

Ir mažiausia auka sutraukys 
kančios retežius ir atneš laisvę 
mūsų Tėvynei, jei kiekvienas 
aukosime.

TFA Toronto skyrius.
Kr. Tarybos nariai 

atvykę iš kitų vietovių ir neturį 
kur apsistoti prašomi tuo reika
lų kreiptis į T. Liet. Namų ad- 
ministrtorių V. Petraitį — Os- 
singten - Dundas gt. kampas, 
tel. LE. 3-3027.

Į Kr. Tarybos sesiją 
atvyksta JAV Liet. B-nės Cent
ro Valdybos pirmininkas St. 
Barzdukas.

Klaipėdos kr. atvadavimo 
minėjimas 

pradedamas iš vakaro: sausio 19 
d. radio “Tėvynės Prisiminimų” 
orogramoje ML Rezist. Sąjūdžio 
Toronto sk.vicepirm. Elzė Jan
kutė tars žodį, o D. Meilutė pa
deklamuos pritaikintą eilėraštį.

Sausio 20 d., sekmadienį, iškil 
mingoji dalis:

1. Visose lietuvių bažnyčiose 
ta intencija pamaldos,

2.4 vai. p.p. Liet. Namų did. 
salėje iškilmingas aktas.

Akte gen. kons. min. V. Gy
lys tars sveikinimo žodį, sve
čias iš Montrealio MLB D-jęs 
CV narys J. Kardelis pasakys 
pagrindinę kalbą, po to bus me
ninė dalis, kurią išpildys naujos 
meninės jėgos — solistai Alg. 
Vėlyvis ir Alg. Simanavičius, 
akompanuojant muz. St. Gaile- 
vičiui ir D. Meilutė deklamaci
jomis. ‘ '

Prašome visus tautiečius šio 
taip svarbaus mūsų tautai ir 
valstybei įvykio minėjime akty
viai dalyvauti, kuo skaitlingiau 
atvykti i iškilmingą aktą.

MLB D-jos Toronto sk. v-ba.
Gaisras dr. A. Pacevičiaus 

namuose
Pereito sekmadienio vakare 

dėl nežinomų priežasčių dr. Pa
cevičiaus namų II augšte užside
gė nuo Kalėdų tebestovėjusi eg
lutė, nuo kurios kilo nemažas 
gaisras apgadinęs namo vidų. 
Gaisro metu smarkokai apdegė 
ponios Pacevičienės motina p. 
Baranauskienė, kuri gydosi šv. 
Juozapo ligoninėje.

Šv. Jono Kr. Pašalp. D-jos 
valdyba, išrinkta praėjusį sek
madienį parap. salėje įvykusia
me metiniame susirinkime, pa
siskirstė pareigomis: pirm. — 
Ant. Čirūnas, vicepirm. — Pr. 
Motiejūnas, kasin. — J. Samule- 
vičius,-finansų sekr. — J. Štfei- 
tas, prptokolų sekr. — Ant. Dir
žys. Revizijos kom.: Myk. Der
vinis, Ad. Kuniutis ir Štp. Pus- 
vaškis. Susirinkimas vieningai 
pareiškė gilią padėką bu v. pirm. 
Adomui Kuniučiui, kuris per 
paskutiniuosius .du metus sėk
mingai vadovavo draugijai. Sie
kiant dar nuoširdesnio narių 
bendravimo ’ pageidauta, kad 
mėnesiniai draugijos susirinki
mai vyktų su arbatėlėmis ir kul
tūriniais parengimais.

II

BĮ šeštadienį, sausio 19 dienę
KLB Krašto Tarybos suvažiavimo proga, Toronto apyl valdyba 

Prisikėlimo parapijos salėje
RENGIA DIDELĮ VISUOMENĖS

susiartinimo balių

MONTREAL, Cue

Gros Toronto Lietuvių Orkestras “Trimitas”. 
Baliaus metu-įdomi meninė programa. 
Turtingas, bufetas ir kitos įvairenybės.

Pradžia 8 v.v. Įėjimas tik $1.00. Visus maloniai kviečia

Toronto Apylinkės Valdyba.

Dėmesio Toronto lietuviai!
Lietuviška rūbų valykla “NIDA” 

priima ir pristato išvalytus rūbus į namus. 
Be to, visi rūbų patoisymai atliekomi pigiau, negu kitur. Prašome paskambinti 

Tel. LE. 5-9086 
2078 Dundas St W. 

Savininkes JUOZAS MILIŪNAS

Ką Margis dovanos ponioms?
Žinomas Toronto liet, vaisti

nės Margis Drugs savininkas J. 
Margis (48 Roncesvalles, Ho
ward Park Ave. kampas) “Tė
viškės Žiburių” spaudos baliuje 
visoms ponioms ir panelėms 
įteiks po originalią dovanėlę.

Įdomu, kas tai bus?
“Dainos” Grupės 

prieškalėdiniame susirinkime 
pas narę M. Pocienę, susilaukė
me ir naujos narės, p. K. Butie- 
nės. Sveikiname ir linkime ma
lonaus bendradarbiavimo.

Vakaro rengimo komisija pra
nešė, kad lapkričio parengimas 
atnešė $228.81 pelno.

Tarpe laiškų iš tremites, buvo 
ir vietinis atsišaukimas Marty
no Jankaus Vaikams — Elzei ir 
Kristupui įremti — komiteto. 
Vienbalsiai nutarta skirti $25. 
Kalėdinių dovanų tremtin pa
skirta: 115 senelių po $2 — viso 
$230, virš $100 numatyta vargin
goms šeimoms ir ligonims.

Sekančiam susirinkimui už
kvietė Br. Dambrauskienė ir 
siesutė Čeponkienė, 37 Mount
view Ave., sausio 20 d., 3 v. p.p. 
Visos narės prašomos dalyvauti, 
nes bus valdybos rinkimai.

Ačiū mielai p. Pocienei už taip 
malonu susirinkimo priėmimą.

M. F. Y.
J.E. kardinolas McGuigan 

pereitą ketvirtadienį buvo gat
vėje parblokštas pravažiuojan
čio sunkvežimio. Sužeista jo ran 
ka ir veidas. Jo Em. šiomis die
nomis iš šv. Mykolo ligoninės 
grįžta į namus, kur dar turės 
gydytis keletą savaičių. ’

■>. Vyr. at-kų susirinkimas 
įvyko pereitą sekmadienį-šv. Jo
no Kr. parapijos priestato/ III 
augšte. Buvo diskutuojami veik 
los bei kuopos susicementavimo 
klausimai. Vykdant užsimojimą 
susipažinti su šio kontinento bei 
apskritai anglosaksiškojo pa- j 
šaulio katalikiškom organizaci
jom, buvo' išklausytas kun. dr. 
J. Gutausko referatsa apie New
man klubą. Tą klausimą besiaiš
kinant prieita išvados, kad nau
dinga būtų kiek arčiau susipa
žinti ir su šio didžiojo konver
tito ir kardinolo asmenybe bei 
jo mokslu. Tuo klausimu kada 
ners vėliau referatą pažadėjo 
paruošti St. Parpuolenytė.

Valdybos paruoštos veiklos 
plano gairės sukėlė tokių gyvų 
diskusijų, kad aptarus porą 
punktų, kiti klausimai buvo ati
dėti sekančiam susirinkimui.

Susirinkime pirmininkavo 
Barcevičienė, sekretoriavo 
Kaknevičius.

SLA 236 kuopos 1957 m. 
valdybą sudaro:

Pirm. — J. Strazdas, vicep.
St. Jokūbaitis, finansų sekret— 
O. Indrelienė, sekr. — H. Chve- 
dukas, ižd. — K. Butienė.

Šiais metais iŠ valdybos pasi
traukė buvęs vicepirm .L. Vek- 
teris ir ilgametė iždininkė M. F. 
Yokubynienėv dėl vyro ligos.^

V-ba neteko kruopščios iždi
ninkės, kuri taip rūpestingai 
tvarkė piniginius reikalus. Jei 
įvykusiuose susirinkimuose gal 
kuris v-bos narys ir neturėdavo 
ypatingo ko pranešti susirinki
mui, tai p. Yokubynienė visada 
iš savo veiklos taip įdomiai ir 
aiškiai rasdavo ką painformuoti.

Praeitą sekmadienį įvykusia
me mėn. narių susirinkime pa
gerbtas atsistojimu prieš Kalė
das miręs kuopos narys a.a. J. 
Indrelė.

Serga kuopos nariai: J. Yoku- 
bynas. J. Ramoška ir J. Gimbu- 
tis (Oakville).

p

ŠĮ PENKTADIENĮ, sausio mėn. 18 d. 6 vai. vak. 
šv. Jono Kr. parapijos salėje Toronto Šaulių klubas 

, rengia linksmą 

pobūvį - šokius
• ' -r

Veiks pilnas bufetas. Bus turtinga laimės dėžutė (visi pilni b i- 
lietai). ’ . Įėjimas 50^.
Maloniai prašome visų atsilankyti į mūsų šaulišką pasilinks
minimą ir tuo paremti šaulius.

Šaulių Klubo Valdyba.

TL šeštad. Maironio vardo pr. mokykla kviečia visus atsilan
kyti į- SAUSIO 19 d., ŠEŠTADIENĮ, 8 v. v., rengiamą linksmą

vakara
ŠV. JONO KR. PARAPIJOS 

SALĖJE.
Veiks turtingas bufetas. 

Gros geras orkestras.

Pelnas skiriamas šeštadieninės 
mokyklos reikalams.

Tėvų Komitetas.

Šaudymo pratimai
Šauliai ir šaulės ir visi norin

tieji dalyvauti sausio 20 d. To
ronto Šaulių klubo mėgėjų šau
dymo pratimuose iš orinių šau
tuvų, registruojasi tel. LE.3-4370 
pas J. Jasiūną iki šeštadienio, 
sausio 19 d. ■

Šautuvais ir šaudmenimis bus 
aprūpinti vietoje.

Dalyvaujantieji renkasi sek
madienį 2 vaL p.p. į šv. Jono Kr. 
parapijos salęjų •

Prisišaudę pratimuose galės 
dalyvauti šaudymo varžybose, 
kuriose bus skiriamos vertingos 
dovanos. Šaulių klubo v-ba.

Kūr.-Sav. met. susirinkimas 
įvyko sausio 6 d. Liet. Namuose. 
Pirmininkavo prof. dr. A. Zub
rys ir sekretoriavo A. Pabedins
kas, skyriaus veiklos apžvalgą 
padarė pirm. St. Banelis, o ižd. 
St. Čepas pateikė piniginę apy
skaitą.

Per praeitus metus skyrius su
ruošė du pobūvius su trumpo
mis meninėmrs programomis ir 
turėjo didelį pasisekimą. Reikia 
pasidžiaugti Toronto . visuome
nės savanoriais dideliu palanku
mu, nes tik jai remiant skyriaus 
užsimojimus, Sudaroma galimy
bė paremti Vokietijoje pasiliku
sius mūsų laisvės kovų invalidus 
ir vargan patekusius kūrėjus - 
savanorius.

Praeitais metais turėta $840,20 
pajamų ir $429,20 išlaicjų. Be 
pelno iš parengimų, $174,39 gau
ta iš rinkliavos, darytos kariuo
menės šventės proga prie šv. 
Jono Kr. ir Prisikėlimo ,bažny- 
čių, $50 gautą-.iš Toronto-,apyl.- 
v-bos šventės—-proga suruošto 
pobūvio pelno, $1-0 -auka sava
norių bičiulio N. N. (pavardės 
prašė neskelbti) ir $30 nario 
mokesčio. Žymesnės išlaidos: 
$277,30 pasiųsta į Vokietiją, $70 
suteikta pašalpa vienam sky
riaus nariui, esančiam sanatori
joje, $20 M: Jankaus šeimos fon
dui, $25 Lietuvių Nartių serui ir 
nežymi suma ein. .reikalams.

Naujai miesto rotušei statyti 
numatyta vieta, vad.- Civic Squ
are, tuoj aus bus pradėta valyti. 
Bus nugriautas Shea’s kino te
atras, Purdy Mansei ir Variety 
Hotel. Tam jau paskirta $24.125.

Otava. — Premjeras St. Lau
rent paskyrė keturis naujus se
natorius. Visi jie liberalų parti
jos veikėjai. Senate dabar yra 
81 senatorių liberalų, 5 konser
vatoriai ir 2 nepriklausomi. 14 
vietų yra neužimtos.

Visuotinis susirinkimas, pa
reiškęs skyriaus valdybai padė
ką ūž« praeitų metų sėkmingą 
veiklą, šiems metams priėmė šį 
darbų planą:

1. Surengti ■ ne mažiau dviejų 
su programomis parengimų,

2. Padidinti nelaimės atvejais 
skyriaus nariams šelpti fondą,

3. Kartą į metus — kariuome
nės šventės proga, prie bažnyčių 
padaryti rinkliavą laisv. kovų 
invalidų ir vargan patekusių kū
rėjams - sąv. šelpti.

4. Tęsti Vokietijoje pasiliku
sių 1. k. invalidų ir vargan pate
kusiu kūr. t sav. šelpimą,

5. Tirti sąlygas įsigijimui ūkio 
ar vasarvietės, kur skyriaus na- 
riaigąlėtų vasaroti ir, reikalui 
esant, nuolatiniai apsigyventi.

Atitinkamam objektui parink
ti išrinktas žinomas statybinin
kas kūr. - sav. A. Pabedinskas, 
kuriam bendradarbiaujant su 
valdyba, pavestą eiti prie suma
nymo įvykdymo.

Slaptu balsavimu skyriaus vai 
dyba perrinkta ta patf; St. Ba
nelis — pirm., St. Čepas — ižd.; 
K. Aperavičius — sekr. Revizo
riumi vienbalsiai .išrinktas St. 
Kviecinskas. Bs.

Padėka
Lapkričio 26 d. mano vyrą Jonę išti

ko didelė nelaimė — priepuolis, pagul
dęs jį ilgesniam laikui — ligoninėje iš
buvo 22 dienos, o dabar namuose dar 
vis turi ilsėtis ir stiprėti.

Pirmomis dienomis itin buvo sunku 
susigyventi su mus ištikusiu netikėtumu 
ir čia patyrėme, o ypač oš pajutau, kaip 
labai daug gerų žmonių y^a, kurie mū
šų nelaimę-taip širdingai atjautė. Iš toli 
laiškais, išbarti telefonu ir asmeniškais 
lankymais, mus abu guodė, linkėjo grei
tos sveikatos,, siūlė savo paslaugę, pa- 

.oalbg f / . . ,

. Šia proga, noriu Jšreikšti męno vyro 
ir savo širdingiausią padėką visiems, 
kos tik mus teikėsi atsiminti. Ypatingai 
ačiū Sv. Jono Kr. parapijos klebonui 
kun. P .Ažubaliui, Prisikėlimo parap. 
Tėvui Pauliui, OFM, už dažną atsilan* 
kymą. "Dainos" Grupei, Liet. Kat. Mot. 
D-jos Prisikėlimo parap. skyriui ir Treti
ninkėms už gražios kalėdines dovanas.

VLIKo pirm. gerb. p. J. Matulioniui, 
kuris Jr labai mažai laiko turėdamas, 
rado valandėlę abiem atvejais aplanky
ti. Ponams A. Pabedinskui ir Strazdui už 
pagalbą susisiekime, na, ir maloniam ’ 
Dr. A. Volodkoi, kuris kaip tikros šei
mos bičiulis tarpininkauja ištisai ligos 
eigoje. Mario F. Yokubynienė.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė II o., 
'kartu ar atskirai, su ar be baldų. 28 Oak 
mount Rd. Tel. RO. 6-6023.

Klaipėdietė 22 metų amž., 169 cm. 
augŠčio, blondinė, nori susirašinėti dėl 
laimingos ateities gyvenimo su negir- 
tuokliu ir geros širdies lietuviu, tarp 25- 
36 metų amžiaus. Rašyti lietuviškai su 
fotografija: Miss Barbara Fuhrmann, 
Morton Bank Hospital, N r. Keighley, 
Yorks, England.

Dėkojame mieliems drougoms-ėms, o 
ypatingai sesei T. Bildienei tiek daug 
rūpinusiai mono sirgimo metu; dr. Jonui 
Yčui už didelį rupestingumg mano nėš
tumo ir gimdymo metu, kun. kleb. P. 
Ažubaliui už oplankymg ir pakrikštiji- 
mg kūdikio; St. Ceponiener, G. Kak- 
nevičienei už oplankymg, gražias gėles 
ir dovanas. Už dovanas šv. Jono Kr. 
par. kot. moterims, p. S. Stonkienei, p. 
O. Jonaitienei, p. O. Kuniutienei, p. Ai- 
žinienei Al. OI. Gorben, pp. Vanagams; 
krikšto tėvams — op. L. L. Rudaičiams, 
E. M. King, O. Z. Stasiuiioms, pp. Venfc- 
lovaičioms, pp. Dargioms, Mrs. & Mr. 
Hah, Miss Peetro, Mr. & Mrs. Kofwoit 
ir visiems krikštynų dalyviams už jūsų 
otsilonkymg ir brangios dovanos tikras 
nuoširdus očiu.

Mykolas k Adelė VoiMaL

LIETUVIŲ AKADEMINIS SAMBŪRIS 
kviečia visą Montrealio lietuviškąją visuomenę į 

puošnų ir linksmą

' ŠOKIŲ VAKARĄ.
Svečiai turės progos pamatyti ir išklausyti įvairių ir linksmą 

PROGRAMA.
JĄ ATLIKS: Modernous šokio šokėja BIRUTĖ VAITKŪNAITĖ,

Dramos aktorius LEONAS BARAUSKAS,
Pirmą kortą debiutuojantis "akademinis" kvartetas /kvarteto da
lyviai paaiškės vakaro metu/, 
Sambūrio humoristinio laikraščio KOČĖLAS redakcinis kolekty
vas ir kt.

Vakaro metu veiks gausingas /gėrimais ir užkanda/ Bufetas. Svečių dėmesį 
norime ypatingai atkreipti į tikrai turtingų ir vertingų LOTERIJĄ, kurtoje —’ 
tarpe kitų fantų — bus sekančių menininkų originalūs paveikslai: Telesforo 
Valiaus, Viktoro Petravičiaus, Juozo Akstino, Vyt. Remeikos ir Kazio Veselkos.

Šokiams gros visiems žinomas ir visų mėgiamas BROLIŲ LAPINŲ orkestras.

• Šokių vakaro data: 1957 metų sausio mėn. 19 d., šeštadienį.
• Vieta: 1474 St. Catherine St. East, Intern. Firefighters Assn, /buvu

sioj Policijos/ salėje.
• Pradžia: 7 vai. 30 min. vakaro.
• Irimas: 1 dol. 25 cent. Studentams ir moksleiviams — 1 dol.

Visos vakaro pelnas skirtams VINCO KRĖVĖS vardo literatūr. premijos fondui.

Metinis bažnyčios komiteto su' praėjo gyvoj, ir darbingoj nuo- 
sirinkunas, kaip buvo nutartą 
paskutiniame ■ komiteto susirin-' 
kime, įvyks ketvirtadienį, sau
sio 17 d., 7 vai. >v., klebonijoje. 
Bus svarstoma praėjusių ^nętų 
apyskaita, naujo 'komiteto nario 
rinkimas ir 1.1.

KLK Moterų D-jos visuotinis 
narių susirinkimas įvyks sausio 
27 d., Sekmadienį, 12 v. AV pa
rapijos salėj, tuoj po pamaldų. 
Paskaitą skaitys p. Gabaliaus- 
kienė. Visos narės ir nenarės 
kviečiamos dalyvauti.

Šv. Jono liuterionių bažnyčio
je, 3594 Jeanne Mance ir Prince 
Arthur gt. kampe, sausio 20 d., 
12.30 vai. p.p., liet*’v'-i pamal
dos. Kun. dr. M. Kavolis.

Norintiems istoti į skautus ar 
vilkiukus. Montreal’o Skautų 
Tuntas skelbia, kad šiuo metu 
priimami kondidatai į skautus ir 
vilkiukus. Į vilkiukų būrelį gali 
įstoti vaikai tarp 7 ir 11 metu 
amžiaus. Į skautus priimami 
vaikai tarp 12 ir 15 metų. Tėvai 
prašomi savo vaikus paraginti 
įstoti į skautų sąjungą ir juos 
įregistruoti pas J. Piečaiti, tel. 
RA. 2-4449 arba V. Pauliu, tel. 
RA. 1-9648. /

s. S. Naginionis, Tuntinink.
Inž. K. Astravas skaitys pa

skaitą tema: “Naftos pramonė ir 
ateities automobilis” lietuvių in
žinierių (PLIAS) Montrealio 
skyriaus susirinkime sausio 21 
d., pirmadienį, 8 v.v. Vytauto D. 
klubo patalpose 2159 St. Cathe
rine St. E.

Visi kviečiami dalyvauti, ku
riuos domina auto mašinos pa
žanga ar naftos pramonės akci
jos (stocks).

‘‘Tauro” sporto klubo šokių 
vakare, sausio 26 d. ugniagesių 
salėje, kaip teko patirti, bus ši 
programa: skambins gabi Kar
delienės piano klasės mokinė 
Aneliūnaitė. dainuos Stravins- 
kaitė - Paškevičienė, akompo- 
nuojama V. Judzentavičiūtės 
skambins M-lio konservatorijos 
mokinys Keturka, klarnetu so
lo pagros A. Ambrozaitis, da
bartinis M. choro dirigentas, jau 
Lietuvoje pasižymėjęs klarne
tistas.

Bendruomenės choro metinis 
narių susirinkimas sausio 12 d.

LIETUVIS

BATSIUVISi

1050 DUNDAS ST. /prie Crawford/

Vyr. pusp. ir kulnys nuo $2.65
Mot. pusp. ir kulnys nuo $1.75

taikoj. Susirinkime dalyvavo ir 
M. seimelio prezidiumo ..pirmi- 
pinkas, kuris choristams pasakė 
padrąsinančių žodžių ir pasiūlė 
chorui įsijungti' Į seimelio 'Meno 
Globos komitetą, kuris chorą 
remtų ir propaguotų ir tvarky
tų choro pajamas savo nuožiūra. 
Choristai plojimais palydėjo pa 
drąsinančius pasiūlymus, tačiau 
vėliau išdiskutavę, nuo pasiūly
mo atsisakė. Į naują valdybą iš
rinkti: Vaišvila. Norkeliūnienė, 
Murauskas, Salalytė ir Kačer- 
gius. Kandidatais liko: Rusinąs 
ir Ražanas.

Mažosios Lietuvos minėjime, 
kuris įvyko sausio 13 d. D’Arcy 
McGee salėje, labai įdomią ori
ginalią ir šviežią savo mintimis 
bei įvykių eigos komentavimu 
paskaitą skaitė prof. dr. Pakš
tas. Prelegentas siūlė išeivijoje 
išeiviams vietoj kokio komiteto 
sudaryti savo pilną egžilinę vy
riausybę. Lietuvybės vagonas 
turėtų būti kabinamas prie to
kio traukinio, kuris' turi garvežį 
- lokomotyvą. Tokiais trauki
niais Europoje po'tam' tikro lar 
ko būsianti Vokietija ir ypač 
Lenkija. Su jomis tad reiktų iš . 
anksto susitarti. “Dypukai” tu
rėtų išsivaduoti iš netvarkos dr 
nukreipti savo akis į augštus 
idealus, kurie visus įpareigoja. \ 
Maž. Lietuvos kovotojai yra tik
riausi Lietuvos jūros sargai, o be 
jūros tauta neturinti ateities. V 

. Meninėje dalyje pianinu skam 
bino V. Judzėntavičiūtė. baladę 
apie tris brolius žveiuš ir'-ių sp- 
;eri įspūdingai paskaitė M. Si- 
niūtė, o eilėraštį apie jūrą jaus
mingai padeklamavo M. Tau- 
teraitė. M. Bendruomenės cho
ras padainavo keturias dainas.

Minėjimas, kuriame bttvo' apie 
250 dalyvių, baigtas T?himnu.

“Lietuva okupacijoje”. Tokio 
vardo Alšėno straipsnį sausio TO 
d. išspausdino “The Gazette”. 
Jame apžvelgiama visa Lietuvos v 
istorija iki pat sovietų okupaci
jos. Straipsnis baigiamas buv. 
TAV prezidento ir dabartinių 
senatorių nareiškimais. kad Lie
tuva ir vėl turi pakilti, nes ji 
dar nemirė, dar gyva. Laiškų 
skyriuje straipsnis patalpintas 
pirmoj vietoj.

Reikėtų radijo valandėlės. Vis 
dažniau pasigirsta balsų Moht- 
realio lietuvių tarpe. Tokias va
landėles jau nuo seno turi vo
kiečiai, lenkai, italai, Ukrainai, 
vengrai, rusai, žydai, graikai ir 
kiti. . J. P. ’

Montrealis. — Marie Dionne, 
viena iš garsiojo Kanados pen- 

j ketuko, pernai atidariusi gėlių 
i krautuvę, ją’ vėl uždarė. Nebu- 
į ve pasisekimo ir ji turėjusi 25 
I tūkstančius’ dolerių nuostolio.

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve " LI T A S

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.' Norkeliūnas, RA. 7-3120. Ved. D. Jurkus, HE. 4280


