
Lietuviu, ghetto
Dar neseniai garsėjo Europoje žydų ghetto. Jų pradžia siekia 

viduramžius. Hitlerio atkurtieji ghetto buvo tikros pasmerktųjų 
stovyklos, izoliavusios žydų grupes iš gyvųjų tarpo. Tokio tipo 
ghetto, žinoma, visas kultūringasis pasaulis pasmerkė, o patys 

žydai savo atsiminimuose juos pavaizdavo su visais baisumais.
Yra betgi kito tipo ghetto, kurio žydai niekad neatsižada, 

ypač tie, kuriem savitas gyvenimas yra už viską brangesnis; tai 
laisvasis '“ghetto” — be;sargybinių, be spygliuotų vielų ir be 
baimės dėl rytojaus. Tokio tipo ghetto žydai niekad neatsižada, 
kol jie pasilieka žydais. Kur jie begyventų, visur susidaro grupės 
su savo šventovėm, mokytom, chorais, laikraščiais, verslu ir t.t. 
Jie netgi didmiesčiuosee stengiasi susimesti į atskirus rajonus 
ir jiems duoti savitą veidą. Ir tai jie daro jau ištisus šimtmečius. 
Juk nė vena tauta pasaulyje nėra taip išblaškyta ir tiek persekio
ta kaip žydai. Nežiūrint viso to, jie savo ghetto dėka išliko gyvi 
su savo visu kultūriniu lobynu ir sugebėjo tą svetimą žemės 
kampą, kuriame apsistojo, padaryti savu. Pastebėtina ir tai, kad 
jų ghetto laisvajame pasaulyje mokėjo išląikyti pusiausvyrą tarp 
visiškos izoliacijos ir savęs praradimo gyvenamo krašto aplin
koje.

Kanadoje ir JAV yra žinomas ir kitokio varianto ghetto — 
hutteritų. Jie atsikėlė 1918 m. iš Rusijos į JAV, o iš čia — į Ka
nadą, Albertos, ManitObos ir Saskatchewan provincijas. Pradžioj 
jų tebuvo 400, o dabar apie 10.000. Jie gyvena vienuolių gyveni-, 
mą: turi tik bendruomeninius ūkius, gyvena bendruose namuo
se, naudojasi ta pačia bendra virtuve. Jie turi savo religiją, savo 
mokyklas ir visiškai savitą, asketinį gyvenimo būdą. Su aplinkos 
žmonėmis jie nebendrauja, į kariuomenę neina, feder. mokesčių 
nemoka. Iš pat mažens jie auklėjami pasitenkinti tiktai sava ap
linka. Tai uždaro tipo ghetto, kuris laiduoja jų plačios giminės 
ne tik išlikimą, bet ir augimą. Tai valstybėlė valstybėje.

O kaip gi su Lietuva Amerikos žemyne? Lietuvių čia priskaij 
, tomą virš milijono. Vien Kanadoj esame tuo tarpu gausesni už 

hutteritus. Visdėlto apie lietuvių gausėjimą niekas nekalba; visų 
rūpestis — kaip ilgai išliksime? Ir tai ne be pagrindo. Jeigu mū
sų “ghetto” būtų kur nors Manitobos ar Albertos plotuose, kur 
galima izoliacija, ir mes kalbėtume ne apie išlikimą, o apie au
gimą. Tapti mums tokia sala neįmanoma; gyvenant daugiausia 
miestų skruzdėlynuose reikia norint nenorint tapti viso krašto 
bendruomenės dalele. Čia tad ir kyla problema, su kuria tenka
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Neaiškumai neaiskė j a
Jungtinėse Tautose vis dar' 

kalbama apie Egiptą. Jos uoliai i 
svarsto izraelitų atsitraukimą. 
Kad toks uolumas būtų buvęs 
parodytas Vengrijos reikale, bū
tų gal ir kitaip išėję. Vengrijos 
rikalu žmonės skaičiuoja, kad 
jau yra priimta net II rezoliu
cijų- L - .

Rašo J. M. ŠIUGŽDA 
iš Niujorko

arba sumažinti apsiginklavimą 
ligi minimumo Amerika, mes vi
si tikime. Vakarų pasaulis mato 
apsiginklavime naštą, mato kiek 
išeina tam pinigų;' kiek išeina 
energijos ir tikratį^kįd tuos pi-

jiems nusiplauti rankas... tra
gedija vengrų sukilimo ir buvo 
ta, kad Vakarai nepanorėjo nie
ko daryti... Iš moralinės pusės 
žiūrint, Vakarai pasielgė su Ven
grija negražiai... įvykiai paro
dė, kad Vakarų valstybės ir JA 
V-bės nepalaikys ir ateity anti
komunistinių revoliucijų...”

i
turitapti savai C?imusieSsT3efuvoje 

atsineštinis pasaulis yra visada mielas ir nesunkiai duodasi išlai
komas. Čia gimusięms savesnis yra vietinis pasaulis su visa jo 
galvosena, ir tėvų atsineštasis pasaulis sunkokai duodasi apčiuo
piamas.. Pirmieji yra daugiau linkę užsidaryti savo lietuviška
jame “ghetto”, antrieji — iš jo pasitraukti, įsitaisyti vietiniame 
gyvenime ir tuo išvengti dvilypio pasaulio, kuris nevisuomet 
lengvai duodasi derinamas.

Ir viena ir kita linkmė veda betgi nuskurdimo keliu. Užsi
darantieji senajame savo pasauly užsidaro ir nuo gyvenamo 
krašto lobynų, o paneigiantieji atsineštinį tėvų lobyną praranda 
pagrindinį raktą į savąjį dvasios turtinimą. Mūsų sąlygose būti
nas yra toks “ghetto”, kuris pajėgia išsaugoti lietuviškąjį lobyną 
ir kartu neužkerta kelio įsijungti į gyvenamo krašto tėkmę. Mū
sų “ghetto” turi būti sintetinis, jungiąs abu pasauliu. Šis bruožas 
mums nebuvo svetimas ir Lietuvoje, kur rytų-vakarų įtakos ver
tė mus savito gyvenimo neapleisti ir kitų kūrybos nepaniekinti. 
O ir čia būdami turėtume gyventi tuo plačiuoju akiračiu, ku
riame būtų įmanoma dviejų pasaulių pusiausvyra. Pr. G.

dino “Egipto Hitleris”. Jis įkū
ręs totalitarinį vienos partijos 
režimą, k uris jam garantuoja 
99,9% gyventojų balsų; pagro
bęs Suezo kanalą, laužydamas 
tarotautines sutartis, panašiai 
kaip Hitleris pasielgė Su Reino 
kraštu; jis vejąs iš Egipto izra
elitus, pasilikdamas jų turtus; 
dabar nusavinąs svetimų valsty
bių bankus, pavartojęs naują 
terminą — “egiptinimą”; pasi
ryžęs ir toliau mažinti Vakarų 
įtaką.

Pasiūlymai nusiginkluoti
Jau nuo seno eina kalbos dėl 

nusiginklavimo. Siūlo nusigink
luoti Amerika, siūlo ir bolševi
kai. Kad visai rimtai siūlo nu
siginkluoti visoms valstybėms

Savaitės įvykiai
Eisenhoweris pradėjo naują prezidentavimo kadenciją naujų 

grėsmių ženkle.. Su Vengrijos sukilimu dar šiaip taip rusenusi vad. 
“Ženevos dvžtsia” galutinai dingo. Sovietinė ekspansija, kuri ban
dė kurį laiką dangstytis taikos dvasia, vėl parodė savo ragus, ypač 
Vid/ir ToL Rytuose. Viso to akivaizdoje prez. Eisenhoweris pa
skelbė naują savo planą — pasipriešinti sovietų įtakai Vid. Ry
tuose, jei reikės, net ir ginklu. Sovietai į tai reagavo jautriai: 
pasikvietė talkon komunistinę Kiniją ir pasmerkė Eisenhowerio 
planą, pareikšdami, kad jis esąs JAV imperializmo išraiška ir kad 
sovietai nenustosią siųsti savo#----- ---------------------- -----------
nagalbos Vid. Rytų kraštams, j kuris taip pat nusikaltęs pana- 
Dėdamiesi taikos šalininkais, so- ? šiais darbais.
vietai vis išranda naujų pasiūly-į Vengrijos kom. vyriausybė iš- 
mu nusiginklavimo srityje. Pas-' vijo britų karinį attache pulk. J. 
kutiniame savo pasiūlyme JAV. Cowley; esą jis aktyviai prisidė- 
Bulganinas pareiškė sutinkąs, ies prie sukilimo ir rinkęs in-'- 
svarstyti demilitarizuotų tarpi- formacijas.

__r_______ , 1 Jugoslavijos vyriausybė isakė
V. Europos". ;Tuo reikalu ameri- išvykti’Albanijos atstovybės II
nių kraštų juostą, skiriančią nuo 

kiečiai, gana nevieningi šiame 
klausime, pradėjo privataus po
būdžio pasitarimus su sovietais. 
Stebėtojų nuomone, tai sovietų 
manevras sulaikyti JAV karinių 
bazių galimą praplėtimą Vid. 
Rytuose. Kaip ten bebūtų, JAV 
vadovaujančiuose sluogsniuose 
ima vyrauti nuomonė, kad de- 

1 militarizuota tairpinė sritis V. 
Europoj vra priimtina ir kad ta 
linkme bręsta antras Eisenho
werio planas. Pagal ji, vaka
riečiai turėtų pasitraukti iš ati
tinkamoj V. Europos dalies ir 
grįžti jon sovietų puolimo atve
ju. Tuo būdu JAV būtų įparei
gotos kariauti prieš sovietus. 
Šiam planui pritaria ir Š. Atlan
to Sąj.. vadas n. L. Norstad.

Jugoslavijos vyriausybė isakė

sekretoriui už tai, kad Albanija 
anksčiau iškraustė Jugoslavijos 
atstovybės I sekr. S. Vucic.

Atėmė bankus
Egipto Nasseris britams 

prancūzams vėl kirto smūgį 
valstybindamas jų bankus, 
draudos ir prekybos bendroves. 
Tai rodo, kad Egiptas yra galu
tinai pasiryžęs atsikratyti britų 
- prancūzų įtakos, nors nevengia 
sovietinės, kuri skverbiasi drau
ge su jų parama ir ginklais. Dėl 
Eisenhowerio plano Nasseris dar 
nėra aiškiai pasisakęs. Laukia 
kaikurių paaiškinimų. Saudi 
Arabijos karalius su 65 palydo
vais ir keliais sukvežimiais do
vanų išplaukė tartis su prez. Ei-

ir 
su- 
ap-

KLB 111 Krašto 1 arybos 1 sesija
’ Kanados Lietuvių Bendruo

menė žengia tvirtais žingsniais 
pirmyn. Kaip retai kuriame 
krašte, nesant jokių trukdymų 
iš šalies, gana gražiai sutariant 
viduje, KLB organai jau yra vi
sų pripažįstami centriniai orga
nai, pasiėmę visą bendrųjų lie
tuviškųjų reikalų naštą. Bend
ruomenės Krašto Tarybos sesi
jos dėl to -įgauna vis daugiau 
reikšmės. Aptartinų reikalų at
siranda -vis daugiau ir daugiau. 
Krašto Taryba, norėdama juos 
visus pasvarstyti bei įsakmiai 
išspręsti, turėtų savo sesiją už
tęsti bent porą savaičių. Deja, 
Tarybos nariai tegali užtrukti 
tik porą dienų. Taryba visdėlto 
suranda atsakymą į visus klau
simus. Jų dalis nebūna suformu
luoti, bet yra matomi iškilusių 
klausimų sprendimuose. Ir šiai 
KT sesijai būtų buvę ką svars
tyti ir daug ilgiau, tačiau esmi
niai klausimai buvo atsakyti ir 
per tą trumpą poros dienų sesiją 
— sausio 19-20 d., pereitą šešta
dieni ir sekmadienį, Toronte, 
Prisikėlimo parapijos muzikos 
studijoje. Atsakyti buvo kad ir 
netiesioginiai. Naujiesiems KLB 

. centriniams organams neaiškių 
klausimų, atrodo, nebus likę.

ankstyvesnės KV priimto ženk
lelio nutarta nedaryti, nors pri
pažinta $100 premija išmokėta; 
kad kartu su latviais ir estais 
išleista brošiūra “The Greatest 
Tyrant”; kad su JAV LB GVald.

(Nukelta-į 2 psl.)

ti atstovais).
Sesiją atidarė trumpa sveiki

nimo kalba Kr. V. pirm. B. Sa
kalauskas. Kun. dr. J. Gutaus
kui perskaičius invokaciją pir
mininkas valdybos vardu pasiū
lė prezidiumą ir komisijas. Ta
ryba viską patvirtino: prezid. K. 
Andriuškevičius, K. Grigaitis ir 
J. Mikšys; sekr. V. Aušrota’, J. 
Jasinevičius ir L. Skripkutė; no
minacijų komisija: Aug. Kuolas, X , ----
P. Lelis ir Pr. Rudinskas; man- j pirmininkai dr. J. Sungaila ir K. 
datų k. — A. Banelis, V. Apera- Grigaitis, reikalų vedėjas inž. 
vičiūtė ir J. Cicėnas; rezoliucijų P. Lelis, sekretorius dr. S. Če- 
k.: J. Kardelis, A. Šapoka ir G. į pas, iždininkas G. Šernas, nariai 
Šernas. ‘“

Kr. V. pasiūlyta darbotvarkė 
priimta be pataisų, tik organų 
rinkimą iš 11 punkto atkeliant 
į 8 punktą.

Žodžiu sveikino: gen. konsu
las min. V. Gylys, akcentavęs 
visų liet, jėgų sukaupimo rei
kalą su JAV LB Centro Valdy
bos pirm. St. Barzdukas, aptaręs 
ta proga bendruosius kaimyni
nių bendruomenių reikalus bei 
glaudaus bendradarbiavimo rei
kalą. Raštu sveikino: VLIKo 
pirm. J. Matuliortis, Dipl. Šefas 
min. St. Lozoraitis, JAV Rytų 
apygardos, D. Britanijos, Vokie- 

•tiios, Prancūzijos ir Argentinos 
Sesijoje buvo 4 posėdžiai — LB pirmininkai, o sekmadienį 

du šeštadieni ir du sekmadienį, dar Kanados Valst. liaudininkų 
šeštadieni buvo posėdžiauta nuo - varpininkų suvažiavimas, vy
li vai. rvto iki 7 v. v., tik su 
pusvalandžio pertrauka prieš
piečiams, o sekmadienį posė
džiauta nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. 
p.p., su pertrauka pamaldoms. 
Dalyvių buvo 27 rinkti KT at
stovai, 8 apylinkių valdybų at
stovai (1 atvyko tik sekmadie
ni) ir 3 Krašto Valdybos nariai 
(kiti buvo kandidatavę ir išrink-

NAUJOJI KLB KRAŠTO 
VALDYBA 

pasiskirstė pareigomis: 
Pirmininkas V. Meilus, vice-

j. Mikšys, J. Simonavičius ir V. 
Vaidotas.

A. DEVENIENt,
Vykd. Tarybos pirm., atsiliep
dama į “Dirvos” pastabas, per 
ELTOS biuletenį praneša tebe
santi V. Vokietijoje, tebeinanti 
pareigas ir laukianti naujo VT 
pirmininko, kuriam galėtų per
duoti pareigas.

kęs čia pat Toronte.

Vykd. Tarybos sudarymo rei
kalas įklimpo. J. Lanskoronskiui 
jos sudaryti nepasisekė ir jis -iš
važiuoja atgal į Europą dar šią 
savaitę. Kas bus pakviestas su
daryti Vykd. Tarybą, o gal bus 
apsistota ties kuriuo kitu persi
tvarkymo projektu,, tuo tarpu 
dar neaišku.

Apse Kr. Valdybos veiklą pra
nešimus pradėjo pirm. B. Saka
lauskas. Aptardamas valdybos 
bei ios organų veiklą p. pirm, pa 
brėžė, kad su jau pasireiškian
čiomis negerovėmis mes sėkmin
gai galime.kovoti tik visos Bend 
ruomenės rėmuose. Apžvelgda
mas KV darbus paminėjo, kad

PABtGO SOVIETŲ 
GYDYTOJAS

Iš sovietų laivo Londoneiš sovietų laivo Londone pa
spruko gyd. A. F. Biriukov ir 
paprašė politinės prieglaudos 
teisės. Kad būtų išvengta sovie
tų agentų, gydytojas buvo ap
gyvendintas psichiatrinėj ligo
ninėj. Sovietai pareiškė protestą.

pagrindo šaukdami dėl karų ža
los, dėl kariuomenių neproduk
tingo laiko leidimo ir t.t. Ir tai 
tiesa. Bet dar didesnė tiesa, kad 
jei tu būsi silpnas, tai tave pa
vergs,
žeme sulygins. Tas atsitiko ir su 
Lietuva. Mes buvome per silpni 
savo nepriklausomybę apginti, 
bet 20 metų ištvėrėme. Jei ne
būtume turėję savo kariuome
nės, tai nebūtume sukūrę ir iš 
viso savo valstybės arba pirma 
proga jos būtume netekę.

Pasauliniu mastu išeina tas 
pats, ypač dabar, kai veikia pa
saulinio masto gangsteriai bol
ševikai. Nusiginklavimas arba 
propaganda už nusiginklavimą 
jiems yra naudinga ir reikalin
ga. Tai įeina į jų generalinius 
planus. Pacifizmo plėtimas lais
vuose kraštuose yra jų progra- 

imos dalis. Jie, eidami prie pa
saulio pavergimo žiūri, kad tas 
pavergimas įvyktų trumpiausiu 
laiku ir lengviausiomis priemo
nėmis. Jiems svarbu sumažinti 
laisvojo pasaulio nusiginklavi
mą ligi minimumo, masėse ug
dyti propagandą už taiką, kad 
jie galėtų užvaldyti pasaulį kaip 
miegantį aviną.

Kad rusai varo šitą propagan
dą už nusiginklavimą, yra su
prantama. Bet šitai nėra su
prantama, kada laisvosios vals
tybės, kurioms agresijos galimy
bės dar nėra išnykusios iš bol
ševikų pusės, daro panašius pa
siūlymus.

Mums, mažos tautos žmonėms, 
keistai artodo didelių tautų ne
mokėjimas orientuotis. Juk jos 
turi didelius štabus specų įvai
rioms sritims. Jie turi įvairių 
galimybių ir studijuoti, ir pa
tirti, ir padaryti reikalingas iš
vadas visais atvejais. Ir žiūrėk, 
kad iškrės kokį ėjimą, kad net 
koktu ir sarmata darosi. Ir ste
biesi žmogus, kaip lengvapėdiš
kai daromi pasiūlymai.

Šitokias mintis sukėlė pasku
tinis Amerikos pasiūlymas dėl 
nusiginklavimo. Koks jo tikslas? 
Neiaugi norima konkuruoti su 
bolševikais?

Rusai, vengrai ir sukilimai
Yra tremty gausi rusų (baltų

jų) spauda*. Užtenka jos ir Niu
jorke. Dienraštis “Novoje rus- 
koje -slovo” į visus pasaulinius 
įvykius atsiliepia ir juos komen
tuoja. Sausio 16 d. straipsnyje 
“Vengrų sukilimo pamokos”, ra
šo: “Daugelis Vakarų diploma
tų Vengrų tragedijos kritiško
mis dienomis buvo baisiai paten 
kinti, kad JT statutas leido

— 7 ■ m — —. ”--27; **w3t*c2——* ,
banda; tai ne paklusni pilkoji 
avelė, ne kralikas, su nuleipu-

ioweri

dj ir britų huši- 
statymė gerokai sumažinti savo
auerio-laikvs

siomis ausimis .Tauta nėra ne- kariuomenę. Jie netgi mano, kad 
pajėgi, nėra užguita, ir nėra ap- tokia demilitarizuota sritis gali
sipratusi su komunizmu. Tauta 
vra reali pajėga, nekenčianti ko-

> ir 
juo”.

Jie konstatuoja, kad tokia ko
munizmo neapykanta yra ne tik' 
Vengrijoj, bet ir Rumunijoj, ir 
Pabaltijo kraštuose, ir Rusijoj, 
nes “rusų tauta nukentėjo nuo 
bolševizmo daug daugiau, negu 
betkuri kita tauta”.

Dienraštis daro sekančią išva
dą:. “rusų tauta, lygiai kaip ir 
vengrų, lenkų gali sukilti ir gali 
pradėti griauti komunizmą”.

Čia ir prasideda abejonės. 
Klausimas ar rusų tauta dar yra 
pajėgi sukilti prieš savo bolše
vizmą; gal gi jau tikrai apsipra
to su raudonuoju jungu 
siima kaip savo “tautinį 
mą.

Jei dienraštis teisingai 
(nukelta į 7 psl.)

atsirasti ir be JAV. pritarimo. 
Šis planas betgi nėra oficialus

tave sunaikins, tave su. munizmo ir galina kovoti su ij dar než’nia ar jo šalininkai 
I laimės. Jų laimėjimas toli gražu 
nereikštų JAV traukimosi poli
tikos. Tai matyti iš naujojo biu
džeto, kuriame kariniams reika
lams paskirtos rekordinės su
mos: iš 71 bilijono 38 bilijonai, 
t.y. 63% . Trijų bombonešių — 
B-52 rekordinė kelionė aplink 
pasaulį per 45 vai. 19 min. irgi 
rodo JAV pastangas ginklavi
mosi srityje; jų lėktuvai gali nu 

bet-

ir pri- 
išradi-

mano

KAS
Hynotekinės Paskolos namų 

statybai būsiančios pakeltos iki 
6% nuo ateinančio statybos se
zono. Viešnių darbų min. Win
ters pareiškė parlamente, kad 
rangovai galėsią gauti paskolą 
20-25 namų blokams. Paskolų 
išdavimas priklausysiąs nuo 
bankų.

Socialini draudimą, atrodo, fe- 
der. vyriausybė rengiasi padi
dinti, t.y. pakelti senatvės pen
sijas ir šeimos priedus. Tai ma
tyti iš dažnų valdančios libera
lų partijos atstovų parlamente 
kalbų, kuriose jie to reikalauja. 
Kadangi ši parlamento sesija 
yra priešrinkiminė, žinovai ma
no, kad vyriausybė .tai padarys, 
juoba, kad finansų min. Harris 
esą rengiasi paskelbti $300.000.- 
000 biudžeto perteklių.

Žibalo gaminiu kainos Kana
doj, pasak prekybos min. Howe, 
nebūsiančios pakeltos. Esą ryti
nė Kanada didžiąją žibalo gami 
niu dalį gauna iš Venezuelos ir 
JAV ir tik mažą dalį iš Vid. 
Rytų.

Cukraus- kainos pakilo 100 sv. 
nuo $9.30 iki $10.10, o vietomis 
iki $10.64. Priežastis — Suezo 
kanalo krizė (žmonės prisipirkę 
cukraus bijodami karo), cukr. 
nendrių menkas derlius Kūboj.

47.514 britų iki 1956 m. lapkri-

mesti vandenilines bombas 
kurioj žemės rutulio vietoj.

Išvarė diplomatus
JAV isakė tučtuojau išvykti 

sovietų kariniam attache maj. J. 
Krylov, kuris supirkinėjęs elekt 
ronines dalis radaro įrengi
mams ir slaptas informacijas per 
JAV piliečius. Prieš 6 mėn. bu
vo išvytas pulk. Ivan Bubčikov,

jos, kuri nutarė paskiriJorda
nui $35.875.000 metinę paramą, 
kurią ikišiol duodavo Britanija. 
Tuo būdu Jordanas yra įgalintas 
nutraukti sutartis su britais.

Lci’-ij^c
Kai rinkiminiam įkaršty paki

lo antikomunistinės nuotaikos, 
kompartija pasiskubino iš kan
didatų sąrašų nubraukti nepati
kimuosius. Vienas tokių: Osub- 
ka - Morawski, socialistas. Tuoj 
po karo jis buvo premjeru, bet 
vėliau laikėsi nuošaliai ir kom- 
partijon buvo priimtas tik pas
taruoju laiku, kai iškilo Gomul
ka. Prieš pat rinkimus taip pat 
buvo uždaryta demokratinio 
jaunimo organizacija, kurioje 
spietėsi daugiausia katalikų jau 
nimas. Kompartijos gen. sekret. 
Gomulka kvietė visus balsuoti 
ir tuo parodyti palankumą jo po
litikai, kuri siekia išlaikyti Len
kijos nepriklausomybę sąjungoj 
su Rusija; kitaip Lenkija esą žū
tų. Balsavo apie 82%; kažkurio
se vietovėse — 91%.

NAUJO KANADOJE?
čio mėn. pabaigos gavo leidimus 
emigruoti ’ Kanadon. Jiems for
malumai yra labai suprastinti: 
nereikia vizų, o tik įrodymų — 
sveikatos, moralinio tinkamu
mo ir galėjimo kurį laiką pra
gyventi be valdžios paramos. 
Prieš gaudami gydytojo pažy
mėjimą, britai turi pristatyti ke
lionės b-vių liudijimą apie gautą 
vietą laive, kurių labai trūksta.

Kanados Žydų’ Kongresas — 
bendruomenė kreipėsi j Ontario 
prov. min. pirm, ir švietimo 
min. su skundu dėl privalomo 
tikvbos dėstymo viešosiose mo
kyklose, kuris buvo įvestas prieš 
11 metų. Nors tėvai gali nuo jo 
atsisakyti, bet žydų tėvai daug 
kur to nedarą vengdami išsiduo
ti. Esą kiti mokiniai imą žydų 
vaikus niekinti ir net mušti, o 
kaikurie tikybos mokytojai pa
sisaką prieš žydus, esą jie “nu
žudę Kristų”. Be to, žydų vado
vybė nusiskundžia, kad mokyto
jų seminarijose kandidatai nega
li gauti baigimo atestato, jeigu 
nėra lankę’tikybos dėstymo pa
skaitų. Jų nuomone, viešoji mo- 
kvkla turėtų būti betikybinė, 
siekianti jungti visus piliečius 
kaip tai esą demokratiniuose 
kraštuose.

• ♦
Didesne imigraciją siūlė To

ronto - Dominion banko pirmi
ninkas A C. Ashforth. Viešbuti- 
ninkų suvažiavime jis pareiškė,

kad kraštui stinga darbininkų; 
esą tai rodą laikraščių skelbi
mai. Per pastaruosius dvejus me 
tus darbininkų skaičius padidė
jęs 350.000. o bedarbių skaičius 
esąs 35.000 mažesnis nei prieš 
metus. Be to, jo nuomone, pa
skolų suvaržymas tesąs perdide- 
lio išsiplėtimo prilaikymas. Di
džiausia ūkinė problema Kana
dai ir JAV — algų infliacija; al
gos kyla pralenkdamos gamybos 
pajėgumą, šiuo metu kanadie
čiams esą reikia taupyti.

★
1.000 ateivių ieško organizaci

jos, padėjusios apmokėti jų ke
lionės išlaidas. Atvykę Kanadon 
jie dingę ir neužmokėję iki šiol 
savo skolų. Reikalas pavestas 
privat. detektyvams.

Quebeco. vyriausybė yra nu
mačiusi skirti savo provincijos 
visiems 6 universitetams $13.153. 
700. Pernai tam ji buvo pasky
rusi $7.090.267. Išviso švietimo 
reikalams 1957-8 m. numatyta 
$106.812.400. Dar niekad Que-, 
beco prov. vvriausybė nėra tiek 
skyrusi švietimui.

418 skyrybų prašymų yra ga- . 
vusi speciali senato komisija iš 
Quebeco ir Newfoundland, kur 
nėra santuokos skyrybų teismų. 
Praėjusiais metais ši komisija 
patenkinusi 356 prašymus, at
metusi 9; 14 prašymų buvo atsi
imta, 56 — atidėti.
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PLB SEIMAS
IŠTRAUKOS IŠ PLB SEIMO ORGANIACINIO KOMITETO 

PREZIDIUMO ATSIŠAUKIMO
Šiandien, kai mūsų Lietuva 

svetimųjų okupuota ir mūsų tau 
. tos valstybinė organizacija pa

versta rusiškojo komunistinio 
imperializmo tarnaite, laisvaja
me pasaulyje pasklidę lietuviai 
savo tautinę gyvybę gali išlai
kyti tik savanorišku susiklausy
mu savosios tautinės bendruo
menės ribose. Atskirų kraštų lie 
tuvių tarpusaviniams santy
kiams ir bendradarbiavimui ug
dyti, o prireikus ir viso pasaulio 
lietuvių vardu prabilti yra bū
tinas vienijantis centras. Tam 
tikslui 1958 metais Niujorke 
įvyksta PLB Seimas. Kad jis bū
tų sėkmingas, visų kraštų lietu
viai turi įsisąmoninti jo vaidme
nį ir tinkamai atlikti jo atžvil
giu tenkančias pareigas.

Atstovams rinkti tvarka bus 
paskelbta, kai tik bus priimta 
PLB laikinoji konstitucija. Pats 
atstovų rinkimas sunkumų ne
kels. Sunkumai kils dėl lėšų at
stovams į PLB Seimą vykti. 
Kiekvieno krašto lietuviai į PLB 
Seimą turėtų atsiųsti bent po 
vieną atstovą. Praktiška’ gali
mybė pareis nuo to, kiek tam 
reikalui bendrų lėšų pavyks su
daryti. Lėšų reikia ne tik PLB 
Seimui susirinkti. Jų reikia ir 
meno bei spaudos parodoms, lie
tuvių muzikos simfoniniam kon
certui ir tautinei misterijai, 
sporto šventei. Jau pats laikas 
visų kraštų lietuviams imtis vi
sų įmanomų žygių PLB Seimo 
reikalams lėšų telkti. Kiekvieno 
lietuvio tautinė pareiga kad ir 
mažu įnašėliu prisidėti. Atskiri 
asmens ar organizacijos, paau
koję PLB Seimo reikalams bent 
$100 tampa PLB Seimo Garbės 
Svečiais. Aukas siųsti Komiteto 
iždininkui A. Trečiokui (315 
Walnut St., Nekard 5, N.J., 
USA). Komitetas yra numatęs 
išleisti PLB Tjaenį, kad

nut St., New Britain, Conn, 
USA).

Sporto šventę organizuoja Niu 
jorko-Liet. Sporto Apygarda. Vi 
sų kraštų lietuviai sportininkai 
labai prašomi ieškoti galimybių 
bent atskiriems prasikišusiems 
individualinio sporto šakose lie
tuviams sportininkams šioje lie
tuvių sporto šventėje dalyvauti 
Būtų idealu, kad ne tik iš JAV 
ir Kanados, bet ir iš kitų kraštu 
dalyvautų ir grupinio sporto ko
mandos. Sporto šventės reika 
lais kreiptis į A. Vakseli. 85-09 
88th St., WoodhaVen 21, N.Y.

Tautinės misterijos pastaty
mu rūpinasi Čiurlionio ansamb
lio dirigentas muzikas Alfonsas 
Mikulskis. Kultūros Fondas yra 
paskelbęs konkursą misterijos 
tekstui parašyti.

PLB Seimas bus laisvojo pa
saulio lietuvių kūrybinhi polė
kių ir tautinio, solidarumo išraiš
ka. Padarykime ją vertą sveti
mųjų dėmesio ir pasigėrėjimo ir 
savųjų pagarbaus pasididžiavi
mo.

(Tęsinys iš praeito nr.)
Betiksliai žiaurumai

Kad priešas po ilgesnio apgu
limo paėmęs pilį ar miestą įnir
šęs išžudė visus gyventojus, ži
noma daug atsitikimų, bet mes 
žinome tik tris atsitikimus, kada 
laimėtojas priešą, tikrą ar tik 
tariamą, nuosekliai žudė, nepai
sydamas nei lyties, nei amžiaus, 
nei kaltės — Paryžiaus revolim 
rija, nacionalsocializmas- ir ko
munizmas. Visais trimis atve
jais žudynės buvo ne tik kad 
betikslės, bet dažnai priešingos 
savo tikslui.

Prieš keletą metų Londone 
teko užeiti į madame Tussand 
parodą. M-me Tussand dar jau
na menininkė m-lle Groshoįz, 
Paryžiaus revoliucijonierių bu
vo priversta daryti vaškines 
kaukes nuo giljotina nukirstų 
galvų. Vieną dieną ji gavo pa
daryti vaškinę kaukę artimiau
sios savo draugės galvos. Ji pa
darė daugiau negu kruvinos gal
vutės kaukę.. Atbėgusi į Angliją, 
ji padirbo žuvusios draugės visą 
figūrą. Ta figūra ir šiandien gu
li parodoj “Miegančios gražuo
lės” vardu. Nelengva įsivaizduo
ti tos jaunos menininkės kan
čias dirbant dažnai pažįstamų, 
net artimų ir mylimų, bet jau 
kruvinų veidų kaukes ir kartu 
galvojant, kad gal ryt, ar poryt 
ir jos galva bus tokia pat. Ir 
koks to viso buvo tikslas ir koks 
tikslas galėjo pateisinti tą ne
žmonišką žaurumą?

J Kartą dar Lietuvoj, rudosios

okupacijos metu, teko susitikti 
enyvą vokietį iš mažo Bavari

jos miestelio. Jis buvo Didžiojo 
caro metu Verduno mūšių da
lyvis, netekęs kairiosios rankos 
>irštų ir kaip * invalidas. buvo 
pasiųstas į Lietuvą, vienai že
mės ūkio žmonių grupei prieš
gaisriniu inspektorium. Tarp ki
tų įspūdžių iš savo krašto jis 
papasakojo atsitikimą, kurio 
pats buvo liudininkas.

Apylinkės b or germeister ia i 
paskelbė ūkininkams, kad kam 
trūksta darbininku galėsią gau
ti rusų karo belaisvių. Po kiek 
laiko užsiregistravę gavo pra
nešimą nurodytu laiku nuvykti 
i geležinkelio stotį pasiimti ža
dėtų belaisvių. į $totį įvažiavo 
traukinys su uždarytais gyvuli
niais vagonais.- Pradėjo atidari
nėti vagonų duris, bet iš jų nie
kas nesirodė. Sulipę į vagonus 
SS vyrai ištraukė kelis pusgy
vius belaisviusfbet su kruvinom 
lūpom. Gyvų buvo išlikę nedaug 
ir tik tie, kurie graužę savo drau 
gų lavonus. Ūkininkai išsiskirs
tė nepaėmę jų nei vieno. Ūki
ninkams reikėjo darbininkų, bet 
atvežė tik darbininkų lavonus. 
Karo metu valstybei reikėjo 
riedmenų, bet juos naudojo 
žmonėms badu žudyti.

Buvęs komunistas ir Sovietų 
Rusijoj išbuvęs 12 metų vokie
tis Albrecht, karo metu paskel
bė savo Įspūdžių knygą “Ver- 
ratene Socialismus”. Gaila, kad 
naciai ja pavertė propagandos ft

Atogrąžų vasarai ]_ 
baigiasi Brazilijos mokyklose 
mokslo metai. Šie metai atžy- 
mėtini tuo, kad pirmą kartą tu
rėjome progą išleisti savo abi
turientus S. Paulo V. Zelinos 
gimnazijoje. Iš 33-jų moksleivių 
baigusių Seserų Pranciškiečių 
gimnaziją V. Zelinoje, 16-ka 
moksleivių buvo lietuviškomsi 
pavardėmis ir jie drauge su ki
tais priėmė iš S.Paulo guberna
toriaus iškilmingai įteiktus dip 
lemus. Gruodžio 16 d. buvo be
galo graži šventė! Jos neužmirš 
nei vienas tėvas, nei viena moti
na. Kaip balti sakalai, gražūs 
savo jaunystę, čį&įugsmu .švy
tinčiomis /aknūE,Įįt(ė-visi moks
leiviai kukliai tiesė ranką pri
imdami ~ diplomą, kuris atidarė 
jiems duris į tolimesnį šviesos 
kelią.

Gruodžio 27 d. buvo paskirti 
lietuviškos mokyklos baigiamie
ji egzaminai. Juos laikė 6 moks
leiviai, nuo pat įsisteigimo lan
kę šią * mokyklą. Tik ŠEŠI... 
Juk tai taip mažai, kai jų galė
jo būti šešiolika. Bet tai yra pro
blema, kuri labiausiai vargina 
visų išeivijos kultūrininkų gal
vas. Ką daryti? Kaip įkvėpti lie 

________ _ ______ a tuvišką susipratimą vaikams, o 
V. Marijošiaus adresas: 331 Ches I svarbiausia tėvams? Pastangos

istorinio ; įvykio atminą. 
Lietuviai dailininkai’ gali ateiti 
talkon, pateikdami PLB Seimo 
Org. Komitetui žymenio projek
tą. Projektai labai laukiami iki 
vasario 28 d. Projektus siųsti 
Msgr. Jonui Balkūnui, 64-14, 
oth Rd., Maspeeth 78, N.Y.

Lietuvių simfoninės muzikos 
koncerto dirigentu yra sutikęs 
prof. Vytautas Marijošius. I pro- 

- gramos kolegiją be jo dar įeina 
prof. Kazys V. Banaitis, prof. 
Izidorius Vosyliūnas, prof. Juo
zas Žilevičius. Visi lietuviai kom 
pozitoriai prašomi talkos. (Prof

Sao Paulo liet, mokykla baigė mokslo metus
prasidėjus Į didžiausios, bet rezultatai men- riausią lietuvių kalbos

Pranešame lietuvių visuomenei, kad per
LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ

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

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

SIUNTINIUS 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 2D svarų.
MŪSŲ SKYRIAI: 105 Cannon E., HAMILTON, pas p. A. Jurai- 
tį, telef. JA. 8-6686, tuo tarpu siunčia tik vaistus ir maistą iš 
Anglijos

DARBO VALANDOS NUO 9 IKI 7.
Gyveną ne Toronte geli vaistų užsakymus bei savo sudarytus siuntinius iki 19 

svarų pasiųsti mums paltu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.

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

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

Saba - Koerting - Blaupunkt
JIE GAUNAMI GENERALINĖJE ATSTOVYBĖJE —

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

koma būdų kad tautų kylantis 
gerbūvis ’pasiektų smulkiausius 
narvelius ir tų ieškojimų pasė
koj visa ekonominė struktūra, 
kad ir nepastebimai keičiasi, to
bulėja. Niekas šiandien nesiim
tų pranašauti, kaip ta struktūra . 
atrodys po 50 ne tik po 100 me
tų. Bet ne taip yra su ideolo
gija.

Kad lengviau galėtumėm su
sivokti komunistų galvosenoj, 
bandykim lygiagrečiai naudotis 
palyginimu. Komunistams da
bartinė socialinė ūkio sistema 
tarnauja kaip dirva auklėti nau
ją žmogų, žmogų be ydų, kuris 
savo keliu sukurs tobuliausią 
komunistinę sistemą; kaip žem
dirbiui tarnauja dirva auginti 
naują javų kultūrą. Juk Mark
sas sako, kad žmogus iš prigim
ties geras, tik netikusi ūkio sis
tema jį sugadino, t.y. pagimdė 
ir išaugino nuosavybės jausmus. 
Bet tie, kurie ėmėsi to perauk
lėjimo darbo, atrodo, kad žmo
gus suprato, kur jo laimė ir jų 
nauju mokslu, švelniai tariant, 
abejoja. Atrodo, kad nuosavy
bės jausmas taip stipriai žmonė
se įaugęs, kad jie rado reikalin- 

! ga pavartoti jėgą priversti žmo- 
i gų nusikratyti tuom jielemtu 
į įpročių, visų nelaimių, priežasti
mi. Tam jie sukūrė atitinkamą 
aparatą taip vadinamą proleta
riato diktatūrą. Tuo labiau, kad 
Marksas tai buvo numatęs, nors 
kitam tikslui. Dabar diktatūra 
tarnauja kaip žemdirbiui įran
kiai dirvos priežiūrai, o diktato
rius— ūkvedis, kuris prižiūri 
darbus. (Bus daugiau).

tik vėliau apsukresnieji apgaule 
pasidarė savininkai, privertė ki
tus dirbti, gaminti, o patys nau
dojosi dirbančiųjų darbo vai
siais. Reikia, sugriauti esamą 
santvarką, turtus padaryti vi
suomenės nuosavybe, panaikin
ti žmonių klases, ir žmogus at
gaus savo gerą prigimtį, nerei
kės jokios prievartos, išnyks 
zalstybėK valdžia ir t.t.

■ 2. Nėra Dievo nė žmogaus ne
mirtingos sielos. Religija yra 
rankis valdančiųjų klasių ap- 
laudinėti pavergtas mases. “Re- 

’igija yra opijumas!” Todėl kar
šu su kitomis išnaudotojų insti- 
ucijomis religiją reikia sugriau 
i, kad išlaisvinti žmogų iš jo 
>ančių.

Marksas visą savo amžių, vi
są savo intelektą pašventė grįs
damas šias pagrindines tezes ir 
skelbdamas revoliucines bei 
ateistines idėjas. Atrodo, kad jis 
buvo tiek tikras žmogaus gera 
prigimčia, kad nematė reikalo 
net pateikti savo ateistinės eti
kos dėsnių, vieton griaunamų 
krikščioniškų moralinių princi
pų. Tik Marksui mirus Engel
sas savo veikale “Anti During” 
iš viso pirmą kartą prisimena 
etiką ir sako “Mes atmetėm vi
sokį bandymą mums primesti 
bent kokias moralines dogmas, 
kaip nepajudinamus įstatymus”. 
Per sekančius 20 metų daugiau 
niekas iš marksistų to klausimo 
nelietė, tik 1920 m. spalio 3 d. 
komjaunuolių kongrese Leninas 
vieną žingsnį žengė toliau: “Ar 
yra toks daiktas, kaip komunis
tinė moralė? Žinoma yra. Daž
nai mums primeta, kad mes ne
turime savo etikos, bet tai yra 
tik priešo metodas pūsti dulkes 
į darbininkų ir valstiečių akis”. 
Toliau jis pabrėžė, kad komu
nizmas atmeta tik buržuazinį 
etikos supratimą, pagaliau pasa
kė komunistinės etikos dėsnius: 
“Viskas yra moralu, kas tarnau
ja sunaikinimui senosios išnau
dotojų visuomenės ir kas jungia 
proletariatą kuriant naują, ko
munistinę visuomenę”. Trum
piau ir aiškiau išreiškiant -mintį 
būtų galima šiaip pasakyti: vis
kas yra moralu, kas tarnauja 
komunistų revoliucijai. Nuo 
1920 m. vėl niekas iš komunistų j 
nekalbėjo moralės —.—,
netgi Stalinas, tik 1946 m. prof. 
Kaįbąnovskis per Maskvos ra-, 
d iyą'pak^t^TO>-Ęngelso-4£  jLfiį’ 
nino pažiūras' į moralę ir taip 
tie moralės dėsniai Sov. Rusijoj 
galioja iki šios dienos.

Ūkinis veiksnys komunizme
Krikščioniškos kultūros vaka

rų pasaulis ir marksistinis ko
munizmas vra skirtingi pasau
liai, o krikščionybė ir komuniz
mas yra skirtingi kaip du žemės 
poliai. Ir tas skirtumas bazuo
jasi pasaulėžvalgą plotmėje, o 
ne ūkinėje sistemoje. Vakarų 
pasaulyje ūkinė sistema nėra 
dogmatinė. Čia kasdien ieško
ma naujų kelių, naujų idėjų, ieš-

objektu ir niekas į ją rimtai ne
atkreipė dėmesio, o knyga buvo 
daug geriau parašyta ir doku
mentuota, negu daugelis tos rū
šies veikalų. Albrecht buvo miš
kininkystės žinovas ir vienas iš 
nedaugelio, kuris specialiu Sta- 
ino raštu galėjo laisvai. judėti 
krašte. Pagrindinis jo darbas 
buvo inspektuoti ir instruktuoti 
niškų darbus. Kartą jam bū
nant tolimosios šiaurės rajone 
atėjo transportas su naujais dar 
bininkais. Tai buvo gyvuliniai 
vagonai su užkaltais ir vielom 
užpintais langeliais. Atidarius 
duris, vos keliolika vyrų savo 
jėgomis išlipo iš jų. Apie pusę 
buvo mirę, kiti nušalę kojas, 
rankas, ausis. Visi jie buvo kau
kaziečiai, ne tik nepratę prie 
šalto klimato, bet neturi, ir šil
tesnių drabužių.

Čia, kaip ir belaisvių atveju, 
reikėjo darbininkų, o atvežė la
vonus arba invalidus, o riedme
nis naudojo žmonių žudymui ir 
kankinimui. Beabejo nei Stali
nas, nei Hitleris tokių “smulk
menų” niekuomet ir nesužinojo: 
tai atliko jų tarnų tarnai.

Mes savo akimis matėme abie
jų okupacijų metu nemažiau 
žiaurių vaizdų: raudonųjų žu
dynes Pravieniškėse, Panevė
žyje, Rainių miškelyje, rudųjų 
supiltus žydų masinius kapus, 
rusų belaisvių badu išmarintų 
kapus ir t.t. ir tt. _

Kas yra bendro tarp Pary
žiaus revoliucijonierių, nacizmo 
ir korfiunizmo? Idėjiniai nebuvo 
panašūs: Paryžiaus revoliuciją 
įvykdė vidurinysis luomas, bur
žuazija, ir iškėlė tautos teises, 
nacizmas, pasinaudodamas vo
kiečių militariniais • gabumais 
panoro užkariauti pasaulį, ko
munizmas siekia sujungti pa
saulį naujos, beklasės ir betau- 
tės visuomenės pavidale. Tarp 
savęs turėjo tik vieną, atrodo 
antraeilį, bendrą aspektą: visais 
trimis atvejais viešpataujantie
ji atmetė tikybą. Negali būti jo
kios abejonės, kad pasireiškiąs 
žiaurumas buvo tikybos atmeti
mo pasekmė. Žmonės atsipalai
davę, teisingiau sakant, kuomet 
tariasi atsipalaidavę nuo atsako
mybės už savo veiksmus, tarsi 
atpalaiduoja visa tai, kas yra 
žmogiška ir lieka tik žvėris.

Nustatę šiuos faktus ir pasi- 
darę- išvadą/^ai^žiaūs reyoliu- 
čiją ir nacizmą paliksite, kaip 
praeities įvykius, o komunizmą 
pagvildensime smulkiau.

Komunistinės moralės 
formulavimas

Atrodo, visi žino, kad komu
nizmas sukurtas ant Markso fi
losofinių pagrindų. Kiek mūsų 
nagrinėjamą dalyką liečia 
mums reikalinga žinoti dvi 
marksizmo tezes.

1. Iš prigimties žmogus yra ge
ras, tik netikusi ekonominė san
tvarka jo gerą prigimtį iškreipė, 
sugadino. Pradžioje žmogus gy-

Lenkai naikina 
kolchozus

Iki 1956 m. vidurio Lenkijoje 
buvo sukurta apie 10.600 kolcho
zų. Kai spalio mėn. partijos su
važiavime partijos gen. sekre
torius Gomulka pareiškė, kad 
kolchozai, kurie duoda nuosto
lius geriau tebūsią panaikinti, 
valstiečiai šoko tą mintį vykdy
ti. Gruodžio 21 d. Varšuvos ra
dijas jau paskelbė, kad silpnųjų 
kolchozu naikinimo judėjimas 

'klausimu,'vykęs labai sparčiai ir belikę jų 
; vos 20'/< , t.y. apie 2.000. Vadina
si, per 8.000 kolchozų buvo likvi-

mokėji- 
Nijolei 

premija 
u.ž geriausia lietuvių kalbos mo
kėjimą ir Birutei Irenai Jurgele
vičiūtei su premija už pažangą 
lietuvių kalbos žinojime.

Toliau įteiktos premijos vi
siems lietuviškų mokyklų moki
niams S. Paulyje už stropiausi 
pamokų lankymą, pažangą moks 
le ir geriausį lietuvių kalbos 
mokėjimą. Jas gavo: V. Zelincs, 
V. Anastasio, -Moinho Velho ir 

i Parque das Nacoes lietuviškų 
mokyklų mokiniai. Premijomis 
buvo skiriamos lietuviškos kny
gos. ^£>dį- tarė-
mokytoja- H'.Wlšinskienė. ragin 
dama Lietuvėm parvežti, ne pil
nas kišenes, krokodilo rankinu
kus, brangius kailius, bet švie
sias, susipratusias lietuviškas 
asmenybes, kurios paėmusios 
“arklą, knygą, lyrą” kurtų švie
sią tėvynės ateitį!

Akademijai pasibaigus V. Ze
linos lietuviškos mokyklos mo
kiniai suvaidino “Kalėdų nak
ties sapnas” režisuotą kun. J. 
Šeškevičiaus, talkininkaujant 
mokytojams: J. Valeikienei, M. 
Kindurienei, R. Juraitienei, Se
selei M. Kristinai, Seselei M. 
Jovaniai, J. Kaseliūnui ir H. 
Mošinskienei. I veikmo dekora
cijas paruošė Seselė M. Kristi
na, trečiojo — žiemos vaizdo 
miške, eskizą piešė E. Vasiliaus
kas, o jį išpildė nenuilstamas 
Dėdės Juozo talkininkas Vygau- 
das Navickas. •

Po programos visi galėjo pa
sigrožėti puikia tropiškų kraštų 
egle, išpuošta lietuviškų orna
mentų motyvais G. Teresevičie- 
nės, talkininkaujant mokslei
viams ir tėvų komiteto nariams.

Kalėdų senis ilga barzda ir di
dele lazda visiems vaikams iš
dalino tėvų komiteto paruoštus 
saldainių maišelius. Ir štai už
grojo lietuviškas S. Paulo kolo
nijos orkestras. Buvo šokami tik 
lietuviško kaimo šokiai, kuriems 
vadovavo nuilsęs, bet nepalau
žiamas kapelionas Dėdė Juozas.

Jaudinančiai gražu, kad tokioj 
tolimoj šaly, taip svetimoj kas 
jos nepažįsta, palrriių ir eukalip
tų pavėsy, kai Pietų Kryžius pa
siekia zenitą, skamba lietuviš
kas žodis, daina ir veržiasi į erd
ves lietuviška malda tokia pa
prasta, tokia kukli:

"Ačiū Tau tariam Pasaulio Valdove, 
Už suteiktą šviesą, už žodį tiesos, 
Kad mokslą įgytą per Tavo molonę 
Aukotume garbei brangios Lietuvos".

H. D.
Halina Didžiulytė- 

Mošinskienė.

mą, Daliai Valeikaitei,ki. Ir taip po egzaminų, gruo
džio 30 d. įvyko tradicinė lietu- Zitai Vinkšnaitytei su 
viškos mokyklos eglutė. V. Ze
linos gimnazijos salė prisipildė 
lietuviškos publikos: jaunimo, 
senimo ir net kūdikių.

Programa pradėta trumpute 
akademija, kurią atidarė V. Ze
linos lietuviškos mokyklos di
rektorius kun. Juozas Šeškevi
čius, pakviesdamas neseniai iš 
JAV atvykusią Superiorę M. 
Urbaną prabilti į susirinkusius. 
Jos žodis nuskambėjo gyvai ir 
šiltu aidu atsiliepė susirinkusių
jų tarpe. Juk taip svarbu, kai 
gimnazijos vadovybėje*: turime 
mums palankių asmenybių, ku
rios žada remti mūsų darbą kiek 
jų išgalės leis. Tenka pripažin
ti didelį apaštalavimo nuopelną 
Seserims Pranciškietėms Bra
zilijoje, kurios savo prieglobs
tyje leidžia gyvuoti lietuviškam 
žodžiui, lietuviškai tradicijai, 
lietuviškai dvasiai.

Po Sesers Superiorėš kalbos 
buvo įteiktos Tėvų Komiteto 
skirtos dovanos mokytojams už 
jų pasišventimą, nemokamą .dar 
bą lietuviško švietimo srityje. 
Kiekvienas gavo po lietuvišką 
knygą. Apdovanoti buvo šie 
mokytojai: Antonina Gudavičie- 
nė, Marija Kindurienė, Regina 
Juraitienė, Jadvyga Valeikienė, 
Sesuo M. Jovania, 'Sesuo M. 
Kristina, muz. J. Kaseliūnas, 
kun. J. Šeškevičius, kun. P. Ra- 
gažinskas ir H. Mcšinskienė, ku
rią abiturientai pagerbė dar pa
skiromis dovanėlėmis: lietuviš
komis rankų darbo juostomis ir 
gėlėmis.

Po to baigiamosios klasės mo
kytoja įteikė pažymėjimus abi
turientams: Laimučiui Dovydai
čiui su premija už geriausią lie
tuvių kalbos mokėjimą, Gedi
minui Jurgiui. Mošinskiui, Gied
rai Valeikaitei su premija už ge-

statutus, tad pakeičią kolchozų 
pobūdi. Jie padidinę šeimų sklv- 
pus arba bendrai dirbą tik dalį 
žemės. Statutas nustato kaip 
dirbama ir kaip pasidalinamas 
derlius. Apskritai galima sakyti, 
kai kolchozai Lenkijoje jau vi
sai panaikinti. Valstiečiai kai 

kur jų pakaitalus paliko tik. tam, 
kad galėtų naudotis bendromis 
trobomis ir mašinomis, o be to, 
kaikur ir dėl to. kad kolchozai 
mokesčių moka 30% mažiau už 
privačius ūkininkus.

Vienas iš Ontario vyriausybės tarnybų parengtų straipsnių

NUSIKALTĖLIU
PERAUKLĖJIMAS...

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

TELEVIZIJOS
RADIO APARATUS
Aparatai paimami Ir grąžinami j na
mus veltui. Darbas ir dalys garan
tuotos.
Skambinti telef. LE. 1-1602.

Lietuvių moterų
KIRPYKLA

Domą Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

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

Dancigas. — Pranešama, kad 
protestuodami prieš sovietų ka
riuomenės veiksmus Vengrijoje, 
čia daug bu. komunistų išstojo 
iš. partijos.

Cia Jūs rasite geriausį pasirinki
mą TELEVIZIJOS APARATŲ 
prieinamiausiomis kainomis ir 

geriausiomis išsimokėjimo 
sąlygomis.

Skyriai bei Agentūros visuose

DUDA GENERAL 
INSURANCE

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.
Visi elektros darbai atliekami 

greitai ir prieinamomis 
kainomis.

Ontario Pataisos Įstaigų Ministerija ad
ministruoja kalėjimus, perauklėjimo įs
taigas bei specialias mokyklas nepilna
mečiams nusikaltėliams. Teismas nusi
kaltėlius nubaudžia, o minėtas departa
mentas juos paskirsto į tam tikras insti
tucijas.
Nusikaltėlių perauklėjimas, kad jie vėl 
taptų gerais piliečiais, yra pagrindinis 
departamento tikslas. Tam atsiekti be 
paliovos daromi tyrimai. Paprastais ir 
moderniais metodais dėstomos akade
minės, amatų ir pramoninio darbo pro
gramos. Visas šias programas bei spor
to ar laisvo laiko praleidimą prižiūri ir 
tvarko minėtas departamentas.
Nusikaltėliams duodama progos išmokti 
amato, kad atlikus bausmę, galėtų sau 
užsidirbti pragyvenimą. Mokoma pa
grindinių amatų taip, kad kaliniai page
rina žinias. Neseniai įsteigti centrai per
auklėti kalinius palinkusius į alkoho
lizmą ar narkotikų vartojimą.
Šis’ departamentas taip pat administ
ruoja’lygtinai paleistų kalinių priežiū-

Hon. John W. Foot* V .C., Minister

rą bei suteikia jiems praktišką pagalbą. 
Už tai daug laisvėn išėjusių kalinių yra 
pareiškę padėką. Kad geriau atsiekus 
tikslą, visi departamento tarnautojai at
lieka penkių savaičių vad. indoktrinaci- 
jos kursus. - .
Perauklėjimo įstaigos turi savo produk
cijos įmones, mokymo centrus ir far- 
mas. šių įmonių pagamintas prekes ir 
produktus naudoja pačios institucijos 
bei kiti valdžios departamentai.
Nuolatinis departamento tikslas iš kali
nių padaryti naudingus piliečius, taip, 
kad jie galėtų naudotis teikiamomis ga
limybėmis ir prisidėtų prie provincijos 
augimo.

42 EVELYN AVI.

RO. 9-4412

Veikia 24 valandos.

ONTARIO DEPARTMENT OF REFORM INSTITUTIONS

Honourable John W. Foote, V.Cn 
Minister

miestuose.

Licenced master electrician.
251 LAUDER AVENUE 

Telef. LE. 5-TTU 
Toronto



VĖJAI, KURIE STOGO NERŪKSIU
Keikiamas ožys tunka. O pas 

mus keikiamuoju ožiu yra lietu
viškoji informacija anglų kalba, 
vėl apraudojama Al. Gimanto 
“Informacijos reikalai netvar
komi” (TŽ nr. 1). Tarp dviejų 
auklių vaikas, sakoma, be no
sies, todėl be regimos auklės, 
gali būti, vaikas ir sveikas, ir 
smarkus.

Pavyzdžiui, vysk. V. Brizgys 
43-čiam Lietuvos Vyčių organi- 

. zacijos seimui Čikagoj pabrėžė:
“Nėra laisvame pasaulyje ki

tos lietuvių organizacijos, kuri 
būtų tiek padariusi informacijai 
apie Lietuvą ir lietuvius. Per 
paskutinius dešimtį metų yra 
parašyta daugiau 200.000 laiškų 
Lietuvos ir lietuvių tautos rei
kalu”. (“Draugas” sausio 3 d.).

Laiškus rašė Lietuvos Vyčių 
organizacijos nariai, Ameriko
je gimęs lietuvių jaunimas ir jo 
vadai kunigai. Žjo tie laiškai 
plačios Amerikos redakcijoms, 
universitetams, įstaigoms ir vei
kėjams.

Čia tikslu paklausti, kiek tūks 
tančių amerikonų pasiekia “en- 
tuziąstingai besireiškiąs” mūsų 
akademinio jaunimo “Lituanus” 

. ir “skurdžios išvaizdos“ Eltos 
biuletenis? Faktai gal įrodytų, 
kad mažiau, negu dažnai pauja
mas Lietuvos Pasiuntinybės biu 
letenis Vašingtone, kuris, pagal 
Al. Gimantą esąs “blogesnis” 
negu skurdi Elta. Aišku, de gus- 
tibus non disputandum, tačiau, 
Pasiuntinybės biuletenis vyku- 

’ šiai p. Kajecko redaguojamas, 
pastebi- visas lietuviškas žinias, 
mintis bei įvykius ir randa sa
vo vietą kitose Pasiuntinybėse 
ir Amerikos knygynuose bei įs
taigose. -

“Lituanus” jau skundžiasi fi
nansais, nes vedėjai karžygiškai 
atsisako priimti sveiką patari
mą, leidinį padaryti basanaviči- 
ne “Aušra” ar kudirkiniu “Var
pu” penkioms dešimtims, ar dau 
giau, tūkstančių lietuviško jau- 

, nimo Amerikoje, kuriam anglų 
kalba aiškesnė, negu lietuviška, 
-ir kuris, be informacijų, tolsta 
nuo tautos tikslų ir kultūros. 
Amerikos lietuvių suameriko- 
nėjusiame jaunime leidėjai ras
tų bendradarbių, pinigų ir tiks
lesnės prieigos prie Amerikos 
visuomenės sluogsnių.

Amerikos Lietuvių Taryba ir 
jos užlaikomas Informacijos

Biuras veikia sena ir vaisių da
vusia Amerikos lietuvių takti
ka: veikti politinę galią turin
čius. Vaisiai? Štai, Amerikos 
prezidentas Eisenhoweris savo 
istorinėje kalboje apie arabų 
pasaulį priminė Lietuvą, Latvi
ją ir Estiją pavyzdžiais raudo
nojo imperializmo grobišiavimo 
ir begėdiško viešai duotojo žo
džio laužymo. Jei nuo Ameri
kos Kongreso priklausytų, Lie
tuva šiandien būtų tuojaus ne
priklausoma ir laisva. Tą gerai 
įrodo, Informacijos Biuro lėšo
mis, bet Amerikos valstybinėje 
spaustuvėje ir šiais metais iš
leistas pamfletas “Freedom for 
Lithuania”, kur dedamos kalbos 
per 50 Amerikos senatorių ir 
kongresmanų ir Amerikos lie
tuvių rezoliucijos, kurios, aiš
ku, sudėta visos reikalingos mū
sų dienai informacijos ir troški
mai.

Tokiu būdu, lietuviškoji inforr 
macija, kuriai dirba 200.000 per 
dešimtį, metų laiškų parašę Lie
tuvos Vyčiai, ALT Informacijos 
Biuras ir Lietuvos Pasiuntinybė 
Vašingtone, negalima sakyti yra 
skurdi našlaitė. Kam per padi
dinamąjį stiklą ieškoti nesamų 
ligų? Nors, kaip Stasys Santva
ras “Laivai palaužtom burėm” 
sako: “Vėjai, kurie stogo nenu- 
kelia”, jei per teleskopus toliau 
aguonos grūdelių ieškosime ir 
su Kotryna Grigaityte (“Nebaig 
tas saptas”): “Sename parke ne
pasuksime į naują taką”, tai 
bus: “Girdėt tik mūsų žingsniai 
trapūs, Ir švaistysis vėjas gir
tas”. Vyt. Sirvydas.

(Atkelto iš 1 psl.) 
aiškintasi PLB seimo reikalu, 
bei kartu sudarytas seimo LOK; 
bendradarbiauta Kultūros Kon
gresą organizuojant, o dabar 
rūpinamasi taut, šokių festiva
liu; priminė įvairiom progom 
siuntinėtus polit. memorandu
mus, telegramas bei laiškus, o 
taip pat kitus reikalus, kuriais 
teko valdybai rūpintis. Apylin
kių, pasirodo, yra 23, bet treje
tas iš jų gyvybės nerodo. Baig
damas pranešimą p. Pirm, paste
bėjo, kad KV laikanti savo ka
denciją baigta.

Iždininko Pr. Kvedaro prane
šime, žinoma, mirgėjo skaitlinės. 
Pajamų tūrėta $1.432,11, išlai
dų $904,47, tad kasoje yra $527, 
64. Turimo turto vertė apie $250.

Kultūros Fondo pirm. Iz. Ma
tusevičiūtė savo pranešime ap
žvelgė visą kultūrinę veiklą KL 
B-nės ribose ir dar ateities pla
nus. Pasirodė, kad KF yra su
rinkęs $1.837,22 ir kasoje turi 
$787,65. Paskelbtosioms premi
joms lėšos jau surinktos.

Iš Šalpos Fondo pirm. V. Son- 
dos pranešimo paaiškėjo, kad 
Kanados lietuvių šalpai sudeda
mų sumų tik dalis ėjo per ŠF. 
Nemažai apylinkių ir privačių 
asmenų siuntė stačiai į Europą 
ar BALFui. O ištlkrųjų daug 
tiksliau būtų siųsti tik per cent
rą, o iš čia per BALFą, kuris pa
skirstymo atžvilgiu pasižada 
įvykdyti visus aukotojų pagei
davimus. Kiekvienam stačiai 
siunčiant neįmanoma šalpą ly
giai paskirstyti jos reikalin-

KLB III KRAŠTO TARYBOS I SESIJA

i

PASAULYJE . I

* Vengrijos mokyklose leista i ministerijos ligoninių vedėjai 
dėstyti tikybą. Gyoer vyskupas I taip pat yra gavę bendraraštį,
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RELIGINIAME
Colomar Papp paskelbė ganyt, 
laišką, kuriame sako, kad pradi
nių ir vidurinių mokyklų vedė
jai bei direktoriai gavę iš Kadar 
vyriausybės potvarkį įjungti ti
kybos dėstymą į programą;. jei 
didesnė klasės pusė prašo tiky
bos pamokų, direktoriai įparei
gojami jas parūpinti, nežiūrint 
ar mokinių tėvai tam pritaria ar 
ne. Vyskupas kreipėsi į kunigus 
kviesdamas padaryti tikybos 
pamokas patrauklias.

* Lenkijos ligoninėse leista 
dirbti vienuolėms. Iš sveikatos

Tai vienas iš infomacinių pranešimų serijos, padedančių 
jums suprasti ir paminėti

Kanados šventes
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Švento Valentino Diena 1Ii
Senoji Roma paliko mums švento Valentino dieną. 

Ji švenčiama vasario 14 dieną. Senaisiais laikais ši diena 
buvo skirta prisiminti Romos kunigą šv. Valentiną, kuris 
krikščionių persekiojimo laikais, valdant imperatoriui 
Klaudijui Antrajam, 270 m. vasario 14 d. buvo nukankintas 
nukertant galvą.

Tačiau viduramžiais Europoje paplito įsitikinimas, 
kad šv. Valentino dieną paukščiai pradedą poruotis. Nuo 
tada paplito paprotys įsimylėjusiems pasikeisti dovanomis 
ir Valentino dienos atvirukais.

. BREWERS SINCE 1828

gienąs. Kaikam gali tekti daug, 
o kitam ir nieko.

Politinio komiteto vardu J. 
Kardelis pranešė, kad jis atsi
statydina ir siūlė naują sudaryti 
prie Kr. Valdybos.

Garbės teismo pranešėjas L. 
Tamašauskas pasiskundė, kad jo 
statutas tebėra viešai nepaskelb 
tas. Bylų turėję 2, kurių viena 
dar nebaigta.

Vasario 16 gimn. būrelių r. ve
dėjas P. Lelis pranešė, kad jų 
Kanadoje yra 23 — Toronte 8, 
Hamiltone 7, Montrealy 3 ir po 
1 Londone, Sudbury, Vancou- 
very, Windsore ir Winnipege. 
Rėmėjų išviso apie 500. Išviso 
iš Kanados V. 16 gimn. pasiųsta 
apie $25.000.

Tautos Fondo Atstovybės pir- 
min. L. Girinis - Norvaiša prane
šė, kad per 9 metus Kanadoje 
TF surinkta $33.382. Pereitais 
metais surinkta $4.179,08. Kolo
nijos pagal suaukotas sumas iš
sirikiavo: Hamilton, Toronto, 
Delhi, Sudbury, Welland, Br. 
Columbia, Montreal, Fort AVil- 
liam ir tt.

Apie politinę veiklą vad. Mu
tual Cooperation League prane
šė p. Aperavičius, o Pabaltiečių 
Federaciją — J. Simonavičius ir 
p. Jurkevičienė.

Kontrolės Komisijos pirm. K. 
Andriuškevičius perskaitė visų 
organų atskaitomybės, revizijos 
aktus, kuriuose nekdnstatuota 
jokių trūkumų ar klaidų.

Diskusijos dėl pranešimų bu
vo labai gyvos, įnešusios minčių, 
kurių visų čia išryškinti neįma
noma. Dalis jų išvadų apifor
minta rezoliucijomis. Tai dėl su- 
normavimo premijų skelbimo ir 
dėl šalpos centralizavimo. Siū
lymas KLB ŠF įjungti į BALFą 
pritarimo nerado, bet visi suta
rė, kad vargstantiems Vokietijo
je naudos daugiausia būna siun-

SOVIETINĖS NUOTRUPOS

įpareigojantį • įsileisti kapelio
nus, paskirtus atitinkamų vys-. v—----- -----
kupų. Kapelionai būsią atlygi- Į čiant per BALFą, nes tai didina 
narni ir turėsią teisę rūpintis Ii-j jo apyvartą, o nuo to priklauso 
goniu dvasiniais reikalais. Ne-j valdžios gaunamos paramos di- 
katalikų ir netikinčiųjų laisvė 
esą turinti taip pat būti respek- 
pektuojama.

* Jėzuitų ordino visuotinis su 
važiavimas įvyks Romoje rugsė
jo mėn. Pagal konstituciją, toks 
viso ordino atstovų suvažiavi
mas šaukiamas vyriausiojo vir
šininko - generolo mirties atve
ju, kai tenka rinkti naujas, ar
ba kai iškyla svarbių reikalų, 
liečiančių visą ordihą. Per -400 
metų gyvavimo tokių suvažiavi
mų yra buvę 32.

Jėzuitų ordinas šiuo metu turi 
30.000 narių 25 provincijose. Da
bartinis ordino generolas Jan

Įssens yra 27-tas iš eilės, turi 67 
m. amžiaus, f lamų kilmės; iš
rinktas 1946 m.

* Lenkijos kalėjimuose vėl 
įsileidžiami kapelionai. Tuo rei
kalu teisingumo ministerija iš
leido atitinkamą potvarkį. Šiuo 
metu jų pareigas eina kariniai 
kapelionai.

* Katalikų - protestantų stu
dijinio pobūdžio pasikalbėjimai 
organizuojami Vokietijoje N ie- 
deraltaich benediktinų vienuo 
lyne. Ant jo vartų įrašytas šū
kis: “In Christo unum (Vieningi 
Kristuje). Vienuolyne renkasi 
katalikų ir įvairių protestantų 
šakų veikėjai, teologai svarstyti 
krikščionybės suvienijimo pro
blemų. Niederaltaich' yra vienas 
vadinamo “Una saneta” sąjūdžio 
centrų, vadinamas dar “Haus 
der Begegnung” — susitikimo 
namais. Šis, sąjūdis skleidžia 
krikščionijos suvienijimo idėją 
visoj Vokietijoj ir yra jau gero
kai išsišakojęs ypač inteligenti
joj. Niederaltaich vienuolyne 
taip pat veikia rytų apeigų se 
minarija, vadovaujama T. Chri- 
zostomo, rusų kilmės benedikti
no, skirta ruošti kunigus apaš
talavimui Rusijoje.

* Romos žydai, atsidėkodami 
Pijui XII ir kt. romėnams už glo 
bą persekiojimu metu Italijoje 
ir Vokietijoje, surengė specia
lias iškilmes. Dr. E. Toaff, vyr. 
rabinas, ypač pabrėžė Pijaus 
XII atvirą rasizmo pasmerkimą 
ir išgelbėjimą 200 žydų šeimų, 
už kurias nacionalsocialistai bu
vo pareikalavę stambių sumų.

dūmas.
Taryba pritarė siūlymui, kad 

pagaliau reikėtų imtis konkre
taus darbo seniai minimai pe
ticijai Lietuvos laisvės reikalu 
ir kad kaip tik šiemet galima 
bandyti per kuriuos parlamen
tarus iškelti Lietuvos bylą Ka
nados parlamente ir išgauti vy
riausybės pareiškimą tuo reika
lu. Rinkimų išvakarėse galima 
tikėtis didesnio dėęnesio. Buvo 
pareikšta nusistebėjimo, kad 
naujo Tautos Fondo įgaliotinio 
paskyrimas įvyko apeinant Kr. 
Valdybą, kurios rekomendacijos 
reikalingumas numatytas ir TF 
statute.

Pranešimus iš apylinkių pra
dėjo Monteralio apyl. seimelio 
prez. pirm. L. Balzaras. Apibū
dinęs kolonijos gyvenimą ir ap
taręs joje veikiančias instituci
jas ypatingai pabrėžė piniginius 
sunkumus, dėl ko ir centrui nie
ko nepasiųsta, o taip pat savotiš
ką bendruomenės krizę, kai 
Tautinė Sąjunga atšaukusi savo 
atstovą iš seimelio, o LAS sky
rius iš naujo seimelio rinkimi
nės komisijos, protestuodami, 
kam seimelio dauguma (18:11) 
nubalsavo Vasario 16 minėjimo 
pąjamas atiduoti Tautos Fondui. 
Rinkimai būsią vasario 24 d. 
Pranešėjas reiškė vilčių, kad vi
sas šias negeroves išgydys lai
kas. Sunkiausia būsianti pinigi
nė problema.

Hamiltono apyl. pirm. Juoza
pavičius, priešingai, pasidžiau
gė, kad piniginės problemos jie 
neturį ir kasoj turį $730. Veikla 
pas juos nesukoncentruota, bet 
veikią eilė organizacijų, visos 
susiklausydamos.

Oakvilės apyl. pirm. Rama- 
hauskas pareiškė, kad pas juos 
jaučiama sujudimo žymių, val
dyba sudaryta, ateinantį rudenį 
kursią mokyklą. Suaugusių lie
tuvių apie 70. Balsavo 17.

Otavos pirm. inž. Paškevičius 
taip pat tikisi pagerėjimo. Kolo
nijoj apie 100 lietuvių. Balsavo 
21 iš apie 50 pilnamečių. Liet, 
pamaldas atlaiko kun. dr. Ski- 
landžiūhas vikaraująs vienoje 
anglų parapijoje. Su ekskursi
jomis aplanką apylinkės liet, ūki 
ninkus. "

St. Catharines pirm. J. Lian- 
ga dar tik perėmęs pareigas ir 
su viskuo nespėjęs susipažinti. 
Iš bylų pastebėjęs, kad su cent
rais ryšių būta maža. O instruk
tavimo reikėtų. Yra mokykla su 
arti 30 mokinių. Mokytojauja p. 
Alonderienė ir kuris iš Tėvų 
Pranciškonų.

Toronto apyl. pirm. J. Sima
navičius ne pesimistas ir išvar
dino eilę dalykų, kuriais galima 
didžiuotis: mokyklos, choras, or
ganizacijos ir t.t.

Wellando apyl. pirm. Ulbinas 
suminėjo šioje Niagaros pusiasa 
lio apylinkėje eilę organizacijų 
ir mokyklą Niagara Falls su 13 
mokinių.

Fort William pirm. dr. Jasevi- 
čiūtė pranešė raštu. Kolonija ne 
didelė, bet tvarkinga. Tik čia vi
si yra sumokėję solidarumo mo 
kestį. Turi net knygyną. Rengia
mi minėjimai, pramogos; aukų 
surinkta: TF $39. Vasario 16 g. 
$50.60, ŠF $34, VKLS $16. Su
ruoštas liet, skyrius parodoje.

Windsor© atstovas p. Januška 
neturėjo kuo skųstis. Kolonija 
ir susitvarko ir pinigų netrūks
ta.

Po pranešimų, p. Andriuške
vičius, pasiremdamas Montrea- 
lio apyl. kilusiu konfliktu, pasiū
lė priimti rezoliuciją vienybės 
išlaikymo labui KLB visiškai 
atskirti nuo TF ir Vasario 16 mi
nėjimo pajamas sunaudoti vie
tos reikalams. Po ilgesnių disku
sijų nutarta, kad lokalinėms ne
gerovėms gydyti nereikia vi
suotinių priemonių, tad reika
las paliktas susitvarkyti vieto
se, kur jis iškiltų.

Buvo išnagrinėtas L. PLB kon 
stitucijos projektas, prisiųstas 
PLB Seimo LOKo. Klausimą 
nuodugniai referavo A. Rinkū- 
nas. Po diskusijų nutarta pasiū
lyti LOKui paruošti tik rinki
mines taisykles, o konstitucijos 
projektą pateikti pačiam seimui. 
Atstovų skaičių nustatyti pagal 
kraštų lietuvių skaičių. Dėl visa 
kita pavesta atsakymus sufor
muluoti KV susitarus su JAV 
LB C Valdyba.

Samata 1957 m. priimta KV 
$1.300 ir KF $4.500.

Klausimuos ir sumanymuos 
padaryta KV sugestijų Įvairiau
siais reikalais. IV Liet. Dieną 
ruošti pirmenybė tektų Niaga
ros pusiasaliui, kuris jau pernai 
pretendavo ją ruošti. Jei ši ..apy
linkė atsisakytų ir jei neatsi
rastų kitos, kuri. LD sutiktų su
ruošti, tai atlikti pasisiūlė Ha
miltonas.

Sesiją užbaigė pirmininkavęs 
K. Grigaitis, pasidžiaugdamas, 
kad pro pasitaikiusius kliuvinius 
pasisekė praeiti gana sklandžiai, 
prašė ypač apylinkių atstovų 
parvežti sėkmingo vieningo dar
bo linkėjimų, padėkojo daly
viams už kantrybę ir Tėvams 
Pranciškonams už veltui suteik
tas patalpas. Viskas baigta Tau
tos Himnu.

Žinoma, dar buvo priimtos re
zoliucijos. (Jas išspausdinsime 
kitam nr. Red.). Kr. Taryba taip 
pat nutarė pasiųsti paguodos 
raštus dėl ištikusios skaudžios 
nelaimės mūsų bendruomenei 
labai daug nusipelniusiai pp. Yo 
kubynų šeimai ir taip pat stip
riai Bendruomenės darbuotojai 
p. Indrelienei dėl vyro mirties 
ir pareikšti padėką ilgametei 
Tautos Fondo įgaliotinei M. Ar
lauskaitei.

Išrinkti ir KLB centro 
organai:

J Kr. Valdybą išrinkta ir bal
sų gavo: V. Meilus 30, G. Šernas 
28, dr. J. Sungaila 27, J. Mikšys 
26, K. Grigaitis 25, S. Čepas 23, 
J. R. Simanavičius 23, V. Vaido
tas 19, inž. P. Lelis 19. Kandida
tai: kun. dr. J. Gutauskas 18, St. 
Juozapavičius 18, J. Cicėnas 16, 
J. Žilys 8.

Kontrolės Kom. išrinkta vie
nu sąrašu: V. Aušrota, J. Jasi- 
nevičius ir L. Skripkutė. Šalpos 
Fondo pirm. — V. Sonda, Kultū
ros Fondo pirm. Iz. Matuse
vičiūtė. Garbės Teismas papra
šytas likti tos pat sudėties su 
pirm. E. Sudiku.

Spaudoje neretai galima už
tikti dejavimų, esą, sovietinia
me pasaulyje turima ir geresnių 
mokslininkų, suteikiamos jiems 
geresnės sąlygos, jie pasiekią 
naujų išradimų ir, aplamai, 
daugelyje sričių susilyginę ar 
net ir pralenkę Vakarus.

Kitaip betgi sako prof. Wil
liam H. E. Johnson, Pittsburgh© 
Universiteto mokomojo perso
nalo narys, pats kurį laiką Mas
kvoje mokęs sovietinius studen
tus. Be to, jis trejetą metų pra
leido Europoje studijuodamas ir 
tirdamas kraštų švietimo siste
mas, taip pat ir sovietinius mo
kymo metodus. Jis teigia, kad 
amerikietis yra daug, daugiau 
vertintinas už tokį patį raudo
nąjį kolegą. JAV inžinerijos 
studentas gaunąs kur kas dides
nį, gilesnį ir platesnį mokslinį 
paruošimą, jei tai lyginti su ru
sų studiozu. Rusų inžinieriai tu
rį labai siaurą specializacijos 
bazę ir esą visiški ignorantai 
bent kiek toliau už savosios spe
cialybės srities. Amerikietis 
mokslininkas sako, jog čia per
daug jaudinamas! ar net kren
tama iki Isterijos kalbaųt apie 
rusų progresą. Taip blogai nesą 
ir nesą jokio pagrindo kokiam 
nerimui. Taip pat esą tikra, jog 
JAV turi dvigubai daugiau, ko
legijos lygio mokslinių institu
cijų už sovietus ir jose mokąsi 
50% daugiau studentų Už rusus.

“Prievartaujamas” JAV 
darbininkas

Vykstant rinkimams, JAV-se 
lankėsi keletas sovietinių spau
dos atstovų. Grįžę, jie gana pla
čiai savo spaudoje kalbėjo ir 
pasakojo savuosius patyrimus ir 
įspūdžius. Tarp kitko jie kalba 
apie nepaprastai didelį skaičių 
automobilių Amerikos keliuose. 
Girdi, kapitalistai tiek išnaudo
ja vargšus darbininkus, jog ver
čia juos priverstinai pirkti auto- 
vežimius, lįsti skolon ir mokėti 
už tai nuošimčius.

Na, vis jau reikėtų tikėtis, 
kad amerikiečiai “vargšai dar
bininkai” tik jau nuoširdžiai 
linkėtų, kad ir sovietuose darbo 
žmonės tejaustų tik tą vieną 
prievartą — įsigyti savo nuosa
vus automobilius. Pagaliau, jei 
Rusijoje būtų tiek automobilių, 
kiek jų turi JAV ar Kanada, ir 
pasaulio ^taikos reikalams tas 
išeitų į gerą. Nes jei visi tie 
fabrikai, kurie šiandieną gami
na lengvus ir sunkius ginklus, 
turėtų pereiti į automobilių ga
mybą, tikrai nebūtų nei noro 
nei laiko galvoti apie ginklavi
mąsi ir grąsinimą kitiems pa
saulio kraštams. Tevažinėja vi
si iki vieno sovietiniai žmonės 
savomis mašinomis ir tesidžiau
gia lygiai tokiu pačiu gyvenimu 
ir laisvėmis, kurias turi darbo 
žmonės laisvąjame vakarų pa
saulyje. Al. Gimantas

Ir jie turi vilties prasigyventi
(TREMTINIO LAIŠKAS IŠ TOMSKO SRITIES SIBIRE)

“...Pirmiausia dėl akinių. Jei 
turi nusipirkusi, tai siųsk ir bus 
geri... Recepto prisiųsti nega
liu, nes čia nėra akių daktaro. 
Sergant akimis reikia važiuoti 
ne arčiau 100 klm. pas daktarą, 
o mums tokios laisvės nėra taip 
toli išvažiuoti. Prašiau ... jau 
du metai, bet akinių nesulau
kiu, o reikia rašyti ar gavus laiš 
ką perskaitvti reikia bėgti sko
linti akinių’’...

“...N. labai gabi mergaitė. 
Lietuvoje pasimokė 2 metus, at
važiavus į A. vėl turėjo iš naujo 
stoti, nes čia viskas rusiškai. Bet 
taip gerai sekėsi, išmoko greitai 
rusiškai kalbėti ir rašyti ir buvo 
visą laiką pirma mokinė... Da
bar Lietuvoj mokosi ir rašo, kad 
laipsniai vis 4 ir 5. Užbaigė 6 
klasę. Šiais "mėtais liaig’s 7-tą 
klasę. O toliau matysim, žodžių 
visi vaikai geri ir gabūs, tik ne
laimingi jie ir mes, kad negali
me kartu gyventi”. ,

“Parašysiu šiek tiek apie savo 
praeitą gyvenimą Sibirijoj. Du 
metus gyvenom neturėdami jo
kio gyvulio, ypatingai karvės. 
Na tai pagyvenom taip, kad da
bar kai prisimeni, tai atrodo, 
kad pasaka, kaip galėjai tą vis
ką pergyventi. Dirbti Sibire 
reikia sunkiai, nes tam ir yra Si
biras, tremtinių kraštas. O val
gyti nebuvo ko. Buvo net taip, 
kad pareini iš lauko ir randi 
vaikus alkanus ir nėr nei duo
nos, nei bulvių, nei pinigų. Tai 
reikėjo nešti kokį nors pasku
tinį skudurą pramainyti ant bul 
vių ar ant pieno. O apie rieba
lus bei mėsą tai nei negalvoji. 
Tai taip ir prasimainėm iki nuo- 
gystai. Dabar turim karvę, 2

veršius, 2 avis, 2 vištas, bulvių 
dar ir parduodam. Nors mėsos 
iki šiol dar neturėjom, bet bul
vių ir pieno iki sočiai valgom. 
Mūsų kolchozas yra gyvulinin
kystės. Javų už darbadienius 
negaunam, tik pinigais. O už
dirbam mažai, taip kad tik juo
dai duonai, o apsirengti ir apsi
auti tai nėra iš ko.

Kada išleidom dukras (išsiun
tė kažikaip į Lietuvą. Red.), sto
jom abu su žmona prie gyvulių. 
Ji melžia karves. Grupėj 15 štu- 
kų. Darbas sunkus tiek pamelž
ti. Dažnai skundžiasi, kad skau
da rankas. Aš ganau karves. 
Mano darbas nesunkus. Gany
mas geras. • . Ganyklų tūkstan
čiais hektarų. Ganom dviese 
virš 100 karvių. Pėsti nevaikš
tom. ' Duoti arkliai,’ balnaL"' Jo
jam raiti, nes čia pėsčias neiš
būsi. Žolė augščiau galvos. Pie
no geriam kiek norim. Taip kad 
tarbos dėtis nereikia.

Gyvulininkystės ferma nuo 
A. yra už 5 klm. ir už vandenų, 
taip kad su šeima, kol buvo mer 
gaitės, ten išsikelti negalėjom, 
nes joms visoms trims reikė į 
mokyklą. Mums gyventi fermoj 
ir joms duoti išlaikymą A-ve, 
nebuvo galimybės. Tai kol gy
venom A. ir dirbom prie ūkiškų 
darbų, jokiu būdu dasimušti į 
geresnį gyvenimą negalėjom. 
Jas išleidus išsikėlėm prie gy
vulių. Tai dabar jau palengvė
jo ir gyvenimas. Jau pradėjom 
kaiką iš savo prarastų daiktų 
vėl atstatyti bei po truputį ap
sidengti. Taip, jei sveiki būsim, 
po metų - kitų prasigyvensim. 
Tuomet gal ir dukras galėsim 
atsiimti, jei jos panorės. ..”

Kaizerio vaikaitis britu pilietis
Tikrai taip. D. Britanijos lor- karalienė Ona. Ji neturėjo įpc:

dų rūmai pripažino savo krašto 
piliečiu paskutiniojo kaizerio 
Vilhelmo vaikaitį Ernest Au
gustus, dabar turintį 42 m. ir 
gyvenantį savo pilyje Marien- 
burg paliai Hanoverį. Pagal tą 
įstatymą D. Britanijos piliečiu 
galėjo pasidaryti ir pats Vilhelm 
II ir dabar dar galį juos pasi
naudoti apie 500 Europos kuni
gaikščių. Lordams Ernest Au
gusto pretenzijos atrodė keistos, 
tačiau įstatymas tokis tikrai yra, 
nors juo jau veik pustrečio šim
to metų nesinaudojo. O jo kilmė 
tokia.

1705 m. Anglijos soste sėdėjo

dinių. Kad sostas neišspruktų is 
protestoniškų rankų, parlamen
tas priėmė įstatymą, kad pavel
dėjimas turi tekti karaliaus Jo
kūbo ir tos pačios Onos dukrai
tei Sophijai, gimusiai Haagoje. 
Kad ji tikrai galėtų sostą pavel
dėti, parlamentas ją ir jos tie
sioginius kraujo. įpėdinius pa
skelbė Anglijos piliečiais. So- 
phija mirė dar prieš Oną, tačiau 
sostas teko jos sūnui Jurgiui. 
Kad 1705 m. įstatymu Anglijos 
pilietybė buvo pripažinta ir “jos 
kraujo palikuonims”, lig šiol 
niekas nebuvo prisiminęs. Er
nest Augustus buvo pirmas. Ka
žin ar daugiau tokių atsiras?

Ukrainiečiai kitur neprigyja
Lenkų administruojamoje 

Rytprūsių pietinėje dalyje šiuo 
metu esą įkurdinta apie 60.000 
ukrainiečių, kurie apgyvendinti 
10.460 vokiečių ūkiuose. Šiuos 
ukrainiečius lenkai vadina 
“Lemken”, nes jie nepasirodė 
jokie “lenkų kultūros pionie
riai.” Net ir atkelti į Rytprūsius 
jie jaučiasi esą ukrainiečiai ir, 
lenkų “Wiadomosci” žiniomis, 
net padedą ukrainiečių partiza
nams. šie ukrainiečiai 1945 m. 
pareiškė norą persikelti į Lenki
ją, nenorėdami pagal Jaltos su
sitarimą, kadangi gyveno Ryti
nėse srityse, atitekti Sovietams.

į Lenkiją. Lenkų administruoja
mose vokiečių žemėse įkurdina
miems ukrainiečiams paremti 
lenkų kom. vyriausybė yra pa
skyrusi 15.000.000 zlotų. Su šiais 
pinigais norima padėti ukrainie
čiams, kad jie “vakarų srityse 
geriau įsijungtų į ūkinį gyveni
mą”. Visoje eilėje Lietuvos pa
sienio vietovių mokyklose pra
dėta mokyti ukrainiečių kalba, 
o Bartensteine numatoma steig
ti mokytojų seminariją.

Vokiečių žiniomis, iš Rytprū
sių stengiasi išvykti ne tik ten 
įkurdintieji ukrainiečiai, bet ir 
lenkų naujakuriai meta jiems 
rūpindamiesi kaip nors įsikurti 
kitur. (E)nori grįžti “namo” — ty. toliau
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Saugaus važiavimo 
Komitetas ?

SAFETY COUNCIL 
PROTECTED

Saugaus Važiavimo Komiteto skyrius gali sumažinti 
' eismo nelaimes, o kartu mirtis savo apylinkėje.

Daugelis Ontario vietovių jau turi tokius komitetus.
Faktai įrodo, kad jie tikrai pasitarnauja savo 
bendruomenei — ir jie sutaupo gyvybių .
Kiekvienas pilietis ar organizacija gali imtis iniciatyvos. 
Pilnų informacijų galima rasti knygelėje “How To 
Organize And Operate A Community Traffic Safety 
Council”, knygelę galima gauti rašant vienai Ši šių įstaigų:
Ontorro Safety League, Hon. Kelso Robertu
1170 Boy Street, Attorney General,
Toronto 5, Ontario. Parliament Buildings,

Toronto, Ontario.



"1 1

Pavergtoje tėvynėje
. . • • ' f' 7 7 "

Pirmas didelis šokių vakaras, 
ruošiamas Tautos Fondo Hamiltone

LietuviaiTpasaulyJe
lomeja Neris, bet ir palaikai 4 
bolševikų sušaudytų 1926 m. Jie 
pergabenti iš 6 forto ir įmūryti 
muziejaus sienoje, kur pritvir
tintos juodo marmuro lentelės 
su aukso raidėmis įrašytais jų 
vardais. Tai buvo atlikta su di
delėmis iškilmėmis, organizaci
joms ir delegatams nešant vai
nikus.

Jų sušaudymui išryškinti Kau 
no bibliotekoje buvo suruošta 
palaikų paroda. Išstatytas buvo 
ir sušaudymo aktas. '.

Kauno augšUųjų mokyklų stu
dentai; kaip rašo “Tiesa” lap
kričio 28 d., nešioja uniformines 
mėlynas kepures.

Vilniuje Čiurlionio gatvėje 
esąs “išaugęs beveik visas ben
drabučių miestelis”. Šiemet vi
siems Vilniaus un-to studen
tams įvedamos uniforminės ke
purės. Kauno Politechnikos in
stituto studentai jas jau turi. '

Šį rudenį nemaži plotai bul
vių ir kitų šakniavaisių užšalo 
laukuose. “Tiesoje” agronomai 
mokė kolūkius, kad kai užeisiąs 
atolydis, cukrinius runkelius 
reikią skubiai nuimti ir ne vė
liau kaip per 5 d. pristatyti į fab 
riką. Apie užšalusias laukuose 
bulves rašoma buvo ir daugely 
laiškų iš Lietuvos. “Tiesa”, bet
gi jau lapkričio 11 d. rašė, kad 
bulvių duokles kolūkiai atida
vę 102%, nors ji pati prieš 10 
dienų rašė apie likusias- nenu
imtas bulves ant laukų. Be abe
jonės, tai reiškia, kad kasamos 
bulvės pirmiausia buvo vežamos 
į valdžios sandėlius. Kolūkių 
vadovai už duoklių atidavimą, 
žinoma, gaus pagyrimus, o ką 
gaus kolūkiečiai? Kaip jie gy
vens net be bulvių?

Nuimant šių metų derlių, Vil
niaus zonos mašinų - traktorių 
stotyse stovi be darbo 130 savi- 
eigių kombainų, Klaipėdos ir 
Šiaulių zonos MTS — 200 kam- 
bainų. Iš viso respublikoje šie
met nedirba 516 kombainų. Dau 
guma šių mašinų buvo suremon
tuotos ir paruoštos darbui. Ko
kios gi kliūtys trukdė šiems 
kombainams pasiekX~'kolūkio 
laukus? Atsakymas fis visur vie
nas ir tas pats: nėra žmonių, 
kurie dirbtų su jais.

, Lietuvos žemės ū. akademija 
šiemet išleidžianti 123 .kvalifi
kuotus agronomus ir ž.u. eko
nomistus. Diplomantai jau pa
skirstyti į darbovietes. Girdi, 
“daugumas pareiškė patys no
rą vykti į kolūkinį kaimą”. P. 
Paciukonis pats išvykęs į gim
tąjį kolchozą — Raudonikių kol
chozo agronomu. V. Mankaus- 
kas su žmona Janina paskirti į 
Salantų MTS, O. šeštautaitė — 
į Žagarės MTS, visa eilė kitų, 
kaip skelbiama, “pasisiūlė dirb
ti kolūkių pirmininkais”. ' 
' Mažieji kolūkiai. Paskutiniu 
metu per Vilniaus radiją pra
dėta kalbėti, jog okup. Lietuvo
je įvedami “mažieji kolchozai”. 
Tai daugiausia prie mokyklų 
ąkiriami ūkiai 5-6 ha dydžio. 
Juose jaunimas pratinamas į 
kolchozinį gyvenimą ir įvairius 
žemės ūkio darbus.

Viena latvė vėl ištruko į lais
vę, ilgą laiką išbuvusi Vorkutos 
ir kitose darbo vergų stovyk
lose.

Vilniaus 3v. Mykolo bažnyčioj 
yra įrengiamas architektūros 
muziejus.

Juozas Variakojis iš Mažiuliš- 
kio vienkiemio, Panemunio vsl., 
Rokiškio apy buvo išvežtas 1948 
m. Gauta žinia, kad jis mirė pr. 
m. lapkričio 17 d.

Advok. L. šiaudvytis mirė 
Vilniuje 1948 m.m, kaip prane
šama iš Lietuvos, “sušalo gat
vėje”. Kaip galėjo sušalti mies
to gatvėje žmogus, kuris nebu
vo girtuoklis, valkata, bet rim
to būdo ramus teisininkas?

Kas yra Ožarskis, Šumausko 
pirmasis pavaduotojas? Tai Ru
sijoje augęs lietuvaitės motinos 
ir nežinomos kilmės tėvo sūnus. 
Dar vaikas Edvardukas su moti
na ir bene 2 seserim grįžo po I 
pasaulinio karo į Lietuvą ir gy
veno Pandėly, kur taip pat lan
kė pradžios mokyklą. Po keleto 
metų Ožarskienė su vaikais iš
vyko į Rusiją pas vyrą. Ten jis 
suaugo ir subrendo bolševikiniu 
veikėju.

Rinkimai “į ‘ rajonų, miestų, 
apylinkių ir gyvenviečių depu
tatų tarybas” įvyks kovo 3 d. 
Pradėta jau net ir agitacija.

Pašalintas iš studentų tarpo 
Vilniaus pedagęgiino instituto 
auklėtinis stud. Dau jotis, atėjęs 
iš Rokiškio vidurinės mokyklos. 
Nors jis buvo išlaikęs konkur
sinius egzaminus, bet praktika 
parodžiusi, kad Daujotis “netin
ka būti studentu”, nes jis “chu- 

• liganiškai elgėsi institute”. So
vietai “chuliganais” vadina ne 
kartą tokius asmenis, kurių el
gesį jie “chuliganišku” apskel
bia dėl politinių įsitikinimų. 
Ta proga “Tiesa” primena, jog 
Lietuvoje mokyklos neturėtų iš
leisti panašios rūšies absolven
tų... (E)

Kauno Medicin. Institute įvy
ko iškilmingas mokslinis tary
bos posėdis, skirtas prof. V. La
šo 65-ioms gimimo ir 40-ioms 
mokslinės pedagoginės veiklos 
metinėms paminėti. Posėdį ati
darė Kauno Medic. Instituto di- 
rekt. prof. Z. Januškevičius. Su 
jubiliato gyvenimo, ir moksline 
veikla susirinkusius supažindi
no prof. J. Šopauskas. Iškilmin
go posėdžio metu kalbas’pasakė 
prof. A. Purenąs,^ Baršauskas, 
Girdzijauskas irjafe^f J VĮ 

. LTSR Valst. Grožinės Litera
tūros Leidykla Michailovo ko
miteto leidžiamame “Už sugrį- 
imą į Tėvynę” paskelbė laišką į 
Salomėją Nerį pažįstančius as
menis prašydama medžiagos 
apie poetę leidžiamam jos “Raš
tų” tritomiui — rankraščių, laiš
kų, atsiminimų. Dalis Neries pa
žįstamų išvardinami: Elena Vil- 
činskaitė, Br. Raila, Ona Šimai
tė, Ona Goberienė, Juozas Tys- 
liava, Jonas Grinius, J. Eretas, 
A. Ranitas.

Berods tai pirmas bandymas 
užmegsti ryšius su lietuviais kul 
tūrininkais laisvajame pasauly.

Vilniaus katedros bokšto laik
rodis esąs atremontuotas laikro
dininko Stepšio ir Mikalausko. 
Dabar atrodąs visai kaip buvęs 
senasis ir einąs mušdamas va
landas ir ketvirčius.

Buv. Karo Muziejaus, dabar 
vad. Kauno istorinio muziejaus, 
sodnely yra palaidota ne tik Sa-

Dėmesio Hamiltonas!
Tik vieną kartą į metus G. PALMER - __
Paliliūno siuvykla, su kiekvienu nauju I |j Į%/g g <1 /\ |%/| I
kostiumu, prideda antras vyriškas kelnes -L B w JL >JLt JLx 11, 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

Namai • Bizniai - Ūkiai - Žemė

Siuskite siuntinius į LIETUVA 
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 sudarytas 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.

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

Savininikai:

ZIGMAS DIDŽBAUS, A. PRANCKEVICIUS

Pardavimo ir pirkimo reikalais kreipkitės j mūsų atstovus:

įvyks š. m. sausio 26 d., ŠEŠTADIENĮ, 
Royal Connaught viešbutyje. ✓

Gros Benni Ferri orkestras, įvairus bufetas, turtinga loterija ir 
visų linksma nuotaika. Pradžia 7.30 v.v.

Kviečiame visus vietos ir iš plačių apylinkių brangiuosius lietu
vius skaitlingai atsilankyti ir tuo paremti mūsų tikslus.

Tautos Fondo skyr. valdyba.

Vasario 2 dieną, šeštadienį,
VISUS MALONIAI KVIEČIAME Į

NAMŲ FONDO 
VAKARĄ,

kuris įvyks ROYAL CONNAUGHT viešbučio Normandie salėje.
Gros Benni Ferri orkestras.Veiks, kaip ir visada, 'turtinga loterija!

Bufetą laikys viešbutis.
Pelnas skiriamas Tautos Namų įsigijimui.

Šis vakaras yra mūsų paskutinis prieš gavėnią, tad nuoširdžiai 
prašome visus NF narius ir plačiąją visuomenę jame skaitlingai 
dalyvauti.

Pradžia 7 vai. 30 min. vakaro.
Hamiltono Lietuvių Namų Fondo Valdyba.

HAMILTON, Ont.
Solidarumo mokesčio rinki-Į knygos nurašyta išlaidomis vie- 

mas Hamiltone tęsiamas ligi š. jną kartą ar daugiau?”
J. Pleinys paminėjęs, kad už 

tas knygas jau buvo leidykloms 
sumokėta, atsakė: “Vieną kar-

m. vasario 1 d. Visi, kurie dar 
neturėjo progos solidarumo mo
kesčio už 1956 m. sumokėti, pra
šomi sumokėti sekmadienį po 
pamaldų spaudos kioske pas J. 
Pleinį arba parapijos salėje pas 
valdybos kasininką Lesevičių. 
Taip pat galima sumokėti pas 
betkurį valdybos narį.

ApyL v-ba.
Vyr. ateitininkų susirinkimas 

šaukiamas sausio 27 d. 3 vai. p.p. 
parapijos salėje. Nariams daly
vavimas būtinas. Valdyba.

Visuotinis LB susirinkimas 
įvyko sausio 13 d. parapijos sa
lėje, Jį atidarė apyl. .v-bos pirm.: 
St. Juozapavičius, pakviesda
mas pirmininkauti Edv. Sudiką, 
sekretorių Juozą Stonkų.

Organizacijų pirmininkų pra
nešimai parodė jų dinamišką 
veiklą ir grąžius vaisius. Kadan
gi susirinkime dalyvavo tik apie 
60 hamiltoniečių, v-bai gal būtų 
tikslu konkrečius duomenis pa
skelbti nors trumpai spaudoje.

Kiek ilgiau sustota prie KLB 
Revizijos k-jos pranešimo, ku
ris sukėlė aštrokas diskusijas. 
Rev. k-ja, susidedanti iš jos pir- 
min. J. Pleinio ir narių A. Min- 
gėlos ir K. Bungardos, dalyvau
jant St. Baipšiui, savo akte, ku
ris lietė TF trečią knygų plati
nimo vajų, konstatavo, kad TF 
kasos knygoje $208.25 už pirk
tas TF knygas nurašvti neteisė
tai. Tuometiniam TF skyriaus 
vedėjui bei knygų platinimo vy
riausiam vykdytojui St. Bakšiui 
toks oficialus ir viešas kaltini
mas buvo didelis ir labai didelis i 
moralinis smūgis. Susirinkime 
pirmininkavęs E. Sudikas papra 
šė J. Pleinį konkrečiai paaiš
kinti ir dokumentaliai paremti 
Rev, k-još konstatavimą, atsa
kant į jo klausimus:

1. “Ar visos 3 knygų vajų pel
no sumos, apie kurias rašė “TŽ” 
(Nr. 1 š.m. Sk. St.) įtrauktos į
TF kasos knygą pajamomis?

J. Pleinys atsakė: “Visos”.
2. “Ar $208.25 suma iš kasos 

tą”.
3. “O ar p. J. Pleinys nemano, 

kad kas nors už tas knygas su
mokėjo leidykloms ne TF pini
gais?”

J. Pleinys: “To tai nežinau”.
Šį trumpą dialogą duodu dėl 

to, kad jame E. Sudikas pasiro
dė, kaip teisininkas, klasišku 
tikslumu ir pataikė į pačią šio 
kaltinimo širdį.

Gaila, kad pirmininkaujantis 
nepaklausė dar poros klausimų:

1. Ar $208.25 nerasta nurašy
ta išlaidomis kurioje nors vajų 
apyskaitoje?

2. Ar pirktos TF už $208.25 
knygos yra vajų apyskaitų kny
gų pirkimo s-stosė ir ar jų nėra 
daugiau negu kad pirkta pagal 
vajų apyskaitų sąskaitas? .

Į Rev. k-jos kaltinimus atsakė 
St. Bakšys, juos visus atremda
mas ir paprašydamas susirinki
mą sį Rėv. k-jas aktą atmesti.

Po to vėl sekexfhskusijos. No
rėčiau dar suminėti vieną kitą 
charakteringą pašisakymą.

E. Sudikas kreipėsi į dabarti
nį TF skyriaus pirm. J. Mikšį ir 
ižd. Alf. Vainauską, paprašyda
mas šiuo reikalu pareikšti savo 
nuomones. J. Mikšys pasakė, 
kad jam III knygų vajus neaiš
kus. Į klausimą ar I ir II vajų 
pelnas užpajamuotas kasos kny
goje, atsakė, kad jis netikrinęs 
ir nežinąs, nes Rev. k-ja prieš 
jam perimant skyriaus vadova
vimą visą atskaitomybę patikri
nusi ir radusi tvarkoje.

TF sk. iždininkas A. Vainaus
kas Rev. k-jos kaltinimą palai
kė ir pareiškė, kad pirktų TF 
knygų s-tos kasoje nurašytos 
neteisingai.

Diskusijos pagaliau buvo nu
trauktos pačiame įkarštyje, nu
tarus išrinkti 3 asmenų vięnkar-* 
tinę Rev. k-ją, kuri dar kartą 
patikrintų III knygų vajų. Į ją 
įėjo: Laugalys Zigmas, Navic
kas Vaclovas ir Stonkus Juozas. 
Patikrinime turi dalyvauti ir pa 
aiškinimus duoti St. Bakšys ir 
dabartinės TF v-bos atstovas, 
bet aktą surašo ir jame pasirašo 
tik 3 minėti nariai.

Naujai apylinkės v-bai išrink
ti (dabartinė susirinkime atsi
statydino) sudaryta 5 narių rin
kiminė komisija.

Prieš klausimus ir sumany
mus E. Sudikas susirinkimui su
tikus paprašė padaryti praneši
mą “Talkos” bankelio v-bos pir- 
nlin. J. Giedraitį.

Klausimuose ir sumanymuose 
St. Juozapavičius paprašė pasi

sakyti dėl V Lietuvių Dienos 
rengimo Hamiltone. Nutarta įga 
lioti Kr. Tarybos hamiltoniečius 
narius, jei Liet. Dieną norės 
rengti Niagaros pusiasalis, jų 
eventualų prašymą Kr. Tarybos 
suvažiavime paremti.

NF v-ba su maloniu nuosta
bos jausmu seka tautiečių sim
patijas jos pasiimtam Tautos 
Namų įsigijimo darbui ir bega
lo visiems dėkinga. Šią savaitę 
skelbiame 6 naujus narius, pa
skyrusius NF po $100: Vizbaras 
Pranas, Bolskis Zenonas, Sinke
vičius Klemensas, Šliužienė Elz
bieta, Buinys Adomas ir Jasevi
čius Gracijonas. NF v-ba nau
jiems nariams reiškia nuošir
džiausią padėką.

Iš šių narių — E. Šliužienė yra 
atvykusi į Knadą 1927 m. Paryš
kinu tai dėl to, kačį Liet. Namų 
organizacija yra iki šiol vienin
telė Hamiltone, kuri jau dabar 
yra apjungusi palyginti nemažą 
skaičių mūsų tautiečių, kurie 
atvyko į šį kraštą žymiai anks
čiau. :

NF vakaras, rengtas sausio 12 
d., davė per $300 dol. gryno pel
no. Jame turėjome 160 svečių. 
Ypatingą pasisekimą turėjo lo
terija, kurios 1175 bilietai buvo 
išpirkti per pusantros valandos. 
Prie jos pasisekimo prisidėjo 
daugelis mūsų tautiečių, paau
kodami jai vertingų fantų. Stam 
biausiu laimėjimu buvo J. Šva- 
baičio paaukotas dulkių siurb
lys. P. Mureikienė paaukojo gra 
žų tortą, p. Vindašienė (27 Ar
thur N.) ir p. Budninkienė po 
gražų pagalvėlį, G. Melnykas 
$10, Žemaitis (Bold St.) $5, vie
na ponia nupirko vertingą ser
vizą kavai ir visa eilė tautiečių 
davė kitų gražių dovanėlių. Vi
siems aukojusiems v-ba labai 
dėkoja.

Vasario 2 d. NF ruošia Royal 
Connaught viešbutyje savo pas
kutinį pirmųjų jo veikimo me
tų vakarą. Sekantis bus tik po 
3 mėn. — gegužės 4 d.

Atitaisymas. “TŽ” Nr. 2 š.m., 
rašant apie Vas. 16 gimn. rėmė
jus, įsibrovė klaida. Vietoje Le
opoldas ir Romas Banaičiai — 
tėvas ir sūnus, turėjo būti bro
liai Leopoldas ir Romas Banai- 
čini-

Mieluosius Banaičius už šią 
klaidą nuoširdžiai atsiprašau.

Sk St.
TF valdyba rengia pirmą šiais 

metais šokių vakarą sausio 26 
d., šeštadienį, 7.30 v.v. Royal 
Connaught vieešbučio Norman
die salėje. Čia galima bus kuo 
linksmiausioj nuotaikoj praleis
ti laiką: ne tik pasivaišinant, 
pasilinksminant, su artimaisiais

Moderniškiausia lietuviška 
NEKILNOJAMO TURTO ĮSTAIGA 

HAMILTONE

JA VALSTYBĖS
- Dr. J. Basanavičiaus biustas, 
pavogtas iš Clevelando Lietuvių 
Darželio, atstatomas. Jau yra 
pagamintas gipsinis biustas, ku
ris su kitų tautybių tatip pat pa
vogtais ir atstatomais biustais 
bus pasiųstas išlieti, iš bronzos 
į Italiją. Biustas bus atstatytas 
miesto savivaldybės lėšomis. 
Tuo rūpinasi Liet. Darž. S-gos, 
kuri tą biustą pastatė, pirminin
kas J. Brazauskas ir K. S. Kar
pius. .

Kun. A. Slavynas, Ward, W. 
V., lietuvių parapijos klebonas, 
mirė sausio 9 d., alaidotas Brook 
lyne šv. Jono kapinėse sausio 
14 d.

Petras Kazlas, akių gydytojas, 
persikėlė iš Cambridge, Ohio, į 
Marion, Indiana, kur nuo Naujų 
Metų dirba veteranų ligoninėje.
D. BRITANIJA

Londono Liet Namai rūsyje 
įrengtą barą išnuomavo anglų 
klubui Coronet. Nuoma už kam
barį 15 svarų savaitei. Namuo
se daromas remontas, įrengia
mos naujos virtuvės ir valgyk
los patalpos.

Liet. Sodyboje šiuo meetu yra 
50 lovų su pilna patalyne ir pa
daryta daug patobulinimų va
sarotojų labui. Vasarą perėjo 
apie 500 vasarotojų, dirbo 6 tar
nautojai. Vasarojimo sezonas 
baigėsi rugsėjo 15 d. Savaitga
liais ir žiemą atvyksta 20-30 sve
čių. Plečiamas sodybos ūkis, 
kad svečiams būtų kuo daugiau 
savų produktų. Dabar yra viš- 
tynas, apie 80 vištų, šiltnamy _ir 
darže buvo augiriamos daržovės.

pasidalinant įvairiais džiaugs
mais bei vargais, bet ir savo lai
mę išmėginant loterijoj. Vienas 
iš daugelio vertingų ir origina
lių fantų bus gana puikiai pa
puoštas ir skaniai iškeptas par
šiukas, su atitinkamu šūkiu. Jį 
aukojo ir paruoš vienas iš nuo
latinių mūsų rėmėjų, kurio pa
vardę paskelbsime vakaro metu.

TF v-ba su džiaugsmu konsta
tuoja faktą, kad praėjusias me
tais malonūs Hamiltono ir apy
linkių lietuviai jos sunkų darbą 
gana gausiai rėmė atsilankyda
mi į mūsų parengimus. Tai įro
do gautas iš 4 parengimų $849 
pelnas. Už tą v-ba visiems reiš
kia širdingiausią padėką.

TF v-ba tkisi ir deda vilčių, 
kad ir šiais metais jos darbą ma
lonūs tautiečiai irgi visokerio
pai parems.

Šiuo metu mūsų turėtų būti 
vienas iš svarbiausių uždavinių 

visomis išgalėmis telkti lėšas 
mūsų pavergtos tėvynės laisvi
nimo darbams ir lietuvybės iš
laikymui. Lėšoms sutelkti būdų 
yra įvairių, tarp kurių ir pra
mogų rengimas. -

Todėl kviečiame visus hamil
toniečius ir apylinkių brangius 
lietuvius kuo skaitlingiausiai at
silankyti i ši parengimą .

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

27 d., sekmadienį, 5 vai. p.p. AV 
parapijos salėje, 58 Dundurn 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.
Į hamiltoniečius ir visus 

lietuvius
Sausio 13 d. visuotiniame 

b-nės narių susirinkime KLB 
Rev. K-ja savo TF III knygų 
platinimo vajaus patikrinimo 
akte, dalyvaujant St. Baipšiui, 
konstatavo, kad $208.25 kasos 
knygoje už pirktas TF knygas

BELGIJA
Lieže gruodžio 13 d. 1956 m. 

mirė vienuolė benediktinė Ma
rija Emanuelė Gudiškytė, 57 m. 
amž. J benediktines ji buvo įsto
jusi po I D. Karo ir vienuolijoj 
išbuvo 28 metus. Tame pačiame 
vienuolyne gyvena dar 9 lietu
vaitės. Daugumas jų ten įstojo 
po I D. Karo. Kuo galėdamos 
jos padėjo savo tautiečiams 
tremtiniams, dirbantiems Liežo 
anglių kasyklose.
ITALIJA

Kun. V. Mincevičius, PLB Ita
lijos krašto Bendruomenės pir
mininkas ir “Elta Press” redak
torius, po ilgos ir sunkios ligos 
grįžęs iš ligoninės vėl įsitraukė 
į darbą.

Už kritusius vengrų laisvės 
kovotojus vysk. V. Padolskis 
Romoje atlaikė pamaldas, ku
riose dalyvavo beveik visas dip
lomatinis korpas, daug italų vy
riausybės narių, visa eilė parla
mento atstovų, spaudos ir vie
šojo gyvenimo žmonių. Visur' 
mūsų tautiečiai kuo palėdami 
padeda vengrams.
AUSTRALIJA

Sydney un-tą baigė ir, išlaikęs 
visus egzaminus, gavo medici
nos gydytojo praktikos teises 
Australijoje, mūsų tautietis M. 
Bobinskas. Jis buvo baigęs me
dicinos fakultetą jau ir Lietuvos 
un-te.

Australijoje esą permaža liet 
kunigų, rašo “TA”. Dėl to Bris- 
banes, Canberros ir Tasmanijos 
lietuviai dvasinių, patarnavimų 
sulaukia tik nereguliariai — iš 
atvažiuojančių kunigų-.

nurašyta neteisėtai ir siūlė mi
nėtas knygas, šiuo metu esančias • 
TF skyriaus žinioje, grąžinti St. 
Bakšiui, o $208.25 iš jo išreika
lauti ir įnešti į Tautos Fondo 
kasą. Išeitų, (mano samprotavi
mu), kad tų knygų vajų apy
skaitų sąskaitose nerasta, ir jas 
St. Bakšys surinko iš palėpių, 
kaip seną šlamštą, o pinigus įsi
dėjo į kišenę, nes TF skyriaus 
v-bos nutarimas pirkti minėtas 
knygas protokolų knygoje yra.

Visas man taikomus inkrimi
nacijas visuot. susirinkime atrė
miau ir atmečiau- dokumentą- • 
liai, bet nežiūrint to, daugumos 
kalbėtojų buvau puolamas ir ei
lė jų Rev. k-jos kaltinimą pa
laikė.

Šis, man visai netikėtas, kal
tinimas labai palaužė pasitikė
jimą mano darbams visuomenės 
tarpe ir buvo man “geriausias 
užmokestis” už sunkų ir daug 
pasišventimo pareikalavusį dar
bą. Kad tai tiesa, rodo šis paryš
kinimas: sausio 15 d. skambina 
man- vienas asmuo ir klausia ar 
as esu tikras, kad apyskaitos 
tvarkoj. Užtikrinęs, kad jis bū
tų kuo ramiausias ir turėtų kant 
rybės, su tuo pačiu prašymu 
kreipiuosi ir į visus lietuvius: -
nedarykite tuo tarpu savo šir
dyse jokio sprendimo ir palau
kite šios bylos galo.

Neprašyčiau to, jei nebūčiau 
pasiėmęs dar sunkesnio darbo —- 
Tautos Namų įsigijimo akcijos, 
vadovavimo, kur pasitikėjimas 
asmenimis turi pirmaeilę ir svar 
biausią reikšmę. Mane kaltinu
sieji tą puikiai žino. Gal dėlto 
ir ši visa košė buvo užvirta po 
metų laiko, kai Namų Fondas 
jau turi 148 narius (sausio 15 
dienai), ir teikia daugiau vilčių, 
kad Tautos Namai Hamiltone 
gali tapti realybe.

Kad šis viešas ir oficialus ma
nęs apkaltinimas, paėmus iš TF 
kasos $208.25, yra specialiai su
fabrikuotas, rodo jau vien tas 
faktas, kad ta pati Rev. k-ja ir 
tos pat sudėties, tik be St. Baip- 
šio, padariusi TF atskaitomybės 
patikrinimą man perduodant TF 
skyrių J. Mikšiui, viską rado 
tvarkoje.

Esu patenkintas, kad šiuo me
tu visos TF atskaitomybės kny
gos ir pateisinamieji dokumen
tai yra tų asmenų žinioje, ku
rie susirinkime mane kaltino. 
Tuo būdu esu apsaugotas nuo 
dar vieno eventualaus kaltinimo 
— pateisinamųjų dokumentų su 
klastojimo šiuo metu.

Dar kartą prašydamas visus 
tautiečius tuo tarpu savyje šios 
bylos nenuspręsti, aš patikinu, 
kad visus man kaltinimus doku
mentaliai ir viešai atremsiu.

Jūsų St Bakšys, 
Hamiltono Liet. NF v-bos pirm.

Hamiltono ir apylinkės lietuviai 
taupykite Ir skolinkitės pas savus - 

TALKOJE.
Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdraustos.

Talkos kasa atidaryta sekmadieniais nuo 12 iki 2 vaL p.p. Para
pijos knygyne, 58 Dundurn St. N., arba skambinkite iždininkui 
E. Lengnikui, teL JA. 9-2114, 15 Homewood Ave., Hamilton.
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Kanados Lietuvių Bendruo
menės gyvenime Toronto Lietu
vių Maironio vardo šeštadieninė 
pradžios mokykla yra tas skaid
rusis aukuras, kur ne rusena, 
bet skaisčiai dega praamžių vai
dilų ugnis — negęstanti lietuvy
bės liepsna. Čia kas šeštadienis 
susirenka 225 lietuvių pradžios 
mokyklos amžiaus vaikai.

Atsilankęs į šią gražią mokslo 
įstaigą, pamatai būrius gelton
plaukių ir mėlynakių vaikų ir 
pasijunti kaip Lietuvoje. Iš
nyksta susirūpinimas ir nusimi
nimas, kad jau nykstame. Čia 
dar diegiamas amžinasis lietu
viškasis žodis, kaip brangus krai 
tis atsineštas iš tolimos tėvynės.

Šiais metais mokyklą lanko 
rekordinis mokinių skaičius, še- 
šerių metų mokyklos gyvenime.

Antruosius metus mokyklą ve 
da kūrybingas pedagogas Julius 
Širka. Mokykloje dirba apie 10 
mokytojų ir veikia septynios 
klasės. Šioje mokykloje be per
traukos dirba visa eilė ide
alistų mokytojų, aukodami savo 
brangią poilsio dieną lietuvybei. 
Iš jų minėtinas šios mokyklos 
kapelionas kun. Boleslovas Pa- 
cevičiius, šv. Jono Krikštytojo 
parapijos vikaras. Jis jau šešeri 
metai yra ne vien tikybos dės
tytojas, bet ir muzikos bei dai
navimo mokytojas. Jo pastango
mis mokykla turi vaikų chorą, 
statomi įvairūs vaidinimai su 
dainomis. Jo vedami mokyklos 
vaikai gieda ir per mokinių pa
maldas šv. Jono Kr. parapijos 
bažnyčioje. Kad tos mokyklos 
gyvenimas yra toks įvairus me
niniais parengimais, yra šio me
niškos sielos kunigo didelių pa
stangų ir ištvermės vaisius.

Jau eilę metų mokėjo šiai mo
kyklai suburti mokytojus kun.. 
Ažubalis. Jis iki šių metų buvo 
ir mokyklos globėjas, net tos 
mokyklos sargą apmokėdavo iš 
parapijos kasos. Nuo šių mokslo 
metų pradžios, mokyklai išau
gus, jos globėjais pakviesti ir 
Tėvai Pranciškonai, kurie veda 
Prisikėlimo parapiją ir abiejų 
evangelikų parapijų kunigai: 
kun. Kostizenas ir dr. Kavolis.

Mokyklą lanko katalikų ir 
evangelikų tikybos mokiniai.

Mokykloje tikybą dėsto dar T. 
Rafaelis Šakalys, OFM, ir pir
mąją įžanginę klasę veda Nek. 
Prasidėjimo kongregacijos sese- 

' "hė-Margarita; — Bareikaitė; <
Mokykla turi labai energingą 

ir sumanų tėvų komitetą, kuri" - 
gerai tvarko mokyklos fin0 '“ 
Tėvų komitete per mėtr ■ 
pasižymėję pp. P’ '’ 
mulionis, 
gaitis ir 
tėvų, j -' 
pra—-

Sir^-- Raz
e’’ ’ ' ' rūpestingų
/ : • „uruošti daug

hams. Labai iškil
iąja mokslo metus, ap- 

- • • i.odami mokytojus ir moki- 
r us, ypač išleidžiamąsias kla
ses.

Iš mokiniams parengimų pa
žymėtina šiais metais suruošta 
Kalėdų eglutė, vykusi sausio 6 
d. Prisikėlimo prapijos audito
rijoje. Salė buvo gauta veltui. 
Reikia pažymėti, kad visi mo
kyklos parengimai vyksta lietu
viškų parapijų salėse be jokio

Restoranas “RŪTA”
rytos nuo 6.30 vol. ryto iki 9.00 vol. vok. Visi malonioi kviečiami atsilankyti.

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

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 motery rūby siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS

Čia rasite visiems sezonams didžiausią pasirinkimą iš naujausių 
moderniškų angliškų medžiagų. Vyru ir moterų kostiumams ir 
paltams. Augščiausios 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.

THE TEN GOMMENDMENTS PREMJERA
kle
liam

mokesnio. Abiejų | 
bonai pasitarnauja 
mokyklų reikalui ir lengvina

Holivude niekad nenusibos
tančios ir visada su didelių dė

vis naujos ir vis viena už kitą 
įdomesnės. Jos lankomos veik 
vis tos pačios augštosios klases 
žmonių. Juo labiau filmas “The 
Ten Commandments”, kuris sa
vo turiniu yra visiškai naujas ir 
giliai religingas. Tad šiam ne
paprastam filmui buvo skirta 
daug dėmesio visų kviestųjų 
svečių. Gruodžio 14 d. perpildy
tam Beverly Hill teatre jų bu
vo per 1.600. Sceną ir teatro prie 
angį puošė daugybė gėlių. Lyg 
priduodant rimtumo šį kartą ne
buvo pristatinėjamos žvaigždės 
televizijai, O jų buvo apstu: štai 
lyg peraugęs jaunas medelis, at
linguoja dideliais žingsniais 
Charlton Heston, vaidinęs Mo
zę. Jis po ranka vedasi savo 
partnerę panelę Bexter. Jis at
rodo juokingai ir per daug pro- 
letariškai. Atrodė kad jo puoš
ni eilutė skolinta ir nesiderina 
prie jo išvaizdos. Anne Baxter 
— vaidinanti Nefretiri, žengia 
išdidi. Blizgą šilkai ją supa nau
joviškai sukombinuotomis uode-. 
Jgomis, kurias prašosi panešti, 
lyg jaunoji eidama į šliubą ji 
plaukė per taip puošnią publi
ką. Baltas kailis, nukaręs per 
nuogus pečius, lyg visai pamirš
tas, viena puse veik siekiąs že
mę. Štai ir plikai nuskustas Yul 
Brynner, taip sėkmingai vaidi
nęs Rameses. Tarpe jų staiga at
siranda ir pats režisorius, vyriau 
sias viso to “kaltininkas” Cecil 
B. DeMille. Juos čia apsupa fo
to aparatai ir blykčioja geroką 
pusvalandį.

Štai atsiveda žmoną jau gero
kai senstelėjęs Clark Gable. Jo 
pasirodymas sukėlė visų dėme
sį. Jo žmona keistai įsivyniojusi 
į kažkokį blizgantį paltą, o ran
kas sukišusi į brangaus^ kailio 
rutulį. Jie eina išdidūs, •žinoda? 
mi savo vertę. Sukasi dama su 
juodu paltu, lyg rytiniu rūbu. 
Tai Ann Blyth. Paltas išsiuvinė
tas ryškiomis gėlėmis ir daro ją 
labai juokingą. Dar matėsi visa 
eilė aktorių: Yvonne de Carlo, 
John Carrądine, Cedric Hard-

Kalėdų eglutės programos sko 
ningas viršelis, vaizduojąs pie
menis Kalėdų naktį — aail. Te
lesforo Valiaus. Buvo suvaidin
ta “Gimė Atpirkėjas”, paruoš
tas Tėvo Rafaelio ir kun. B. Pa- 
cevičiaus. Grimas Juozo Jagė- 
los. Deklamavo Žibutė Bara
nauskaitė, Birutė Gataveckaitė 
ir Laimutė Švėgždaitė. Baleto 
keletą numerių pastatė mok. Va 
lentina. Buvo pašokta “Snaigių 
karalienė”, “Serenada” ir “Šo
kanti mergaitė”. Šios baleto mo
kytojos studiją Prisikėlimo au 
ditorijoje lanko daug lietuvai
čių. Tautinius šokius — Žioge
liai, Lenciūgėlis ir Kalvelis — 
šoko mokyklos ir lituanistinių 
kursų mokiniai. Šokius paruošė 
Rita Juknevičiūtė. Tai nauja ga
bi tautinių šokių mokytoja — p. 
Šadeikienės mokinė. Labai svei
kintinas reiškinys, kad pradeda
me susilaukti naujų talentų ir iš 
jaunųjų.

Salė buvo pilnutėlė publikos. 
Tėvų komitetas išdalino per 300 
vaikų dovanas. Apie 70 vaikučių 
buvo priešmokyklinio amžiaus.

Pirmą kartą Toronte dovanas 
dalino ne vaizbūnų išgalvotas 
Kalėdų senelis, bet pagal kata
likų tradiciją —- vysk, šv Mika
lojus iš savo raudonos kojinės. 
Vysk. Mikalojų buvo p. Imbra- 
sas. Tėvų komitetas norėdamas 
vaikams sudaryti šventišką Ka
lėdų nuotaiką dovanoms dar pri 
dėjo kelias dešimtis dolerių iš 
savo kasos.

.Vaikų džiaugsmui nebuvo ga
lo: jie skraidė kaip paukščiai 
čirkšdami jaukiose ir erdviose 
salėse.

Dabar mokykla rengiasi gra
žiai paminėti Nepriklausomybės 
šventę.

Maironio vardo šeštadieninėje 
pradžios mokykloje Toronte 
skaisčiai dega amžinoji lietuvy
bės ugnelė. Ją kursto gražus bū
rys idealistų švietėjų ir sąmo
ningų lietuviškų šeimų tėvai.

Iz. Matusevičiūtė.

Prisiųsta paminėti
Algirdas Lansber-?- r.’oji|$41 Gaunamas Terroje, 3333 So 

naktis, Novelė^ ' " : Knygų " '
Klubo leidi--- • ?3, 1956, Lon- 
domVZ. ->sl. - •

' A Quarterly
” - - 'f Soviet Problems.

’r. 7, London, 64 psl.
’. lietuvių Šiame numery ra

šo S. Lozoraitis — Some Juridi
cal and Moral Aspects of the Oc 
cupation of Lithuania.

Anglu - lietuvių kalbos žody
nas, redagavo V. Baravykas, iš
leido Terra, spaudė M. Morkūno 
spaustuvė Čikagoje.

Žodynas kišeninio formato, 
apima apie 20.000 žodžių,, paruoš 
tas lizdine sistema, su nurodo
mu žodžių ištarimo, su geografi
nių pavadinimų ir vardų žody
nėliais, pats rimčiausias ir ver
tingiausias tokios apimties žo
dynas, kokį mes turime. Žody
nas įrištas į kietus viršelius, ge
rame popieriuje, 368 psl., kaina

Halsted St., Chicago 8, Ill., ir vi
sur, kur tik platinama lietuviš
ka knyga.

Lietuvių Dienos, 1957 m. sau
sio mėn., 26 psl.

Šiame Nr. rašo: V. Vardys 
apie laisvės kovą ir politiką, 
smulkiau sustojama ties sukak
tuvininku E. Turausku, nauja 
meno žvaigžde sol. A. Stempu- 
žiene, Gustaičiu, vysk. Rancanu, 
Hollywoodo filmuose vaidinan
čiu Šidlevičių Juozuku, vos 3 
metų; be to, tęsiamas Aisčio 
strp. Pastovios taikos sąlygos, 
vaizdais apžvelgiamas studentų 
suvažiavimas ir 1.1.

Teisininkų Žinios, 1956 m. lie
pos - gruodis, Nr. 17-18, 32 psl.

“Badas, neapykanta ir geros 
rankos”. Tokio vardo knygutė
je, išėjusioje Goettingene, pasa
kojama kaip Lietuvos ūkininkai 
gelbėjo Karaliaučiaus vokiečius 
nuo bado.

UTAS

wick, Danny Thomas, Laraine 
Day, Jimmy Durante, Eddie Al
bert, Eddie Fisher, Danny Kaye, 
Vera-Ellen, Charles Coburn, Jon 
Hall ir daug kitų. Į premjerą at
silankė neįprastai daug dvasiš
kių, mokslo žmonių: dr. William 
Lindsay Young, dr. Fagg, pre
zidentas of the University of So. 
Calif.; Milton Hahn, studentų 
vyriausias atstovas of Calif, Los 
Angeles; William Parker, Los 
Angeles policijos vadas ir eilė 
kitų neįprastų svečių.

Prieš atidarant premjerą rež. 
C. D. Mille išėjęs į sceną prabė
gomis aiškino filmo turinį ir 
prasmę. Tas 75-ius metus užbai
gęs senukas atrodo lyg būtų at
jaunėjęs didelį darbą užbaigda
mas. Jo 10 metų studijuotas vei
kalas, pareikalavęs net keturių 
metų darbo, šį vakarą pradžiu
gins ne vieną žiūrovą. Senukas 
baigęs kalbą lenkėsi publikai, 
kuri jo milžinišką darbą šį va
karą įvertins - gėrėsis. Jam kuk
liai lenkiantis ir dingstant už 
užuolaidos prasivėrė ekranas, 
šviesos ir muzikos garsams pa
sigirdus

buvo pradėtas filmas.
Filmas išstudijuotas gana 

smulkmeniškai. Didžioji jo da
lis sukta Egipte. Visa masė žmo
nių skolinta iš egiptiečių ir už 
tai turtinga tipais. Nors filmas 
rodomas 3% vai., bet žiūrovui 
nepabosta. Filmo turinys iš Se
nojo Testamento Mozės gyveni
mas. Jo kovos už vergijos panai
kinimą, išgyvenimai ir trėmi
mas į tyrus, stebuklai žiūrovo 
negali nejaudinti. O ta marga 
minia bėganti iš Egipto! Tas ka
ravanas susidedąs iš įvairiausių 
margaspalvių žmonelių ir bai
giant genamais gyvulėliais bei 
paukščiais toks įvairus ir įdo
mus, kad rodos jautiesi nukeltas

Prof, šlapeliui paminklo konkursas
lininkų S-gos, Lietuvių Dailės 
Instituto, Amerikos'-Lietuviu In
žinierių ir Architektų S-gos, p. 
L. Šlapelienės ir dviejų komite
to atstovų.

8. Pristatant projektus, rei
kia pasirašyti slapyvarde. Be to, 
prie projekto turi būti uždaras 
vokas su autoriaus pavarde ir 
adresu. Ant voko parašyti tą pa
čią slapyvardę.

9. Jury komisijai suteikiama 
teisė, neradus tinkamo projekto, 
nei vieno nepriimti.

10. Visi pristatyti projektai 
bus išstatyti a.a. prof. Igno Šla
pelio pomirtinėje paveikslų pa
rodoje, kuri numatyta surengti 
kovo mėnesį. Jai pasibaigus, 
projektai bus grąžinti auto
riams.

11. Paminklo projektams pri
statyti terminas nustatomas iki 
1957 m. kovo mėn. 1*4 d.

12..Projektai prisiunčiami ko
miteto pirmininkui šiuo adresu: 
Mr. Antanas Gintneris, 3113 So. 
Halsted St., Chicago 8, Ill.

PS. Kitus laikraščius prašome 
persispausdinti.

Komitetas: prof. St. Dirman
tas, A. Gintneris, dail. V. 
Jonynas, J. Kreivėnas, 
dail. M. Laurinavičienė, 
inž. arch. J. Mulokas, dail. 
I. Pautienus, kun. dr. J. 
Prunskis, O. Talalienė.

A.a. prof. Ignui Šlapeliui pa
gerbti komitetas skelbia pamink 
lo projekto konkurso taisykles:

1. Paminklas bus' išpildytas 
granito akmenyje arba kitoje 
pastovioje medžiagoje (ne dau
giau 2 spalvų) ir jo kaina apie 
$1.000.

2. Paminklo forma pageidau- 
. jama kuklLir turinti lietuviško

charakterio bruožui,, '
3. Paminkle pageidaujami šie 

kompozicijos elementai:
a. Dailininkų simbolis (ratas 

ir trys skydai),
b. Igno Šlapelio portretas (gal 

vos profilis - reljefas),
c. Kryžius,
d. Knyga ir užrašas: “ARS 

LONGA-VITA BREVIS ĖST”,
e. A.A. prof. dail. Ignas Šlape

lis — 1881-1955.
4. Šis konkursas yra idėjinis, 

auka pagerbti mūsų kultūrinin
ką-

5. Konkurse kviečiami daly
vauti visame pasaulyje gyveną 
lietuviai dailininkai, (ypač prof. 
Igno Šlapelio buv. mokiniai), ar
chitektai ir kiti.

6. Jury komisijos rastas ge
riausias projektas bus atiduotas 
pagal jį gaminti paminklą.

7. Paminklo projektui įvertin
ti sudaroma jury komisija iš 
Amerikos Lietuvių Dailininkų 
S-gos, New Yorko Lietuvių Dai

į anuos laikus.
Filme du dideli kontrastai: 

baisi vergija ir didelė praban- 

si įtikinamas valdovas. Į visus 
Mozės stebuklus norėjo atsaky
ti kardu. Kol jo kariuomenę už
liejo jūra, jis buvo kietas ir ne
palaužiamas. štai jau įvyko! Jis 
grįžo vienas pas laukiančią žmo
ną. Sėdasi netoli savojo stabo 
ir prislėgtas taria: “Dievas yra”. 
Jo didybė palaužta. Žadėta kova 
prieš Dievą ir prieš -Mozę su
triuškinta ...

Arba duslus Dievo balsas ir 
išrašymas dešimties įsakymų 
ten, kur joks žmogus kojos ne
įkėlė. Ugnis ir žodžiai, žodžiai 
išrašomi ir Mozė eina jų skelbti 
žmonėms. Vergės vaikas eina su 
misija. Jo gyvenimas audringas. 
Jis persekiojamas. Jo kely daug 
kliūčių, kol pagaliau laimi ir.su 
Dievo pagalba išgelbsti tautą.

Bendrai filmas neveltui parei
kalavo tiek darbo ir pastangų. 
Jo vaisiai tikrai dideli. Jis bus 
tarytum prošvaistė iš Holyvudo, 
duodanti žiūrovui stiprybės ir 
naujų jėgų žengti per varganą 
gyvenimo kelią.

Malonią muziką filmui pritai
kė jau visiems žinomas muzikas 
Bernstein. C. DeMille savo 75 
metų sukaktį tikrai dideliu dar
bu atžymėjo. Tai jau 70-tasis jo 
filmas.

Būnant studijoje ir stebint tą 
didelį darbą, Charlton Heston, 
kuris taip puikiai pajėgė sukur
ti Mozės vaidmenį, tarp kitko 
man tada pasakė: “Nežinau, gal 
pats Dievas man padeda, bet ši
tą, taip sunkiai atkuriamą, vaid
menį prie pastangų ir didelio 
darbo, iki šiol man vyksta gerai 
atkurti”. Ir kiti vyriausiose^ ro
lėse aktoriai to gabaus režiso- 
riaus buvo vykusiai parinkti ir 
žiūrovo veik nei vienas neapvy
lė. C. D. Milles ne su visai gi ak
toriais imasi darbo.

Naujai atvykusių lietuvių jau
nimas ir čia gimę lietuviškos kil
mės studentai dažnai kreipiasi į 
BALFą prašydami paramos. BA 
LFo pirmasis uždavinys visoke
riopai remti ir gelbėti į vargą 
patekusius tautiečius, o studen
tams stipendijas duoti, kaip se
niau buvo daroma, sustota. Tie
sa, išimčių gali būti ir paskuti
niame BALFo Seime apie tai 
kalbėta. Talentingiems studen
tams parama gali būti suteikta.

Yra tačiau dar neišnaudotų ir 
kitų galimybių stipendijoms 
gauti. Jei lietuviai studentai ar
ba studentės apsispręstų studi
juoti ne JAV, galėtų kreiptis į 
taip vadinamą International 
Education Exchange Service, ku 
rios direktoriumi yra Mr. Rus
sell L. Riley, Room 321, SA5, 
Department of State, Washing
ton 25, D.C. Amerikos valdžia 
yra paskyrusi dideles sumas 
įvairių specialistų paruošimui 
užsienio universitetuose ir no
rintieji gauti stipendijas gali 
kreiptis augščiau duotu adresu.

Tokias stipendijas gavusieji iš 
siunčiami į Europos universte- 
tus visam studijų laikotarpiui su 
pilna stipendija ir pilnu kelionės 
apmokėjimu. Jei kas iš lietuvių 
studentų ten kreiptųsi ir stipen
dijų prašytų, prašome pranešti 
BALFo centrui, kad galėtume 
pagelbėti ją gauti.

Kan Dr. J. B. Končius 
BALFo pirmininkas.

Dailininkų dėmesiui
1958 m. rugpjūčio 24-31 d. d. 

Niujorke įvykstančiam PLB Sei 
mui atžymėti organizacinis ko
mitetas nori išleisti tam tikrą 
ženklelį, kuris simbolizuotų pa
saulio lietuvių tautinį solidaru
mą ir būtų pirmojo PLB Seimo 
gražus atminimas.

Organizacinio Komiteto Pre
zidiumas maloniai prašo visų 
dailininkų pateikti tokiam ženk
leliui projektų. Projektai labai 
laukiami iki vasario 28 d. Pro
jektus siųsti msgr. J. Balkūnui, 
64-14, 56 thRoad, Maspeeth 78, 
N.Y. Ženkleliui parinktas pro
jektas, susitarus su autorium, 
galės būti atlygintas.

Vincas Ramonas, L. Rašytojų 
D-jos valdyboje išbuvęs 5 m. ,iš 
jos pasitraukė nuo gruodžio 1 d. 
Į jo vietą įėjo Kl. Jurgelionis.

MALDAKNYGĖ LIETUVOJE
Sovietu okupuoto  j Lietuvoj 

1956 m.' išėjo II-ji “Katalikų 
Maldaknygės” laida, išleista Vil
niaus ir Kauno arkivyskupijų. 
Jos autorius — kan. Dr. J. Stan
kevičius, Kauno arkivyskupijos, 
Kaišiadorių ir Vilkaviškio vys-’ 
kupijų vaidytojas - kapitulinis 
vikaras. “Imprimatur” — bažn. 
vyresnybės leidimas spausdinti
— pasirašytas vysk. K. Paltaro
ko, Panevėžio vyskupo ir Vil
niaus kapitulinio vikaro; data: 
Vilnius, 1956. III. 26. Maldakny
gės formatas kaip kan. Saba
liausko “Šlovinkim Viešpatį”; 
išvaizda labai kukli: juodo ka- 
lenkoro viršeliai su auksiniu 
kryželiu; popietis labai menkas
— laikraštinis. Matyt, geresnis 
popietis duodamas tik sovieti
nės ideologijos leidiniams. 
Spausdinta ji — valst. “Vaizdo” 
sp. Vilniuje, Strazdelio 2, tira
žas — 50.000. 342 puslapiuose 
sudėtos visos reikalingiausios

Telšių vyskupijos tremtiniai 
kunigai, palaikyti glaudesniam 
tarpusavio ryšiui, organizuoti 
Telšių vyskupijos iš Sibiro grį
žusioms bei ligoniams kuni
gams ir dabar besiruošiantiems 
kunigystėn klierikams šalpą, 
parūpinti tos vyskupijos bažny
čioms liturginių knygų bei rūbų, 
korespondentiniu būdu išsirin
ko vadovybę iš: pirm. kun. Vac
lovo Martinkaus, sekr. kun. An
tano Račkausko ir iždininko 
kun. Juozo Pragulbicko.

Valdyba sausio 10 d. Elizabeth 
liet, parapijos klebonijoje turė
jo posėdį ir aptarė būdus kaip 
sėkmingiau šią karitatyvinę 
veiklą išvystyti.

Rašyt. Jurgis Savickis yra pa
laidotas Roguebrune bendrose 
kapinėse, kur ktipas ladkomlas 
tik 5 metus. Po to toje vietoje 
laidojamas kitas. Ir J. Savickio 
kapas bus suardytas, jei iki šių 
metų rudens niekas nepasirū
pins nupirkti vietą bei išmūryti 
rūsį, į kurį būtų perkelti jo pa
laikai. Tam reikia apie $500. Ra
šytojų Draugija kreipėsi į min. 
Žadeikį, kad gal galėtų pasirū
pinti buvusio diplomato kapu, 
bet gavo tik pažadą paaukoti ko
kią šimtinę, jei būsią renkamos 
aukos visuomenėje.

Prof. VacL Biržiškai laidoti 
komitetas savo tiesioginį darbą 
baigė ir kasoj dar liko apie $400. 
Komitetas nutarė pastatyti ir pa 
minklą ant kapo.Kadangi turi
mų pinigų neužteks, tad bus 
kreipiamasi į visuomenę pra
šant dar bent antra tiek suau
koti.

Gen. Raymond Schmittlein, 
bu v. Prancūzijos ministeris ir 
atstovų rūmų narys, 1935-1938 
m. Vyt. D. un-to, prancūzų kal
bos lektorius, pasitraukęs iš po
litinio gyvenimo, dabar atsidė
jęs renka medžiagą savo mokslo 
veikalams apie lietuvių kariuo
menę Napoleono laikais ir apie 
Lietuvos vietovardžius bei pa
vardes.

Latvių dirigentas T. Reiteris 
mirė Stockholme sulaukęs 72 
m. Pabėgęs 1944 m. į Švediją, jis 
ten buvo sukūręs Reiterio vardo 
pasižymėjusį chorą. Ateinančių 
metų pavasarį choras buvo nu
matęs koncertinę kelionę į JAV. 
Kaip dirigentas pasireiškia ir 
velionies sūnus L .Reiteris.

maldos, giesmės, apeigos. Var
tydamas maldaknygę pastebi, 
kad kalendoriuje nėra tautinių 
vardų, nei švenčių, nors nėra ir 
bolševikinių. Neįdėta ir populia
rioji Maironio “Marija, Marija” 
nė “Apsaugok Augščiausias”. 
Yra betgi įdėta Nepr. Lietuvoj 
giedota malda už tėvynę “Sal- 
vam fac Rempublicam...” — 
“Saugok, Viešpatie mūsų Res
publiką”. Yra ir šv. Kazimiero 
litanija su kreipiniu “Šv. Kazi
mierai, Garbingasis Lietuvos 
Sūnau.” Minėtina nauja Kris
taus Karaliaus litanija, priskir
ta prie vakarinių maldų, kuria 
meldžiama Kristaus viešpatavi
mo pasaulyje. Tekstai parengti 
rūpestingai, kalba taisyklinga.

“Katalikų kalendorius” ir ši 
maldaknygė — tai visa Lietuvos 
katalikams leista literatūra.' Tuo 
tarpu rusiškų - bolševikiškų lei
dinių pilni kampai... G.

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

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

Savininkai ZALECKIAI
Telefonas HA. 1623.

Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas.

STEBĖKITE ŠIUOS GYVIUS KARDIŠKUOSE POSAKIUOSE

ir.su


B PUSL.

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.

SPORTAS
Š. A. LIETUVIŲ FASK-to

A.MVRKIS
O

REAL ESTATE & BUSINESS BROKER
priklausys Taranto Real Esta'ze Board & National Assoc, of Real Estate Boards. 

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. MORRIS, tel. LE. 4-8459. P. BUDREIKA, tek LE. 4-8459 

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

ODA SIUNTINIAMS URMO KAINA!

Siųskite odos siuntinį savo namiškiams cląbar.
Geriausia vandenį nepraleidžianti oda žiemos sezonui. Pigiau

sios kainos, didžiausias pasirinkimas Kanadoje._____

ENCHIN LEATHER SUPI
466 BATHURST ST., TORONTO, 

(į pietus nuo College)

ATIDARYTA KASDIEN IR VISĄ ŠEŠTADIENĮ

Lietuvio elektros ir apšildymo kompanija
DEDA NAUJAS APŠILDYMO KROSNIS: ' •’V ■

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

tionning”, .
* Perstato apšildymą iš anglių 

į alyvą. .
* Taip pat atlieka įvairiausius 

elektros instaliacijos darbus.

Pigiausios kainos.
Darbas atliekamas gerai ir 

sąžiningai.
Išsimokėjimo sąlygos — 24 mėn. 

Techniški patarimai veltui.

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

1. FASK-tas nutarė patvirtinti 
I naują Kanados Sporto Apygar

dos, Komitetą: Jonas Gustainis— 
apyg. vadovas; Vytautas Štuikys
— sekr., Danielius Laurinavičius
— ižd., Pranas Gvildys — sporto 
vadovas ir Ant. Supronas — na
rys.

Kanados Sporto Apygardos 
adresas: J. Gustainis, 262 Gar
den Ave., Toronto, Ont., Cana
da.

Ligšioliniam Kanados Sporto 
Apygardos vadovui Antanui 
Supronui, iš šių pareigų pasi
traukusiam ir kitiems komiteto 
nariams FASK-tas reiškia padė
ką už pavyzdingą pareigų ėjimą.

2.7-jų Š. A Liet. Sportinių 
žaidynių ,1-jo rato varžybos 
(krepšinis, tinklinis, stalo teni
sas ir šachmatai) numatoma pra 
vesti. bąĮąndŽjo pabaigoje.

3. Siekiant atgaivinti pabaltie- 
čių sportinį bendravimą ir jį ga
limai plačiau išvystyti, susita
rus su latvių bei estų sportinė
mis vadovybėmis, nutarta pra
dėti vykdyti įvairių sporto šakų 
pirmenybees pabaltiečiams.

Pirmutinės šios rūšies varžy
bos — Pabaltiečių krepšinio ir 
tinklinio 1957 m; pirmeenybės 
numatomos gegužės mėn. (pla
nuojama 18-19 d. Clevelande).

Pabaltiečių lengvosios atleti
kos pirmenybės numatomos pra 
vesti rugpjūčio pradžioje Cleve
lande.

Tariamasi suruošti ir kitų 
sporto šakų pirmenybes.

4. Naujas FASK-to adresas: 
Algirdas Bielskus, 12700 Speed
way - Overlook St,, East Cleve
land 12, Ohio. Telef. Liberty 
1-4612.
“Vyčio” visuotinis susirinkimas 
įvyks T. Liet. Namuose vasario 
3 d. 5.30 v.v. Susirinkime bus

renkama nauja valdyba bei 
sprendžiami kiti svarbūs klausi
mai, todėl visų narių dalyvavi
mas būtinas. Valdyba.

“Vyčio” žinios
Šį šeštadienį Vyčio krepšinin

kai ir krepšininkės Montrealyje 
žaidžia draugiškas rungtynes 
prieš Tauro sportininkus.

Vasario pabaigoje į Torontą 
atvyksta Detroito Kovo krepši
ninkai ir tinklininkės rungty
niauti su Vyčio sportininkais.

Krepšininkės, kaip asvo gru
pės nugalėtojos, jau pradėjo 
žaisti CYO pirmenybių baigmi
nius žaidimus.

Sekančios mergaičių tinklinio 
pirmenybių rungtynės įvyks 
sausio 30 d. Harbord prieš Uk
rainą.

Toronto stalo teniso pirmeny
bėse žaidžiančiųjų turnyre A. 
Banelis savo grupėje laimėjo 
4-tą vietą.

Vyčio laimėjimų futbole 
atgarsiai

vis dar girdimi. Sėkmingi laimė
jimai British Consols Cup tur
nyre ir išsikovojus Star taurę— 
Lithuanian Vytis vardas tapo 
įamžintas Toronto futbolo isto
rijoje įrašant šį vardą abejose 
taurėse. Vytis buvo paminėta 
spaudoj, o gruodžio pabaigoj klu 
bo pirm. K. Lukošius buvo pa
kviestas į CHUM radio stotį pa
sikalbėjimui. Ten pat buvo įteik 
ta ir Carling dovana vertingiau
siam komandos žaidėjui P. Ro- 
žaičiui.

Šių laimėjimų kaltininkams, 
Vyčio futbolininkams pagerbti, 
buvo surengtas pobūvis, kurio 
metu buvo futbolininkams įteik
ti inž. A. Banelio suprojektuoti 
gražūs ženklai. Tenka apgailes
tauti, kad dėl įvykusių klaidų 
ši<e ženklai nebuvo įteikti la
biausiai nusipelniusiems asme
nims. Už tai klubas labai atsi
prašo ir ženklai bus įteikti arti
miausiu laiku. Ženklai taip pat

buvo įteikti ir dviem nuolati
niam žiūrovam, savo nuolatiniu 
atsilankymu į rungtynes bei pa
skatinimu prisidėjusiems prie 
Vyčio pergalių — p. Drąsu tienei 
ir . p. StriaupiuL Vyčio pergalių 
paskatintas komandos globėjas 
p. Kirkilis, nupirkęs praėjusiais 
metais visai komandai bucus, 
šiais metais perka visos koman
dos uniformą.

Šie laimėjimai ne tik išgarsino 
Vyčio vardą kanadiečių tarpe, 
bet ir įkvėpė daugiau pasiryži
mo naujiems laimėjimams atei- 
načiam sezone. Bus stengiamasi 
ne tik išlaikyti turimas pozici
jas, bet siekti naujų laimėjimų, 
sudarant stiprų vienetą. J. Bu
laitis, Anglijoj gimęs lietuvis ir 
neseniai atvykęs į Kanadą, mie
lai sutiko žaisti Vyčio koman
doj. Anglijoje jis yra žaidęs ir 
profesionalų komandose.

Linkime Vyčio futbolinin
kams sėkmingai atstovauti lie
tuviškąsias spalvas. A. S.

SUDBURY Ont
Apylinkės b-nė svaldyba š.m. 

sausio 27 d., tuoj po pamaldų, 
parapijos salėje, šaukia visuoti- 
n įapyl. b-nės narių susirinki
mą, kuriame bus svarstomas 
apylinkės valdybos rinkimo 
klausimas, nes pagal pr. m. gruo 
džio 9 d. visuotinio susirinkimo 
nutarimą valdybos rinkimai ne
galėjo bū tinustatytu laiku įvyk 
dyti dėl kandidatų trūkumo.

K. D.

“Žiburių” Spaudos B-vės 
šėrininkams

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

Dienotvaįiė:
Susirinkimo atidarymas.
Praeitų- metų visuotinio šėrininkų 
susirinkimo protokolo skaitymas, 
Valdybos pranešimas. 
Revizijos Komisijos pranešimas, 
Diskusijos dėl pranešimų.

1.
2.

Jūsų naujojo krašto balsas
skamba
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i VAISTAI LIETUVON!
. ISGELB~KITE gyvybes, p-asiuskite savo 

; GIMINĖMS. IR DRAUGAMS VAISTŲ.
.. < Rašykite,;,teĮefohubkite-ąt:ąiyykife pas mus.

WALTMAN S DEPENDABLE drug store 
1147. Dundas St W. .Ossin u t on kam pas( prieš Lietu v i ų Namus)

■ ^ TėlefYnį.as-.LE; 6-2139 4

Dabar geriausias laikas investuoti i žemę

Br. SERGAUTIS, Realtor
Tel. 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 nekilnojamų nuosavybę, paskambta-' 
kite į šią lietuviams gerai žinomą firmą. Sukeliami morgiČiai bei 
sudaromos paskolos labai mažu procentu. Turime didelį pasirinkimą 
namų, biznių, formų, sklypų ir tt. visuose Toronto m jonuos t.

CRAWFORD ST. - HARBORD, 
$1.800 įmokėti, 8 kambarių mūri
nis nomas, išilginis planas, 2 vir
tuvės, kietmedžio grindys, alyva 
šildomos.

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

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

PARKDALE RAJONE,
$5.000 įmokėti, 12 kambarių, at
skiros mūrinis namas, kvadratinis 
planas, mod. virtuvė, vandeniu aly 
va šHdomas, garažas, privatus įva- 

' žiavimas, viena škoto 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 parduotas.

BLOOR - CLENDENAN, 
$9.000 įmokėti, 9 kambarių per 
du augštuš, atskiras Šiurkščių ply
tų namas, kvadratinis planas, pui
kios grindys, 2 vonios, vandeniu 
alyva šildomas, garažas su priva
čiu įvažiavimu, lobai geros išsi
mokei imo sąlygos.

P. Ker beris
Btaata Hkf.: UL 1-2471, 

Buto tol.: IX 5-1584.

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

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

$7.000 įmokėti, gražus 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 Park rajone.

$12.000 įmokėti, naujas tripleksas 
arti prie susisiekimo. St. Clarens - 
Oakwood rajone.

11 butų opartmentas, Eglinton - Duf- 
ferin rajone 2 metų seenumo. Pil
nai išnuomotas. Virš $14.000 me
tinių pajamų.

B. Sakalauskas
LL 1-2471 arba 

namų Lt. 6*1450

THE GLOBE AND MAIL

3.
3
5 . .
6. 1956 m. ataskaitos ir Rev. Komi

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

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

mui, po valandos šaukiamas kitas susi
rinkimas, kuris bus teisėtas neatsižvel
giant j dalyvaujančiųjų skaičių.

Šėrininkas, negalįs susirinkime daly
vauti, gali raštu įgalioti save atstovauti 
kitą šėrininką.

Valdyba.

pelno paskirstymas,

Mann Martel
U99 Bloor St W., Toronto. Tel. LE. 4-8481

2. Sudarome labai geromis sąlygomis paskolas iš bankų.
$5.500 įmokėti, otskiros, roupuotų 

plytų, 6 kambarių namas, kvadra
tinis plonas, vandeniu alyva šil
domas, dvi modernios virtuvės, 
privatus įvažiavimas, garažas. 
Jane ir Bloor rajone.

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

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

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

$16.900. Atskiros, mūrinis, 8 kam
barių namas, kvadratinis planas, 
vandeniu alyva Šildomas, dvi mo
dernios virtuvės, Šoninis įvažiavi
mas, du garažai.

Skambinti 
Ant. MIČItJNAS

Telef. LE. 4-8481

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

$10.000 pilno kaino. College - Mar- 
guoretta. 6 kambarių, pusiau at
skiras, ddelis kiemas, įvažiavimas, 
viena atvira skola 10 metų.

$9.000 įmokėti. Bloor - Runnymede. 
Atskiras, rauplėtų plytų, 8 kamba
rių per du augštus plius opart- 
mentas rūsy su atskira vonia ir vir
tuve. Vandeniu alyva šildomos, 
privatus įvožiovimos, garažas, 10 
metų atvira skola.

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

$3.000 įmokėti. Bloor - Wallace. 
Mūrinis, 10 kambarių, dvi virtu
vės, 2 vonios, 2 garažai, $15.500 
pilna kaina. <

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!

ANGLYS 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.
.  -r- --h--"---------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------"  ------------------ ---------------------------- ——

Kaip didžiuosiuose Europos laikraščiuose, jo puslapiuose 
spausdinamos tik svarbesnės krašte ar pasaulyje įvyku
sios žinios, bet ne paprastos sensacijos.

Jau daugiau kaip šimtmetis naujieji ateiviai iš šio dien
raščio puslapių mokosi pažinti savo pasirinktą kraštą 

/ žmonių mintis ir geriau supranta jų charakterį.

Jų palikuonys ir dabar džiaugiasi tebeskaitydami šį 
laikraštį, kuris išaugo kartu sų Kanada.

KANADOS TAUTINIS LAIKRAŠTIS

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

J. STANIONIS, 
norys Radio Electronic Technicians Association.

115 MONTROSE AVE. TELEF. LE. 1-5142

DĖMESIO LIETUVIAI MAŠINŲ SAVININKAI!
Naujai atidarytas lietuvio prityrusio mechaniko

WALLY’S GARAGE
5 Robert St., Toronto

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

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

J. BERŽINSKAS

ŽUKLAVIMO
ir įvairius kitus 

SPORTO REIKMENIS 
su atitinkamomis nuolaidomis 

gausite tik

1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TELEF. LE. 2-9547 
Cm pot galima užsisakyti laivams motorus bei Įvairius medžioklinius Šautuvus.

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
PARDUODU IR STATAU NAUJAS KROSNIS, 

OILBURNERIUS IR GAZBURNERIUS.
Duodu išsimokėjitnui iki dviejų metų.

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

Pranešu savo naująjį adresą:

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

... > • < •>

LIETUVIS

BATSIUVIS
1050 DUNDAS ST. /prie Crawford/

Vyr. pusp. ir kulnys nuo $2.65 
Mot. pusp. ir kulnys nuo $1,75

Rezidencinis namas 
prekybininkui 

Park GardpnęHigh Park Gardens
$30.000, gražus atskiras gerų 

plytų rezidencinis nomas.
Pirmas ougštas: Erdvus gyve- 
narnos kambarys, didelei šei- 
mai valgomasis, didelis šildo- % 
mos saulės kambarys, kamba- 
rys pusryčiams ir virtuvė.
Antros ougštas: 4 miegamieji 
kambariai su 4 voniomis.
Rūsys padalintas — 2 prau- 
syklos, vieta žaidimų kamba- 
riui. Ąžuolinės grindys ir op- % 
vedžiojimai visur. Šilto van- 
dens - alyvos šildymas. Reika- « 

| lingo įmokėti tam tikrą-sumą.
I Pirkėjas privalo 

atvirą morgičių.
| jau užimti.

k Vienintelis

1 
h'
M

priimti vienų
Galima tuo-

agentas

V4

9 M e nary & Son J
'% Realtors S

431 Roncesvollcs. LE. 5-1112 J

Garantuoti siunti
niai į Sovietų Rusiją
ir užimtus kraštus

Mes siunčiame tiesiai iš mūsų sandė
lių Kanadoje orbo Anglijoje. Nauji ir 
vartoti dalykai: medicinos dalykai, 
batai, maistas, saldainiai 
tykai.

Atvykite asmeniškai į 
dėlj ar prašykite mūsų 
paštu.

Busite patenkinti mūsų tarnyba 
100%.

ir kt. da-

mūsų son- 
kainoraščio

YANA FABRICS
698 QUEEN ST. W., TORONTO 

Telefonas EM. 8-9527.

Vienintelė firma, siunčianti siuntinius 
ii Kanados. Didžiausias prekių pasi

rinkimas.

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

J. BOYKO
REAL ESTATE LTD.

383 Roncesvalles Ave. LE. 4-8821
Pranešu Gerb. Klijentams, 

kad nuo š.m. sausio men. 8 d. pradėjau dirbti 
virš minėtoje įstaigoje. Visais nekilnojamo 
turto pirkimo bei pardavimo reikalais mielai 
visiems patarnausiu.

P. DAMBRAUSKAS.

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

krosnys garantuotos 3 metams.

Pirkite geriausius — pirkite

McCLARY.

Lietuvių Baldų Krautuvėje

Mohawk Furniture 
Company

2448 Danforth Avenue, - Toronto
Tel. OX. 9-4444, OX. 9-4224

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 kL Lovos baltiniai.

ATSKIRŲ MEDŽIAGOS GABALŲ UŽ PIGIĄ 
KAINĄ PASIRINKIMAS.

ŽEMIAUSIOS KAINOS TORONTE.
I
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V.VASIS i
Dr. M. MATTIS

REAL ESTATE & BUSINESS BROKER
872 BLOOR ST. W. (prie Osslngton) - - TELEF. LE. 1-4605 
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms.

Neaiškumai
(Atkelta iš 1 pusi.)

tai reiktų palaukti, kad ir rasai 
sukils. Teisingai jie konstatuo
ja, kad “revoliucija komunistų 
imperijoj negali būti sėkminga, 
jei sukils tik mažos tautos”. Bet 
mes matome kitus vaizdus. Štai 
jau beveik 40 metų kaip Rusi
joje įsigalėjo bolševizmas. Pra
džioje, tiesa, ėjo baltųjų judė
jimai, kol buvo seni caro genero
lai. Jie vienas po kito, tarpusavy 
nesusišnekėdami darė sukilimus 
įvairiuose Rusijos kampuose, kol 
raudonoji armija juos visus po 
vieną likvidavo. Bet card gene
rolų dalis buvo ir su raudonai
siais, nes Trockis su jūreiviais 
nebūtų sumušęs genštabistų va
dovaujamų armijų.

Kai buvo likviduoti baltųjų 
sukilimai, niekas daugiau negir
dėjo apie rusų tautos betkokius 
sukilimus. Beveik visos tautos 
patekusios po bolševikų (kartu 
ir rusų) leteną bandė vienu ar 
kitu būdu sukilti, bet tik ne ru
sai. Priešingai, rusai sudarė Vi
sus ištikimųjų kadrus, kurie iš
drįsusius sukilti numalšino žiau
riausiu būdu. Juk dauguma če
kistų ir komisarų ateina iš ru
sų tautos. Pavergtose tautose ne 
tik bolševikinimas, bet ir rusi
nimas. Lietuvoj rusinimas yra 
toks pat, koks buvo ir prie caro 
okupacijos.
Lietuvoje šiandien yra bolševi
kų režimo ištikimasis ir kiek
vienas bolševikas yra ir rusin
tojas. Lietuvoj, reikia manyti, 
kad taip yra ir visur kitur, ruso 
nuo bolševiko neatskirsi. Net 
vergų stovyklose, kaip d r. Shol- 
mer rašo savo knygoj “Vorku
ta”, rusai kaliniai sudarė šnipų 
svarbiausius kadrus ir išdavinė
jo kitų tautybių žmones.

Dienraščio išvada: “nesunaiki
nus komunizmo Sovietų Sąjun
gos viduje, be jo likvidacijos 
Rusiio.i, kitų atskirų dalių ko
munistinės imperijos išlaisvini
mas negalimas”. Kitaip sakant,

tų atskyrimas nuo visos impe
rijos. X-

Rusams ir emigracijoje yra 
svarbu išlaikyti imperijos vie
ningumą. Kodėl? Atrodo, kad 
jiems kažkas neleidžia rūpintis 
sukilimu savoj tautoj. Kas gi ne
leidžia? Kodėl, pvz. negali rū
pintis Ukrainos išlaisvinimu 
straipsnio paminėtas G. Dob- 
rianski? Kodėl negali rūpintis 
kitų tautų, taigi ir rusų žmonės 
savo tautos išlaisvinimu iš bol
ševikų vergijos? Ar reikią, bol
ševikų pavergtoms tautoms ko
voti už būsimą baltųjų imperi
ją? Rusai to jau dabar siekia. 
Jiems svarbu ne tiek bolševikų 
sunaikinimas, kiek kitų tautų 
separatinis ėjimas. Jeigu kitos 
tautos išsilaisvina iš rusų glo
bos, tai geriau- esą tebūna bol
ševikiškas režimas visur, taigi 
ir Rusijoj. Atrodo, kad kitos 
tautos mielai bendradarbiautų 
su rusais (tik ne už rusišką im
periją!) bolševikus verčiant. 
Tik tegu jie kovoja, ko ligi šiol 
nebuvo matyti.

Būtų išėjęs be skrybėlės '
Anglų fizikas Newton garsėjo 

kaip didelis išsiblaškėlis. Kartą 
išeidamas iš svečių, jau apsirė
dęs vis kažko ieško rūbinėje.

— Ko tamsta ieškai? — pasi
teiravo šeimininkas.

— Skrybėlės.
— Bet tamstos skrybėlė jau 

ant palvos.
— O, labai dėkoju, kad pasa

kėt. Jei rie tamsta, būčiau turė
jęs išeiti be skrybėlės.
i

Ji įpratus
Į Sovietų Sąjungą nuvyko vo

kiečių valstiečių ekskursija. Ją 
vežiojo po įvairius kolchozus. 
Apžiūrint kolchozininkų gyve
namus butus vieno kolchozo pir 
mininko bute, čia pat už -užuo
laidos pastebėjo laikomą karvę.

— Patogu, — nusišypsojo vo
kietis, — bet ar nekenkia kva
pas?

— Ką reiškia kvapas? — atrė
žė kolchozo pirmininkas. — 
Karvė turi įprasti prie visko...

Iii ikrųjų, ko mama nekalba?'
Mama kepa šventėms pyra

gaičius: Petriukas vis zuja ap
link ar sustojęs stebi jos darbą. 
Pagaliau jis sako:

— Mamyte, kodėl tu nieko ne
sakai?

—O ką aš, sūneli, galiu sa
kyti

— O juk galėtum paklausi: 
! “Ar nenori, sūneli, pyragaičio?” '

' KETURIŲ ŽMONŲ VYRAS IR 19 VAIKŲ TĖVAS 
Dave Brigman Derger, 53 iš i 

Los Angeles, kaltinamas poliga
mija. Turi jis 4 žmonas ir 19 
vaikų. Viena iš jo žmonų turi 
aštuonetą vaikų, kitos mažiau, 

Kiekvienas rusas į viena dar yra nėščia. Darger gy
vena su viena, bet užlaiko visas 
savo žmonas. Trys -gyvena Salt 
Lake City. Dvi iš jų gyvena kar
tu. o viena atskirai. Visos jo 
žmonos žinosi tarp savęs ir vi
sai nepąvvduliaują, esą net la
bai geros draugės.

Kai pcliciia pagaliau atvyko 
n suimti. Drager pasiėmė su 
savimi nėščią žmoną, kaip įro
dymą, kad ij suėmus jo žmonos 
neturėtų iš ko pragyventi. Kitos 
žmonos su tuo sutiko ir jį pagy
rė, esą. kaip tik ji pirmiausia, 
reikalinga globos ,įr pagalbos. 
Visos jos teigia,-kad Darger vi
soms geras vyras ir vaikams ge
ras tėvas. Kiekvieną iš jų su

Neakivaizdinis mokslas
Policininkas sulaikė automo

bilį, kuris važiavo perdaug jau 
matomais zigzagais.

— O ką'tamsta čia išdarinėji?
— Mokausi važiuoti automo

biliu ...
— Kaip tai mokaisi? Be in

struktoriaus?
— Aš mokausi korespondenci- 

niu būdu ...
Dėl dviejų priežasčių

Vienas žmogus norėjo pajuok 
ti garsų profesorių, kuris buvo 
įpratęs kalbėti vienas. Kartą jo 
paklausė:

— Kodėl pats kalbi vienas su 
savim? Ar tai darai iš juoko, ar 
iš tikrųjų?

— Iš tikrųjų, — atsakė profe
sorius. — Ir tai darau dėl dvie
jų gerų priežasčių. Pirma, man 
oatinka išgirsti žodį iš protingo 
žmogaus lūpų, antra — su pro
tingu žmogum malonu ir kokiu 
žodeliu pasikeisti.

Gydytoja ir chirurgė
Vidous ligos, moterų ligos, ir 

gimdymo pogolbo.

306 Runnymede Rd.
(prie Bloor St. W.)

Tel. RO. 6-6911
Priėmimo valandos: nuo 2-5 
ir nuo 6-8 kasdien. Kitu lai
ku pagal susitarimą.

Dr. J. URBAITIS
Gydytojas ir Chirurgas

- 1398 DUNDAS ST. W.
Telef. LE. 6-9622

Priima taip pat ausų, nosies ir 
gerklės ligonius.

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

Lietuvio advokato 
įstaiga

Susijaudinimas be reikalo
Izraelio aerodrome Lydda bu

vo- didelis susijaudinimas, kai iš i 
1 Karatschi buvo priimtas į ten' 
išskridusių keleivių sąrašas. Ja-; 
me buvo A. Hitleris ir Nasser. J 
Abu didieji žydų priešai viena
me lėktuve. Pareigūnai laukė 
susijaudinę. Lėktuvui nusilei
dus ypatingai stropūs pasirodė 
pareigūnai tikriną keleivių pa-

Kontrolės vaisiai buvo rami
ną: Albert Hitler pasirodė besąs

- žv-

Victor D. ALKSNIS
. ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
ROOM 503

/kampos Bay & Richmond/

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

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

Advokatas — Notaras

lietuvių tauta, kaip ir kitos tau- vaikais gerai išlaikęs. Joms esą 
tos, nesukilus rusams nematys tik gaila dėl tokio gero, nekalto 
laisvės. Ir todėl Vakarų politi- žmogaus suėmimo.
kos tikslas turis būti ne sateli- Darger buvo labai didelės fir-

mos agentas, Serai uždirbo, tad Amerikos žydas, o Nasser — 
galėjo gerai išlaikyti visas tas das Irano Ruben Nasser, 
moteris ir vaikus. Teismas jį, 
be abejonės, nubaus, bet iki šiol 
nedali nustatyti, kuri iš jo ke-
U'MO -v. —./• — —- — — J-» — 7 - - / A 

oirmiausiai susituokusi. Darger 
ir visos moterys dėl to tyli. Jis 
kaltu neprisipažįsta. Esą, aš sa
vo žmonas ir vaikus užlaikau, 
tai ko valdžiai kištis? Tegul, 
girdi, rūpinasi valdžia tais, ku- ' 
rie nesugeba išlaikyti vienos 
žmonos ir poros vaikų, pameta 
juos ir didina kraštui valkatas.

Tokie dalykai dedasi pasauly 
kai visko mastas doleris. Jei tos 
moterys nebūtų nuo jo priklau
somos, jos, 'be abejonės, kitaip 
kalbėtų._________ “iškrypimus” Ukrainoj, Kauka-

~ Telefonų Kanadoj daugiausia ze ir C- Azijoj. « < A ■ / - .

SOVIETAI PUOLA 
STUDENTUS

____ __  > “Trud” pa
skelbė ilgą straipsnį, kaltinantį 
studentus už ideologinius nukry 
pimus. Straipsnyje ypač minimi 
penki universitetai nuo Baltijos 
jūros iki Uralo kalnų, kurių stu
dentai esą pasidavę buržuazijos! 
įtakai, užsikrėtę jos literatūra,! 
formalistine tapyba ir džiazo; 
muzika. Jų laikysena esą įžei
džianti._________ ' * :

•Ir kituose sovietų laikraščiuo
se pastarosiom savaitėm buvo 
žinių apie studentų ideologinius

turiu žmonų yra legali, kaipo Sovietu žurnalas

Toronte. Čia 100 gyventojų ten
ka 44 telefono aparatai. Antroje 
vietoje yra Calgary, kur 100 gy
ventojų tenka 42 tel. aparatai. 
Montrealis kartu su Winnipegu 
stovi 8-oje vietoje.

100 Adelaide St. W
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Kanados Lietuvių Bendruomenės 
Britų Kolumbijos 

Apylinkės Valdybos 
Raštinė

ir Voldybos Pirmininkas 
Advokatas ir Notaras

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

709 Dunsmuir Street, 
M Vancouver J, §.C., Canada 

Telefonas: Pacific 4511.

Dr.S.GOLAB
Motetu liaos, vidaus liaos chirurgija 

Rentgeno*, Elektrakardiografija 
1852 BLOOR ST. W., TORONTO 

/Pacific sustojimas/ 
Tol. RO. 6-5773

Darbo valandas: 2-4 ir 6.30-8 v. v.

j Dr. A. M. GERULAIT1ENĖ
• DANTŲ GYOYTOJA

i • 51 Linsmore Ctesc., Toronto
/prie pot Danforth Ave./

Tel. GL 9927
» Priima: 2-7 vai., šeštodienniais 9-2.

’ Dr. V. Sadauskienė
i

Dantų gydytoja
129 GRENADIER RD. ’

'• (2-ras namas nuo Roncesval
les), Toronto.

Telefonas LE. 1-4250
Priėmimo valandos: nuo 9-12 
ir 3-8 vai. vak. (pagal susi- 
tarimą).

Qr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W.

xt - (prie Dufferin)I
! Telefonas LE. 1-2933

RENTGENAS
priima ligonius -ir gimdyves 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. vak. 
Šeštadieniais nuo 12 vai. iki
2 vai. pp. Ketvirtadieniais ka- i binetas uždarytas.

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

NAUJAS KABINETAS

280 Roncesvalles Avė.
TELEFONAS LE. 4-4778

Priėmimo valandos: 11-1 vai. p.p.; 
‘ vakarais nuo 6-8 vol. vok.; trečiadie

niais ir šeštadieniais 11-3 vai. p.p.
Kitu laiku pagal susitarimą.

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

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

Priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir 6.30-5, šeštadieniais 
10-12.'' Kabinetas uždarytas 
trečiadieniais? Kitu laiku pa-

- gal susitarimą.
Telefonas LE. 6-1794 

Toronto ?

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

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

TORONTO

WA. 3-2003 ' ’

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

Raštinė: LE. 4-4451 |

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir Šeštadieniais 
pagal susitarimą

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

r- Z ' - . ■ -- - • ■ ’ * ’ ' - ■■■ - .

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

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

* -/

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. . 
Kalba slavų kalbomis.

| 1147 Dundas St W., Toronto
Telefonai: LE. 4-«431 ir LE. 4-8432

I DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas 
ANTANAS ČEPONIS 

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
pmMom

I europietiškus ir vietinius radijo apara
tus, patefonus, visų paskirčių automa- 
vjs. Kintamos or tiesioginės srovės 

motorus.
B* to, apimu namus pilnam Instalia
vimui ar poktitimui srovės, duodu 

techniškus patarimus.
Skambinti tolef. LE. 3-10S0

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

I STANLEY SHOE STORE
I Augiausios rūšies moterų, vaikų ir 

vyrų botai, normalaus dydiio ir platūs 
EE—EEE

1438 Dundas St W. Toronto
Į prie Giadtotane

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

Priėmiiho valandos: 10- 12 va 
4.30 vai, ir 7-9 vai. vak. 
606 BATHURST ’TREET 

Toronto
Telefone* LE. 3-4323 

m......... .. >■»

2-

Dr. L. SIMON
Odo* ir vMoro* ligų tpocialteto*. 

Nauja* adreta* nuo balandžio 1 Ji.- 
288 ST. CLAIR AVE. W„

/grie Spadioa Rd./
Darbo valandos: 10-12 ir 3-7 pp. arba 

pagal susitarimą.
Tol. WA. 1-6614 arba WA. 2-8015

D r. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

1393 DUNDAS ST. WEST 
Toronto

(tarp Gladstone ir Rusholme)

Priima ligonius 
• iš anksto susitarus.

Telefono* LE. 4-6851

Dr.John REKAI
Chirurgės ir akužerts

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

X RAY (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA, 3-2395

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

ir 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 tr 
7-9 po pietų

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

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

kampas Euclid Ave.
Priima vakarais oagal susitarimą.

Telef. EM. 8-9822

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)'

Patikrino akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

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

(at Dundas)

Paieškojimai
Jenas Barčas, kilęs iš Žemai

tijos, -ieškomas iš Sibiro. Kas- 
apie ji žino, prašoma pranešti ar 
atsiliepti šiuo adresu: 29 Indian 
Trail. Toronto, Ont. Tel. RO. 
7-9096.

Vyt. Lastausko, gim. 1927. V. 
15., ieško tėvas, gyv. Kaune, Vi
šinskio gt. Nr. 56a, 4.. Atsiliepti 
į The Canadian Red Cross So
ciety, 95 Wellesley St. E., To
ronto, Ont.

Viktoro Vaičiūno, kil. iš Pagi
rio v., Ukmergės apskr., ieško 
brolis Sibire, kreiptis: “Naujie
nos”, 1739 So. Halsted St., Chi
cago 8, Ill., USA.

Stasio Baublio, s. Juozo, kil. iš 
Rietavo v., ieško brolis Juozas 
Sibire. Atsiliepti: J. Juzėnas, 
296 Allan St., Oakville, Ont.

Čekanausko Česlovo, sūn. My
kolo, gim. 1913 m., Radvilišky, 
ieško motina ir sesuo iš Sibiro. 
Atsiliepti: L. Klevas, 49 Dela
ware Ave., Hamilton, Ont., Can
ada. - i

Vincas Aleksandravičius ieško 
savo sesers Marijos (vyro pa
vardė nežinoma), kilusios iš Gei 
dukonių km., Daugų v. ir gyv. 
Kanadoje. Atsiliepti: B. Saulė- 
nas, 435 Gladstone Ave., Toron
to, tel. LE. 3-0039.

Ubmrusevičiaus Petro, s. Pet
ro, xgim. 1911 m., Vilniuje, ieško 
brolis Jurgis, kaunas Stalino 
pr. 22b bt. 2.

•%
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Tai Jusu^ Kanada

Kanadiečiai ypatingai mėgsta pabūti atvirame ore ir su entuziazmu daly
vauja ar stebi kietesnio pobūdžio sporto rungtynės. Nors beisbolas, fut
bolas, krepšinis ir pan. sporto rūšys yra labai populiarios, hockey žaidimas 
skaitomas tautiniu Kanados sportu. Visame krašte nuo ankstyvo rudens 

■' iki vėlyvo pavasario žaidžia šimtai komandų. Kur nėra stadionų, tūks
tančiai jaunuolių žaidžia ant nesuskaitomų užšąlusių ežerų, upių ar tven
kinių. Čia labai maži vaikai išmoksta čiuožti, kaip laikyti lazdą ir “šau
dyti” — tai pirmi žingsniai pasiekti fizinių reikalavimų šiame greičiau- 
siame pasaulyje sporte. Hockey žaidimas pradėtas žaisti Kanadoje prieš 
daug metų. Nors dabar paplitęs daugelyje valstybių, bet Kanada dar 
daug metų duos geriausių hcckey žaidėjų pasauliui.

Valau fotelius ir 
įvairius kilimus, 

taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau 

iširusius galus ir pradegintus kilimus.

SKAMBINTI LE. 1-4973 

P. KARALIŪNAS

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont.

Tel. EM. 4-2715

Savi pas savusI
Auto masinu mechaniniai darbai, su
lankstymai ir dažymas atliekami kva
lifikuotų mechanikų greitai ir sąži
ningai •

Duff erin Garage
1423 DUFFERIN ST., LE. 3-6149 
(Įvažiavimas iš Geary Ave.)

Sov. V. DUNDYS

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

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

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

veltui.

I LIETUVA
• Siunčiame siuntinius tiesiai iš Kanados į Lietuvą.

Krautuvėje turime įvairių medžiagų siuntiniams. Mū
sų išduoti kvitai galioja pajamų mok. sumažinimui.

• Vaistų ir maisto siuntinius siunčiame tiesiai iš vienos 
valstybės Skandinavijoje tiesiai į Lietuvą.

20 svarų cukraus (brutto) ........  $14.00
20 svarų taukų (brutto) ...........  $25.00

(visi mokesčiai įskaityti).
• Siunčiame .vaistus su ar be recepto. Pusė kainos pi

giau, negu siunčiant Jš Kanados ir JAV.
Geras ir skubus patarnavimas, .

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

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

AKIU SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O

Pritaiko akinius visiems akių defek
tam*. tftiria akių nervus, kurie dož 
nai sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumų. Kalba sl&vų kdlbomi*.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA- 

BEJNAR, R.O.
WIKTORIA

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVĖ.

(prie Geoffrey St.)
Telef. LE. 2-5493

Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie
niais nuo 10 va. ryto iki 6 v. v.

LIETUVIO ADVOKATO
I IŠTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

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

Nauja lietuviška įstaiga 
International 

Service Bureau 
91 Roncesvalles Ave., Toronto 

Įstaigos direktorius
A. LIŪD2IUS, 

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 Įstaiga Jūs 
galite sutvarkyti Visus savo 

teisinius ir kitus reikalus.
— Telef. LE. 6-5413 —



Metinis Spaudos Balius jau priartėjo!
Linksmu, nauję programę išpildys V. Verikaičio vadovaujamas kvartetas.
Išgirsime dar niekur negirdėtą smagų maršą "Mes iš Toronto!”, parašytą A. Mrozinsko specialiai kvartetui. 
Naktis — Vanagaičio, kartu su soL Verikaičiu; Gerk, gerk! — iš filmo Studentas princas, Rombergo; Senai begir
dėtą ir visų išsiilgtą “Baltos gėlės", kartu su sot V. Verikaičiu, ir kt. s _

■-. <. -

Bufetas* su kietais ir 
ir minkštais gėrimais.

TORCNTO.Cnt.
Šv. Jono Kr. parapijos žinios |
— Marijos vardo sodalicijos 

susirinkimas įvyks šį sekmadie
nį, sausio 27 d., po 9.30 vai. pa
maldų muzikos studijos patalpo
se. Sodaliečių choras gieda pa
maldų metu. Pamokslai kun. B. 
Pacevičiaus. Per visas pamaldas 
daroma rinkliava bažnyčios re
monto skoloms mokėti.

— Parapijos Kat. Mot. D-jos 
metiniame susirinkime perrink
ta skyriaus valdyba pareigomis 
pasiskirstė: pirm. O. Jonaitienė, 
vicepirm. Sof. Stankienė, sekt. 
R. Kulienė, i?d. V. Dalindienė 
ir narė A. Augaitienė. Susirinki
mo metu buvo padarytas platūs 
pranešimas iš metinės skyriaus 
veiklos. Numatyta daugiau at
kreipti dėmesio į parapijos jau
nimą. Pakviesta vald. sekretorė 
R.Kulienė palaikyti artimą kon
taktą su “Moters” redakcija, su
eiti į ryšius su kanadiečių kat. 
moterų lyga. Skyrius žada uo
liai talkininkauti parapijai, ypač 
parapijos karitatyvinėje veik
loje.

— Gavėnios metinis parapi
jos susikaupimas - rekolekcijos 
par. bažnyčioje vyks Kančios - 
Verbų savaitę. Rekolekcijoms 
vadovauti pakviestas marijonas 
T. Albinas Spurgis.

— Bendra par. choro repetici
ja šį ketvirtadieni 7.30 v.v. mu
zikos studijoje. Trumpa choro 
repeticija vyks kiekvieną sek- 

- madinį 1045 vai. ryto prieš 11 
vai. pamaldas.

— Pakrikštyta Gina Trėsė Žu
kauskaitė.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praeitą sekmadienį 11 vai. 

pamaldose dalyvavo Mr. Arthur 
Maloney, kandidatuojąs į parla
mentą Parkdale rajone. Savo 
pranešime parapijos salėje, ku
rioje dalyvavo per 700 tautiečių, 
iškėlė didelį lietuvių solidaru? 

~ihą ir kultūrinį įnašą į Kanądos 
gyvenimą.

— Šį šeštadienį 7 v.v. muzikos 
studijoje šaukiamas parapijos 
atstovų susirinkimas. Dįenotvar 
kėje: par. komiteto rinkimas, 
darbo sričių nustatymas, darbo 
pasiskirstymas atskirose veik
los srityse ir einamieji par. rei
kalai bei ateities planai. Atsto
vams išsiuntinėti asmeniški laiš
kai su reikiamomis informacijo
mis.

— Sausio 26 d. išsiunčiami pas 
kutinieji aukų pakvitavimai. 
Kas nori gauti pakvitavimą nuo 
f/iuntinių į Lietuvą, prašomi 
kreiptis i par. raštinę, pradedant 
sausio 28 d., pristatydami aukų 
pakvitavimą ir siuntinių kvitą.

— Sausio 27 d. T. Placidas iš
vyksta j Kennebunkport, Maine, 
dalyvauti metiniame liet, pran
ciškonų vyr. vadovybės posėdy.

— Jau pradedamos spausdinti 
vardinės metų klasifikuotos au
kos parapijai. Aukos spausdina
mos tokiomis pavardėmis ir to
kiais inicialais, kokie buvo pa
geidauti pačių aukotojų. Jei kas 
turėtų kitokių pageidavimų, pra 
šomi šios savaitės bėgyje kreip
tis j par. raštinę.

— Parapijos biblioteka atida
ryta sekmadieniais nuo 10 vai. 
iki 1 vai p.p.

— Šį sekmadienį 11.30 vai. per 
Mišias apat. salėje par. klebo
nas darys pranešimą apie perei
tų metų par. veiklą tiems, kurie 
praeitą sekmadienį nesutilpo pa 
maldų salėje.

— Gimnazistams, lankantiems 
nekatalikiškas mokyklas, kate
chetinės pamokos šį sekmadienį 
po 11 vai. Mišių artistų patalpo
se. Tėvų pareiga savo jaunuo
lius pasiųsti į šias pamokas.

— Šį sekmadienį 5 vai. p.p. 
par. salėje bus rodomi 2 filmai 
■ komedijos: “Hold that line“ su 
Bowery Boys ir “Father takes 
the air” su Raymond Walburn, 
Walter Catlett ir kt. Be to, spal
votas priedas.

— Šį šeštadienį par. salė už
leista vestuvėms. Vas. 2 d. salėje 
Spaudos balius. Vas. 9 d. “Var
po” kaukių balius. Vas. 16 d. dėl 
dienos rimties salė uždaryta. 
Vas. 23 d. šeštad. mokyklos pa
rengimas. Kovo 2 d. KLKat. M.4 
D-jos Prisikėlimo skyriaus Už
gavėnių balius. Po Velykų iki 
liepos 6 d. visi šeštadieniai jau 
užimti.

— Pakrikštytas Tomas Pranas 
Bernard.

— Ateinančią savaitę lankysi
me parapijiečius sekančiose gat 
vėse: Brad, Kenneth, Jerome, 
Wanda, Chelsa, Edntą Dervai 
ir Prince Rupert

I ituanistiniai kursai 
dėl šalčių ir laikytojų tarpe pa
sireiškusių susirgjmų vėjarau
piais po Kalėdų atostogų dvi sa
vaites neveikė.

Darbas pradedamas šį šešta
dienį įprastu laiku. ,

L. Kat. Mot. D-jos Prisikėlimo 
parapijos skyriaus 

visuotinis susirinkimas įvyks šį 
sekmadienį, sausio 27 d., muzi
kos stud, patalpose tuoj po su
mos. Narių dalyvavimas būti
nas. Labai kviečiamos visos pa
rapijietės. Į susiriętkimą atsilan
kys ir kalbės C,' Catholic Wo
men’s League atstovai Mrs. H. 
Markle ir Father Mullvihill, Ka
nados Katalikių Moterų D-jos 
dvasios vadas. Be to, bus apta
riama visų sričių mūsų veikla, 
pranešimas apie greitu laiku ati
daromus virimo .kepimo kur
sus, apie ruošiamą grandiozinį 
Užgavėnių balių ir kt.

Išganytojo liuter. bažnyčioje, 
1691 Bloor St. W. ir Indian Rd. 
kampe, sausio 27 d .12.30 vai. p. 
p., lietuvių pamaldos. Pamoks
lo tema: “Krikštyki ir mokyki!” 
Pamaldų metu sekmadienio mo
kykla vaikams ir 15 min. prieš 
pamaldas liturginis pamokymas 
suaugusiems.

Kun. dr. M. Kavolis.

Teisininkų žiniai
Šį sekmaidenį, sausio 27 d., 4 

vai. pp. Lietuvių Namuose įvyks 
buv. teisininkų ir teismo darbuo 
tojų susirinkimas, kuriame bus 
aptarti svarbūs ir įdomūs reika
lai. Visi kolegos kviečiami da
lyvauti. LTD sk. v-ba.

Yra laiškas iš Lietuvos 
rašytas J. Česnauskio (Darbėnų 
vidurinė mokykla), adresuotas 
Bertha Janko, 237 Grenadier 
Rd., Toronto, Ont. Atsiimti TŽ 
administracijoje.'

J. Sarkauskui yra laiškas iš 
Australijos, adresuotas 155 Go- 
revale Avė., Toronto, Ont.

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad š.m. sausio

19 d. Floridoj staiga mirė mūsų mylima mama

ALEKSANDRA VAILOKAITIENĖ.

Nuliūdę dukterys: Danutė, Birutė, 
Ramutė Amerikoj ir sūnus Jonas 

Toronte.

ATMINIMUI ?
A. t A. DOMINIKOS ALKSNIENĖS 

mirusios 1954 metais, sausio 23 dieną.

Su gailesčiu ir pagarba prisimename mūsų mylėtą ir mus 
mylėjusią Brangią žmoną ir motinėlę.

. . Petras Alksnis,
duktė Adelė,

• sūnūs Vitas ir Petras.

JUOZUI BIELIŪNUI ir jo šeimai, mylimam tėveliui
A. A. ANTANUI BIELIŪNUI

Lietuvoje mirus, gilią užuojautą reiškia

Reginų šeimos.

Jis {vyks vasario 2 dieną y šeštadienį, 
Prisikėlimo parapijos salėje. Pradžia 740vaLv.

VISOS PONIOS IR PANELES PRIE ĮĖJIMO GAUS p. J. MARGIO 
DOVANĖLĘ. — — — — — — — BUS IR LOTERIJA.

MALONIAI KVIEČIAME visus atsilankyti į

okiU' vakarU'
įvykstantį sausio 26 d., 

ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, 7.30 v,v. 
šv. Jono Kr. parap. salėje.

Veiks gausus bufetas ir kitos 
įvairenybės.

Įėjimas $1.00.
Vilniaus K. Liet. S-gos, 

Toronto' skyrius.

Radijo programa Vasario 16
Windsoro apyl. v-ba jau yra 

susitarusi su CBE radijo stotimi 
dėl atitinkamos programos Va? 
sario 16 d., kuri bus pertrans
liuota per visą Kanadą. Ji nu-, 
matoma 2-2.3Q val. p.p.

Apyl. valdyba prašo paremti 
jų pastangas laiškais radijo sto
čiai. Pageidaujant tos lietuviš
kos programos rašyti šiuo ad
resu: Radio Station CBE, Secu
rity Building, Windsor, Ont.

Medž. ir Žuklautojų 
klubo balius

Sausio 26 d. 7 v.v. Lietuvių 
Namų didžiojoje salėje įvyks 
tradicinis Medž. ir Žūki, klubo 
zuikių balius. Kviečiame visus į 
balių atsilankyti. Pakvietimai į 
balių gaunami pas visus valdy
bos narius ir p. Beržinsko krau
tuvėje. ■

Kaip ir kasmet, atsilankę į ba
lių bus pavaišinti skania zuikie
na. Klubo valdyba.

Valst. liaudininkų suvažiavimas 
■įvyko sausio 20 d. Liet. Namuo- 
se. Dalyvavo atstovai' iš šešių 
kuopų bei klubų.

Suvažiavimas visapusiškai ap- 
taręs dabarties svarbiuosius rei- i 
kalus padarė atitinkamus nuta
rimus, kuriuos pasiuntė Centro 
Komitetui. Vidaus susitvarky
mo srity nutarta sudaryti visos ; 
Kanados V. Liaudininkų Centri
nį K-tą. Šiems metams tas pa
reigas eiti suvažiavimas išrinko 
Montrealio V. Liaud. klubą.

Suvažiavimas pasiuntė sveiki-:, 
nimus: Liet, diplomatinei tarny-; i 
bai, VLIKui, ALTui, BALFui,|! 
Kanados III Krašto Tarybos I-aij: 
sesijai, susirinkusiai Toronte ir j 
Valst. Liaud. Centro K-tui Niu- i 
jorke. Suvažiavimas praėjo dar
bingoje ir bičiuliškoje nuotaiko
je. V. V. 1

MONTREAL, Que.
MONTREALIO LIETUVIŲ SPORTO KLUBAS “TAURAS” 

SAUSIO 26 D. RUOŠIA PIRMĄ ŠIO SEZONO 

šokiui vakaru,'
Programoje meninė dalis. Po jos šokiai ir žaidimai. Gos br. LA
PINŲ džazzo orkestras. Veiks bufetas, loterija. Vakaras įvyks 

ugniagesių salėje, 1474 St. Catherine St. E., 8 v. v.
Visa Montrealio lietuviškoji visuomenė kviečiama atsilankyti 

ir smagiai praleisti šeštadienio vakarą su sportininkais. /
■ — ' Bilietų kaina $1.25. ’ •

Kas pirko ar pardavė. Kaip1 
raneša P. Adomonio ir A. Bud- 
ūno ‘^District Estate Brokers” 
taiga, per praeitų metų laiko- 
irpį, šiai įstaigai tarpininkau- 
mt, privačius namus pardavė: 
. Celtoriūs, Park Extension; J. 
aunksnis, B. Balčiūnas ir A. 
inkevičius, Ville Lasalėje; J. 
udžiauskas, P. Kalpokas, Vilie 
t. Michele. Pirko gyvenamus 
amus: A. Markevičius, Mont- 
;al North; J. Rudžiauskąs, Ro-

f. JONO KR. PARAPIJOS PINIGINĖ 
1956 M. APYSKAITA

ris iš 1955 m. $777.1 1
padienių rinkliavos 7.621.27
lad. rinkliavos Wasagoje 949.17 
>s: kalenda, rinki, fondui 5.620.00 
nos iš par. sales 5.794.98
na avansu už par. priest. 3.000.00

Viso 523.762.53

Koncertas vengrų šalpos
, fondui
Čionykščiam vengrų komite

tui pradėjusiam kaupti išteklių 
Vengrijos laisvės kovotojams 
paremti,. Toronto lietuviai tal
kon atėjo bene pirmieji. Labai 
trumpu laiku buvo surinkta ke
liolika šimtų dolerių aukų. O 
sausio 15 d. apylinkės valdybos 
rūpesčiu Vengrų ŠFondui pa
remti buvo suruoštas puikus 
koncertas Hart House teatre. 
Programą išpildė “Varpo” cho
ras, sol. V .Verikaitis ir tautinių 
šokių grupė. Pirmoji koncerto 
dalis buvo grynai lietuviška — 
ir choras ir solistas dainavo tik 
lietuviškas dainas, o t.šokių gru
pė pašoko du šokius. Antroje 
dalyje sol. V. Verikaitis išpildė 
L. van Beethoveno 4 giesmes, o 
choras — vyrų ir mišrus — net 9 
arijas iš operų (tris kartu su 
sol. Verikaičiu).

Dainuotieji dalykai, ypač cho
ro, lietuviams koncerte dalyva
vusiems, buvo jau girdėti, ta
čiau naujoje aplinkoje nuskam
bėjo maloniai, padarydami taip 
pat gerą įspūdį svetimtaučiams, 
kurių buvo dauguma, nes kon
certas buvo plačiai garsintas ka
nadiečių ir kitų mažumų tarpe. 
Gražiai apie koncertą atsiliepė 
ir didžiosios Toronto spaudos 
muzikiniai • recenzentai, ypač 
Globe and Mail ir Star, lietu
vius menininkus. įvertindami 
kaip rimtas pajėgas.

Koncertui \ pasibaigus apyl. 
valdybos narys Ė Bubelis, kuris 
daugiausia koncerto organizavi
mu ir rūpinosi, padėkojo vi
siems dalyviams ir Vengrų Š. 
Fondo globėjui įteikė pirmąją 
pajamų dalį — $200 čekį, paste
bėdamas, kad antras čekis bus 
įteiktas suvedus sąskaitas.

Šiuo apylinkės valdybos žy
giu tenka labai pasidžiaugti. Jis 
padarė gerą įspūdį dėl paramos 
VŠF ir lietuviškąjį muzikinį 
tneną išvedė nors kiek už savo

TLCh. “Varpas” vėl 
koncertuoja

Mūsiškis “Varpo” choras pas
taruoju metu pradėjo dažniau 
rodytis ir nelietuviškoje sceno
je. Šį sekmadienį, sausio 27 d., 
jis pakviestas dalyvauti Western 
Hospital statybos fondo organi
zuojamame koncerte Odeon ki
no teatre, Carlton prie Yonge 
St., 2 vai. p. p. Į koncertą su
kviestos pačios žymiausios To
ronto ūkinio ir kultūrinio gyve
nimo asmenybės, kurias organi
zatoriai laiko naudingais vajaus 
pasisekimui. Programoje daly
vaus apie tuziną Toronto televi
zijos ir radijo pačių žymiųjų ar
tistų. CBC programų ved. Stan 
Harris, kuris tvarko ir šį kon
certą, pakvietė dalyvauti kon
certe ir “Varpo” chorą. Jis iš
pildys iš Trubadurų čigonų dai
ną, Apsaugok Augščiausias ir 
Karalienės himną.

Klaipėdos sukilimo sukakties 
paminėjimą suruošė MLBD-jos 
skyrius Liet. Namuose pereitą 
sekmadienį. Jį pradėjo pirm. L. 
Tamošauskas aptardamas die
nos svarbą, po to kalbėjo kon
sulas min. V. Gylys ir pagrindi
nis kalbėtojas J. Kardelis, na
grinėjęs Mažosios Lietuvos bylą 
dabarties aktualijų ir mūsų vi
daus santykių plotmėje. Meninę 
dalį išpildė du solistai — A. Vė- 
lyvis ir Alg. Simanavičius — ir 
D. Meilutė padeklamavusi Ma
černio viziją. Dalyvių buvo apie 
šimtą.

T. Šaulių klubo nariams
Toronto Šaulių klubo narių 

mėtinis susirinkimas šaukiamas 
sausio 27 d., sekmadienį^S vai. 
pp. šv. Jono Kr. parapijos prie
stato trečiame augšte, 941 Dun
das St. W. Be narių kviečiami 
visi kiti, kurie j suinteresuoti klu
bo veikla, bei. norėtų įstoti į Šau
lių S-gą tremtyje.

Dienotvarkę^: ■
T. Susirinkimo atidarymas,
2. Prezidiumo rinkimas,
3. Pereitų metų visuotinio su

sirinkimo protokolo skaitymas,
4. Valdybos pranešimas,
5. Revizijos k-jos pranešimas,
6. Klausimai ir diskusijos dėl 

pranešimų,
7. Naujos valdybos rinkimai,
8. Revizijos k-jos rinkimai,
9. Klausimai ir sumanymai,

10. Susirinkimo uždarymas.
Nustatytu laiku nesusirinkus 

kvorumui, po 30 min. šaukiamas 
antras susirinkimas, kuris bus 
skaitomas teisėtu neatsižvel
giant į susirinkusių nariu skai
čių. Klubo valdyba.

TLCh. “Varpas” parengimas
Vasario 9 d., šeštadienį, “Var

pas” rengia nuotaikingą kaukių 
balių - maskaradą.

Trims geriausioms kaukėms 
skirtos vertingos premijos. Tur
tingas bufetas su įvairiais kie
tais gėrimais.

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

o*-

Padėka
Dr. Yčui, kun. P. Ažubaliui, Tėvui* 

Pauliui, OFM, bei visiems mūsų drau
gams ir pažįstamiems, lankiusiems ma
ne ligoninėje ir namuose ligos metu, 
širdingas ačiū. Baltaduonienė.

gos kunigams x 
irgonininkui išmokėta 
koiekcjų vadovams 
st. mokyklos sargui 
□istas klebonijai 
iras: bažn. ir klebonija

REIKALINGAS VYRAS krautuvės dar
bams, turįs šoferio liudijimą. Telefonas 
LE. 3-7200._______________
REIKALINGA VIRĖJA restoranui, taip 
pat padavėja nuolatiniam darbui diena. 
Tel. LE. 1-0183.
Pigiai išnuomojamas ll-ras augštas: du 
kaiyibariai, moderni virtuvė ir saulės 
kambarys. Tel. RO. 9-5389.

Išnuomojamas kambarys II a. su bal
ais; galima naudotis virtuve; netoli 
Liet. Namu. Tel. LE. 4-2972.
Išnuomojamas frontinis kambarys l-me 
augšte. Galimybė virti. Tel. RO. 7-5526 
— po 5 vai. vok. 105 Constance Avė.

Išnuomojamas kambarys vyrui ar mer
gaitei ll-me augšte. 6 Indian Volley. 
Tel. RO. 7-9138, po 6 vai. vok.

Išnuomojami l-me augšte 3 kambariai 
ir virtuvė, privati vonia, 60 ciklu elekt
ra. 173 Westminster Ave., LE. 4-7838.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė III 
augšte. Su ar be baldu. High Park rajo
nas. Tel. RO. 9-5602.

PARUDODAMAS naujos tautinis kostiu
mas. Tel. LE. 7-1050. 70 grenadier Rd.

SPECIALI. NUOLAIDA $100. Phillips 
modeliu P-3630 ir P-3631 pavyzdžių 
22 lempų TV už $239.00. 921 Dundas 
St. W. P. Riekus.

Berlynas. — Rytų Vokietijos 
komunistinė vyriausybė reko- 
mendavo savo jaunųjų piliečių 
“apsigynimo” jausmus ugdyti su 
kariško pobūdžio ginklais — tan 
keliais, patrankėlėm ir £an.

121? Dundas St W. Tel. LE. 2-9547
J: BERŽINSKAS 

Užsakymai priimami ir paštu.

Dėmesio Toronto lietuviai!
Lietuviška rūbų valykla “NIDA” 

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

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

Savininkes JUOZAS MILIŪNAS 

Perkraustymas 
ir kiti 

patarnavimai 
sunkvežimiu.

22 Annette SL, Toronto 9, 
Tel. RO. 6-5420 
S. P. Andriekus

O E. CARSON
REAL ESTATE LTD.

1245 St. Clair Ave. W. • • LE. 3-3561

Norintiems pirkti ar parduoti nekilnojamo 
turto nuosavybes mielai patarnausime

B. Marijošius T. Stanulis
LE. 3-3561 arba LE. 3-3561 arba

namų RO. 2-5543 namų LE. 1-6442

sktro ir gožas
okesčiai miestui už klebonijų 
ir vandenį
montai bažnyč. ir klebonijoj . 
nos, ostijos, gėlės 
il/yiziįa ir patefonas
ištinęs išl.: pirktas rotatorius, 
rašoma mašinėlė
'sk. kurijai: spec, rinkliavos , 
pajamų 10% f 
ropijos pastatų drauda

$1.137.50 
550.00 
287.00 
168.00 

1J 73.27 
320.00 
124.09 
421.07

372.96
771.70

78.73
209.50

462.82

880.79 
586.10 

irapijo aukojo: vengrų pabėgė
liams, KLB Kult. Fondui, Prisi
kėlimo parap., skautų stovyklai, 
kūr sevanioroms, a.a. Jusienės 
laidotuvėms 640.00

Duja statyba ir įrengimai: 
Kontn A. Ropei parapijos p:-re- 
stato sąskaita 5.000.00
Klebonijoje naujo šild. sask. 500.00

380.00

semounte. Pirko pajamų namus 
(3-jų augštų, medžio, plytomis 
apmūryti, nešą iki-18% paja
mų): L. Jaugelis, centre; J. 
Jurkštas, Cote St. Paul; A. Strė- 
lis, J. Gatautis, J. Matulaitis, 
Rosemounte.

Žemės sklypus pirko 10 tau
tiečių. Didžiumoje, kad statyti 
namus, bet dalis ir investuoda
mi pinigus, kad uždirbti. Žemė 
įsigyta Rosemounte, Sherbrooke 
E., Cadillac St. ir Ville Lasallėj.

Paskolų nuo $8.500 iki $12.000 
dydžio tiems, kurie statosi nau
jus namus, išduota 14. 1957 rn. 
turto judėjimą pradėjo A. Kudž 
ma pardavęs savo 5-kių šeimų 
namą Ville Lasallėj ir A. Skre- 
butėnas pirkęs gražią prekybą 
Rosemounte. ■

Sporto klubui “Tauras” reika
lingos naujos uniformos su lietu
viškomis emblemomis krepšinin 
kams ir krepšininkėms. Daly
vaujant rungtynėse tenka mo
kėti nuomą už salę, pasikeičiant 
su priešu. Šią vasarą numato
mos visos Kanados lietuvių krep 
šinio pirmenybės^ Taip pat šią 
vasarą “Tauro” . klubas rengia
si pasistatyti teniso aikštę vie
name iš AV parapijai priklau
sančių laisvų sklypų. Reikės 
pirkti tvorą, tinklą ir žaidimo 
priemones. Lėšoms sudaryti bus 
rengiami šokių vakarai, parodo
mosios rungtynės, išvykos ir ge
gužines. Montrealiečiai prašomi 
remti mūsų sportuojantį jauni
mą, gausiai lankant jų organi
zuojamas pramogas.

Wasogoje kėdžių įsigijimas 
Naujų medžio darbo stacijų 
įsigijimas 
jošimčiai už paskolas 
nokėto skolų iš parap. kasos

250.00
1.553.87
7.570.87

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. ŠALDYTUVŲ pervežimo 
specialistai. Visas vežamas ’turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę į Mont
real:, Londono, Windsor^, Hamiltonų, 
North Boy, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. - - TEL. LE. 4^1403 

TORONTO

Viso $23.439.07 
jnke 1957 m. sausio 1 d. $323.46 
Pastabos: Parapijos priestatas, skir- 

$ "TŽ" ir spaust, kainavo $9.500.00 
;ntrolinis šildymas klebonijai 1.384.00
/sk. kūrjjo parapijai metų 
bėgyje nubraukė skolos 

žbaigiont 1955 m. parapi
ja turėjo skolų

5.000.00

. ....... 35.760.25
1956 m. skolų 28.573.38

Dėmesio
ONTARIO TABAKO AUGINTOJAMS:

Quebec provincijoje tabako ūkį galima įsigyti už 
dvigubai mažesnę kainą ir įmokėjimą.

Netoli Joliette, Que.: ūkis — 250 akrų. Dirbamos — 100 akrų. 
Gyv. namas 5 kambarių. 2 šitadaržiai 120 pėdų ilgio — nauji. 
6 kilnos. 1 traktorius ir kitos mašinos. 2 Planters Kaina $47.000. 
Įmokėti $7.500. v

Adamonis & Budriūnas
177 Sherbrooke St. W. - Montreal, Que.

' Telefonas PL. 8501.

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve “LITAS”

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

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

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

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

PRAŠAU KREIPTIS Į

A L GARBENS I
RE A. L ESTATE |

► • f

1611 BLOOR ST. WEST, TORONTO, ONT.

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys. I

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

Reikalingi namai pardavimui


