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Lėšos laisves kovai
Daug ir didelių problemų yra mūsų laisvės kovoje. Daug 

yra įvairiausių uždavinių, kurių vienus mes visi nuvokiame ir 
kartais net priekaištaujame saviesiems politiniams veiksniams, 
kad jie esą apleidžiami, kitų, išplaukiančių iš pačios veiklos, iš 
santykių su kitomis tautomis bei valstybėmis, o taip pat išplau
kiančių iš reikalo palaikyti ryšius su kraštu, kurie nuo tų reikalų 
toliau stovime, dažnai net nenuvokiame. Nenuvokiame, nes tai 
tokie reikalai, apie kuriuos viešai kalbėti negalima. Visiems 
tiems uždaviniams vykdyti reikia netik nusimanymo bei suge
bėjimo, bet reikia pirmiausia pinigų. Be jų nieko negalima 
padaryti. Be pinigo negalima išlaikyti jokios įstaigos, negalima 
nudirbti jokio darbo. Be pinigo, pav, negalėsi nuolat informuoti 
lietuvišku žodžiu tautiečių pavergtoje tėvynėje. Retkarčiais, 
tiesa, leidžia kokį žodį pasakyti ir svetimieji radiofonai, bet rei
kia nuolatinio informavimo. Daug yra vadinamų lietuviškųjų 
veiksnių, bet savas net tris radijo tarnybas išlaiko tik vienas 
VLIKas. Reikia mums sekti, kas dedasi okupuotoje Lietuvoje. 
Tam tenka naudoti įvairiausias priemones: apklausinėti iš už ge
ležinės uždangos ar net iš Lietuvos atvykstančius asmenis, sekti 
okupanto leidžiamą spaudą, .raguliariai sekti Vilniaus radijo 
stoties pranešimus ir tt.. Ir vėl šitą darbą iš visų mūsų politinių 
veiksnių tedirba tik VLIKo tarnybos. Jos seka spaudą, užrašinėja 
kiekvieną per Vilniaus radiją tartą žodį, apklausinėja iš už gele
žinės uždangos prasprunkančius asmenis. Argi visa tai galima 
atlikti be pinigo? Juk reikia gi įsigyti priemonių, reikia gi duoti 
kąsnį duonos tiems žmonėms, kurie dieną ir naktį pakaitomis 
budi prie aparatų užrašančių radijo pranešimus iš Lietuvos arba 
kurie ruošia žinias bei jas perduoda tautiečiams slapta užkne
busiems ant aparatų tėvynėje. Tai pora ryškių pavyzdžių. O 
kur dar visos kitos veiklos išlaidos.. Prisiminkime tik informaci
nės literatūros reikalą, kurios visada stokavome ir stokojame, 
niekaip nepajėgdami parūpinti net pačios reikalingiausios- Visi 
reikalą suprantame, bet vis to pinigėlio neužtenka. Kur perijo- 
dinis informavimas svetimųjų ir savosios visuomenės, kur dar 
proginės informacijos reikalai, atstovavimas lietuvių tarptau
tinėse institucijose bei organizacijose, tolimesnės veiklos plana
vimas bei pasiruošimas ir t.t. ir t.t. Reikalų bei uždavinių galima 
būtų nurodyti daugybę. Be pinigo neįmanoma įvykdyti iš jų nei 
vieno.

Pinigų gi mūsų laisvės kovai neduoda niekas. Juos mes tu- 
s rime sudėti patys. Be mūsų jų niekas nesudės. O jei jų nebus,.

institucijų. Niekas daugiau neturi nei savo lietuviškų radijo tar
nybų (Amerikos Balsas yra išviso ne lietuvių išlaikomas), nei 
sękimo žinių iš Lietuvos, nei pagaliau reguliaraus svetimųjų ir 
saviškių informavimo (VLIKas Eltą leidžia net 4 laidom: lietu
viškai, vokiškai, itališkai ir angliškai). Šitiems ir visai eilei čia 
nesurhinčtų reikalų lėšas renka vad. Tautos Fondas. Jis kiekvie
nais metais apie Vasario 16 d. suaktyvina lėšų telkimo vajų visa
me pasaulyje, kur tik gyvena lietuvių. Tautos Fondo įgaliotiniai 
KLB apylinkėse vajų jau yra paskelbę- Jis vykdomas dabar, kai 
kuriose kolonijose pasišventėliams entuziastams net aplankant 
tautiečius namuose, o kitur ruošiantis aukos prašyti Vasario 16 
minėjimuose. , ’

Vajaus vykdytojai tiki,-kad tautiečiai šį svarbų reikalą su- 
• pranta ir į jų kreipimąsi atsilieps palankiai.

Radijo tarnyboms išlaikyti VLIKas yra paskelbęs specialią 
rinkhavą. Kas galėtų tam labai svarbiam reikalui paaukoti nors 
šiokią tokią sumelę, prašomi siųsti šiuo adresu: Tautos Fondo 
Valdvba, c/o Elta, 132 Nassau Št., Room 820, New York, N.Y. 
USA? .■> .. . ■ ..

SUIMTI SOVIETINIAI ŠNIPAI -
Niujorko slaptoji policija —;sen kaip ir suimtasis Jack Soble 

FBI pranešė, kad .suimti sovie- yra turtingo šerių pirklio ir Sė
tiniai šnipai: Jack Soble, jo žmo- rių apdirbimo fabriko Vilkaviš- 
na Myra Soble ir Jacob Albam, kyje savininko Sobolęvičiaus
Jų veikla buvusi sekama nuo 
1944 m., kai iš Vašingtono buvo 
išvytas sovietų pasiuntinybės 
III sekretorius Žubilin. Esą pas
tarajam išvykus vadovaujantis 
vaidmuo atitekęs J. Soble. Pas
kutiniu metu jis rengęsis išvyk
ti iš JAV, bet buvęs sučiuptas. 
Iš kaltinamosios medžiagos esą 
matyti, kad su jų veikla yra su
sirišę kaikurie sovietų atstovy
bės pareigūnai. Byla perduota 
Niujorko teismui ir jiems gresia 
$10.000 ir 10 metų kalėjimas už 
šnipinėjimą; $10.000 už veiklą 
kaip sovietų vyriausybės agen
tams neįsiregistravus atitinka
mose JAV įstaigose ir 5 metų 
kalėjimas.

Oficialios agentūros bei laik
raščiai skelbia, kad suimtieji esą 
kilę iš Lietuvos arba stačiai, kad 
esą lietuviai. Montrealy gyve
nanti Ania Hessel Chasen AP ir 
CP agentūroms pareiškė, kad 
Jack Soble esąs jos brolis, kad 
jų tėvas buvęs vienas iš turtin
giausių žmonių Lietuvoje, labai 
gerbiamas visų. Tuo būdu Lic- 
tuvčs ir lietuvių vardas yra įmai 
sytas į šią bylą. Kas jie ištikrų- 
jų yra? i

Chasen šeima buvo plačiai ži-1 
noma Lietuvoje, kaip per savo) 
rankas leidusi didelę dalį Lietu
vos linų eksporto. Tai buvo gal j 
turtingiausia Panevėžio žydų; 
šeima. Ji turėjo gerą .vardą ir 
vienas iš ių, berods, yra Lietu-' 
vos nepriklausomybės kovų da- i 
lyvis ir dabar Montrealy palai
ko su kaikuriais lietuviais ge
rus santykius.

i Sobolęvičiaus 
vaikai. Berods antra to pirklio 
duktė buvo ištekėjusi už Vilka
višky buvusio tabako fabriko 
dalininko Volfovskio. Antras 
dalininkas buvo Braudė (taip 
pat’žydas).

Iš Lietuvos jie išvyko bolše
vikų pirmosios okupacijos pra
džioje. Išvyko visos giminės — 
Sobolevičiai, Volfovskiai ir Cha- 
senai. Tada nemažai turtingų 
pirklių gavo leidimus išvykti per 
Sibirą. Žmonės stebėjosi, kad 
pinigas gali atidaryti net bol
ševikų užvertas duris. Dabar pa
sirodo, kad ne visiems gelbėjo 
pinigas. Kaikurie, 
išleisti su specialia 
nėti.

Jack Soble vizą 
1941 
mas

matyt,- buvo 
misija šnipi-

į JAV gavo 
kaip Abrao-m. Japonijoje 

Sobolevičius. Kitiems jo gi-

Prezidentas kalba
Prez. Eisenhoweris priesaikos 

proga pasakė programinę kalbą. 
Štai jo pareiškimai:

’’Pirmiausia mes siekiame Vi
sagalio Dievo palaimos visam 
mūsų, kaip tautos, darbui. ... 
Mes gyvename .gerbūvio krašte, 
bet retai ši žemė matė tokį pavo
jų, kaip šiandien... Europos šir
dy Vokietija vis dar tebėra tra
giškai padalinta; kaip ir visas 
kontinentas, kaip ir visas pasau
lis... Skaldomoji jėga yra tarp
tautinis komunizmas. Užmačios 
šios jėgos yra tamsios savo tiks
luose, bet yra aiškios savo prak
tiškam veikime. Jos siekia izo
liuoti amžinai lildmą tų, kurie 
yra jų okupuoti. Jos siekia su
traukyti tuos ryšius, kurie vie
nija laisvuosius... Ir vistik 
tarptautinis komunizmas pats 
buvo sudrebintas stiprios ir ga
lingos jėgos... Mes žvelgiame 
virš sujudintos žemės ir pareiš
kiame mūsų tvirtą pasiryžimą 
kurti’ teisingą taiką pasaulyje, 
kur moralinė teisė viešpatauja. 
Prieš jėgos grėsmę mes privalo
me pakelti reikalingos karinės 
jėgos išlaidas ir pagelbėti stip
rinant kitų saugumą”.

“Mes pagerbiame visų tautų 
aspiracijas, kurios dabar yra pa
vergtos, bet siekia laisvės. Te 
laisvės šviesa nusileidžia ant vi
sų kraštų, kurie yra tamsoj —

Rašo J. M. ŠIUGŽDA 
iš Niujorko

ja esą parodė gerą pavyzdį. Pa
vergtoms tautoms reikia pageL 
bėti išsilaisvinti iš komunistinės 
vergijos. Ir šiaip jis j>aberia nau
jų ir ligi šiol mažai girdėtų iš Va 
karų politikų minčių. Pvz. jis 
tvitrina, kad Chruščiovą vado
vaujama Rusija yra-daug pavo
jingesnė Vakarams negu Stalino 
epocha. O Vakarai taip buvo 
juo susižavėję. “Jokią taika su 
šita pabaisa negalima^— tvirti
na jis. Su juo yra" galimos tik 
trumpos paliaubos, kol jis nesu- 
ės mūsų, arba nesunaikins pats 
savęs”.

kas tcliah?
Savaitinis “National Review” 

James Burnhamo straipsnyje 
“Laisvinimas: Kas toliau?” pa
teikia taip pat būsimų darbų ir 
Vakarų politikos planą. Anot jo, 
“Rytų Europa, kur prasidėjo du' 
pasauliniai karai, yra svarbiau
sioji kovos ašis už visą pasauli. 
Jei komunistai išsilaikys šioj 
sprendžiamoj vietoj ir galutinai 
konsoliduosis, neišvengiamai ko
munizmas laimės pasaulio val
dymą. Bet jei komunistai čia 
pralaimės ir Rytų Europa prisi
jungs prie Vakarų Europos, ko
munizmas pralaimės nežiūrint, 
kiek jis būtų laimėjęs plotų Azi-
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šviesk, žibėk, kol neišnyks tam- |J°i Afrikoj . ReisKia, Rytų Eu

Buvęs prezid. Trumanas, api
būdindamas šią iškilmingą kal
bą* sako, kad tai yta “graži ko- 
lekcijaj-puikfų žą^^/^lbEau 
prideda: “Taika šiuo* momentu 
susirūpinusiame pasauly gali 
būti pasiekta tik laisvojo pasau
lio veikimu. Tas reikalauja JAV 
vadovavimo“.

• Ne*—T”"1- *- -T—- ■
Britams ir prancūzams pradė

jus Egipte puolimus, pasitraukė 
Britų užs. r. ministerio pavaduo
tojas A. Nutting. Tai dar jaunas 
vyras, bet jau pasižymėjęs savo 
gabumais ir politine veikla. Ku
rį laiką net buvo Anglijos dele
gacijos pirmininku prie JT. Da
bar jis yra parašęs visą eilę 
straipsnių Niujorko “Herald Tri 
bune”. Jis siūlo peržiūrėti visą 
dabartinę Vakarų politiką. Be 
kitko jis siūlo šaltąjį karą per
kelti į priešo stovyklą. Vengri-

LIETUVIAI?
minėms, kuriais niekas nesirū
pino, kaip Chasenams, atvykti į 
šį kontinentą buvo ne taip leng
va ir ilgiau truko. Soble gavo 
JAV pilietybę 1947 m. Tais pa
čiais metais jis vedė dabar kartu 
suimtą žmoną Myram, kuri yra 
gimusi Rusijoje. Jie turi 17 m. 
sūnų. Kaip kilę iš šerių pirklių 
bei pramonininkų šeimos Soble - 
Sobolevičius kartu su seserim 
Montrealio priemiesty St. Mar
tin įsteigė šepečių fabriką, ku
rio dalininku ir dabar tebėra. 
Jis 1954 m. ir gyveno Montrealy.

Kartu suimtasis Jacob Albam 
yra taip pat vilkaviškietis pirk
lys, jau prieš karą keliavęs po 
pasaulį. Lietuvą okupavus vo
kiečiams jis pergyveno liūdną 
visų žydu likimą, bet .išliko gy
vas ir 1947 m. atvyko į JAV, kur 
vedė amerikietę. Jis netrukus 
buvo kažinkur iš JAV išvykęs 
ir kai 1951 m. prašė pilietybės, 
jos negavo.

ropoj yra raktai į pasaulio val
dymą! Jis mano, kad “komunis
tų valdžia Centr. ir Rytų. Euro
poj laikosi tik sovietukarine jė-.

vietai neteko 60 divizijų!
Vakarai turi siekti: pašalinti 

betkokia kaina rusiškas armijas 
iš C. ir R. Europos; kad rusai pa
sitrauktų į 1939 m. sienas. Jis 
manytų, kad rusai turėtų sutik
ti, jog tiek Vokietiją, tiek ir ki 
tos dabar pavergtos tautos turė
tų būti kariniu atžvilgiu neut
ralios. Kai traukiasi sovietų ka
riuomenė, turėtų lygiagrečiai 
pasitraukti ir Vakarų kariuome
nės.

Šiuo metu bolševikai esą pra
rado Europos fronte iniciatyvą, 
bet susitvarkys, nutvers visas 
vadžias i savo rankas ir panau
dos prieš V. Europą.

Lietuvis už grotų
Sausio 22 ir 23 d. Niujorko 

spaudoje galėjai pamatyti keis
tą fotografiją: žmogus sėdi už 
kalėjimo grotų ir laimingai šyp
sosi. Atrodo, kad ne už geležinių 
virbų, bet išlošęs milijoną dol. 
Tai lietuvio Jurgio Maslausko - 
Metesky nuotrauka. Ir keista, 
veda jį į kalėjimą, o jis paten
kintas; teisme apklausinėja — 
patenkintas; veda į psichinę li
goninę, jis irgi šypsosi. O tuo 
tarpu šiam žmogui gresia kalė
jimas per 1.000 metų!

Tai žmogus, kurio policija ieš
kojo jau 16 metų! Jis gąsdino vi
są Niujorką, o pats gyveno gar
bingoj Waterbury lietuvių kolo
nijoj, žinomoj savo veiklumu, 
dosnumu ir kultūringumu; ten 
lietuvių esą per 10.000.

Tai čia gimęs lietuvis. Prieš 
25 metus ji snukentėjo viename 
fabrike. Nežiūrint jo skundų, 
jam nebuvo išmokėta kompensa
cija. . Tada jis pasiryžo keršyti. 
Ir keršijo padėdamas viešose 
vietose savo pagamintas bom
bas: teatruose, geležinkelių sto
tyse. bibliotekose, fabrikuose, 
salėse, viešose išvietėse. Pirmąją

Kalbamoji Ariia Hessel Cha- Niujorke suimti ir apkaltinti š nipinėjimu sovietams Jacob Albam, Jack Soble ir Myra Sobie.

bombą padėjo to fabriko patal
pose, kur jis nugentėjo 1940 m. 
lapkričio mėn. Paskutinę bombą 
buvo padėjęs Paramount kine 
1956 m. gruodžio 27 d. Iš padėtų 
33 bombų sprogo 21. Užmuštų 
nebuvo, sužeistų — 15. Dabar 
Niujorko laikraščiai pilnį apie jį 
žinių, kurios nustelbė preziden
tų kalbas, tarptautinius įvykius.

Įdomus ir jo susekimas. Polici
ja nieko nepadarė, nors buvo 
seklių būriai paskirti jo ieškoti. 
Darbo ėmėsi spauda. Dienraštis 
“New York Journal American” 
atviru laišku kreipėsi į jį ir pa
prašė vardan žmoniškumo liau
tis dėti bombas, nuo kurių nu
kenčia visai nekalti žmonės. Pra 
šė jį pasiduoti arba bent pasa
kyti kodėl jis taip užsispyrusiai 
keršija visuomenei. Jurgis para
šė laišką redakcijai, kuris irgi 
buvo išspausdintas. Redakcija 
jau rašė kitą. Ir taip per laiškus 
pagaliau buvo išsiaiškinta, kas 
pagaliau yra tas bombininkas. 
Sakosi dabar, kad jis jau norėjęs 
ateiti į dienraščio redakciją ir 
pats pasiduoti. Jį sujaudinęs 
dienraščio laiškas. <v

Waterbury jis gyveno su sa
vo dviem seserim. Jis turi 53 me
tus; silpnos sveikatos. Seserys jį 
užlaikė; jos ir šiandien vadinasi 
sena pavarde—Maslauskas. Nuo 
lietuvių gyvenimo atsiskyręs.

“Lithuanian” žodis ilgai pasi
liks niujorkiečių atminty. Dabar 
net nejauku čia prisipažinti lie
tuviu.
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Savaitės įvykiai
Didieji kraštai suskato daryti svarbius politinius posūkius. JAV 

pasiryžo veikti Vid. Rytuose ir prez. Eisenhoweris laukia tam įga
liojimų iš Kongreso. Yra ženklų, kad prašomi įgaliojimai bus duo
ti. Gerokai sujaudino Kongreso narius ir ypač anglus su prancū
zais užsienio r. min. Dulles pareiškimas, esą JAV kariuomenė Vid. 
Rytuose jaustųsi saugesnė be anglų-prancūzų dalyvavimo. Pasi
girdo gaisų, reikalaujančių Dulles pasitraukimo, nes esą jo asmuo 

-kliudąs atstatyti JAV - Britanijos - Prancūzijos vienybę. Dulles 
savo pareiškimą sušvelnino ir rengiasi suplanuotiems pasikalbėji
mams su Londono - Paryžiaus diplomatais ir arabų kraštų vyriau
sybėmis. Saudi Arabijos valdo-*---- —---- -———---- ----- -----
vas ir Irako karalaitis jau yra ! V. Vokietijoje ir užkrauti ten 
pakeliui į Vašingtoną, kiti — ’ - - ■ ’
laukia eilės. Visų jų noras — 
gauti JAV dolerius ir būti ne
priklausomais. Vien S. Arabija 
prašo $300 mil. kaip kompensa
cijos už Suezo kanalo įvykių su
kliudyto žibalo eksportą. Dėme
sys satelitiniams sovietų kraš
tams JAV yra sumažėjęs, išsky
rus planuojamą Jugoslavijos Ti
to vizitą Vašingtone pavasarį; 
pasigirdo protesto balsų.

D. Britanija skuba persitvar
kyti savo viduje stengdamasi at
statyti Suezo įvykių sukrėstą 
ūkį. Vyriausybė suplanavo su
mažinti krašto išlaidas sumaži
nant karines pajėgas ir sumo
derninant likusią kariuomenę. 
Krašto apsaugos min. Sandy s 
atskrido į Vašingtoną prašyti 
valdomųjų raketų ir kt. moder
niausių ginklų, kurie įgalintų 
kraštą atsisakyti gerokos dalies 
tradicinės kariuomenės neišsta- 
tant savęs pavojui. Be to, britai 

i nori sumažinti savo kariuomenę

Korespondencijos išnešiojimą 
dukart per dieną svarsto vyriau
sybė ir ketina grįžti prie siste
mos. kuri buvo panaikinta prieš 

metus. Tai surišta su nau
jom didelėm išlaidom.

Statybininkų suvažiavime To
ronte min. pirm. St. Laurent 
pasakė kalbą, kurioje užsiminė 
apie statybos tempo pristabdy
mą, nes šioj srity esą taukšta 
lėšų ir medžiagų. Nė vienas 
kraštas nesąs tiek išleidęs. Vis- 
dėlto, esą vilčių, kad reikalas 
pagerės po 6 ar 12 mėn.; hypote- 
kinių paskolų pakėlimas iki 6% 
sutrauksiąs daugiau lėšų gyv. 
namų statybai. V. L. Leigh, gyv. 
namų statvbininkų komiteto 
pirm, pareiškė, kad reikia atpi
ginti statybą, nes dabar dauge
lis gyventojų, neuždirbą nors 
$5.000 per metus, neįstengią pa
sinaudoti namų statybos įstaty
mo teikiamomis lengvatomis 
namams įsigyti. Tam jis siūlė su
kviesti vyriausybės, statybinin
kų ir finansininkų konferenciją.

įmonių mechanizavimui, kad bū
tų išvengta bedarbių; sumažinti 
senatvės pensijai gauti amžių 
iš 70 i 65 m. ir pačią pensija pa- 

mėn.; paoidinlį

daugiau atsakomybės JAV.
S. Sąjunga stengiasi nukreip

ti vakariečių dėmesį nuo savo 
satelitų į Azijos plotus, kad jų, 
ypač Vengrijos, problema būtų 
užmiršta. Vengrijoj jie šeiminin
kauja niekieno nekliudomi. Kas- ' 
dien suimama vis naujų žmonių, 
kurie tariamai per sukilimą pa
bėgę iš kalėjimų. Mirti pasmerk
tas gen. Maleter, didvyriškai va
dovavęs sukilėliams prieš sovie
tų tankus, vėliau Nagy vyriau
sybėje tapęs krašto aps. min. ir 
pagaliau klastingai suimtas iš
kvietus neva deryboms. Gen. 
Žukov, Kremliaus įsakymu žiau 
riai numalšinęs Vengrijos suki
limą, išvyko Indijon, kur lanko 
karinius įrengimus bei įstaigas. 
Tai ženklas, kad sovietai yra pa
sirengę padėti Indijai ir karinėj 
srity. Indijai gi sovietų pagalba 
šiuo metu ypač reikalinga, nes 
ji net prieš Jungt. Tautų rezo
liuciją prisijungė Kašmiro sri
tį, į kurią pretenduoją ir Pakis
tanas. Sovietams tai ^ujajgąli-

giižlSiristruktoTŠųau^' - 
kuris laikas plaukia į Egiptą ir 
Tol. Rytus, kur atsiranda bičiu
lių. Sov. Sąjunga mažiau jų tu
ri savo pašonėj, ir bijodama JA 
V-bių karinių bazių, pagrasino 
rrb’zr.ti t’.-.oc h’-:? :’-;, iš

pensiją akliesiems, invalidams, I valdomosios raketos pasiektų 
padidinti šeimos priedus ir t.t. sovietus. Savo krašto viduje

* Kremliaus vadai pradėjo lanky
ti didesnius centrus su prakal
bomis, kad nuramintų gyvento
jus, paliktus nežinioje dėl Vęng-

Gerti alų viešose užkandinėse 
eskimams ?r indėnams siūlo 
leisti Šiaurės rytu srities taryba, , •- T , ..
valdanti tas sritii. šiuo leidimu LenkW=.
galėtų pasinaudoti tiktai tie es
kimai ir indėnai, kurie gyvena 
srityse, kur yra tokių restoranų.
Gabentis alų į savo g; 
jiems nebūtų leista.

Vid. Rytuose ir kt.
V. Vokietijos svoris tarpt, po

litikoj kaskart didėja. V. Euro-
vvenvietes pos gynimo sistemoje jai tenka 

' neabejotinai svarbus vaidmuo.

16.080.791 gyv. rasta per pas
kutinį surašinėjimą. Prieš pen
kis metus jų buvo 14.009-429. Di
džiausias gyv. prieauglis buvo B. 
Kolumbijoj — 20%, Albertos — 
19,5%, Ontario — 17,6%, Que
bec© — 14%. Ontario provincija 
turi 5.404.933 gyv., Quebeco pro
vincija — 4.628.378.

Vaikų pagrobimui išvengti po
licija didesnėse vietovėse, pvz. 
Hamiltone, Toronte pradėjo ro
dyti filmą “The Dangerous 
Stranger“. Jame parodomas ne
pažįstamas vyras, kuris pagro
bia vieną vaiką, bet kiti skubiai 
praneša policijai. Be to, policija 
informuoja mokinius nežaisti

Darbo Kongresas šiemetinia- nuošaliose vietose, nesėsti į ne- 
me savo memorandume vyriau- pažįstamo asmens automobilį ir 
sybei išreiškė pageidavimą, kad t pan.

Bcdarbių skaičius pr. m. gruo 
džio mėn. buvo 186.000, t.y. 75.- 
000 mažiau nei lapkričio mėn. ir 
167.000 daugiau nei 1955 m. 
gruodžio mėn. Dabartinis bedar
biu skaičius sudaro 3.2% visų 
dirbančiųjų-.

pirmoj eilėj būtų rūpinamasi 
įvesti visuotinį sveikatos drau
dimą. Taip pat pageidauta atpi
ginti namų įsigijimą; išplėsti so
cialini draudimą; įvesti privalo
mą atlyginimo minimumą — $1 
vai. ir 40 vai. darbo savaitę esan
tiems feder. vyriausybės tarny
boj; sudaryti komisiją studijuoti

Kanados komunistai, kurie pa
liko kraštą, įsitaisę Jungt. Tautų 
kultūrinėj organizacijoj UNES 
CO — pareiškė Solon Low soc. 
kredito partijos vadas parlamen
te apie būsimus Kultūros Tary
bos narius. Pastarieji turi būti 
vertingi asmeriys.

NET NEĮTIKĖTINA
Iš patikimų šaltinių teko suži- ruošė pietus, kuriuose iš lietuvių 

j noti, kad St. Lozoraitis yra pro-, pusės dalyvavo vysk. V. Padols- 
testavęs Italijos Užsienio Rcika- kis ir žymesnieji lietuvių veikė- 
lų ministerijoje, kam italai be jai.
jo žinios yra pripažinę teisę pa- j Romoje kažkas yra įteikęs Ita- 
stoviai Italijoje gyvenantiems lijos užs. reik, ministerijai lietu- 
mūsų piliečiams naudotis lietu- višku laikraščių iškarpas, kurio- 
viškais pasais ir suteikę lygias se nuvertinamas italų vyriausy- « . « » - • « •. . i i j_ • vi_ *lengvatas, kaip ir kitų kraštų 
užsienio pasams, vizų reikalu.

Lietuvių bičiulis Albedto No- 
nis. kuris išrūpino mūsų pasų vi- 
zavimui lycias teises su kitų 
kraštų pasais, italų vyriausvbės 
paskirtas ambasadorium į Šuo- 

Įmiją. Italiios PLB Krašto Val- 
! dyba atsisveikindama jam su-

bės patvarkymas lietuviškųjų 
užs. našu reikalu. Kun. Mincevi
čiui VLIKo vardu teko atitaisyti 
ta neigiamą ispūdį, kurį toks pa
sielgimas galėjo italų oficialiuo
se sluogsniuose sudaryti, ir už
tikrinti, jog lietuvių tauta di
džiai vertina šį italų vyriausy
bės palankumo pasireiškimą. E.

Nors oficialiai dar nėra paskelb
ta, V. Vokietijos vyriausybė pra
nešė. kad Š. Atlanto Sąj. centri
nės Europos kariniu vadu netru
kus būsiąs paskirtas vokiečių 
generolas Įeit. Hans Speidel. 
Kaikuri Prancūzijos spauda pa
sirodė tam nepalanki, bet vy
riausybė su tuo sutikusi. Spei
del, 59 rm, buvo maršalo Rom- 
melio štabo viršininku. Prancū
zijoj jis respektuojamas, kad 
dalyvavo sukilime prieš Hitlerį 
ir kad nepaklausė Hitlerio įsa
kymo sunaikinti Paryžių begi
nant vieną tiltą nuo žygiuojan
čių sąjungininkų, be to, jis ge
rai kalba prancūziškai. Pasta
ruoju laiku jis profesoriavo Tue- 
bingeno un-te ir yra filosofijos 
daktaras; šį laipsnį jis gavo bū
damas leitenantu. Jo brolis Wil
helm buvo nuteistas tarptauti
nio Nuernbergo teismo 20 m. ka
lėti už karo nusikaltimus Pabal
tijo kraštuose.

Izraelio klausimas atsidūrė JT 
dėmesio centre. Jo vyriausybė 
atsisakė paklusti rezoliucijai, 
reikalaujančiai atitraukei savo 
kariuomenę iš visos Egipto teri
torijos, neišskiriant Gazos srities 
įr Akvabos ilankos. Izraelis pa
reikalavo JT gen. sekretorių iš
gauti iš Egipto garantiją, kad 
Izraelis galės laisvai naudotis 
Akvabos įlanka ir Suezo kana
lu ir kad Gazos sritis nebus pa
naudota puolimams prieš Izrae
li. Gen. sekretorius į šiuos rei
kalavimus neatsižvelgė. Izraeb’s, 
jausdamas, kad susilauks ūki
niu sankcijų iš JT pusės, pasiūlė 
Egiptui teisingines derybas. Ka
nada siūlo JT kariuomene oada- 
rvti nasfovia pajėga ir ją laikv- 
ti Vid. Rvti’ose kol bus išsnres- 
ti ginčytini Vid. Rytų klausimai.

Varšvva. — Per 1956 m. i Len
kija prizo 29.000 lenkti iš Sovie
tų Rusijos ir apie 1.000 iš Vaka
rų kraštų. Tais pačiais metais iš 
Lenkijos išvyko 16.500 vokiečių.
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Komunistinė etika

KLB III KR. TARYBOS REZOLIUCIJOS
Broliams ir sesėms vargstantiems okupanto vergijojeBroliai ir Sesės,Kanados Lietuvių Bendruomenės III Krašto Taryba, susirinkusi pirmosios sesijos Toronto mieste 1957 m. sausio 19-20 dienomis, su dideliu skausmu prisimena Jūsų vargą ir kančias. Jau tryliktus metus vargstate bolševikinio ruso okupanto varginami savuose namuose ar kankinami tolimoje tremtyje ir kalėjimuose. Jūsų kančios, pasišventimas ir aukų skaičius mums yra žinomi. Mes stebimės Jūsų ištverme, Jūsų ryžtingumu kovoti dėl savo tautos ir žmogaus šventųjų teisių be jokio kompromiso. Mes prieš visą pasaulį didžiuojamės Jūsų žygiais ir stengiamės skelbti visam pasauliui baisiuosius, dangaus keršto šaukiančius, bolševikinių tironų nusikaltimus. Mes didžiuojamės, kai į šią pusę geležinės uždangos prasiveržią Jūsų vargų ir kančių bendrai papasakoja apie Jūsų ir net Jūsų vaikų didvyriškus pasišventimo žygius.Visas pasaulis mato, kad bolševikinės mašinos ratukai jau girgžda. Jūsų vergijos dienos eina į galą. Broliai ir Sesės, tausokite savo jėgas, saugokite savo galvas ir ugdykite tautinę dvasią savo vaikuose. Jie Lietuvos ateitis!...Ne su kokiais pažadais į Jus kreipiamės, bet tik su padrąsinimo žodžiu, su padėka, kad savo žygiais ir savąja dvasia mūsų dvasią keliate, didinate mūsų ryžtą visomis įmanomomis priemonėmis čionai kovoti dėl Jūsų ir mūsų visų brangiosios tėvynės laisvės. . v .Testiprina Augščiausiasi^ Jūsų jėgas, telaimina Jūsų žygius!Kanados lietuviamsKetveri bendruomeninio gyvenimo metai jau spėjo mus visus įtikinti šios idėjos tikslingumu. Stovime ant gero kelio. Mums tik reikią dar daugiau susiglausti", dar daugiau gyvinti savo veiklą ir plėsti jos lauką. Darbų yra daug abiejose pagrindinėse veiklos srityse — ir kovoje dėl Tėvynės laisvės ir tautinės kultūros išlaikymo bei puoselėjimo dirvoje. Abiejose srityse darbo kalnai auga. Kovos dėl tautos laisvės baruose dėl to ,kad tarptautinės įtampos pasėkoje visų pavergtųjų, o kartu ir Lietuvos byla iškeliama į viešumą tarptautiniuose forumuose; gi tautinės kultūros puoselėjimo bei lietuvybės išlaikymo dirvoje uždaviniai plečiasi dėl to, kad vis dažniau ir dažniau pastebime šioje dirvoje apsileido reiškinių, kad lietuvis kartais nebejaučia savo didžiosios tautinės pareigos, kad darbininkų gretos retėja. O juk tėvynė mūsų nei vieno nuo tos pareigos neatleido. Kam daugiau davė, iš-to daugiau ir reikalauja ...Broliai ir Sesės, mūsų darbo bei siekimų pasisekimo laidas yra bendras vieningas darbas mūsų pačių pasirinktuose Bendruomenės rėmuose. Jcs organai mus daug kur užvaduoja, tačiau nuo tos pareigos mūsų neatpalaiduoja. Priešingai, mus įpareigoja sutartinei talkai mums visiems brangiems uždaviniams vykdyti. Mūsų visų pirmoji pareiga aktyviai dalyvauti visų bendruomeninių organų sudaryme, visų mūsų pareiga tiems organams talkinti savo darbu ir sudaryti nors šiokius tokius išteklius, be kurių jokia veikla neįmanoma. Jei mokame dažnai reikšti savo pageidavimų bei pasta- ' bu dėlsavųju organų veiklos, tai sugebėkime suprasti ir jų veiklos i sąlygai bep£o jų sėkmingai veiklai reikia?- 7 ’Mūsų lietuviškojo reikalo Kanadoje ateitis^ priklauso nuo mūsų sugebėjimo vieningai dirbti, paliekant nuošaly visus nesutarimus bei skirtingas nuomones, bendrai pečius įrėmus stumti tą didelį ir sunkiai riedantį lietuviškąjį vežimą. Atminkime, be mūsų jo niekas nepajudins!...Kanados ministeriui pirmininkui Louis St. LaurentPone,. ■■ .Kanados Lietuvių Bendruomenės III Krašto Taryba, 1957

(Pabaiga)
Krikščionybė ir komunizmasKrikščioniškas mokslas moko, kad žmogus turi nemirtingą sielą, kuri bus atsakinga prieš Dievą. Komunizmas sako, kad jokio Dievo nėra ir nėra sielos. Krikščioniška etika moko, kad nedora, nuodėmė skriausti artimą, tuo labiau jį kankinti ar nužudyti. Komunizmas sako, kad viskas dora, kas tarnauja revoliucijai. Tokių priešingų pažiūrų principiniais klausimais galėtum priskaityti daugybę/ bet mūsų reikalui pakaks tų dviejų.Mes pripratę galvoti, vertinti, spręsti pagal krikščioniškos moralės dėsnius. Net tie, kurie savęs nelaiko krikščionimis, vis vien skaito, kad nužudymas yra blogas veiksmas, net siekiant ir gero tikslo. Dostojevskio knyga “Nusikaltimas ir bausmė” buvo išversta į lietuvių kalbą ir dauguma ją skaitė, bet neteko sutikti žmogaus, kuris pateisintų jos herojaus Roskolnikovo veiksmą. Ir netikintieji yra daugiau krikščionys, negu jie mano, nes krikščioniška dvasia siekia plačiau ir giliau, negu mes manom. Visi mes komunistus matuojam ir jų veiksmus ap- sprendžiam savo, teisingiau sakant, krikščioniškos moralės matu. Iš antros pusės komunistai, kurie išaugo priešingoje atmosferoje, komunistinės moralės dvasioje, nesupranta mūsų nei

M. PRUTENIS manistai. Jie pasisavina krikščioniškos moralės dogmas, stengiasi jomis vadovautis gyvenime, bet palieka nuošaliai tų dogmų motiną — religiją. Tai labai netikras ir slidus kelias. Moralinės dogmos, netekę religinio pagrindo, pamažu pavirs žmogaus užgaidų žaisliukais. Be religinio pagrindo moralės dėsnius kiekvienas bus laisvas taip interpretuoti, kaip jam diktuos momento interesai, o tilto tarp tų dvie- iu poliu negali nutiesti niekas.

mentaliteto, nei jausmų ir mus partijų būstinėse. Ką realybėje laiko arba kvailiais, kurie jaudi- Marksas atliko, tai paskelbė ko- nasi dėl tokių menkniekių, kaip savo artimųjų kančios. Juk did- godumui, bet atmesdamas Dievo vyriai tie vaikai, kurie išduoda savo tėvus. Tokius didvyrius garbina spauda, juos dekoruoja ordinais, net mirusių tokių didvyrių atmintį įamžina milžiniškais paminklais. Jie. tiki mus gyvenančius pasenusiom, apgaulingom idėjom, esant suklaidintus ir jų, komunistų pareiga mus apšviesti, išlaisvinti iš pančių, iš kapitalistų voratinklių. Tokio kilnaus tikslo siekiant, pats Leninas sako, kad nereikią save varžyti dėl priemonių. Paimkim Serovo asmenį. Serovas gavęs parėdymą paruošti planus apvalymui Pabaltijo kraštų nuo kenksmingo elemento, darbą atliko kaip doras komunistas, tarnaująs savo idealams. Jis žino, kad Pabaltijo kraštai, pakliuvę į

socialistinę santvarką, nebus patenkinti ir trukdys ten įgyvendinti komunistinius idealus. Jis parinko tas gyventojų kategorijas, kurios jo nuomone bus labiausiai nepatenkintos ir kurios turi daugiau įtakos į gyventojus, jas išvardijo ir pavedė savo valdiniams įvykdyti — išvežti į vergų stovyklas, kur jie pasidarys nepavojingi. Panašiai darydavo ir Peru inkos, tik tie žudydavo tautas, bet globojo Humanizmas galimas tik vaka- žmones, nes už žmones jautė atsakomybę, o sovietų “inkos” tokių “prietarų” neturi, taigi neturi ir skrupulų. Ir Serovas atliko savo darbą su tokiu pat kruopštumu, kaip ūkininkas atlieka savo, valydamas iš dirvos piktžoles. O žmogus juk yra tik organinis junginys, kaip usnis arba žiurkė, ir daug Serovui rūpi jų buržuaziniai, netikusios santvarkos sugadinti jausmai ar papročiai. Jis sąžiningai atliko savo pareigą revoliucijos labui. Tik nenoromis kyla klausimas:" o kam gi tarnauja pati revoliucija? Atsakymą duoda pats Marksas — sunaikinus netikusią santvarką, paruošti, išauklėti naują žmogų, kuris sukurs visiems laimingą gyvenimą. Tą naują žmogų mes ir turim Se- rovo asmeny. Lietuvoj mes matėm ir daugiau tų haujų žmonių enkavedistu uniformose ar kom-
vą vienai žmogaus silpnybei —autoritetu paremtą moralės supratimą, atpalaidavo visas žmogaus silpnybes ir patį godumą. Žmogaus logika atsisako prileisti, kad tokioj ideologijoj auklėjamas galėtų išaugti geras žmogus, gera visuomenė, bet yra žmonių, kurie tuom tiki, nes taip užrašyta Markso pranašystėse. “Bus netikrų pranašų, bet jūs juos pažinsite iš jų darbų”. Krikščionybės istorijoj dar niekad nebuvo šis Kristaus perspėjimas taip reikšmingas, kaip mūsų amžiuj.“Humanistiniai” šūkiaiTarp krikščioniškos ir komunistinės pasaulėžvalgos, tarp tų dviejų polių,, atsiranda lyg vidurys, kuris nY ‘ nutiesti tilta. Tai vadinami hu-

Kanados Lietuvių Bendruomenės III Krašto Taryba, 1957 m. sausio 19-20 d. susirinkusi savo pirmosios sesijos Toronto mieste, naudojasi proga perduoti Tamstai ir Tamstos vyriausybei nuoširdžiausius sveikinimus visų Kanados lietuvių vardu bei pareikšti padėką už ryžtingą laikyseną pastarųjų mėnesių tarptautinių įvykių atžvilgiu. Mes tikime, kad Tamstos vyriausybė savo veiksmuose visada vadovausis aiškiais tautų laisvės ir žmogaus teisių principais, kuriuos išpažįsta ir remia visa Kanados tauta. Mes tikime, kad šitie šventi principai niekad nebus paaukoti jokių medžiaginių ar politinių interesų labui, tikime, kad Kanada pagaliau stos visų laisvę, demokratiją, krikščioniškąją kultūrą ir žmogaus teises ginančių tautų prieky. Daug tūkstančių įvairių tautų žmonių prisiglaudė laisvoje demokratinėje Kanadoje, nes tiki šia jos misija. Lietuvos laisvinimo reikaluKanados Lietuvių Bendruomenės III Krašto Taryba susirinkusi savo pirmajai sesijai Toronte 1957 m. sausio 19-20 d. konstatavo, kad Lietuvos laisvės bylos reikalas paskutinių tarptautinių įvykių akivaizdoje reikalauja ypatingo budrumo bei pasiruošimo įvairiems eventualumams. Pasaulinė įvykių raida, taip pat Sovietų Sąjungos vidaus santykių raida rodo, kad didelių įvykių galime sulaukti visai netikėtai, staiga. Tai įpareigoja mus visus esančius laisvėje labiau suglausti savo gretas, greičiau pašalinti dėmesį bei energiją išblaškančius vidaus nesusipratimus, kad eventualiai užslenkančių dar didesnių uždavinių vykdyti galėtume stoti visiškai vieningi.KLB III Krašto Taryba siųsdama sveikinimus ir dėkodama už darbą krašto laisvinimo reikalui visiems mūsų politiniams veiksniams, turėdama galvoje augščiau paminėtą momento svarbumą, prašo jų neproduktingus, iš esmės tik teoretinio pobūdžio, ginčus kuo greičiau baigti ir visas jėgas sukaupti ties realiomis problemomis. O tikras realus darbas užlygins ir tariamą skilimą, kuris juk iš esmės nei vieno lietuviško veiksnio nuo didžiųjų tautos siekimų nėra nutolinęs.Krašto Taryba apgailestauja, kad mūsų politinių veiksnių nesutarimas neigiamai veikia mūsų Bendruomenės vidaus santykius. Krašto Taryba prašo apylinkių valdybas šiuo atžvilgiu laikytis didelio atsargumo ir dėti pastangų, kad vieningas darbas bei Bendruomenės sugyvenimas neirtų.
Šalpos reikaluApsvarsčiusi jautrų šalpos reikalą KLB III Krašto Taryba priėjo vieningos išvados, kad šalpos rūpesčiai mūsų Bendruomenėje turi būti koncentruojami ir visos surenkamos lėšos turi eiti per centrinį KLB Šalpos Fondą, kuris į Europą siunčiamas sumas turi persiųsti per BALFą.Krašto Taryba rado, kad šis kelias pats tiksliausias ir naudingiausias šelpiamiesiems.

Premijų klausimuPlaningumo, racionalumo ir lėšų taupymo sumetimais Krašto Taryba pasisako už tai, kad premijų skyrimas ir skelbimas už literatūros, teatro, meno ir sporto pasireiškimus bei kūrinius, kiek tas yra vykdoma Kultūros Fondo, būtų daroma JAV Liet B-nės ir KLB Kultūros Fondo organizacijoms susitarus,^ paprašant taip pat atskiras organizacijas bei asmenis,^ pasiryžtančias skirti betkurios rūšies premijas, tuo reikalu susižinoti su vieno ar kito krašto Kultūros Fondu.
Padėkos1. KLB III Krašto Taryba dėkoja už stropų ir vaisingą darbą buvusios Krašto Valdybos bei jos organų nariams ir bendradarbiams.

2. KLB III Krašto Taryba nuoširdžiai dėkoja visiems šią sesi
ją žodžiu ar raštu sveikinusiems.

Visi mes kalti; nes mes kitaip suprantam ,kas yra gera ir kas bloga. Dabar aš bijau savo sūpaus. Kartais pasidalindavau su juo savo mintimis ir jeigu jis pasidarys vienas iš jų, aš mirsiu nuo jo rankos. Mano sūnus! Mano vienintelis sūnus, mano visa ateitis ir viltis...” Su ašarotom akim aimanavo tėvas ir jo nujautimas išsipildė. Netrukus jo sūnus išvažiavo į pelitinius kursus. Grįžo tik prieš pat birželio keturioliktą ... Paskutinį kartą amatininką sutikau tą dieną gat vėje temstant. “Ir tu dar čia? Bėki! Bėkite visi kas galite įr kur galite!”—pablūdusiom akim šaukė senis ir nuskubėjo gatve, tik nepasakė, kad ir jis bėgo. Sulaukęs . nakties, jis išslinko iš miestelio, nuėjo į nuošaliai stovinčią ūkininko pirtį ir pasikorė Kas kaltas? Komunistams reikia komunistų, o ne humanitarų.Sunku įspėti kiek tas nelaimingas tėvas suprato savo klaidas. Jis pasiskaitęs ar nugirdęs komunistinės propagandos, suprato tiek, jog ši santvarka kalta, kad žmonės nelygūs savo turtais, kad religija yra “opiju- mas”, taigi su ja reikia kovoti. Bet jis nesuprato, kad nelankydamas bažnyčios, jis dar . nepavirto komunistu. Jis nesuprato, kad motinos ir tos pačios bažny-

savo gyvenimo patirties, tokių “amatininkų šeimų”, tokių faktų suras daugiau. 'Buvusi komunistė .Charlote Haldane vienoj savo knygoj pastebi, kad kurie atskyla nuo komunizmo, bėga į katolicizmą. Bet ji, būdama pagrindiniai skir tingų tikybų tėvų duktė^ neturėjo jokio religinio auklėjimo, to reiškinio nepajėgia suprasti ir daro klaidingą išvadą. Ji sako, kad tie žmonės nepajėgia būti laisvi ir nusikratę vienus pančius, bėga užsidiėti kitus. Tie perbėgėliai geriau žino, ką darą, negu ji. Jie, pažinę komunizmą, įvertina ta pavojų Jcrikščioniš-. kam pasauliui ir eina į tą tvirtovę, kurios sienos yra tvirčiau- sios ir kurios įgula pasirįžusi gintis. Buvęs Charlotes bendradarbis Douglas Hyde iš tos tvirtovės kovoja prieš buvusius iraugus daug sėkmingiau negu tai daro pati Charlotė, abejonių blaškoma, niekam netikėdama ir todėl ir kitų neįtikindama. Šiandien, kuomet. ne tik valstybių, bet ir bažnyčių galvos svyruoja, ieško kompromisų su be kompromisų priešu, tik viena katalikų bažnyčia stovi prieš tvirta ir nepajudinama. Į tą tvirtovę bėga ne tik buvę komunistai, bet ir protestantiškų bažnyčių kunigai, aršūs katalikybės priešai i-• - , -r .. „u i presbiteri jonai ir visi tie, kurie niai dėsniai gyvi jo sieloje, gyvi i supranta pavojų ir ristas, tą pa- jo visoj būtybėj. Kaip komunis-1v0^ a temti.Ir mes, tremtiniai, kurie turime religinių abejonių, turėtume rimčiau persverti savo už ir prieš.Mažai kam iš darbininkų vadų teko taip gerai pažinti komunizmą, kaip buvusiam Anglijos užsienių reikalų ministe- riui Ernest Bevinui. Ir netenka abejoti, kad jis tik gero norėdamas savo draugams, patarė: “Mums reikėtų geriau biblijoj ieškoti sau idėjų, negu Markso kapitale”.

rų pasauly, ne komunistiniam, o humanistų daroma žala religijai silpnina antikomunistinį frontą. Tie, kurie humanistinių jausmų vedini Lietuvoje dešimtmečius dirbo komunistų naudai, jų partijos bilietai nustojo galios tą pačią dieną komunistams okupavus Lietuvą. Tie, kurie nebuvo dar išsilaisvinę iš “buržuazinių prietarų” — šnipinėjimo, išdavimo ir kitų komunistinių dorybių nelaikė dorybėmis, liko patys už partijos ribų. Vieni iš jų, kurie nemokėjo valdyti liežuvio, nuėjo į kalėjimą ir mirtį, kiti atsidūrė vergų darbo stovyklose, o dar kiti patys sau gyvybę nutraukė. Iliustracijai patieksime realaus gyvenimo realių faktų.1. Tik dabar lenkų komunistai sužinojo, kad jų visi prieškariniai vadai buvo likviduoti Maskvoje dar 1938 m. Už ką?2. A. miestelyje, kuriame autorius ilgesnį laiką gyveno, buvo dvi šeimos: amatininko ir pirklio. Amatininkas buvo darąs, neturtingas žmogus, bet visa apylinkė žinojo jį esant komunistą. Jis tai mažai slėpdavo, tačiau įstatymams nenusižengė ir liko nesuimtas. Pirklio šeima buvo pasiturinti ir nors apylinkėje turėjo nevisai doro pirklio vardą, tačiau jų niekas neįtarė esant komunistais. Okupavus Lietuvą komunistams, abi šeimos išėjo į viešumą, kaip seni komunistai.' Amatininkas gavo net tarnybą: nacionalizuoto ma-Į lūno valdytoju, gi pirklys ir to-i liau vertėsi prekyba, tik jo vy-1. riausias sūnus kažkur dingo iš miestelio. Pirklys išlaikė “egzaminus” ir paliko kompartijos na rys, vėliau, savo prekybą Įjungė kooperatininkas, o amatininkas su sūnum egzaminų neišlaikė ir liko už partijos ribų. Tuo metu tėvas pradėjo geriau suprasti komunizmą ir bandė net pasitraukti iš valdytojo pareigų, bet suradęs, kad nelengva pasitrauk ti, jis daugiau laiko praleisdavo prie savo varstoto, negu malūne. “Čia aš pailsiu, nes jaučiuosi dirbąs naudingą darbą, o ten jau čiuosi tik padedąs griauti tai, kas žmogaus sukurta”, — kartą slapta reiškė savo nusivylimą. Po 9 ar 10 mėnesių miestelyje pasirodė pirklio vyresnysis sūnus. Amatininkas kartą papasakojo: “Atėjo pirklio sūnus pas manąjį ir ką jiedu kalbėjo, aš viską girdėjau'per lentinę sieną. Pirklio sūnus aiškino, kas yra liaudies priešai. Visi mes esam liaudies priešai, visi lietuviai, įskaitant mane ir mano sūnų.

feolatosr lyg bando: &Ulis
Vargo mokyklos mokytoja dėkojaNuoširdžiausiai dėkoju KLB Šalpos Fondo Centro Komitetui Už 26 kanadiškus dolerius, kuriuos gavau kaip vargo mokyklos mokytoja. Hamburge mūsų jaunuomenės šalpai. Visus tuos pinigus esu jau Hamburgo vargo mokyklos mokiniams išdalinusi ir atsiskaitymo lapus esu persiuntusi p. Izidoriui Rugieniu!, BALFo įgaliotiniui Vokietijoje. Apie šią Jūsų auką esu pa informavusi ir PLB Vokietijos Karšto Valdybą.Ačiū’Turiu mokykloje 12 vaikų. Su jais susirenkam darbui. kiekvieną penktadienį 15-18 vai. Vaikai mielai susirenka ir dirbame labai nuoširdžiai. Mokinamės lietuviškai skaityti, rašyti, lietuvių gramatikos, dainų, eilėraščių. Darbas mokytojui nelengvas, nes daug mūsų vaikų yra stiprokai primiršę savo gimtąją kalbą. Mokykloje girdi tik vokiečių kalbą, gatvėje ir aikštėse vartoja jie vokiečių kalbą, namuose kaikur, nors tėvai dažnai bemaž nemoka, mėgina vokiškai švebeldžiuoti.Nors ir neseniai čia dirbu (tik du mėnesiai), turiu pasidžiaugti, kad mano vaikučiai padarė gražią pažangą. Išmoko keletą gražių eilėraščių, keletą lietuviškai partiotiškų eilėraščių, susipažino su Lietuvos geografija ir istorija. Tikiuosi, kad su

laiku daugiau atsieksime!Nepaprastai esu dėkinga siems gerbiamiems Kanados tuviams — Mūsų Geradariams — už bet kuria auka, kuri mūsų vaikus skatina būti dar geresniais - uolesniais mokiniais ir sąmoningesniais lietuviais.Kalėdų švenčių proga nuoširdžiausiai Jus sveikinu asmeniškai ir maloniai prašau perduoti gražiausius mūsų sveikinimus visiems gerbiamiems Kanados lietuviams.Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujų 1957 Metųlinki Jums visi Hamburgo lietuviukai ir jų vargo mokyklos mokytoja — Teresė šikšniutė.
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KUR “VISKO YRA

Garantuoti siunti
nlal | Sovietų Rusija
Ir užimtus kraštus

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

Atvykite asmeniškai j mūsų san
dėlį ar prašykite mūsų kainoraščio 
paštu.

Būsite patenkinti musų tarnyba 
100%

YANA FABRICS
698 QUEEN ST. W., TORONTO 

TehfoMt EM. 8-9527.

Vieumtd* firma, liuniirnti siuntinius

Sovietinį ūkininkavimo būdą gerai apibūdina nusiskundimai dėl sunkumų gauti paprasčiausių žmogui iįeikalingų dalykų. Štai Tiesa lapkričio 15 d. laidoje sumini visą eilę tokių negerovių.Esą, vilnietė B. Daujotienė pasiskundusi laišku, kad kartą išėjusi nusipirkti trijų jai reikalingų dalykų — adatų, 10 Nr. siūlų ir keleto paprastų stiklinių, — tačiau nei vieno tų daiktų negalėjusi gauti nei sau artimoje pramoninių prekių parduotuvėje, nei universalinėje krautuvėje (univermage). Tik laiką sugaišinusi.Prekėmis aprūpinimas esąs labai neracionalus. Štai prieš pusmetį niekur nebuvę gedima gauti žibalinėms lempoms stiklų, o dabar jomis esą užversti bazės sandėliai. Bet “pabandyk, pavyzdžiui, nusipirkti pigių lėkš čių kasdieniniam vartojimui, piūklų malkoms suplauti, kirvį, langams stiklo, kreidos. Kaiku- riuose miestuose ir ypač rajonuose kartkartėmis negalima gauti tokių būtinų prekių, kaip druska, žibalas, degtukai”...Blogiausia, kad laiku, esą, nepasirūpinama prekių gauti iš bazių. Susigriebiama, kai jų jau pritrūksta. Nesą gero ir gamybos plano. Įmonės, norėdamos pasirodyti, kad planą įvykdo, išleidžia daugiausia tokių prekių, kurios lengviausia pagaminti, bet ne tas, kurių daugiausia reikia.
Dėl netikusio planavimo ypač 

daug vargo būna su sezoninėmis

prekėmis, kurios vartojamos tik tam tikru metų laiku. Kaip taisyklė, vasarą sunku įsigyti lengvų, šviesių spalvų drabužių, o žiemą — pirštinių, šiltų kojinių ir t.t. Šių metų vasarą nuolat trūko sportinės žūklės įrankių, o dabar, žiemą, kai jų jau nebereikia, vien tik Vilniaus parduotuvė Nr. 78 žūklės įrankių gavo daugiau kaip už milijoną rublių. Panašių dalykų būna daug ir, kas blogiausia, jie kartojasi metai iš metų, bet, neišgyvendina- mi...Straipsnį pasirašo kažkoks V. Šarpis.
i m ii......... >. ■ i. . ■ i

tas, dar ateistinės literatūros pastiprinamas, vaiką auklėjo be religijos ir moraliniai dėsniai, remiami vien humanistiniais pagrindais, sūnuje neįaugo, kaip pas tėvą, ir pirmam vėjeliui pūstelėjus,- jie buvo nupūsti į šalį. Tiek ilgai, kiek jis buvo krikščioniškos atmosferos įtakoje, jis buvo doras, be priekaištų vyras, bet po poros mėnesių indoktri- nacinių kursų, sūnus grįžo pas tėvą jau kitas, “naujas” žmogus.Jeigu skaitytojas pasidairys iš
Paskubėkite — visą savaitę!Patys sau pasitarnaukite mūsų parduotuvėse

Honest Ned’s
1176 BLOOR ST. W. (arti Dufferin)

1192 Queen St. W. (arti Gladstone)

9 vai. vok.

Paklodės "Wabasso" 
. kaina $3.99

f •
Modern vilnon. sporto 

švarkai $9.95

i . .
i Mot. megztiniai

99c

Visų rūšių cigarečių 
kartonai $2.09

Importuotos kostium. 
medžiagos susti į 

į užjūrius 3Vi jardo 
už — $6.95

Vyr. vilnon. megztiniai 
$2.99

Dvigub. lovos baltiniai 
$3.99

Moter. orlon 
"cardigans" $1.99

"Foam" pagalvės
i_________Veiku pižamos 

99c

1 .■ -
Odiniai švarkai su 

’ kailio apykakle $10.95

Darbo kojinės
3 poros už $1.00

Pirmos rūšies nailono 
kojinės pora už 50c

Vilnon. skepetatės 
siuntiniams $2.99 Rankšluosčiai

3 už $1.00
Į 4 ■____________ ■ ■ • ___________ : : Lovatiesės 

99cArbat, rankšluosčiai 
8c vienas

1. ■ ■ . • . ,

5 vilnon. siūlu kamuo
liai 5 — S 1.00

Vilnon. kelnės 
regpt kaina $10.95 
DABAR už $5.99

Visų spalvų vilnonės 
antklodės $2.99

Sport, flanelio 
marškiniai 99c

Krautuvė atidaryta kasdien nuo 10 vai. ryto

Penktadienį — nuo 9 vai. ryto — 9 vai. Vak

8 vai. vak.Šeštadienį — nuo 9 vai. ryto

Iš Jakucko į ŠvedijąKaip pranešama iš Stockhol- mo, šiomis dienomis iš deportacijos į Sibirą paleista į Švediją atvyko Hilda Tautvaišienė. Į Stockholmą ji paleista tiesiai iš Jakucko. Jos tėvas, švedų pilietis Anlansberg, turėjo stambų
Nesu toks turtingas, kad galėčiau pigią 
prekę pirkti, — sako anglų priežodis.MES SAKOME: Neturėsi savo namuose niekad geros muzikos ir to tikrojo dižaugsmo, pirkdamas tik pigios vertės arba men

kos kokybės radio aparatą arba muzikos kabinetą. * 
Kiekvienam geriausiai pasitarnaus plačiausiai pasaulyje pagar
sėję RADIO APARATAI arba MUZIKOS KABINETAI tik 
žinomų firmų:

Saba • Koerting - Blaupunkt
JIE GAUNAMI GENERALINĖJE ATSTOVYBĖJE —

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

dvarą. 1890 m. jis buvo su rei- kalais išvykęs į Rusiją ir galiausiai įsikūrė Kurše, kur vedė latvę. 1914 m. norėjo grįžti atgal į Švediją, bet tuos planus sukliudė kilęs karas. Visa šeima sugrįžo atgal į senąją tėvynę tik po karo, išskyrus dukterį ildą, kuri nuvyko vėliau į atsistaęiusią nepriklausomą Lietuvą ir ištekėjo už vieno valdininko. Per pirmąją sovietinę okupaciją buvo abu su vyru deportuoti į Sibilą, kur tas, neišlaikęs kančių, mirė. Prieš metus laiko jai pavyko susižinoti su savo broliu Johanu Švedijoje — ir tam galų gale pavyko išgauti leidimą, kad ją išleistų iš Sibiro į senąją tėvynę. Išleistoji dabar yra 56 m. amžiaus. Jos istoriją plačiai aprašė švedų dienraštis “Dagens Nyheter”. (Ė).
prieinamiausiomis kainomis ir 

geriausiomis išsimokėjimo 
sąlygomis.

Skyriai bei Agentūros visuose 
didesniuose Kanados 

miestuose.

Maskva. — Sausio 15 d. vėl atidarytas “dėl remonto” nuo lapkričio mėn. buvęs uždarytas mauzoliejus Raudonojoje aikštėje. Buvo manoma, kad jame Stalino lavono jau gal nebebus. Visdėlto jis tebėra. Ar tai turi ryšio su Stalino kulto grįžimu?
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LIETUVIŠKI APMASTYMAI
verta. Tolygiu mandarinišku pa
togumu naudojosi nei kiek ne
mažesnės svarbos ir naudos ga
liūnas biurokratas”. Reikšmin
gasis lietuvių poetas ir mąstyto
jas Aistis atrodo nepaiso, kad 
daugumai kur kas arčiau širdies 
1956 m. Draugo laureato žais
mingi žodžiai Čikagoje, girdi, 
rašiau “apie gerus žmones Lie
tuvoj, nes, argi, joj būta blogų?”

Polemika su Sirvydu
Polemizuoti su p. Sirvydu yra 

įdomu. Juk tai kažkas nepapras; 
ta, kad amerikiečių pareigūnas, 
gražia lietuvių kalba, įrodinėja 
būtinumą “realiau” stebėti vyks 
tantį gyvenimą. Jis tiki, kad 
“proletarijatas” pats nusimes ti
ronus, o lietuviai turėsią rasti 
kalbą su kaimynais. Nepaisyda
mas kalbų apie gresiantį karą 
Artimuose Rytuose (daug kas 
kaltina, jog tai Amerikos užsie
nių politikos vaisius), p. Sirvy
das tvirtai gina State Dept. li
niją. Išsirinkęs George Kennan 
— žinomo rusofilo, naujus išve
džiojimus, naikina mus ano pro
tu. Taupydamas laiką ir popie
rių p. Sirvydą prašysiu pasiskai
tyti puikią mano supratimu kny 
gėlę “An Inquiry Into Soviet 
Mentality”, parašytą Gerhard 
Niemeyer, išleistą Praegerio, 
“Foreign Policy Research Insti
tuto” pavedimu 1956 metais.

O dėl Kennan atsivertimo no
rėčiau nurodyti, jog porą savai
čių prieš šį pažymėtiną faktą, 
išprovokuotas NYTimes publi
cisto C. Sulzbergerio tvirtinimo, 
rašytojas Algirdas Landsbergis 
(tik ką pasirodė jo novelių kny
ga ’’Ilgoji naktis”) parašė NY 
Times laišką, kuriame minimas 
Kennan ir jam panašūs. Laiškas 
atspausdintas “Almus Reports”,- 
privačiam biuleteny, buvo taip
gi pasiųstas ir pačiam Kennan.

“... P. Sulzbergerio straipsnis 
tėra iliustracija tam tikro suju
dimo

“Iš praeities Tavo sūnūs 
te stiprybę semia”...
Nepajėgę išrauti iš lietuvių 

tautos tautiškumo ir noro savi
stoviai tvarkytis, pasaulio refor
matoriai griebėsi suktinės tak
tikos — laisvos Lietuvos mito ir 
senosios religijos .sunaikinimo. 
Stebėtinu sutapimu maskolber- 
niams šią mintį * bene pakišo 
“Naujienos”, nei iš šio, nei iš to 
pradėjusios ginčus dėl dar 1919 
m. ypatingose aplinkybėse su
šaudytų kelių kairiųjų veikėjų. 
Čikagoje atrastas “kirvis” atiti
ko kotą “Vilniuje”. Maskolber- 
niai suvokė, kad mįntis išrauti

• iš lietuvių tautos pasitikėjimą 
Dievu ir tauta derinasi su jų — 
“proletarai visame pasaulyje”— 
idėja. Vadovaudamiesi Chruš
čiovo priešpaskutine direktyva, 
kad “proletariato diktatūra svar 
biau nei tautų apsisprendimas”, 
abu svarbiausi maskolberniai, 
Paleckis ir Sniečkus, “Naujie
nų” polemiką panūdo perkelti 
Lietuvon. Jau gruodžio 4 d. Jus
tas Paleckis deputatams įsirė
žęs teisinos, jog ne tik jie “lai
kėsi policine ir karine jėga, re
presijomis ir teroru”. Jis Augšč. 
Taryboje atskirai šaipės iš bur
žuazinių lietuvių politikų “de
mokratų”, kurie tesugebėję 
“baisiausiose rietenose dėl val
džios pyrago išlaikyti valdžią 
vos 4 metus”. Paleckis toliau 
klausė “deputatų” “argi lietuvių 
tauta tebenorinti ant savo spran 
do užsikarti vailokaičius, norkai- 
čius, tilmansus, Skipičius, lan
ges, plechavičius ir panašius” — 
dvarininkus ir kapitalistus, kaž
kodėl nerasdamas reikalo užsi
minti vienos mažumos, kurios 
rankose buvo dalis lietuviško 
kapitalo.

Norįht įtikinti lietuvių tautą 
jos religinių ryšių su Vakarų 
pasauliu niekingumu “Tiesoje” 
intensyviai tebevaroma antireli
ginė kampanija taip vadinamų 
“laiškų redakcijai” titulu. Taigi 
įtikinėjama, jog lietuviai Vaka
ruose tėra paprasčiausi stambių
jų kapitalistų agentai, o kiti bu
vę ar tebesą reakcionieriai. Tuo 
įtikinę Lietuvos maskolberniai 
tikisi neturėsią vargo užgniauž
ti pasyviąją rezistencija, kuri 
vis dar karts nuo karto prasiver
žia aktyviais sąjūdžiais. Palec
kio kalba išduoda, kaip labai 
Lietuvoje sekamas gomulkiz- 
mas. Kas, jei ne .gomulkįzmas, 
privertė Paleckį savo kalboje 
išvedžioti, kad esančios “užtikri
namos laisvės sutinkamai su dar 
bo žmonių interesais ir siekiant 
sutvirtinti soefialistinę santvar
ką”. Tam tikslui įstatymų esą 
garantuojama a) žodžio laisvė, 
b) spaudos laisvė, c) susirinki
mų laisvė, d) gatvių eitynių ir j nacionalistų įtakon”

JAV vyriausybės sluogs-

niuose, kuriems taip tinka “real- 
politika”—geras, skaidrus, amo
ralus realizmas politikoje. Geor
ge Kennan — primena rašytojas 
Landsbergis — neseniai išreiškė 
panašias mintis savojoj “Finali
ty” Rytų ir Centro Europos 
valstybėse teorijoj. Ponui Ken
nan tautinis išsivadavimo judė
jimas prieš svetimuosius pri
spaudėjus ir milijonai asmeni
nių tragedijų minėtoj Europos 
daly tėra tik “Humpty Dump
ty” (TV lėlė, iškamša), kuri su- 
plyšus ir niekad negalės' būti 
pataisyta. Kaip realistinę politi- 
Ką jis siūlo, kad JAV priimtų S. 
Sąjungos kolonijalinę dominaci- 
ją Rytų ir Centro Europoj kaip 
galutiną ir pripažintų marione
tines iš šalies primestas jų vy
riausybes. P. Sulzbergerio ir 
Kennan prasilenkia su pagrindi
nėmis tiesomis. Pirma: politika 
būdama dalimi visuotinės žmo
nijos veiklos negali būti atskir
ta nuo ethos (visuotinio nusista
tymo). Antra: minėti džentelme 
nai daro logikos klaidą pakarto
tinai sulygindami amoralumą su 
realizmu ir pasipelnijimu. Tai 
yra ne tik simlistiškumas, (nei
gimas inteligencijos), bet taip 
pat ignoruojamas ponų Hitlerio 
ir Mussolini likimas. Trečia: ato
minių ginklų ir ūkiniam užsikir
time, kuom gi daugiau gali JAV 
ir Vakarai pakigirti prieš pasau
lį, jei ne savo moraliniais prin
cipais? Išdavę savo moralinį pra 
našumą dėl abstrakčios “reali
nės politikos” vakariečiai tuo pa
čiu įgalintų gaugą Vakarų civi
lizacijos pačioj šerdy ...” 

’ Gal p. Sirvydas priklauso tai
Vašingtono “realios politikos” 
grupei? Jis betgi gali būti tik
ras, jog ir mes meldžiame, jog 
Amerika, kaip Laisvės statulos 
žiburys iš tikro šviestų tautoms 
į naują ateitį ir vestų jas visas 
prie idealų, kuriuos ji skelbiasi 
sekanti. Bet? ... Almus.

Užgulę aparatus sekė įvykius..

TtVISKĖS ŽIBURIAI

NE VIEN DUONA ŽMONĖS GYVENA ...
Ne vien šypsena jie mus žavės Spaudos Baliuje šį šeštadienį. 
Puikios melodijos, žavi harmonija, linksmas perdavimas — 
viskas svečių malonumui. Atvykite ir įsitikinsite.
Tai Toronto vyrų kvartetas vadovaujamas V. Verikaičio. Iš 
kairės į dešinę: pirmoje eilėje — bosas J. Zubrickas, pianistė 
L’Heureux, I tenoras H. Rožaitis; antroje eilėje — baritonas 
A. Brazys, vadovas V. Verikaitis, Vyt. Bieliauskas.
“TŽ” Spaudos Baliuje kvartetas išpildys visiškai naują ir la
bai smagią programą: Mes iš Toronto!... — A. Mrozinskio 
specialiai parašytą maršą; Naktis, — Vanagaičio, kartu su sol. 
V. Verikaičiu; Gerk, Gerk!, — iš filmo “Studenas princas”; 
visų išsiilgtoji, seniai dainuota “Baltos gėlės”, kartu su sol. 
V. Verikaičiu ir 1.1.

demonstracijų laisvė. Visa tik 
bėda, kad Paleckio cituojamas 
konstitucijos straipsnis turi būti 
■suprastas sekančiai: “i,.pagal 
Mas k v o s imperializmo inte
resus ir siekiant sutvirtinti ? 
munizmo santvarką!”

Sniečkus prideda trigrašį
Būdinga, kad antireliginę ir 

antiburžuazinę kampaniją lietu
viai maskolberniai atrodo veda 
savo nuožiūra. Dėlto ji “nepa- 
gaunantiems ginčo esmės skam
ba kur kas įtikinamiau. Štai 
gruodžio 9 d. kalbėjo Sniečkus: 
“... Dabar buržuazizniai nacio
nalistai, skalijantieji visokiais 
balsais už imperialistų dolerius, 
bandp save vaizduoti lietuvių 
tautos interesų globėjais. Bet 
veltui jie tikisi, jog lietuvių tau
ta užmiršo tuos laikus, kada Lie
tuvoje viešpatavo buržuazija, ku 
ri žiauriai išnaudojo darbo žmo
nes. Veltui mano plechavičiai, 
chodakauskai, vailokaičiai, kar- 
veliai(!) ir 1.1., kad lietuvių tau
ta jiems leis sėst ant sprando. 
(Būdinga, kad minimos kontro
versinės pavardės, ries kaip vi
sada, komunistams svarbu ne 
tikrovė, bet klausytojų indoktri- 
nacija). Buržuaziniai nacionalis 
tai dažnai mėgsta dėtis demo
kratais. Ar gali būti didesnis 
veidmainiavimas, kada žmonės, 
kurie visą savo viešpatavimo 
laiką negalėjo išsilaikyti be ka
ro stovio, staiga pasidaro demo
kratijos gynėjais...” Taip kal
ba žmonės, kurie ne tik karo 
stoviu, bet rusiško durtuvo pa
galba teišsilaiko. Šios kalbos 
puikus iššaukimas lietuviškai 
kalbantiems radijams atsikirsti.

Lietuva iš tolo
Pasiskaičius atsiminimus ir 

prisiminimus p.p. Krupavičiaus, 
Raštikio, Augustaičio, Berento, 
Žuko, Žilio ir t.t stebiesi, ko
dėl prieš 11 metų Augsburgo 
“Žiburių” cenzorius rado reika
linga iš Jono Aisčio sveikinimo 
“DP rašytojams” išbraukti šiuos 
sakinius: “... Nepriklausomam 
gyvenime naiviai ir vaikiškai 
žaidėme cino kareivėliais, pene- 

* jome gražų būrį generolų, kurių 
vieni sprendė perversmus, o kiti 
juos malšino, bet ir vieni ir ki
ti naudojosi ir tuko, gi tik nelai-

ko-

.. Tąišspausdino Sniečkaus kalbą pa
smerkiančią kultūrininkų neiš
tikimumą (spausdino ją tik 
gruodžio 9 d. Nr.), buvo iš
spausdintas ir Kosto Kublinsko 
atsikryžiavojimas nuo tų visų 
pasmerktųjų. Pasmerkiąs tą san 
tvarką, kurioje jam tekę augti 
ganant buožės. galvijus? Vėliau 
jis mokęsis ir prasimušęs. Tada 
prasimušdavę gal iš 1.000 vie
nas, o dabar visi galį mokytis... 
“Tačiau reakcinių elementų su
klaidinti, paskiri jaunuoliai kar
tais užsikrečia nesveikom nuo
taikom. Savo laiku ir aš buvau 
patekęs reakcingų klerikalų ir 

— mušasi 
į krūtinę K. Pasmerkęs, kurie 
mėginą trukdyti išnaudodami 
“mūsų klaidas”, jis rašo: ”Su ko
kiu žaltišku džiaugsmu ir pasi
tenkinimu šitie pasturlakai sekė 
įvykius Vengrijoje ir Egipte. 
Užgulę radijo aparauts, išsprog
dinę akis ir ausis, jie klausėsi 
priešų šmeižtų, godžiai vydami 
šlykščiausias diversantų ir na
cionalistų leidžiamas antis. Jie 
ieško svyruojančių, abejojančių 
ir karštakošių, kuriuos lengviau
sia įstumti betkokion avantiū
rom Anoniminiais laiškais jie iš
drįsta kreiptis netgi į dorai dir
bančius ir blaiviai ’galvojančius 
žmones

pačią dieną, kai “Tiesa”

Mes turime budėti ir

neapkęsti vidaus ir užsienio prie 
šus, pikčiausius socializmo sto
vyklos priešus... Negalima su
dėjus rankas ir užmerkus akis 
šiandieną ramiai tūnoti asmeni
nėje savo citadelėje, kai viso
kie liaudies parazitai taikosi 
kam ir kur suvaryti savo kru
viną durklą...”

Kokie buvo Kublinsko moty
vai rašyti šitokį laišką, nesunku 
atspėti. Matyt, jis pabūgo būsiąs 
priskirtas prie tų, kurie taiksto
si tuo durtuvu durti. O mums 
įdomus jo liudijimas, kad Lietu
voje Vengrijos įvykiai ir įtampa 
dėl Egipto iššaukė susijaudini
mą, pasitenkinimo šypsenas ir 
viltis, kad gal jau prasidės... 
Žinoma, galėjome tai numanyti 
ir be Kublinsko liudijimo...

KV dėl rinkliavos radijo tarnybom
Jau keliolika metų Lietuva t vergtiesiems vaduoti geriausia 

kenčia žiauraus priešo paverg-1 prasiskverbia į okupuotas šalis 
ta, bet ji dar tebekovoja. Kokia! radio bangomis. VLIKas turi, sa
tai nelygi ir žiauri kova, liudija 
baisūs Vengrijos įvykiai. Visa, 
kas mūsų vargo brolius šioje li
kimo kovoje palaiko, tai žinia, 
kad yra laisvasis pasaulis, kuris 
nors iš lėto, visdėlto ruošiasi pa
vergtuosius gelbėti; kad tame 
pasaulyje laisvai gyvena trečia 
lietuvių tautos dalis, kuri juk ne 
gali savo brolių užmiršti.

Tikrosios žinios apie to laisvo
jo pasaulio pastangas komuniz
mui priešintis ir jo žygius pa-

‘ M . . O . .vi J-
vo zinioie tris lietuviškas radio 
valandėles: Madride, Vatikane 
ir Romoje. Šiems radio ryšiams 
su Lietuva palaikyti yra reika
linga visų laisvėje gyvenančių 
lietuvių parama. VLIKo Pre
zidiumas atskiru raštu prašo lie
tuvių aukų Radio Tarnybos rei
kalams. Kunigų Vienybė laiko šį 
vajų būtinai rėikalingu ir ra
gina visus lietuvius gausiai jam 
aukoti.

Kunigu Vienybės CV-ba.

Lietuvos vardas
Suaktualėjus pasaulio įvy

kiams vis dažniaū švysteli-ir Lie 
.tuvos vardas politikų lūpose bei 
didžiosios spaudos skiltyse. At; 
skiram asmeniui visa tai sekti 
gana sunku. Lietuvos Vyčiai, 
kaip jau nekartą spaudoje buvo 
minėta, dideliu uolumu seka vi
są anglų kalba leidžiamą spau
dą, registruoja viską, kur nors 
bent viena eilute paminėta Lie
tuva ir tai skelbia savo reika
lams leidžiamame šapirografuo
tame biuletenyje.

Apžvelkime tuos paminėjimus 
pasinaudojant paskutiniaisiais 
dviem to biuletenio numeriais, 
apimančiais porą paskutinių mė
nesių.

“Los Angeles Examiner” ko
mentavo sen. T. H. Kuchel kal
bą Kalifornijos lietuviams. “The 
New World”, Chicago, Ill., mi
nėjo miesto dalies pavadinimą 
Lithuanian Plaza. “The Daily 
Mirror”, New York, N.Y., rašė 
apie Lietuvą ryšium su ten pa
sireiškiančiu . tam tikro laipsnio 
antisemitizmu. “The New York 
Herald Tribune” simpatingai 
kėlė Lietuvos reikalus ir tą ne
teisybę, kurią patyrė mūsų tau
ta iš rusų. “The Evening Re
corder”, Amsterdam, N.Y., rašė, 
kad Poznanėje ir Liubline, Sta
lino vardo aikštės, vėl atgavo 
savo senąjį vardą — Lietuvos 

: aikštė. “The Elizabeth Jour
nal”, Elizabeeth, N.J., išspaus
dino lietuviškai kalėdinį pasvei
kinimą. “The New York Daily 
News” minėjo Lietuvą, kaip ru
sų imperializmo klasinį pavyz
dį. “The Trumepet”, New York, 
N.Y., įsidėjo gražų straipsnį apie 
Šiluvos Dievo Motinos švento
vę. “The Dayton Daily News”, 
Dayton, Ohio, rašė apie įvairių 
tautų papročius, ne paskutinėje 
eilėj ee paminėdamas ir lietuviš 
kuosius. “The Boston Daily 
Globe”, Boston, Mass., išspaus-

vyčiy pereskope
dino tik ką atvykusių iš Vokie- . • 
tijos trijų lietuvių nuotrauką ir 
paminėjo, ką tie žmonės turėjo 
iki šiol iškęsti “The Chicago 
Sun-Times”, kalbėjo apie lietu
vius Melbourne olimpiadoje. 
“The Cleveland Plain Dealer” 
įsidėjo gražią Andriaus Kupre
vičiaus koncerto kritiką. “The 
News”, Lynchburg, Va., rašyda
mas apie Ryt. Europos tautų 
vargus rusų vergijoje minėjo ir 
Lietuvą. Apie neramumus Lie
tuvoje ir Sniečkaus barimasi 
plačiai rašė: “Worcester Tele
gram”, “The Morning Call”, 
“Philadelphia Inquirer”, “Det
roit Free Press”, “Detr. News”, 
“Newark Evening News”, “Los 
Angeles Times”, “Herald Tribu
ne”. “U.S. News & World Re
port” išspausdino sen. Knowlan- . 
do straipsnį apie rusų sulaužy
tąsias sutartis su kaimyniniais 
kraštais. Minėta ir Lietuva. 
“The Catholic Standard and 
Times” rašė filatelistiniais klau
simais apie vieną Lietuvos paš
to ženklą, bet nemažai minėjo ir 
mūsąjį kraštą ištikusią nelaimę. 
Visi trys Detroito didieji laik
raščiai plačiai aprašė mieste vy
kusį BALFo seimą ir jo pirmi
ninką dr. J. Končių.

Žinoma, čia gali būti tik dalis 
visų spaudos pasisakymų apie 
Lietuvą. Yra daug vietovių, 
kur negyvena jokių lietuvių kil
mės asmenų ir nėra kam sekti 
tenykštės spaudos. Būtų tikrai 
gera, kad šio rašinio skaitytojai 
savo gyvenamoje Vietoje paste
bėję ar perskaitę kokius straips
nius, ar net ir visiškai trumpas 
žinutes, kuriose tik minimas 
Lietuvos ar lietuvių vardas, iš
kirpę pasiųstų: Knights of Li
thuania, Supreme Council, 41 
Providence St., Worcester, Mass. 
Lietuvos Vyčiai už tai bus di
džiai dėkingi.

Al. Glimantas.

SOVIETU ENERGIJOS POLITIKA

Nereikalingi apivarai
Dr. J. Daugailis užsigavo, kad 

per “TŽ padariau “Draugui” 
pastabą dėl netiksliai apibūdin
tų vietovių, iš kurių deportuo
jami žydai ir lepkai ir mane pri
lygina “zakabiam” kaimiečiui 
seniui, kuris tyčia paleidžia vy
žų apivarus ir jei kas užmina 
juos, tai atsigręžęs teškia į ausį.

' Bet “Draugas” gi rašė: “...atei
nančiomis žiniomis Lietuvoje ir 
buvusiose Lenkijos dalyse, ku
rios dabar yra Įjungtos į Sovietų 
Sąjungą, vykdomos masinės de
portacijos. Kaikurios lenkų šei-

KAI NEUŽDIRBA-NEDIRBA
Laiške iš vieno Žemaičių pa- Į blogi vadovai ir blogi darbinin- 

kraščio kolūkio į šį kontinentą! kai sužlugdė ūkį, kad taip nieko 
negauname už darbadienį. Bet 
kaltė ne mūsų. Mes dirbti mo
kame, ir netingime. Bet kada 
žmonės mato, kad nieko neuž
dirba, tai ir nedirba. O kai ne
dirba, .tai ir neturime...

“.. . Mūsų pipirai šoka džiaug
damiesi, laukdami dovanėlių, 
nes jau ne pipirai, o suaugę. Ap
sitaisyti nori, o pas mus nėra iš 
ko”...

žmogus rašo:
”. ..Už praeitų metų darba

dienį gavome po 150 gramų grū
dais ir po 50 kapeikų pinigais. 
Šiemet irgi gal po tiek gausime. 
Be to, dar gauname po 60 arų 
pasodybinį 
sisodiname 
pasisėjame 
kalams.

Jums gal kils klausimas, kad

sklypą, kuriame pa- 
bulvių ,daržovių ir 
miežių saviems rei-

mos, kurios palaikė ryšius su sa
vo pažįstamais Lvove ir Vilniuje 
gavo desperatiškus laiškus, pra
šančius pagalbos...”

Taigi kalbama apie Vilniaus ir 
Lvivo kraštus, o antraštėje 
apie “Lenkiją ir okup. Lietuvą”. 
Sutinku su dr. J. Daugailio aiš
kinimu, kad reikia suprasti Vil
nius laikomas okup. Lietuva. 
Bet kuo tada lieka Lvivas? Tam, 
aišku, belieka būti Lenkijos da
limi. Ar nereikėjo “Ch. T.” ži
nią pataisyti, kad Lietuvoje ir 
buvusiose lenkų okupuotos Lie
tuvos ir Ukrainos dalyse? Šios 
gi žemės nebuvo ir nėra Lenkiu 
ja ar jokia Lenkijos dalis. Yra 
tik Lietuva ir Ukraina.

Manau; kad kiekvienas skai
tytojas savo remiamai spaudai 
turi teisę padaryti pastabas ir 
kiekvienas nori, kad jo remiama 
spauda tarnautų lietuviškiems 
reikalams’, o ne svetimiesiems 
ypatingai mūsų priešams; Dėl 
inicialų taip pat nereiktų sielo
tis, nes parašas niekuomet ne
nustelbia rašto turinio. Svarbu 
kas parašyta, o ne kas rašo.

Cituojant svetimus žodžius, 
netinka iškreipti jnintis. jd.

Pramonė pratimuose
Pokario metais buvo naujai 

pertvarkytos Sov. Sąjungos ka
rinės sritys. Jų administracija 
dabar tiek sustiprinta, kad sa
vo priežiūroje laiko visą kraš
to ūkį. Karo atveju šios sritys 
galėtų savaime virsti savaran
kiškai kovojančiais frontais. Vis 
kas taip gerai suorganizuotą, 
kad jau. dabar sovietų ūkis ban- 

ido dirbti karo sąlygose, vykdo
mi tikri “pramonės pratimai”. 
Jiems vykstant, visoje srityje 
nutraukiamas betkoks tiekimas, 
o gamyba įpareigojama išsivers
ti savomis priemonėmis.

Kiekviena karinė sritis išeina 
ypatingą kursą, kaip apsisau
goti nuo atominių oro puolimų 
bei jų pasėkų. Iš tų pasėkų svar 
blausios liečia energijos, ypač 
elektros tinklą.

Panaudojant net antraeilės 
reikšmės elektros įmones. Sov. 
Sąj. sukurtas platus decentra
lizuotas elektros tinklas. Didžiu
lės elektros stotys, kurios tie
kia srovę svarbiems ginklavimo 
centrams, sujungtos su varto
tojais nauja laidų sistema, šią 
sistemą sudaro gausiai praves
tos dvigubos elektros linijos ir 
papildomai įrengti transforma- 

mas yra užtikrintas, net 
jei atskiros tinklo dalys

toriai. Pramoninės srovės tieki- 
tada, 
būtu

STEBĖKITE ŠIUOS GYVIUS KANADIŠKUOSE POSAKIUOSE

cross as a bear
Piktas kaip lokys

Šiuo išreiškiama bloga lokio nuotaika, kai jis pasikelia iš žiemos

miego. Liesas, alkanas ir su mažais lokiukais, jis būna piktas

lygiai, kaip ir žmonės, tik atsikėlę iš lovos.

Tariama: “KARLINGS RED KEP EIL

CARLING'S RED CAP ALE
BREWERY LIMITED

staiga sugadintos. 4
Didelės įmonės savo skirtin

gas dirbtuves aprūpina atskiro
mis elektros linijomis. Tokiu bū
du centrinio tiekimo tinklo su
trikimai joms nepakenktų.

Šie milžiniški pertvarkymai 
viešai Sov. Sąj. vadinami “elekt 
ros srovės aprūpinimo tinklo at
statymu”, o tikslas esąs “atpi
ginti energiją”.. Tikrovėje, ta
čiau šiuo “racionalizavimu” sie
kiama praplėsti esamus įrengi
mus ir panaudoti naujus ener
gijos šaltinius.

Nepatepti ratai girgžda
Bendrai vertinant, Sov. Sąj. 

elektrotechninių Įrenginių ga
myba bei taisymas dar labai 
šlubuoja. To priežastys įvairios. 
Vis dar trūksta pakankamai 
kvalifikuotų darbininkų. Dide
lė dalis sovietinių elektrotech
nikų neturi gerų profesinių kva
lifikacijų. Be to, palyginti daug 
specialistų pareikalauja didžiųjų 
hidroelektrinių stočių aptarna
vimas. Nereikia užmiršti ir to, 
kad tūkstančiai, sovietinių tech
nikų bei ekspertų turi būti iš
siųsti į raudonąją Kiniją, kad 
ten bent iš dalies būtų įvykdyti 
įsipareigojimai elektrifikuoti 
kraštą. Dėl perdaug paviršuti
niško darbų vykdymo ir neleis
tino techniško perkrovimo Sov. 
Sąj. įrengimai per greitai sudy
la ir dažnai sugenda. Sugedimai 
sovietų elektros tinkle yra nepa
prastai dažni. Jie žymiai daž
nesni, negu tai nustato inspek
toriai, nes oficialiai pranešami 
tik tokie sugedimai, kurių nebe
galima nuslėpti. Tačiau ir to
kiais atvejais nenurodomos tik- - 
rosios priežastys, nes darbinin
kai bei tarnautojai vis dar bijo 
būti apkaltinti “sabotažnin- 
hais”.

Šitos žinios yra paimtos iš 
buv. raud. armijos pulk. Vasil
jevo studijos apie S. Sąj. ener
giją bei strategiją.

J. Vidzgiris (ELI).

Neramūs dėl jūrininkų
Sovietų ambasada Londone 

pareiškė protestą britų užs. reik, 
ministerijai prieš rusų solidaris- 
tų NTS veiklą. Girdi, jie sudarą 
grėsmę britų uostuose sovietinių 
laivų įguloms ir kliudą palaiky
ti normalius santykius tarp D. 
Britanįjos ir Sov. Sąjungos...

Pravoslavų vyskupai 
agentai

“Rhcinischer Merkar” rašo, 
kad tarp pravoslavų episkopato 
narių yra tikri du MVD agen- 
tati, kurie dar Stalino laikais 
buvo pasiųsti į pravoslavų dva
sininkų seminariją. Šitą sensa
cingą pranešimą paskelbė buv. 
pulk. Rastvorovas, liudydamas 
JAV senato spec, komisijoje.

Varšuva. — Lenkijoje pasiro 
dė pirmi automobiliai “Warsz 
wa”. Jų kaina 70.000 zlotų, ofi
cialiu kursu $17.500.

Otava. — Parlamente jau pa
sisakoma, kad senatvės pensiją 
reikia pakelti nuo $40 iki $55.
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Pavergtoje tėvynėj e Lietuviai pasaulyje
Antanas Merkys, buvęs min. 

pirm., yra miręs 1953 m. kovo 
mėnesį. Mirė po dviejų mėnesių 
paleistas iš kalėjimo. Jo žmonai, 
kuri buvo paleista tuo pat metu, 
1955 m. pasisekė grįžti į Lietu
vą. Bet ji yra ligonis, dalis kūno 
suparaližuota.

Nauji metai. Bolševikai giria
si, kad prieš pat N. Metų dieną 
iš.sostinės buvo išsiųsta daugiau 

..kaip 50.000 telegramų, kad nė 
vienais metais Kaune nebuvo 
tiek santuokų, kaip 1956 m., bū
tent — “mieste susikūrė 2.803 
jaunos poros”, kad Kaune Poli- 

; technikos instituto studentai, 
kaip ir daugelis kitų, suruošė 
“balių maskaradą”, kad per ki
tus panašius pokylius buvo at
renkami konkursiniu būdu “ge
riausias balinis ir TS šokis” ir tt.

Paskelbta, kad 1956 m. Lie
tuvos sovehozai ir kolchozai 
įvykdė 106% metinius mėsos pa
ruošų ir supirkimo planus, pieno 
— 122%, vilnos — 100% ir tt. 
Kad pereitais metais parduota 
.(žinome, kas pajėgia daugiausia 
tai pirkti...) apie 500 lengvųjų 
auto mašinų, 1.500 motociklų, 
60.000 dviračių, 25.000 radijo 
aparatų, 1.400 televizorių, 3.000 
foto apratų, 16.000 siuvamųjų 
mašinų, apie 150.000 laikrodžių 
ir t.t. Tik “žemės ūkio ministe- 
ris” A. Vazalinskas savo kalboj 
nusiskundė, kad pernai buvo vė
lyvas pavasaris, šalta vasara, 
lietingas ruduo. Todėl su žemės 
ūkiu negalėję taip išeiti, kaip 
buvo užplanuota, — ir “laimėji
mai kol kas esą nedideli”. Viso
se srityse yra dar labai daug 
trūkumų.

Sovietinė tvarka. (E) Kauno 
pliušo - šilko kombinato vyr. in
žinierius V. Narkevičius “Tie
sos” Nr. 295/1956 nusiskundžia, 
kaip žlugdoma Kauno pliušo • 
šilko kombinato statyba. V. Nar
kevičius rašo: dar nėra stogo, o 
staktos jau pūva. Iki šiol nė vie
nas kvadratinis metras gamybi
nio ploto neatiduotas naudotis. 
Statyba palikta... savieigai. 
Per tris metus nuo lietaus meta
linės konstrukcijos surūdijo. Di
delei statybininkų gėdai V. Nar
kevičius atvirai pasako, kad gy
venamąjį namą jie stato jau ant7 
fį-metai, "bet. augščiau žemės 
paviršiaus jis nebepakyla.

Okup. Lietuvoje išleistas “Lie
tuvių kalbos žodyno” III tomas

• apimąs G-H raides. Pirmasis to
mas buvo išleistas 1941 m., o ant
rasis— 1947 m., ir jų dabar jau 
sunku gauti.' Trečiojo tomo lei
dimas ilgai susitrukdė, nes jį 
reikėjo perdirbti pagal “stalini
nę - leninistinę koncepciją”, Žo
dynui medžiaga buvo pradėta 
rinkti dar K. Būgos. Prie žody
no trečiojo tomo parengimo pri
sidėjo ypač prof. J. Balčikonis 
ir. ~
rinęs, kad nebūtų nukrypta nuo 
“partijos linijos”. Daug darbo 
įdėjo Lietuvių kalbos ir litera
tūros instituto bendradarbiai 
jaunieji kalbininkai: K. Ulvy
das, J. Kabelka, J. Kruopas, B. 
Vosylytė, be to, N. Grigas, Z. 
Jonikaitė, S. Kezytė, A. Kučins
kaitė, A Lyberis, J. Paulaus
kas, D. Urbas ir kt

Kaune Karo Muz. sodnelyje 
tautinė šventovė išdraskyta. Ne
žinomo kareivio kapas ir visi ki
ti paminklai pašalinti. Jų vieto
je pastatyta paminklai rusų re- 
voliucijonieriams.

Buv. Prezidento gatvė vadina
si Dzeržinskio g., buv. preziden
tūroje seniau buvo komjauni
mo, o dabar Mokytojų Poilsio 
namai.

Jėzuitų, Šaričių bažnyčios už
darytos, Moksleivių bažnyčioje 
įrengtas sandėlis. Prisikėlimo 
bažnyčios mūrai nepakeisti, bet 
joje įrengiamas radijo aparatų 
fabrikas.

Kaune daug rusų, žydų, elge
tų bei invalidų veik kiekviena
me žingsnyje.

Ruzgienė. Iš tikro muziejus bu- 
vo įsteigtas 1934 m. Jis dabar 

! yra buv. Sapiehų rūmuose. Mu
ziejuje sutelkta per 1.000 arche- 

■ olog. eksponatų, apie 100 etno- 
' grafinės buities pavyzdžių, apie 

600 liaudies meno kūrinių, apie 
300 istorinių dokumentų ir ori
ginalių eksponatų, 500 numiz
matikos pavyzdžių, retai užtin
kamas Lietuvos kunigaikštystės 
žemėlapis, Lietuvos statutas ir 
kt. Muziejaus kontroliuoja apie' 
70 rajono ribose esančių Lietu 
vos paminklų. (E)

Girdamas “pažangą Kiaune” 
Vilniaus radijas 1956.XII.15 įro
dinėja, kad Kaunas smarkiai iš
augęs.' Dabar jame esą 7 techni
kumai, 2 technikos mokyklos, .2 
specialios mokyklos, 10 darbo 
jaunimo mokyklų, 22 vidurinės 
mokyklos, 2 teatrai, 8 kinai, 6 
muziejai, 24 klubai, 81 klubų - 
skaityklų, 10 knygynų, 3 mokslo 
akademijos institutai ir kt

Pramonės įmonėse, transpor
te ir statybose dirba apie 40.000 
darbininkų. Girdi, jau išleidžiąs 
savo gaminius šilko-pliušo kom
binatas, “Drobės” fabriko bend
roji produkcija per 5-jį penkme
tį išaugusi beveik 10 kartų. 
Prieš porą savaičių atiduota 
eksploatuoti 200 vietų pirtis, dar 
šiemet būsiąs paleistas į apy
vartą didelio pajėgumo duonos 
kombinatas, baigtas statyti per 
Nemuną tiltas (į Panemunę, o 
jis buvo sugriautas dar karo me
tu) ir kt. Šiuo metu 5-se Kau
no augštosiose mokyklose stu
dijuoją daugiau kaip 8.000 stu
dentų. Kaunas tapęs “tikru augš 
tųjų mokyklų miestu”. Giria
masi, kad Kauno Janonio vardo 
popieriaus fabrike “pagamina
mas popieris net ir tolimajam 
Libanui”, be to, “viršplaninio 
popieriaus siuntas gavo ir In- 

rusas nrof B Larinas tik- i dijoF darbo imonės”- (E-)-
’' ’ , j P, .į ‘ ’ i Vilniuje numatyti atstatyti seles. kad nebutu nukrvnta nuo ... i. - r , . Jnieji pašto rūmai, kuriuose bu-

siąs įrengtas centrinis telegra
fas. Vilniuje taip pat baigiama 
statyti “pirmoji pajėgiausia ir 
tobuliausia Pabaltijy televizijos 
centro eilė”. Vilniaus .telecent- 
ro laidas galėsią matyti gyve
nantieji už 100-120 km nuo sos
tinės. Kaune, Klaipėdoje ir 
Šiauliuose numatytos pastatyti 
televizijos retransliacijos stotys.

LONDON, Ont.
Vilniečiai organizuojasi. Po il

go ruogimosi Londone įsikūrė 
Vilniaus Krašto Lietuvių S-gos 
Londono skyrius. Jis jungs toje 
apylinkėje gyvenančius vilnie
čius ir jiems prijaučiančius. Stei 
giamas susirinkimas įvyko gruo
džio 2 d., kuriame aptarti toli
mesnieji organizaciniai reikalai 
ir išrinkta valdyba: pirm. P. Ag
linskas, vicepirm. ir ižd. E. Cicė
nas, sekr. A. Kalnėnas ir paren
gimų vadovu P. Skvarnavičius. 
Pasirodo vilniečių gretos daugė
ja ir organizaciniai stiprėja. Ge
ros sėkmės jiems tėvynės labui.

jd.
’i
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ZIGMAS DID2BALIS, A. PRANCKEVIČIUS
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Siuskite siuntinius į LIETUVĄ
ir į kitus SSSR kraštus per

SAKAS PARCEL SERVICE,
sent bv UKRAINSKA KNYHA

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

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

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

Siunčiame Jūsų pačių sudarytus maisto, drabu
žių, medžiagų ir vaistų siuntinius. Pas mus galite 
įsigyti skarelių, medžiagų, švarkų, apatinių ir kitų 
dalyku žymiai pigesnėmis kainomis.

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

Moderniškiausia lietuviška 
NEKILNOJAMO TURTO ĮSTAIGA 

HAMILTONE

1147 MAIN STR. EAST

Tel. LI. 9-3597 arba LI. 9-3238

Savininikai:

Pardavimo ir pirkimo reikalais kreipkitės į mūsų atstovus:

Telšių kraštotyros muziejui 
suėjo 25-ri metai. Muziejuje esą 
per 7.000 “pagrindinio fondo 
eksponatų. Šiuo metu muziejuje 
baigiami ruošti “baudžiavos įsi
galėjimą vaizduojanti ekspozici
ja, kurioje daug vietos skiriama 
klasinei kovai pavaizduoti, o 
ypač Žemaičių seniūnijos 16 a. 
vidurio* valstiečių kovai nušvies
ti”. Muziejus papildytas taip pat 
“liaudies kovos dėl Tarybų val
džios įkūrimo Lietuvoje” ekspo
natais, į juos įkišus apie 400 po
grindinių komunistinių lapelių, 
komunistų nuotraukų nieko ben 
dro su kraštotyra neturinčių. 
Šiaip kraštotyros muziejuje su
rinkta daug medžiagos, vaizduo
jančios mūsų krašto žmonių gy
venimą įvairiais laikais. Ypač 
apstu eksponatų iš baudžiavos 
laikų. Muziejaus istoriją per 
Vilniaus radiją nušvietė jo “vy
resnysis mokslinis bendradar
bis” Valatka. Muziejaus klubo 
skaityklos vedėja yra Bronė

Rinkiminės kom. pranešimas
Sausio 13 d. KLB Hamiltono 

apyl. visuotinis susirinkimas iš
rinko apyl. v-bos ir kontr. ko
misijos Rinkiminę Komisiją, ku
ri pasiskirstė pareigomis šitaip: 
pirm. — J. Stonkus, sekr. — J. 
Skaistys ir nariai — J. Bajorai
tis, V. Kižinaitis ir G. Daugilis.

Visais rinkiminiais reikalais 
prašoma kreiptis į komisijos pir
mininką J. Stonkų: 102 Ontario

Rinkimų komisija skelbia:
1. Kad iki š.m. vasario mėn. 9 

d. 24 vai. įteikiami komisijai 
kandidatų į apyl. v-bą ir kontr. 
komisiją sąrašai su jų raštiškais 
sutikimais būti renkamais.

2. Nuo š.m. vasario mėn. 10 d. 
pas komisijos pirm, atidaromi 
pasitikrinimui rinkikų sąrašai.

3. Rinkimų vieta ir laikas bus 
pranešta vėliau.

Rinkiminė komisija.
Vasario 16 gimn. -rėmėju nuo 

sausio 1 d. įsirašė Gedrimas An
tanas, pasižadėjęs aukoti po $1 
mėnesiui.

A. Gedrimas, turėdamas išlai
kyti 5 asmenų šeimą (trys vai
kai) ir vienas tedirbdamas, vis- 
dėto rado galima išskirti po $1 
kas mėnesį šiam dideliam lietu
viškam tikslui. Kodėl mes visi 
negalime tapti geresniais?

A. Gedrimas įrašytas į Z. Or- 
vido būrelį.

Tautos Namų idėja kiekvieną 
savaitę vis daugiau ir daugiau 
randa aktyvių rėmėjų. Šį kartą- 
malonu supažindinti su 7 nau
jais nariais. Po $100 NF skiria: 
Zauka Vladas, Stonkus Juozas, 
(70 Garside Avee. N.)., Motu
zienė Augustė, mažoji vos 5 me
tų, Daiva Kazlauskaitė, Rukšė
nas Stasys, Norkevičius Vincas 
(24 Stirton St.) ir Tiškevičius 
Česlovas. L

Urbanavičius Kazys, įnešęs į 
NF $100 pr. m. gegužės 15 d., 
sausio 24 d. įnešė dar $100.

Visiems naujiesiems nariams 
v-ba taria gražiausią ačiū! K. Ur
banavičiui siunčiame ypatingą 
padėką ne tik už jo stambų pri
sidėjimą, bet ir už NF rėmimą 
kitomis progomis .Jis visada pa
aukoja rengiamoms loterijoms 
po keliolika fantų ir vakaro me
tu visada būva stambiausiu jos 
“likviduoto j u”. ' 

Xi* v j* • • • i • • iccpiriii. x"xis8usKiene, sckf. v.ŠI sestadiem visi renkamės l. p^vilxius ižd p Meškauskas Namu Fondo vakara Royal Con- ^avilcius, izd. r. Meskauskas, 
naught viešbutyje. Pradžia 7.30 va * "ar'as Z‘(PlhPoma- Naujoj, 
vai. v. Dalyvaukime kuo skait- Per. l™"’Pa lalk« W
lingiausiai, nes tai NF pirmųjų 
veikimo metų paskutinis vaka
ras. Antruosius savo veikimo 
metus NF pradeda gegužės 4 d. 
koncertu.

Eleonora ir Vladas Kybartai 
sausio 9 d. sulaukė šeimos 
džiaugsmo — antrosios dukrelės 
— Jūratės Onutės ir iš eilės ket
virtojo vaiko.

VI. Kybartas yra lietuvių mė
giamas mėsos gaminių stambus 
prekybininkas turįs Hamiltone 
kartu su broliu Alfonsu 3 krau
tuves. Sk. St.

Gražios vestuvės Hamiltone.
Gruodžio 29 d. 11 vai. Hamil

tono lietuvių Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčioje kun. dr. J. 
Tadarauskas palaimino Laimu
tės šturmaitytės ir inž. Leono 
Bildušo moterystės ryšį.

Jaunoji — Laimutė Šturmai- 
tytė — labai gerai pažįstama ne 
tik hamiltoniečiams, ^et ir apy-

HAMILTON, Ont.

linkių lietuviams, kaip stipri me 
ninė jėga. Belankydama prof. Z., 
Zankov dainavimo klasę, pasie
kė labai gražių rezultatų. Ją 
dažnai girdėdavome koncertuo
se, minėjimuose ir pasigėrėda- 
vom jos lygiu sodriu ir stipriu 
mezo sopranu. Ji taip pat daly
vavo ir savo tėvelio vedamaja
me parapijos chore. Dramos Mė
gėjų Būrely “Aukure” visada 
matydavome Laimutę. svarbes
nėse rolėse.

Inž. Bildušas yra čikagietis. 
Prieš porą metų užbaigęs studi- 

ST. CATHARINES, Ont.
KLB St. Catharines apylinkės 

valdyba nuolankiai kviečia atsi
lankyti St. Catharines ir apylin
kės lietuvius į rengiamą Lietu
vos nepriklausomybės šventės 
minėjimą, kuris įvyks vasario 17 
d. 11 vai., tuoj po pamaldų, baž
nyčios salėję, 73 Rolls Avė.

Bendr. apyl. valdyba.
Apylinkės B-nė buvo patekus 

į sunkumus. Praėjusiais metais 
baigiantis senosios valdybos ka
dencijai ir per paskutinįjį visuo
tinį narių susirinkimą atsisakius 
senajai valdybai naują sudaryti 
nepasisekė. Tik dėka keletos as
menų pastangų vėliau pavyko 
sudaryti naująją valdybą rinki- 

; miniu būdu: pirm. J. Lianga, vi- 
!cepirm. A. Alšauskienė, sekr. V

suskubo pasireikšti gan stipriai 
veikime. Surengė lietuvių vai
kams Kalėdų eglutę, pravedė li
kusiems seneliams Vokietijoje 
rinkliavą, surengė pabaltiečių 
bendrą parengimą ir jau pradė
jo paruošiamuosius darbus Va
sario 16 minėjimo iškilmėms.

Kalėdų eglutė buvo suruošta 
gruodžio 30 d. vienuolyno naujai 
įrengtoje salėje. Atsilankė, ne
skaitant svečių ir tėvų, apie 50 
mokyklinio ir nemokyklinio am
žiaus vaikų. Tradiciniu papro
čiu Kalėdų senelis (J. Skeivela) 
visus apdovanojo po ryšuliuką 
dovanų. Už tai vaikai mokytojos 
V. Alonderienės vadovaujami 
padainavo, padeklamavo ir pa
šoko. Gražus gestas iš B-nės pu
sės kiekvienus metus Kalėdų 
proga prisiminti savo mažesniuo 
sius — mūsų tautos augantį at
žalyną.

Pabaltiečių parengimas įvyko 
sausio 12 d. Queensway viešbu-

jas. Jis taip pat labai mėgsta 
dainą ir dainuoja p. Baltrušaičio 
vedamajame vyrų chore, kuris 
dabar intensyviai dirba — ruo
šiasi operos “Rigoleto” pastaty
mui.

Bažnyčia buvo gausiai išpuoš-* 
ta gėlėmis ir nauju baltu vestu
viniu kilimu, kuriuo ateityje 
žengs prie altoriaus ir kitos jau
nos poros. Jaunąją prie altoriaus 
vedė tėvelis. Veni Creator ir Mi
šias giedojo parapijos choras, 
vargonais grojo V. Babeckas, so
lo Avė Maria giedojo jaunosios 
dainavimo studijos mokytoja K. 
Zankov, akompanuojant prof. 
Z. Zankov.

Po jungtuvių parapijos salėje 
jaunuosius sveikino parapijos 
choro vardu B. Grajauskas įteik
damas gražią dovaną. Vestuvi
nės vaišės vyko St. Michaels sa
lėje. Jose dalyvavo per šimtą 
svečių.

Jaunieji pp. Bildušai gavo 
daug gražių ir vertingų dovanų 
iš savo giminių, draugų, pažįsta
mų ir daugybę telegramų bei 
sveikinimo raštų. Jaunieji N. 
Metus sutiko Hamiltone, o se
kančią dieną išvyko į Čikagą.

Jaunajai porai linkime gra
žios šeimyninės laimės. Linkime 
jaunąją kartą išauginti lietuviš
koje ir meniškoje dvasioje.

Tikimės, kad p. Bildušienę pa
matysime, bent retkarčiais, kon
certe čia Hamiltone solo ir du
ete su savo vyru. G. S.

čio reprezentacinėje salėje. To
kie' parengimai, Naujųjų Metų 
proga jau kelinti metai rengia
mi ir jau įeina lyg ir į tradiciją. 
Šiais metais lietuviams šis pa
rengimas yra skirtingesnis, nes 
lietuvių programoje dalyvavo 
iš Toronto šokėja J. Kvietytė - 
Urbonavičienė. Ji savo patrauk
lia plastika sugebėjo sužavėti 
visą publiką, todėl lietuviai su 
savo programa vyravo iš visų 
kitų. Gaila tik, kad lietuvių ne- 
perdaugiai šiame parengime da
lyvavo.

Veikia ir šeštadien. mokykla. 
Tėvo Juvenalio Liaubos, OFM, 
ir tėvų komiteto pastangomis 
šiems mokslo metams gautos pa
čiam miesto centre, Church St., 
anglų mokyklos patalpos. Nepa
prastai didelė pažanga padaryta, 
kad pagaliau, atsikratyta to taip 
nereikalingo nub kelių metų už
silikusio įpročio rūpintis vaikų 
pristatymu. Dabar į mokyklą 
vaikus pristato patys tėvai. Taip 
gi yra tėvų pageidavimas ne
kviesti kelių mokytojų, bet ap- 
sirubežiuoti tik pora nuolatinių. 
Tokie nuolatiniai mokytojai, 
dirbą be jokio atlyginimo, yra 
V. Alonderienė ir tėvas Liud
vikas Vėželis, OFM .Tėvų komi- 
tetan įeina Z. Piliponis, A. Gri
nius ir J. Grigas. Be to, mokyk
los išlaikymu nemažai rūpinasi 
ir vietos apyl. valdyba.

Vyrų oktetas, vadovaujamas 
J. Vyšniausko, pradėjo repetuoti 
dainas skiriamas Vasario 
šventės minėjimui.

Scenos mėgėjų grupelė 
tuoja M. Šalčiūno naujai 
šytą iš šių dienų lietuvių gyve
nimo scenos vaizdelį “Priete- 
liai”. Jis bus statomas kovo 2 d. 
per Užgavėnių parengimą Wel-

16-tos

repe- 
para-

J. Matulionis, VLIKo pirm., 
vasario 17 d. kalbės Nepriklau
somybės šventės minėjime Ro- 
chestery.

JAV LB Centro Valdyba iš sa
vo padalinių paprašė siųsti pra
nešimus raštu apie apylinkių bei 
apygardų organizacinį stovį ir 
veiklą ir prašo visą laiką palai
kyti gyvesnį ryšį.

JAV LB informacinius biule
tenius leidžia C Valdyba, o taip 
pat Čikagos ir Hartfordo apy
gardų valdybos.

Dėl Amerikos Liet, kongreso 
1958 m. mintį ALTo suvažiavi
me iškėlė pirm. L. Šimutis. JAV 
LB CVald. parašius, kad kongre
sas susikirstų su PLB Seimo są
jūdžiu, p. Šimutis atsakė, kad 
tas reikalas dar nėra nuspręstas, 
kad gal vertėtų susitarti dėl vie
no bendro kongreso suorganiza
vimo. O jei ir nebūtų susitarta 
dėl bendro kongreso, tai ALTas 
1958 m. kongreso greičiausia ne
šauktų. Daugiau' balsu buvę už 
1957 m.

Pasitarimų tuo reikalu dar 
nebuvo.

Kun. Julius Korsakas sausio 
18 d. žuvo automobilio nelaimė
je su kitu kunigu grįždamas iš 
kapų. Jis dirbo Grand Rapids 
vyskupijoje.

Kun. J. Praspalius, Daytono 
liet, parapijos klebonas, eida
mas šaligatviu paslydo ir sun
kiai susižeidė, neteko kalbos. 
Jam padaryta sunki galvos ope
racija.

Kun. Augustinas Sabas, SDB, 
(brolis kun. Antano Sabo, dir
bančio Sudbury, Ontario, Kana
doje), ilgą laiką dirbęs Portuga
lijoj saleziečių provincijos ad
ministratorium, oficialiai jau 
yra paskirtas atvykti į JAV tal
kinti liet, saleziečiams prie Ce
dar Lake, Ind.

T.T. Saleziečių stovyklos prie 
Cedar Lake — Šiluvos — naujų 
6 namukų pašventinimas įvyks 

SUDBURY, Ont.
Liet, bažnytinio komiteto pas

kutiniame posėdyje tarp kitko 
nutarta pasiųsti $10 “Eglutei” 
įtaisyti naują didelį žemėlapį 
šeštadieninei mokyklai ir pa
dengti $12.50 sąskaitą už išdalin
tas šeštadieninės’ mokyklos mo
kiniams knygas ir už dienyną.

Kazys Rimas, pavyzdingas Va
sario 16 gimn. dviejų būrelių 
vadovas ir Tautos Fondo uolusis 
mokesčių rinkėjas, paaukojo 
$10 lietuviškai saleziečių gimna
zijai Italijoje ir nuo šių metų įsi
rašė nuolatiniu būrelio nariu, 
pasižadėdamas aukoti po $2 kas 
mėnesį. Dabar veikia tik vienas 

(saleziečių gimnazijos būrelis, 
birželio 23 d. Stovyklavimo pra-1 bet ir tas nepilnas. Tikimės, kad 

atsiras geros valios tautiečių, 
kurie isirašvs nariais, kad būtu 
galima sudaryti bent vieną pilną 
būrelį. Dalis buvusių būrelio na
rių yra išsikėlę į Hamiltoną ir 
Torontą, kiti užmiršo savo pa
reigą atlikti. Sudburiškis.

Vancouver, B.C.
KLB Britų Kolumbijos apy

linkės visuotinis susirinkimas 
išrinko naują valdybą, kuri pir
mam posėdyje pareigomis pasi
skirstė šitaip: pirm. — Adomas , 
Kaulius, ižd. — Kazys Skrins- 
kas, sekr. — Lidija Tomingienė, 
pareng. vadovas — Edv. Gum- 
belevičius, vald .narys — Pra
nas Balsevičius.

K. Skrinskas yra Tautos Fon
do įgaliotinis ir Vasario 16 gim
nazijos 88-to rėmėjų būrelio va
dovas.

Valdybos adresas: Ad. Kau
lius, 3256 W. 3rd. Ave., Vancou
ver 8, Br. Col. Tel. CE. 5962.

Ižd. K. Skrinskas: 657 Sey
mour St., Bay Hotel, Vancouver, ’ 
tel. PA. 0027.

Naujoji valdyba pasiryžusi 
kuo glaudžiausiai bendradar
biauti su visais Britų Kolumbi
jos apylinkės lietuviais.

Sausio 18 d. įvyko bendras po
sėdis su KLT Vancouverio sky
riaus valdyba. Nepriklausomy
bės šventės minėjimą susitarė 
ruošti bendrai. Meninę dalį suti
ko paruošti p. Kaulienė.

Visi į žiemos balių! Jis įvyks 
vasario 9 d. 7 vai. vak. Keefer 
Stį, Jugoslavų salėje. Savajai 
spaudaipšremti veiks didelė lo
terija, kuriai fantai bus tuoj 
pradėti rinkti. Todėl brangūs 
tautiečiai, prašomi neatsisakyti 
ir pagal išgales prisidėti kas kuo 
galite. Didelis spaudos darbuo
tojas Edv. Gumbelevičius jūsų 
patogumui pasižadėjo kiekvieną 
tautietį aplankyti ir aukojamus 
fantus surinkti.

Šokiams pirmą kartą gros pa
nelės Benstead vadovaujamas 
orkestras. Veiks turtingas bufe
tas. Pelnas skiriamas švietimo 
reikalams.

Br. Kolumbijos apyl. v-ba.
Didelę padėka reiškiame 

niai Baronienei išdirbusiai 3 me 
tus Vasario 16 gimn. 88-to rėmė
jų būrelio vadovės pareigose.

Palikdama' savo šeimos reika
lus aukojo šiam kilniam dar
bui savo brangų poilsio laiką, 
belsdamosi į kiekvienas duris, 
palengvinimui mokiniu sunkios 
būklės. Jie tikrai neužmirš šių 
aukų. Šias pareigas perdavė K. 
Skrinskui. Apyl. v-ba.

džia liepos 6-7 d. ir tęsis 7 savai
tes. Galės tilpti apie 200 berniu
kų. Vietas galima užsisakyti jau 
vasario mėn. Vėliau neužpildy
tos vietos bus užpildytos nelie
tuviškai kalbantiems. Iš jų bus 
sudaryta atskira grupė.

Stovykloje balandžio 26 d. pra 
sidės rekolekcijos berniukams., 
Jas praves saleziečiai kun. V. 
Duffy ir kun. A. Sabaliauskas.

Dail. A. Varnas statomai pa
minklinei Šiluvos koplyčiai pie
šia Dievo Motinos paveikslą.

Paminklinės koplyčios pama
tai bus. prakasti per minėtas iš
kilmes birželio 23 d. Taip pat 
bus pašventintas lietuviškas kry

KLB skyrius rengia TILLSONBURGE

šokių vakarę.
Vakaras įvyks šeštadienį, vasario 2-rq 

d. Tillsonburge, Colombo salėje.

Gros geras orkestras. Veiks bufetas 
su įvairiais gėrimas.

Pelnas skiriams kultūriniams reika
lams. Rengėjai.

TILLSONBURG, Ont.
KLB apylinkės valdyba ruo

šia šeškių vakarą, kuris įvyks 
vasario 2 d., šeštadienį, 8 v. v. 
Columbus salėje, Tillsonburge.

Šokiams gros geras orkestras, 
veiks geras bufetas. Tillsonbur- 
go, Delhi ir kitų apylinkių lietu
viai prašomi dalyvauti. Kuo dau 
giau, tuo linksmiau!

KLB apyl. v-ba.
Naujojo Delhi apylinkės pir

mininko adresas yra: A. Rudo
kas, RR 6, Tillsonburg, Ont.

landė. Režisuoja P. Racevičienė.
SLA kuopos šokių parengimas 

įvyko sausio 19 d. ukrainiečių 
salėje. Pelnas paskirtas šeštadie
ninei mokyklai.

Laimė šeimose. Paprastai žie
mos metu gandrai išskrenda į 
šiltus kraštus, bet į St. Cathari
nes užsuko nežiūrint ir žiemos 
šalčių ir apdovanojo naujagi
miais Pamataičių ir Zubrickų 
šeimas.

Wellande vilniečių rengiamos 
Joninės jau įėjo į tradiciją. Šiais 
metais ruošiamos birželio 22 d. 
Salė užimta ir kiti paruošiamie
ji darbai jau pradėti. Vilniečiai 
prašo į šią datą atkreipti dėmesį 
ne tik Niagaros pusiasalio, bet 
ir tolimesniųjų apylinkių rengė
jus. jd.

Hamiltono ir apylinkės lietuviai 
taupykite ir skolinkitės pas savus

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

žius ir šv. Jono Bosko marmu
rinė stovyla, kuri stovės tarp 
vienuolyno ir ežerėlių. Ji pri
siunčiama iš Italijos. Kryžių ga
mina dail. Laurinavičius.

Saleziečiai stovyklai reikalin
gi paklodžių, antklodžių ir spor
to reikmenų. Kas galėtų kuo pa
remti prašo silpsti šiuo adresu: 
Salesmans of St. John Bosco, 
Crown Point, Ind., USA.

Kun. A. Bunga, atplaukęs 
Amerikon kaip laivo palydovas, 
išplaukė Europon sausio 16 d.
ARGENTINA

Argentinos respublikos prezi
dento biure dirba ir jauna lietu
vė N. M. Redanskaitė. Netekusi 
tėvų, ji atsidūrė prieglaudoje, 
bet, baigdama šešių skyrių mo
kyklą, laimėjo pavyzdingiausios 
mokinės diplomą, kurį jai iškil
mingai įteikė pats švietimo mi- 
nisteris. Ir dabar ji pasižymi 
darbštumu ir tvarkingumu.

Argentinoje mirė pasižymėjęs 
lietuvis kutūrininkas, Argenti
nos Lietuvių Tautinio Meno An
samblio vadovas ir režisierius 
Aleksandras Petravičius.

Buenos Aires universitetą bai 
gė, išlaikęs labai gerai egzami
nus, ekonomistas L. P. Viskaitis.
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849 College St. (prie Ossington), Toronto, tel. LE. 1-3098 

Siunčia iš Kanados ir Anglijos įvairiausius siuntinius

Estiją, Latviją, Ukrainą ir Sovietų Rusijos kraštus, 
kaip seka:

IŠ KANADOS:
Jūsų sudarytus, apdraustus, rūbu, avalynės, vaistu ir kitu reikmenų 
įvairius siuntinius.

★ Pigiausiomis kainomis įvairius vaistus, švirkštus, stetoskopus, klausos
aparatus, chirurginius diržus, dantų taisymui bei plokštelių paga
minimui medžiagas, kosmetiką ir t.t. ir t.t. '

★ Gražiausių spalvų ir geriausios rūšies dirbtino šilko /rayon/ ir kartūno 
medžiagas vasarinėms suknelėms, kurių kaina nuo $1.30 iki $1.85 
už jardą, įskaitant muitą.

★ Nepaprastai geros kokybės m'oterų paltams medžiagas, kurių kaina 
tiktai *$4.00 už jardą, įskaitant muitą.

★ Firmos "Cyma" ir "Dixton" šveicariškus didžiausio pasirinkimo ran
kinius laikrodžius, kurių kaina nuo $29.50 iki $369.00, įskaitant 
muitą.

★ Ypatingo grožio vokiečių firmos "Kern & Soehne" stalo laikrodžius, 
kurių kaino po $40.00 ir $44.00, įskaitant muitą.

★ Vardinių, jungtuvių ir kitoms *
liūs oro paštu.

VYRAMS: 
1.

Vyr. viršutiniai marškiniai,
/dirbt, šilko, rayon/. ...... 1

Kojinės .... ....į.... 2 poros
Kaklaraištis 1
Rankinis laikrodis, Dixton, 

šveicariškas, antimagne
tinis, 17 akmenų, paauk
suotas . ......... J

Viso........$52.00

. 2. ~
Vyr. viršutiniai marškiniai,

/dirbt, šilko, rayon/. ...... 1
Kojinės .    2 poros
Kaklaraištis .....  .... ....... 1
Amžina plunksna, Parker . 1

Viso...... $31.00

itant muitą.
progoms dovanu standartinius siuntinė-

MOTERIMS:
1.

Vilnonis megztinis . .....
Skarelės /dirbt. Šilko/ .....
Rankinis laikrodis, Dixton, 

šveicariškas, antimagne- 
tinis, 17 qkmenu, paauk

suotas ........ 1

Viso. .......$56.00

2-
Vilnonis megztinis ...........  1
Skarelės dirbt, šilko/rayon/ 2
Medžiagos /dirbtinio šilko,

rayon/ ........................ 5 jardai

Viso.......$32.00
/įskaitant visus mokesčius/

★ Standartinius medžiagų siuntinius paprastu paštu.

1.
Vilnonė medžiaga vyriškam kostiumui ...............................
Vilnonė medžiaga mot. paltui /ruda, tams, žalia, tams, rnė 
Suknelėms medžiaga, dirbt, šilko, rayon, margos spalvos. 
Suknelėms medžiaga, dirbt, šilko, rayon, margos spalvos 
Skarelės /dirbt. Šilko, rayon/ ........  ........... .........
Pamušalo medžiaga ....  ........... ........
Klijanka ........      -
Sagų dviems kostiumams ir paltui

...... 7 jardai

S

. □ jaraai k '•
. 5 jardai

. 7 jardai

. 3 jardai N
Viso..... .......$102.50

2.
kostiumui .........Vilnonė medžiaga vyriškam kostiumui 

Vilnonė medžiaga vyriškom paltui .... 
Suknelėms medžiaga, dirbt, šilko, 
Suknelėms medžiaga, dirbt, šilko, 
Suknelėms medžiaga, <*’ ‘ _ 
Vyriškas rankinis lai’

šilko, rąyon, 
>, rayon, 

t dirbt, šilko, rayon, 
laikrodis, Dixton, šveico 

antimagnetinis, paauksuotas
Pamušalo* medžiaga ......  ..........
Ktijanka ......,........ ....
Sagų dviems kostiumams -

ma rgos 
margos 
marg-s

spalvos

$139.20
: a t visus mokesčius/

o siuntinius.

’/.Cų ..................
• •' ' ŠIO ........
Ryžių .....................

.... 5 svarai

... 5 svarai

. 5 svarai
...2 svarai

20 svarų bruto .....:...... . ..$25.50

7. Cukraus y ........ ... *6 svarai
Taukų .10 svarų

20 svarų bruto . .. ... .. .....$22.00

8. Cukraus .............. .... 5 svarai
Taukų ................ ....5 svarai
Sviesto ...... ........ .... 5 svarai
Pieno miltelių ........ ..... 1 svaras

20 svarų bruto .......... ..... $25.50

9. Cukraus .............. .... 6 svarai
Taukų ...... ... 8 svarai
Medaus .............. ..., 2 svarai

20 svarų bruto ....... ... $22.50

10. Cukraus .... .. 4 svarai
Kakavos ........... .... 2 svarai
Šokolado ............... ... 1 svaras
Pieno miltelių . 2 svarai
Sviesto ................. 4 svarai
Kavos .... 1 svaras
Medaus 2 svarai

20 svarų bruto .. . $29.50

1 1. Cukraus ............... . .. 2 svarai
Sviesto .... . 8 svarai
Medaus . . .2 svarai
Kakavos .. .2 svarai
Kavos .2 svarai_ ______ n_

20 svarų bruto . $32.50

12. Ryžių ... 4 svarai
Cukraus ......  ...... .6 svarai
Kakavos .... 4 svarai
Kavos ........ .. 2 syarai

.. 7 fa

“ ardai
5 jardai

.. 5 jardai
7 akmenų, 

....... 1
7 jardai

.........3 jardai

$33.50

Pipirų ..........
Arbatos .......

...1/2 svaro

.. Vi svaro

20 svarų bruto ............ ..... $29.50

13. Cukraus ....
Taukų ....... ....
Miltų ..... .
Ryžių

...4 svarai
....4 svarai
....8 svarai
.... 2 svarai

20 svarų bruto ....... .... :$20.00

14. Kumpis
Arbatos
Kavos .....
Kakavos .........
Cukraus ............

.. 14 svarų
... 1 svaras
... 1 svaras 
... 1 svaras 
.. .2 svarai

20 svarų bruto ............. ..... $41.50

15. Kumpis ...............
Cukraus
Miltų .........

.14 svaru

... 2 svarai

... 3 svarai

20 svarų bruto .... ....... ..... $37.00

16. Kumpis .........
Taukų

14 svarų 
... 4 svarai

20 svarų bruto ............. ....$38.00

17. Kumpis
Cukraus .......

14 svarų 
... 5 svarai

20 svarų bruto ........... ... $36.00

18. Kumpis /priekinis/...
Cukraus
Miltų ...............

.12 svarų 

.4 svarai 
.... 3 svarai

20 svarų bruto' ......... .... $32.50

19. Kumpis /priekinis/... 
Cukraus . .........

Taukų ............

. 12 svarų
.2 svarai

. 4 svarai

Robertas A. Šumanas, įstoda- 
unfversitetą stu- 

turėjo dar ir kito- 
Būdamas 18 me- 

skambino pa- 
pianinu, turėjo 

kompozicijų. Tė- 
prekybą, jam 

prieinama veik visa to 
meto literatūra, tad buvo gerai 

ir pamilęs ją. Teisė

V. VEBIKAITIS
mas į Leipzi 
dijuoti teisę,

tų jaunuolis, j 
kenčiamai gers 
sukūręs keletą 
vui turint kny 
buvo prieinan

sielos vaitojimą savo mylima
jai”. Tuo pačiu laiku dar ir kiti 
įvykiai temdė jų gyvenimą.

Šumano geras draugas Carl 
Banck, Klaros dainavimo moky
tojas, pradėjo meilintis jai. Ši 
atsakė lengvu flirtu, sukeldama 
pavydą. Iš to atsirado viena iš 
puikiųjų Šumano kompozicijų 
“Fantazija” — “vaitojanti siela, 
nepasitenkinimo aistra ir des
peratiškas maldavimas nesan
čios meilės”.

Sekė daugiau nesusipratimų. 
Klara parašė Ernastinai, teirau
damasi, kodėl ši paliko Robertą. 
Ar per didelis jo pavydumas 
ją išgąsdinęs? Šis, sužinojęs, pa
kelia skandalą. Metasi į naują 
romansą. Pradeda flirtuoti su’ 
Anna Robiną, jauna angliškos 
kilmės mergina, kuriai dedikuo
ja savo “Fantasiestūcke” su prie 
rašų r “Čia rasi visą Rosenthal 
su jo romantiškais prisimini
mais”.

• Viskas baigiasi laimingai. Šu
mano kompozicijos ir Klaros in
terpretavimas viską išlygina. 
Klara skambino jo kompozicijas 
1837 m. Žinodama, kad jis bu-

Atsitiko, jog vieną dieną jau
nas Robertas atsidūrė pas prof. 
Wieck, vieną iš bjauriausių cha
rakterių istorijoj, bet be abejo
nės, geriausią pianino mokyto
ją visame Leipzige, o gal ir vi
soje to meto Vokietijoje.

Jo mokinių tarpe buvo ir jo 
duktė Klara, jau gerokai pažen
gusi skambinime, kuriai buvo 
pranašaujama didelė ateitis. 
Tuo laiku, jai buvo tik 9 metai. 
Mažoji Klara susidomėjo uni
versiteto studentu. Robertui ap
sigyvenus pas Wieckus, jie ma
tydavosi kas dieną. Susigyveno 
kaip brolis su seserim. Kartu 
skambindavo pianinu, kartu 
praleisdavo laisvalaikius. Vie
nas kito laimėjimais džiaugda
vosi. Kada Klarai suėjo ketu
riolika metų, Robertas ją pirmą'vo klausytojų tarpe, vėliau ra 
kartą pabučiavo. Tai sužinome 
tik po daugelio metų iš jos už
rašų, kur ji rašė: “...tai buvo 
nepamirštamas momentas ma
no^ gyvenime”. Nuo čia praside
da jų abiejų vargai. Šumanas 
pajunta, jog Klara myli jį ir jis 
ją, bet turi tai- slėpti nuo pikto 
tėvo. Jis nėra tikras ir dėl Kla
ros, kuri dar tokia jauna. Per
galvojęs, nutaria persikelti į 
Heidelbergą. Ten meta teisių 
mokslą ir atsideda vien muzikai 
ir literatūrai. Po kiek laiko, vėl 
grįžta į Leipzigą. Dar kiek stu
dijuoja pas prof. Wiecką. Šis 
pranašauja jam didelę atei
tį. Norėdamas pagreitinti skam
binimo technikos išvystymą, su
kombinuoja mechanizmą, ku
riuo naudodamasis susižeidžia 
rankas visam gyvenimui. Nebe
turėdamas vilties pasidaryti pa-, 
saulinio garso pianistu^ pasi
švenčia kompozicijai.

Pirmasis Šumano romansas

šė: “Ar tu nejutai, jog aš skam
binau taip todėl, kad nežinojau 
kito kelio išreikšti savo jaus
mams tau”.

Jie susitiko vėl tik 1938 m. ge
gužy. Pradėjo rimtai planuoti 
vestuvinį gyvenimą, bet tėvas 
Wieck ir vėl pasipriešino. Nega
lėdamas Klaros perkalbėti, ėmė 
si šmeižto, apkaltindamas Šu
maną esant girtuokliu ir paleis
tuviu. Reikalas atsidūrė teisme 
ir papa Wieck turėjo Roberto 
viešai atsiprašyti.

Galų gale, po ilgų ir vargingų 
šešerių metų jie susituokė ma-

žoje Sconefieldo bažnytėlėje.
Kaipo vestuvinę dovaną Ro

bertas padovanojo Klarai savo 
gražiųjų dainų rinkinį. Supran
tama, jog tik po to jis įgavo jėgų 
savo Pavasario simfonijai su
kurti. Didysis piano Koncertas 
taip pat pradėtas tais pačiais 
metais, o taip pat ir daugelis 
dainų.

Gimus pirmajam kūdikiui, se
nis Wieck įsiprašė, jog leistų gy
venti pas juos. Šie jį priėmė iš
skėstomis rankomis, pamiršę, 
kiek daug skausmo jis buvo su
teikęs jiems.

Paskutinieji jų vedybinio gy
venimo metai buvo aptemdyti 
tragedijos.

Jau jaunystėje Šumanas, ner- 
vuotas ir sentimentalus jaunuo
lis, abejodavo savo nervų stip
rumu. Sirgdavo nervų pakriki
mu. Kentėdavo dėl haliucinaci
jų. Girdėdavo paslaptingus bal
sus. Dėl to jis daug kentėdavo. 
Senatvėje šie reiškiniai pradė
jo dažniau reikštis. Nepaprastas 
pavydas šį dalyką dar labiau ga
dino. Jautėsi nuskriaustas, ka
dangi Klara buvo žinoma pasau
linio masto pianistė ir kaikurie 
nesąžiningi kritikai teigė, jog jo 
kompozicijos išpopuliarėjo tik 
jos dėka. Gydytojams patarus, 
persikėlė gyventi į Dūsseldorfą, 
kur gavo orkestro dirigento vie
tą, Dėl savo temperamento bet
gi negalėjo sugyventi su orkest
ro nariais ir buvo priverstas at
sistatydinti.

Ir prie didelių pastangų ne
beišlaikė ir vieną naktį šoko nuo 
tilto. Greit pastebėtas, tapo iš
trauktas, bet nebeatsigavo. Pa
guldytas į privačią sanatoriją 
mirė 1856 m., teturėdamas ke
turiasdešimt metų. Klara dar jį 
matė prieš mirtį. Jis ją atpaži
no ir mirė ant jos rankų.

A. A. Jonas Dagelis
Iš Sibiro atėjo liūdna žinia, 

kad ten mirė a.a. Jonas Dagelis, 
žinomas Lietuvos katalikų vei
kėjas ir žurnalistas. Ižvežtas bol 
ševikų 1941 m., jis buvo pa
smerktas 10 metų darbo stovyk
lom Jį atkentėjęs buvo paleis
tas apsigyventi Sibire, be teisės 
grįžti į Lietuvą ir jau užkrėstas 
džiova. Iškankintas organizmas 
betgi ilgai nebepakėlė. Jo našlė 
Aleksandra Kudirkaitė - Dagi
lienė, galbūt, galės grįžti į Lie
tuvą. Pernai mirė jo sesuo so
listė Valatkienė, kurios vyras 
jau anksčiau buvo miręs taip pat 
ištrėmime.

Velionis buvo gimęs 1898 m.

rugsėjo 19 d. Troškūnų valsč^ 
Bačerninkų kaime. Mokėsi Ute
noje, Voroneže, Panevėžy ir bai
gė gimnaziją Kaune 1920 m. Dot
nuvos žemės ūkio technikume 
baigė miškininkystę, o paskiau 
studijavo teol. filosofijos ir tei
sių fakultete. Buvo Klaipėdos 
sukilimo dalyvis, III seime Ūki
ninkų Sąj. atstovas. Redagavo 
“Ūkininką”, bendradarbiavo vi
soje eilėje kitų laikraščių. Jo 
darbą savajai tėvynei ir savo 
žmonėms nutraukė tik bolševi
kai okupantai.

Dar vieną lietuvišką širdį pri
glaudė tolimo Sibiro žemė. Te
būnie ji jam lengva!

Vasario 16 ginui, būrelių vadovams
Šalpos Fondas prašo Tamstas > nisteris pažadėjo padaryti įtakos 

' ’ ’ Badeno vyriausybei, paskati
nant susirūpinti gimnazijos 
dėtimi. Tačiau mes lietuviai 
rime daugiau rūpintis patys, 
gu pasitikėti kitais.

Prašome būrelių vadovus 
sistengti surasti naujų gimnazi
jos rėmąjų, iš kurių -būtų suda
rytas atskiras būrelis, nesvarbu, 
kad būrelyje būtų 20 narių. Ga
li būti ir 10. Svarbu neapsisun
kinti su įmokėjimų surinkimu. 
Mūsų pastangos neturi nueiti 
veltui. Gimnazija turi būti iš
laikyta! .

ŠF pirm. V. Sonda,
Vasario 16 g. r. įg. P.Lelis.

neatsisakyti prisiųsti žinias, kiek 
jūsų vadovaujamas būrelis pa
siuntė pinigų gimnazijai 1956 m. 
nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 
d. ir per ką pasiųsta.

Šias žinias prašome siųsti šiuo 
adresu: P. Lelis, 123 Beatrice 
St., Toronto, Ont. Jas pageidau
tina gauti ne vėliau vasario 16 d.

Gimnazijos padėtis dabar yra 
labai sunki. Tokioje padėty gim
nazija dar nėra buvusi. Nese
niai gimnazijoje lankėsi vokie
čių pabėgėlių reikalams minis- 
teris dr; Oberlander, kuris buvo 
supažindintas su gimnazijos rei
kalais ir jos nedatekliais. Mi-

Kultūros ir knygų pasauly

H Didžiuly te Mešinskienė

Agotos malda
(Skaityta Literatūros Vakare Sao Paulyje) 

mano tolimos tėviškės j žmogaus ašara, ir ne

ronaitei Ernastine von Fricen. 
Gražiai nuaugusi, linksmo bū
do, gerai skambinanti pianinu, 
baronaitė iškart pavergė jauną-1 nugulančių dulkių sravėję, per-
jf Robertą. Jis visokiausiais bū
dais stengėsi jai įtikti. Vienas 
to laiko kompozitorių praktikuo 
jamas būdas — rašyti mylimo
sioms kompozicijas. Puikiai Imi
tuodamas Šopeno melodinį sti
lių, .Šumanas parašė grupę pia
nino kompozicijų, jų tarpe ’ir 
paslaptingąją “Estrelle”. Tai ir 
yra gražioji baronaitė. Klara tuo 
laiku turėjo jau 15 metų ir žinia 

1 apie Ernestines ir Roberto su- 
. žieduotu ves ją pribloškė. Ernas- 

•3 tinai išvykus namo ir neatsa- 
% kant į Roberto kasdieninus laiš- 

kus, jis pradeda rimtai abejoti 
p i dėl jos intencijų.

Taip Robertas antrą kartą pa
bučiavo Klarą ir dabar tikrai 
įsitikino, jog abu priklauso vie
nas kitam.

Tėvas Wieck sužinojęs apie jų 
romansą, nepaprastai užsirūsti
no. Išvarė Robertą iš namų, o 
Klarą išsiuntė į Dresdeną, kur 
jai uždraudė net susirašinėti. 
Jis jautė, jog Klara, būdama 
garsaus vardo pianistė, uždirbs 
jam daug pinigų. Gi apsivedusi 
išeis iš jo globos. Šito jis nega
lėjo daleisti.

Žinoma, susirašinėti, nors ir 
buvo uždrausta, susirašinėjo. 
Net ir susitikti pasistengė. Tė
vas apie tai sužinojęs siuto ir 
prisiekė Šumaną nužudyti, bet 
savo pažado neišpildė. Išskirtas 
ir nevilties apimtas Šumanas 
parašė savo liūdnąjį “Warum?” 
(Sakoma, jog šią kompoziciją 
jis parašęs ant kelionės bilieto). 
Tuo pat metu jis parašė pianino 
sonatą F-mol ir dedikavo Klarai 
su prierašu — “nepaprastą savo

k*
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20 svarų bruto .

/įskaitant visus mokesčius/

* Tik užeikite ir pamatykite pavyzdžius ir Tamstos įsitikinsite, kad BAL- % 
TIC EXPORTING CO. tikslas ir rūpestis visuomet buvo, yra ir bus, kad 
žmonės galėtų pigiau pasiųsti siuntinius savo artimiesiems ,kurie jų taip 
reikalingi ir laukia. &

Be to, pranešame, kod nuo 1957 m. sausio mėn. 1 d. žymiai ATPI- L" 
GINTAS ORO PAŠTO MOKESTIS. Jeigu anksčiau už pasiuntimų kilogra- 
mo vaistų oro paštu mokesčių reikėjo mokėti virš $8, tai dabar už tų patį 
kilogramą mokamo tiktai $3.40, nes iš Anglijos /Londono/ oro paštu 
siuntiniai j Lietuvų, Latvija ir Estijų dabar yra siunčiami ne per Maskvų, « 
bet iš Londono į Rygų /Latvija/, ir tikimasi, kad tuo bus sutrumpintas 
vaistų gavimo laikas.

Iš Anglijos viską galima siųsti oro paštu iki 20 svarų. Tad ilgai ne- « 
laukdami, bet tuoj pat užeikite į BALTIC EXPORTING CO., 849 College 
St., Toronto, ir susipažinkite su mūsų nauju katalogu ir pavyzdžiais, nes 
dabar pats laikas pasiųsti dėžėje kumpį papuošimui ir praturtinimui tė- 
v-škeįe čv. Velykų stalo, o vasaros suknelėms gražių medžiagų. Arba 
skambinkite telefonu LE. 1-3098 ir klauskite informacijų. w
Mūsų skyrius HAMILTONE, 105 Cannon St. E., pas p. V. 
Juraitienę, telef. JA. 8-6686, siunčia tik vaistus, maisto 
siuntinius ir standartinius dovanų ir medžiagų siuntinius.

DARBO VALANDOS nuo 9 vai. ryto iki 7 vai vak. J

Gyvenu ne Toronte goti vaistu, maisto, standartiniu siuntimu bei savo k . 
sudarytus siuntinius iki 17 svorg gryno svorio siusti mums postu. Ap- W 
mokėsite gavę mūsų praneiimg. k

Sav. A. KALUZA '

Pa" 
tu- 
ne-

pa-

__ ___ senutei 
Agotai užgęsusiomis akimis su
prasti Viešpaties stebuklus...

Ir štai klupo ji prieš pajuodu
sius Šventųjų veidus — gyvybės 
kamuolėlis Dievo rankoj. Dabar 
šilima glosto jos kaulėtus pe
čius ir jos suvytusios lūpos 
šnabžda poterius. Ji taria gar
siai kiekvieną vardą, taip gar
siai, kad net Šventųjų vardai 
išryškėja.

— Viešpatie, priimki maldą 
už Juozą — mano pirmagimį 
sūnų...

Ji kalba tas išmoktas maldas,

Ten, .
galulaukėje, saulė suspinksėjo į 
kvadratinį langelio stiklą po 
šiaudiniu lūšnelės stogu. 'Spin
dulys šokinėdamas niekad ne
nugulančių dulkių srovėje, per
bėgo grindimis ir smigo į kam
pą. Ten virš galūlovio kabojo 
Šventųjų paveikslai, o tarp^ ap
triušusių pagalvių ilsėjosi žmo
gysta. Žaismingas spindulys šo
vė tiesiai į akis. Jos prasivėrė. 
Pakilo sunkūs paraudę vokai ir 
juodi vyzdžiai skausmingai su
sitraukė. Ašaros susisuko raukš
lėtuose kampeliuose. ..-F ---- - - ------

Agota prabudo. Ji pakėlė žilą tas kurias skaudžiai ir tyliai ji 
susivėlusią galvą. Plona kasa kartojo visą gyvenimą. Ir kada 
nusviro pėr menką kaulėtą pe- ji baigia, iš jos lūpų veržiasi pa-
tį. Ji persižegnojo ir jos sausi 
seni keliai sutraškėjo beklau- 
piant ant dulkėtų grindų.

— Melskis, Agota, melskis už 
mus. Melskis, Agota, kad mūsų 
kančia taptų lengvesnė, širdys 
aprimtų... — girdi ji šnabždesį 
kiekvieną rytą ir ypatingai ryš
kiai šiandieną, kai reta saulė 

Į glosto jos suvytusius skruostus.
Agota pakėlė ašarotas akis į 

Šventųjų paveikslus. Tie šven
tųjų veidai buvo visai patamsė
ję nuo laiko dulkių, bet Agota 
matė juos taip aiškiai, lyg tik ką 
parneštus iš bažnyčios po šven
tinimo.

— Štai šventas Juozapas — jo 
akys tokios tėviškai gailestin
gos. .. Štai ir šventas Antanas 
— jis savo nekalta šypsena lai
mina visus... Ir štai mūsų visų 
skaisčiausioji Dievo Motina... 
Ak, kokios jos skausmingos 
akys!... -

Niekas jų nemato, tik Agota, 
Agota, kurios akys išverktos 
karčiai sūrių ašarų, sūresnių, 
kaip Baltijos vandenys. — Bet, 
Viešpatie,, tik Tau žinoti, kodėl 
jūrų vandenys taip sūrūs, kaip

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.

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

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
* Puokžtė* nuotekoms bei įvairioms kitoms progoms — 

•europieti&ame Ir kanodižkome stiliuje.
* įvairiausių rfifių skintos gtlis bei vazonai su gėlėmis.
* Mes turime gintaro irkitokių ildirbinių dovanoms.

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

prasti žodžiai, žodžiai žmogaus 
išvargusia širdimi:

— Viešpatie, saugok savo 
menką tarną tolimame Sibire ir 
leiski jam užmerkti mano akis.

Paskiau, lygiai taip pat ji 
meldžiasi už sūnų Antaną, rodos 
visai neseniai žuvusį kažkurioj 
pamiškėj. Ir gerasis šv. Antano 
žvilgsnis ją glosto ir ji mato, 
kad jis, ne kas kitas, tik jis, 
Šventasis, laiko jos kūdikį ant 
rankų ir rodos jai palengvėja 
našta, ašara nudžiūsta skruosto 
kamputyje.

Dabar ji atsigrįžta į MSriją 
Dievo Motiną — jos Marytė, vos 
peržengusi šešioliktuosius; din
go kažkur nežinioje. —

Meldžiasi Agota ir ima mai
šytis mintys, ir skausmas nudie
gia širdį baisiais peiliais.. 
diegia taip, kad jos pečiai 
susitraukia, galva dingsta 
lankumo šešėlyje.

— Maryte mano! Mano gyve
nimo saulute ir paguoda — kur 
tu?... Kur?.,.

Ir vėl pakyla kančios pilni 
vyzdžiai į Dievo Motinos veidą. 
Ir mato Agota: į ją žiūri iš rė
mų tokios didelės skaisčios akys 
ir širdis septyniais skausmais 
perverta... O tas skaistus žvilgs 
nis ją glosto, glosto ir guodžia... 
— “Šventoji Marija, Dievo Mo
tina. ..” — šnabžda lūpos. Taip, 
dabar Agota supranta, kad Die
vo Motina septyniais skausmais 
perverta širdimi, ją guodžia, ją, 
paprastą, visų užmirštą motiną. 
Ir staiga ji pastebi, kaip Dievo 
Motinos veidas atgija ir iš jos 
akių trykšta spinduliai, vaivo
rykštės spalvomis besimainą. 
Jie krenta ant jos galvos, pečių, 
įdubusios krūtinės ir švelni ši
lima pripildo virpančią širdį, 
sielon įslenka palaima. Agotos 
sunki galva įsikniaubia į Šiau
dinius patalus ir juos sudrėkina 
karštos mylinčios ašaros, plau
kiančios iš po sumerktų vokų.

Nu- 
visai 
nuo

— Močiut, tu jau atsikėlei? — 
toks vieversinis balsas užgauna 
jos ausis.

— Jau, Alguti, jau... — lū
pose dar virpa paskutinis 
“amen”.

mūsų 
vasa-

skulp 
kovo

savaitės stovyklavimas MAS 
stovykloje. Jei laimėtų ne Ame
rikoje gyvenąs moksleivis atei
tininkas, premijos būsų išmoka
mos pinigais: 50, 30 ir 20 dolerių.

Dr. Marijos Gimbutienės “The 
Prehistory of Eastern Europe” 
(Rytų Europos proistorė) I to
mas išėjo iš spaudos gruodžio 
mėn. Išleido Harvardo universi
tetas. Didelio formato 280 psl., 
126 iliustr., su žemėlapiais teks
te bei 50 fotografijų ant kreidi
nio popieriaus. Ji gaunama šiuo 
adresu: Peabody Museum, Har
vard University, Cambridge 38, 
Mass. Kaina $7.50.

“Eglutė” gražusis vaikučių 
laikraštėlis išeis kiek pavėluo
tai. Bet tikime, kad tik pirmas . 
numeris; kiti išeis laiku. “Eglu
tę” ištiko nemaža “bėdų”; bet

Lietuvių Dailės Institutas yra 
pakviestas suruošti tris meno 
parodas University of Colorado, 
Denver (Boulder), galerijoje.

Pirmoji, lietuvių liaudies me
no paroda, bus vasario 5-19 d.; ją 
sudarys liaudies skulptūros, ar
chitektūros, medžio raižinių ir 
kryžių bei koplytėlių autentiš
kos fotografijos ir audinių ori
ginalai.

Antroji reprezentuos 
grafiką ir bus atidaryta 
rio 19 - kovo 5 d.

Trečioji skirta tapybai, 
turai, keramikai. Ji bus 
5-19 d.

Ketvirtąją, apžvalginę, paroda 
institutas yra numatęs suruošti 
pavasarį Čikagoje. Šioje parodo- 
ie bus reprezentuojamos visos 
dailės šakos.

Lietuvių Dailės Institutas šie
met ' švenčia savo organizacijos manome,, kad.su Jūsų pagalba , 
dešimtmetį. “Eglutė’* vėl galės “žaliuoti”.

“Kuo moksleivis srali prisidėti 
nrie lietuvybės išlaikymo?” To
kia tema Moksleivių at-kų Sąj. 
CV paskelbė konkursą savo na
riams. Skiriamos trys premijos: 
I — dviejų savaičių stovyklavi
mo išlaidos MAS vasaros stovyk 
loję ir $15 pinigais, II — dvieių 
savaičių stovvklavimas MAS 
vasaros stovykloje, III — vienos

— Močiut, o kur pieno puode
lis ir bandelė?

— Jau, vaikuti, jau... — ji 
pajunta, kaip grįžta jėgos, grįž
ta gyvenimas. Taip, ji turi kuo 
pasirūpinti. Tiesa, ožka dar ne
melžta ir nuo vakaro likusi ban
delė spintoje paslėpta.

— Nevikri likau -— galvoja 
senutė Agota, keldamasi nuo 
grindų. Ji lėtai pasisuko, užsi
metė sijoną seno milo, kartūno 
palaidinukę ir išėjo iš lūšnelės.

Aplink buvo tiek saulės ir ji 
daip duosniai žėrė aukso pluoš
tus visais pakampiais! Ore skli
do tik ką nušienautos žolės 
kvapas, rasa kilo auksine mig
la į erdvę, kurioje nenumalši
namai čireno vyturiai. Apgriu
vusiame tvartelyje bliovė ožku
tė kratydama žilą barzdą.

— Einu, einu 
Agota, kvorta nešina.

— Močiut, kaip šilta ir gražu! 
— šaukė besivydamas Algiukas. 
Drobiniai marškinėliai vos den
gė jo vikrias kojytes. Savo švie
sia galvyte ir žibančiomis aku
tėmis jis buvo panašus į šoki
nėjantį saulės spindulį įgavusį 
vaiko pavidalą.

— Kaip šilta ir gražu!... — 
nuaidėjo Agotos ausyse^ Lygiai 
taip šaukė vasaros rytmetį Juo
zukas, kai jis buvo mažas, ir 
Antanukas ir Marytė... Tai bu
vo kažkada, kažkada labai se
niai, kažkada prieš daug metų...

Senatvėje Agota liko viena 
Ji pasiėmė našlaitį Algutį, kad 
jis primintų, jog ji kažkam dar 
reikalinga, kad ji, Agota, turi 
širdį, kuri vardan Sibire sunai
kintų, augina naują Liėtuvos 
kamieno atžalą. Jos šaknis su
sopinusias amžių bėgyje, maiti
na dirvos nusidriekusios vasa
ros grožyje; ją liūliuoja ta pati 
yyturio giesmė, kuri liūliavo 
lopšinėje Agotą, kai ji buvo dar 
kūdikis ir kuri ištikimai lydės 
visus į Amžinybės pavėsį.

šnabždėjo

Tai labai prašome atnaujinti pre 
numeratą. Be to, norime praneš
ti, kad nuo šių metų kovo 1 d. . 
“Eglutės” prenumerata bus jau 
$4.00 metams. -Tad kviečiame 
Jus atnaujinti ją dar sena kaina 
ir kitus paraginti tai daryti bei 
nauj us. skaitytojus surasti iki 
kovo 1 dienos. Sena kaina $3 ga
lios tik iki kovo 1 d., po to “Eg
lutė” $4.00 metams.

Užsakymus bei atnaujinimus 
siųsti: “Eglutė”, Immaculate 
Conception! Convent, R.F.D. 2, 
Purnam, Conn., USA.

Romoje spausdinama didelė 
knyga apie Katalikų Bažnyčios 
padėtį Sovietų pavergtuose kraš 
tuose. Knyga leidžiama paverg
tųjų tautų iniciatyva. Lietu
viams leidėjų kolektyve atsto
vauja vysk. V. Padolskis. Kun. 
V. Mincevičius parašė šiam lei
diniui 120 pūsi, skyrių apie Lie
tuvą. Knyga bus pavergtųjų do
vana popiežiui jo 80 metų ir vai
nikavimo sukakčių proga. Dar
bas, tikimasi, bus baigtas sausio 
mėnesio gale.

Lietuvos pasiuntinybės rūpes
čiu ir lietuviškas skyrius buvo 
įrengtas Brazilijos švietimo mi
nisterijos suruoštoje vaikų lite
ratūros parodoje.

Vokietijoje leidžiama “Latvi
ja” atžymėjo 10 metų sukaktį. 
Be kitų paskelbti lietuviškai at
siųsti VLIKo, ELTOS ir Vokie
tijos Lietuvių Bendruomenės 
sveikinimai. “Latvijos” vyr. re
daktorius — Pavils Klans, leidė
jas — Latvių Bendruomenė Vo
kietijoje.
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Noujoi otidorytos ir naujai įrengtas. Valgiai gaminami prityrusių virėjų. Atida-

kad.su


== TŽVISKĖS ŽIBURIAI

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

A. MORKIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

priklausąs Toronto Real Esto'/e Board & National Assoc, of Real Estate Boards. 
1077 BLOOR ST. W. — TELEF. LE. 4-8450

“Vyčio” susirinkimas
Šį sekmadienį, vasario 3 d. 5 

vai. 30 min. p.p. Lietuvių Na
muose šaukiamas metinis klubo 
narių susirinkimas. Klubo na
riai prašomi būtinai dalyvauti. 
Bus sprendžiami kaikurie statu
to pakeitimai ir kiti svarbūs 
klausimai; valdybos rinkimai ir 
kt. Savo dalyvavimu padėsit ge- 
giau išspręsti visu sklausimus.

Klubo valdyba.

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

F. JONYNAS, teL EM. 4-9641, arba LE. 4-8459.
' ' ■ ’...............i ' '

ODA SIUNTINIAMS URMO KAINA!
j 

r

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

sios kainos, didžiausias pasirinkimas Kanadoje.

ENCHIN LEATHER SUPPLY
466 BATHURST ST., TORONTO.

(i pietus nuo College)

ATIDARYTA KASDIEN IR VISĄ ŠEŠTADIENĮ

Lietuvio elektros ir apšildymo kompanija
DEDA NAUJAS APŠILDYMO KROSNIS:

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

tionning”,
* Perstato apšildymą iš anglių 

į alyvą.
* Taip pat atlieka įvairiausius 

elektros instaliacijos darbus.

Pigiausios kainos.
Darbas atliekamas gerai ir 

sąžiningai.
Išsimokėjimo sąlygos — 24 mėn. 

Techniški patarimai veltui.

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

VAISTAI LIETUVON!
-.<• ■..vIŠGE^BeKITKv GYVYBES,-.PASIŲSKITE-SAVO. - .
£ . . GIMINĖMS:'IR 'DRAUGAMS VAISTŲ. ■
. : ■ '•' /’Rašykite,; tėlefonuokite-ar atvykite pas mūs.

WALIWIAI1 5* svori:
1147 Dunjas ŠI. W-rOssmgtoii k^paš'(priešLiėi^OfO%nus) - 

e f>wa:s jLK 6-2139 '

Vytis Montrealyje
Praėjusį šeštad. Vyčio krep

šininkai ir krepšininkės viešėjo 
pas Montrealio Tauro sportinin
kus ir sužaidė draugiškas rung
tynes. Vyrų krepšinį laimėjo 
Vytis 47:39, o mergaičių — Tau
ras 32:15.

Vyrų rungtynėse nuo pat žai
dimo pradžios Vyčio penketuką 
lydi laimė ir jie veda žaidimą 
keliais metimais. Tačiau mont- 
realiečiai išnaudodami blogą 
Vyčio zoninį dengimą, dažnai 
prarastus kamuolius bei sėkmin
gais Bukausko metimais, greitai 
rezultatą perveria savo pusėn ir 
puslaikį užbaigia 4 taškų persva
ra. Antrame puslaikyje šis skir
tumas dar padidėja ir verčia vy- 
tiečius keisti taktiką. Asmeninis 
dengimas padeda stabilizuoti 
žaidimą ir po to pergalė iškovo
jama nesunkiai. Žaidė: Tauras— 
Bukauskas 16, Baltuonis 2, Gra
žys 4, Piečaitis 3, Šipelis 4, Ot
to' 10, Narbutas, Vilimas; Vytis 
— Strimaitis 5, Gvildys 8, Kulys 
9, Supronas 5, Preikšaitis 20, Ba
lionas, Balsys. •

Mergaičių rungtynėse pirma
me puslaiky varžovai buvo ly
giaverčiai, tačiau antram puslai
ky montrealietės turėdamos ge
resnius metimus lengvai išsiko
voja 17 taškų pergalę, laimėda- 
mos rungtynes 32:15. Keletas 
nepavykusių metimų vytietėms 
iš labai arti galėjo šį rezultatą 
gerokai sušvelninti, o gal ir pa
sivyti. Žaidė: Tauras — Aneliū- 
naitė 6, Siniūtė 16, Renkytė, 
Dargytė 4, Rudžiauskaitė 2, Gau 
ryte 2, Tauteraitė.

Šiai išvykai vytiečiai teturėjo 
vos po 5 žaidėjus iš savo nuolati
nių komandų. Tačiau nesiekda
mi aiškaus laimei imo ir nebo
dami ilgos ir šaltos kelionės, jo 
skatinami vien tik bendravimo 
tarp lietuviškų sporto klubų ry
žosi aplankyti tplimąjį Montrea- 
lį. Nors ir po varginančios ke
lionės vytiečiai parsivežė daug 
malonių prisiminimų, už ką liko 
dėkingi Tauro sportininkams bei 
energingam klubo pirmininkui 
A. Mylei. A. Š.

Šachmatai- Vyčio A komandos 
šachamtinihkai užpraeitą sek
madienį pralaimėjo vokiečių klu 
bo šachmatininkams 4:2. Taškus 
laimėjo: Vaitonis — 1, Matuse
vičius — 0, Stepaitis — %, Paš- 
kauskas — 0, Sirutis — %, Tar
vydas — 0. Tai buvo paskutinės 
varžybos, po kurių Toronto čem
pionu tapo vokiečių “Harmonie” 
klubas. Ukrainiečiai užėmė ant
rą, lietuviai trečią, estai ketvir
tą ir YMCA penktą vietą.

Vytiečių A komanda, po metų 
pertraukos, beabejo, geriau ir 
negalėjo sužaisti. Be to, ir ne
sėkmė buvo didžiausia — kaiku- 
rie žaidėja! per neapdairumą 
pralaimėjo partijas, kur už po
ros ėjimų jau buvo pergalė. Tik 
vienas Vaitonis buvo puikioj 
formoj ir žaidė be priekaištų — 
Suką, Draxl ir Kuttį nugalėjo 
kaip sau nelygius priešus. Matu
sevičius žaidė prieš stiprius šach 
matininkus ir gražiai sutvarkė 
YMCA Gligoriką ir lygiomis 
baigė su estų žaidėju. Tačiau vi
siškai lygioje baigmėje pralai
mėjo vokiečių žaidėjui ir per 
lengvai atidavė pergalę ukrai
niečių žaidėjui. Stepaiti perse
kiojo nesėkmė prieš YMCA ir 
estų žaidėjus, tačiau jis puikiai 
sudorojo ukrainietį ir ypač gra
žiai, net su ffigūrų aukomis, su
žaidė prieš vokiečių klubo naują 
žvaigždę Walz. Paskutiniame 
Toronto miesto turnyre Walz nu 
galėjo dabartinį Kanados čem
pioną Andersoną ir su juo atsi
stojo lygioj vietoj. Tačiau Ste
paitis taip puikiai jį užspaudė, 
kad tas tik laimingu būdu paga
vo remizą — lygiąsias.

Fabricius šįmet sužaidė silp
niau negu kitais metais — laimė
jo prieš YMCA žaidėją, bet pra
laimėjo prieš estą ir ukrainietį. 
Pąškauskas parodė puikų žaidi
mą ir ypač buvo geras kombi
natorius baigminėse pozicijose— 
iš keturių laimėjo tris partijas. 
Sirutis neblogai sužaidė prieš 
YMCA ir vokiečių klubo žaidė
jus, tačiau per neapdairumą 
prakišo baigmėje jau laimėtas 
partijas prieš ukrainiečių ir estų 
žaidėjus. Tarvydas težaidė tik 
vieną partiją prieš vokiečių klu
bą ir, nepriėmęs siūlomo remi- 
zo. pralaimėjo.

Varžybos vyko Lietuvių Na
muose, kur nemokamai buvo 
gauta patalpos ir malonus patar
navimas.

B komanda užpereitą sekma
dienį sužaidė lygiomis su vokie
čių komandą-,- Taškus laimėjo; 
Ramanauskas — 0, Genčius — 
0, Sinika — 1, Ciplijauskas — 
Vz, Petrauskas — 1 ir Abromai
tis — ¥2.

ADAMONIS & BUDRIŪNAS

Dabar geriausias laikas investuoti į žemę

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

Didžiausias žemės pasirinkimas — sklypai, subdivizijos. 
Namų iškeitimas.

NARIAI: Montreal Real . Estate Board, 
Corporation of Real Estate Brokers of the Province of Quebec.

PATVIRTINTI: Insurance Brokers Association of the province of Quebec, 
Government of the province of Quebec.

DISTRICT ESTATE BROKERS

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

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

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

J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

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

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

J. STANIONIS, 
narys Radio Electronic Technicians Association.

115 MONTROSE AVE. TELEF. LE. 1-5142

— Ateinantį sekmadienį, va
sario 3 d. 3 vai., Lietuvių Na
muose šaukiamas visuotinis Vy
čio šachmatininkų susirinkimas.

Auškos žinios
Šį sekmadienį laukiam svečių 

krepšininkų iš Rochester!©.
Praėjusio sekmadienio B-C ly

gos rungtynėse latviai pralai
mėjo prieš Trotters ir Aušra — 
prieš Mustangs 107:77.

Praėjusį pirmadienį, draugiš
kose rungtynėse, Aušra nugalė
jo latvius 81:70.

Šį antradienį Aušros vyrai žai
džia draugiškas rungtynes su 
Tridens j r. ir Aušros jauniai — 
su West End YMCA

T and D stalo teniso turnyre 
III-je divizijoje Aušra išsikovo
jo II ir III vietą vieneto žaidime 
ir I vietą dvęjeto, IV-je divizijo
je: II vietą vieneto žaidime ir 
I vietą dvejeto. T and D lygos 
rungtynėse Aušra nugalėjo vo
kiečius 16:5. T. P.

WINDSOR, Ont
IV-sios KANADOS LIET. DIENOS — 
KANADOS IR JAV LIET. SUSIARTI
NIMO ŠVENTĖS, JVYKUSIOS 1956 

M. RUGSĖJO 1-3 D. WINDSORE 
APYSKAITA

Pajamos:
1. Šeštadienio ir pirmadienio

pobūviai .... ................$1.858,35
2. Įėjimas į koncertą ............ 1.788,00
3. Skelbimai leidinyje ............ 398,70
4. Už parduotus leidinius .. .. 53^55
5. Loter. pelnos šešt. pobūvy 117,97
6. Dalis bažnytinės rinkliavos 100,00
7. Įėjimas į sporto varžybas 21,60
8. Auka iš "Molson" ai. brav. 15,00

Iš viso $4.353,17 
Išlaidos:

1. LD leidinio spausdinimas .$1.001,80
2. Meninės pajėgos:

Toronto LChorui /"Varpas" 935,72 
Sol Verikaičiui ................... 155,00
Toronto taut šokių grupei 100,00
Clevelando taut. š. grupei 50,00
Detroito tout. šok. grupei 25,00

*3. Koncertui Salė ir patarnav. 380,00
4. Šventės paruošimo išlaidos:

spuasdinimas blankų, prog
ramų, ir kt. .................. 126,25
susisiekimo ir kelionės išl. 121,28
fotograf. spaud. ir archyvui 36,50
pašto, susirašinėjimo, telef. 59,10
salės nuomą susirinkimui.5,00

5. LD iškilm. pietūs ir vaišės 194,28
6. Kurso skirtumas JAV dol. 39,28
7. Dailės parodos reng. išl..... 77,80
8. Gėlių vainikas prie pamink

lo žuvusiems .................... 15,00
9. Taurė sportininkams ........ 8,50

Iš viso $3.331,01
Pelnas $1.022,16 

kas, pirmininkas.
P. Januška, iždininkas.

Padėka

Mann & Martel
' -B-e ▲ 1 VA >

1199 Bloor St. W.r Toronto. Tel. LE. 4-8481

2. Sudarome labai geromis sąlygomis paskolas iš bankų.
$5.500 įmokėti, atskiras, raupuotų 

plytų, 6 kambarių namas, kvadra
tinis planas, vandeniu alyva Šil
domos, dvi modernios virtuvės, 
privatus įvažiavimas, garažas. 
Jone ir Bloor rajone.

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

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

$13.800. 6 kambarių mūrinis, ne
pereinami kambariai, alyva apšil- 
dom as, 2virtuvės, dvigubos 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. MIČIŪNAS 

Tetef. LE. 4-8481

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

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

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

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

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

SkambLnti 
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!

CROWFORD ST. - COLLEGE, 
$1.800 įmokėti, 8 kambarių mū
rinis namas, išilginis plonas, 2 vir
tuves, kietmedžio grindys, alyva 
šildomas.

DELAWARE - BLOOR,
$3.000 įmokėti, 6 kambarių mū
rinis namas, išilginis plonas, 2 vir
tuvės, alyva šildomos, vieta ga
ražui, švarus viduje.

WINDERMERE - BLOOR,
$5.500 įmokėti, 7 kambarių atski
ros mūrinis namas, kvadratinis 
plonas, 2 mod. virtuves, alyva šil
domos, garažas.

JANE - BLOOR,
$5.500 įmokėti, 6 kambarių atski
ras mūrinis namas, kvodrat. plo
nas, 2 virtuvės, mod. vonia, van
deniu alyva šildomos, garažas su 
privačiu įvažiavimu.

CONSTANCE AVE.-RONCESVALLES, 
$7.000 įmokėti, 10 kambarių, at
skiras mūrinis narnos, kvadratinis 
plonos, 2 virtuvės, 2 vonios, van
deniu alyva šildomas, dvigubos ga
ražas.

RUSHOLME RD. - BLOOR,
$7.000 Įmokėti, 14 kambarių, at
skiros mūrinis namas, 3-jų atskirų 
butų. 3 vonios, 3 virtuvės, vande
niu šildomos, privatus įvažiovmos 
didžiulis kiemas, tur būti parduo
tas.

P. Kerberis
Biznio telef.: LE. 1-2471, 

Buto tel.: LE. 5-15S4.

$3.000 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
pusiau atskiros namas, 2 virtuvės, 
alyva šildomas, vieta garažui. Con
cord - Hollom.

$4.000 įmokėti, 10 kambarių mūri
nis namas su 2 garažais ir priva
čiu įvažiavimu, 2 modernios virtu
vės, vandeniu alyva šildomos. Ho
ward Pork - Roncesvalles rajone.

$5.000 įmokėti, 6 kambarių atski
ras mūro namas su garažu, alyva 
šildomos. Bloor - Jone rajone. Pil
na kaina $16.500. '

$6.000 įmokėti, 9 kambarių atskiras 
mūrinis namas su vieta 2 gara
žams, vandeniu alyva Šildomas. 
Bloor - Havelock rajone.

$7.000 įmokėti, 9 kambarių mūrinis 
atskiros namas su garažu, 3 vir
tuvės, vandeniu alyva šldomos. 
Gorden - High Park rajone.

$12.000 įmokėti, naujos tripleksas iš 
14 kambarių, arti susisiekimo. St. 
Cloir - Oakwood rajone.

B. Sakalauskas
LE. 1-2471 arba

nomy LE. 6-1410.

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 
čia pat galima užsisakyti laivams matarus bei įvairius medžioklinius {autuvus.

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
PARDUODU IR STATAU NAUJAS KROSNIS, 

OILBURNERIUS IR GAZBURNERIUS. 
Duodu išsimokėjimui iki dviejų metų.

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

Pranešu savo naująjį adresą:

999 College St Toronto. Tel. LE. 4-6123
ANT. JUOZ AP AITIS.

Skelbdami IV-sios Kanados Lietuvių 
Dienos — Kanados ir JAV Lietlivių Su- 
siartinimo Šventės apyskaitą, jaučiame 
pareigą tarti širdingą padėką Kanados 
Sveikatos ir Gerbūvio Ministeriui P. 
Martin už pasakytą reikšminga kalbą 
ir pareikštus sveikinimus, Windsoro Mies 
to Burmistrui M. Patrick už viešai pa
skelbta Lietuvių Dieną ir parodytą dide
li palankumą lietuviams, JAV Lietuvių 
Bendruomenės Centro Valdybai ir Ka
nados Lietuvių Bendruomenės Krašto 
Valdybai už malonų bendradarbiavimą, 
JAV Liet. Bendr. Centro Valdybos Pir
mininkui S. Barzdukui ir KLB Kr. Val
dybos Pirmininkui B. Sakalauskui už pa
rodytą didelį dėmesį, rūpestį ir sveiki-'" 
nimuš, JAV Liet. Bendr. Detroito Apylin
kės Valdybai ir ypatingai valdybos pir
mininkui V. Kutkui už suteiktą didžiulę 
parama ir glaudų kaimynišką bendradar
biavimą, kuris įgalino IV-ta Kanados 
Lietuvių Dieno pravesti tikrai Kanados 
ir JAV lietuvių susiartinimo ženkle.

Didžiai dėkojame Lietuvos Laisvės Ko
miteto Pirmininkui Ministeriui V. Sidzi
kauskui už rezoliucijų paruošimą, atsi
lankymo, pasakytą kalbą ir sveikinimus, 
Lietuvos Gen. Konsului Kanadoje Min. 
V. Gyliui, Vyr. Liet. Išlaisvinimo Kom. 
Pirmininkui J. Matulioniui, Lietuvos Ne- 
prikl. Talkos Pirmininkui V. Rasteniui 
už atsilankymą, pasakytas kolbas ir svei
kinimus.

Nuoširdi padėka J.E. Vysk. V. Briz
giai už atlaikymą iškilmingų pamaldų 
lietuviams katalikams ir už sveikinimus, 
kun. Dagiliui ir kun. Kemėžiui už talki
ninkavimą bažnyčioje ir Dr. kun. M. Ka
voliai už atlaikymą iškilmingų pamaldų 
lietuviams evangelikams.

Gili padėka Willistead Meno Galeri
jos ir Carnegie bibliotekos vadovybėms 
už patalpas dailės, tautodailės ir spau
dos parodoms, Lietuvių Dailės Institutui 
ir ypatingai jo pirmininkams dąil, T. 
Valiui ir dail. A. Valeškai už visas orga
nizacines pastangas ir visiems dailinin
kams malonėjusiems išstatyti savo kūri
nius rengtoje parodoje.

Toronto Lietuvių Chorui Varpos, sol. 
V.Verikaičiui, Toronto Lietuvių Tautinių 
Šokių Grupei, Clevelando Lietuvių Tauti
nių Šokių Grupei Grandinėlė ir Detroito 
Lietuvių Tautinių šokių Grupei už daly
vavimą koncertinėje programoje ir Ha
miltono Lietuvių Orkestrui Aidas už gro
jimą šokiams tariame nuoširdų ačiū.

Didelis ačiū Detroito Lietuvių Sporto 
Klubui Kovas, VI-jų Šiaurės Amerikos 
Lietuvių Sportinių Žaidynių II-jo rato 
varžybų rengėjui už malonų bendradar
biavimą ir Lietuvių Skautų Sąjungai už 
talkininkavimą.

Lietuvių Dienos — Susiartinimo Šven
tes rengimas buvo plačiai atžymėtas 
spaudos puslapiuose. Reiškiame didelę 
padėką A. Astasaičiui, A. Banioniui, 
K. Baronui, S. Garliauskui, A. Mastei- 
kiui, A. Mingėlai, V. Paužai, K. Priel- 
gouskui, K. Rekašiui, S. Šimoliūnui, E. 
šulaičiui ir visiems kitiems aprašiusiems 
rugsėjo 1-3 d.d. įvykius Windsoro mies
te. Tuo pačiu dėkojame ir visiems Lietu
viu Dienos— Susiartinimo Šventės Leidi- 
n iobendroda rbiams.

Dėkingi esame ir Dirvos, Draugo, Ke
leivio, Laisvosios Lietuvos, Lietuvių Die
nų, Naujienų, Nepriklausomos Lietuvos, 
Tėviškės Žiburių, Užuolankos, Vienybės 
ir Windsor Daily Star redakcijoms už tal
pinimą straipsnių ir foto nuotraukų.

Jaučiame malonią pareigą padėkoti 
taipogi ir CBE radijo stoties pareigūnui 
J. Jeannette ir Windsor Daily Star re
dakcijos nariui . Gardiner už garsinimą 
šventės konadiškos visuomenės tarpe.

Pagaliau dėkojame visiems už žodi
nius ir raštiškuš Sveikinimus bei linkė
jimus, visiems talkininkavusiems ir vi
siems svečioms už gausų atsilankymą.

Šventės Rengimo Komtetos.

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

Vyru ir moterų rūbu siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS

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

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

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

Tarp Dovercourt Rd. ir Lisgar.

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

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

Savininkai ZALECKIAI
Telefonas HA. 1623.

Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas.

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

krosnys garantuotos 3 mėtoms.

Pįrkitc geriausius — pirkite 

McCLARY.

4F

Lietuvių Boldų 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 wr kt Lovos baltiniai.

ATSKIRŲ MEDŽIAGOS GABALŲ UŽ PIGIĄ 
KAINĄ PASIRINKIMAS.

ŽEMIAUSIOS KAINOS TORONTE.
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x REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

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

Naudinga dovana
nuo1

i

MONTREAL, Que.
| Montrealio liet organizacijas' bos reikalingi tie, kįirie neša 20- 

Šalpos vajus likusiems Vokie-1 jo amžiaus vergų stovyklose re
tojoje ir Sibiro stovyklose lai- •
komiems pagelbėti tęsiamas.

Turime liūdną faktą konsta
tuoti, kad labai mažas skaičius 
organizacijų į mūsų ankstyves
nį atsišaukimą atsiliepė. Vargo 
mokyklas parėmė tik Lietuvių 
Katalikių D-ja $30 ir Kanados 
Lietuvių Tarybos Centro prezi
diumas $15 “Sibiro” fondan.

Prašome visas Montrealio or
ganizacijas atsiminti, kad mūsų 
laukia sunkus uždavinys, turi
me sukelti daugiau, nei seniau. 
Ypač yra reikalingas vad. “Sibi
ro fondas”. Iš šio fondo yra šel
piami vaistais, standartiniais pa- 
kietais ir kitomis, kokios tik pa
sitaiko, priemonėmis, tautiečiai 
esantieji ištrėmime tolimuose 
rytuose ir laikomi koncentraci
jos lageriuose. BALFe jau yra 
virš 400 tokių pavardžių.. Jie 
skubiausiai reikalingi paramos. 
Tam tikslui mes lėšų, praktiš
kai, kaip ir neturime. Apeliuo
jame į visas Montrealyje vei
kiančias organizacijas. Prašome 
šį klausimą su Visu rimtumu 
spręsti savo x artimiausiame su
sirinkime.

Padėki me vargo mokykloms, 
padėkiine likusiems Vokietijoje, 
bet ypatingos ir skubios pagal-

ŠALPA VISŲ DARBAS
"Aš jsokau tau, kad atgniauž
tam savo ranką savo stokojan
čiom ir neturtingam broliui".

/5 Mozės, 15, II/.

Šalpa yra visų, be jokios išim
ties, uždavinys. Sušelpti tautietį 
nelaimės ištiktą yra pareiga vi
sų tautiečių. Kažkurios tautinės 
bendruomenės šioje srityje yra 
tikrai pavyzdingai susitvarkiu
sios. Visame pasaulyie šalpos 
darbe pirmauja žydai. Bet ir ki
tos tautybės dirba. JAV vai-, 
džios organai yra patvirtinę, kad 

atsa-

šiai susitvarkę šalpos' srityje, at
seit, pralenkę ir žydų bendruo
menę. Tai ne mandagus pagyri
mas, bet realus faktas. Vos tik 
karo audra įsisiūbavo, lietuviai 
įsteigė atitinkamą organizaciją, 
BALFą ir šalpai savųjų brolių 
surinko didžiules sumas pinigu 
ir visokių gerybių. Buvusieji 
tremtyje visi yra pasinaudoję 
daugiau ar mažiau šios organi
zacijos gėrybėmis.

Atrodo, kad tolimesniam šal
pos darbui mūsų tautiečiai, at
vykę po II-jo karo, turėtų būti 
jautresni už karo audros ma
žiau paliestus brolius. Deja, vyk
dant metai iš metų rinkliavą, ir 
tik viena kartą metuose, patiria
ma priešingų reiškinių, išgirsta
ma nepagrįstų kaltinimų, užme
timu bei atsikalbinėjimų.

1. Prikišama, kad aukos esą 
netiksliai paskirtomos.

2. “Ateik kitą kartą” — 
kema rinkėjui.

3. Siunčiu siuntinius Lietuvon, 
Sibiran ir panašiai.

Ar visa tai kuo nors pagrįsta?
Jei yra lėšų trūkumas, tai aiš

ku, ir parama negali patenkinti 
bent didžiąją dalį. Bet vistik su
rinktos lėšos buvo naudojamos 
tik būnai reikalingiems paramos 
asmenims. Tą patvirtino ’ir JAV 
valdžios pareigūnai, seką ir kont 
roliuoją mūsų šalpos darbą ne 
tik čia. bet ir anapus vandeny
no. Patį paskirstymo. darbą vie
toje, Vokietijoje, atlieka mūsų 
kolonijos pačios, per savo išrink
tus asmenis. Ar tie tautiečiai, 
kurie šitaip motyvuoja savo at
sisakymą, galėtų nurodyti bū-1 
dus, kaip tiksliau paskirstymo’ 
darbą atlikti?

“Ateikite kitą kartą”. Ar pa
galvojama, -kad rinkėjas dirba 
iš pasišventimo, kad jis paliko 
savus reikalus, savo šeimą, atsi
sakė poilsio ir vardan nelaimin
gojo brolio lengvina Tavo pa
reigą. Gali būti rimtų priežas
čių, bet tokie tautiečiai ir ne
prašo ateiti “kitą kartą”, bet sa
vo auką rinkėjui patys atsiun-

Margis Vaistinė 
408 RONCESVALLES AVĖ.

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

PERSIUNČIA M VAISTUS I LIETUVĄ IR I VISUS 
S.S.R.S. KRAŠTUS.

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

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

težius. Siųskime savo auką Šal
pos Komiteto iždininkui P. Ki- 

‘zerskiul Galite, kam patogiau, 
įnešti ir tiesiog į bankelio “Li
tas” kasą, Šalpos K-to sąskaiton, 
o tel. painformuoti k-to iždinin
ką. Jo adresas: Petras Kizerskis, 
1058 6th Ave., Verdun, tel. PO. 
6-1657. Šalpos K-tas.

i _ •
Montrealio lietuviai!

Šalpos Komitetas savo pradė
tą vajų tęsia. Jis bus tęsiamas 
tel, kol aplankysime Jus. Todėl 
nuoširdžiai kviečiame visus mū
sų darbą palengvinti. Kas gyve
nate toliau, ką aplenkė rinkėjai, 
pas ką dar neatėjo rinkėjai, iš
tieskite savo ranką patys, pa
lengvinkite mūsų darbą. Siuski
te savo aukas Montrealio Šalpos 
Komitetui.

Nelikite kurti šiam mūsų krei 
pimuisi. Išgirskite ir siųskite sa
vo auką šiandien. Ji mums yra 
skubiai reikalinga, kad galėtu
me sukelti didesnę sumą arti
miausiomis dienomis ir pagel
bėti vargstantiems. Aukokite, 
kiek kas išgalite. Mums brangus 
kiekvienas centas. Aukokit šian
dien, kad rytoj nebūtų jau 
vėlu. Pr. Šimelaitis,

Montrealio Šalpos K-tas,

čiene. Išviso $11.

kot: po $2: J, Skučas, S. Laimikienė, B. 
Makauskienė, K. Mickus, P. Peleckas, 
$1.25 8. Botyrienė. Po $1: B. Paulaus
kaitė, A. Mališauskienė, V. Paulius, J. 

nėr Mozuraitis, S. Mozuraitis, 6. Milius, E. 
I Mackevičiūtė, P. Botyrius, J. čielta, I. 
; Žemaitis, Ona Jasiūnas, K. Mikėnas, J. 
[Streh'enė ir vienas neišskaitomas. Išviso 
$24.25.

Auką I. Nr. 10, rink. X.: j 
Gerchardas, Vyt. Murauskas ir K. Puo- 
zėhaitė. Viso $3.

Auką I. Nr. 11, rink. V. Kudžma: po 
$2: Vyt. Kudžma, K. Astravas; po $1: 
J. Gabrusevičius, A. Kudžma ir Otto 
Čerkus. Išviso $7. '

Auką I. Nr. 12, rink. Julius Trumpo: 
po $1: J. Stumbro, A. Gačionis, Iz. Pa
tapąs, Ad. Ramanauskas, V. Milius, V. 
Lietuvninkas ir Bronius Kulicks. Viso $7.

Auką L Nr. 13, rink. Jonas Dolmon- 
tos: $5 Br. Mozūras; $3 Domas Norke- 
fiūnąs; po $2: Vincas Piečaitis, P. Stri- 
mienė, V. Nomeika, P. Juškevičienė, 
T. Čipkienė, St. Damkic, J .Alionis, K. 
Gegžnas, J. Ragaišis, M. Norgėlas, Juo
zas Gražys, Jonas Dalmontas; po $1: J. 
Trumpa, Antanas 'Gražys, A. Jurgutis, 
J.. Vaitkutis, J. Barčiouskas, Br. oJuge- 
4is; po 50c: Girdauskas, Antanas Navic
kas, K. Žiž.ūnas ir A. Sakalas. Viso $40.

Auką I. Nr. 14, rink. J. Valiulis: $3 
J. Valiulis; $2 A. Dasys, 1$ P. Piečaitis. 
Viso $6.

Auką L Nr. 1, rink. P. Beleckas: po 
$5: P. Beleckas 
$2.50 N. Šliogeris, 
F . Z____ _ . ...
po $1: Br. Rinkevičius, K .Kilikevičius, 
P. Brikis, St. Jankauskas, J. Burcikas ir 
B. Tamusaitis. Viso $26.50.

Auką I. Nr. 2, rink. Iz Gorys: $5 P. 
Markauskas; > po $2: A. Gaurys, A. Pta- 

. . • . . v šinškai, P. Kerevičius, F. Jurgutavičius,
kušlųjų atžvilgiu, pagalvokime, VI. Škuda, Tauterienė, P. Alekna ir Iz. 
ką turime daryti, kad neišpildy-j Vazoiinskienė; po $1: G. Šimkus, P. Gir
tos pareigos nuostoli greičiau • džius, A. Macelienė, Styrienė, Vizgirda,

čia. Būtų gerai, kad nors vienas 
:š tokių, nors vieną vakarą porą 
valandų pašvęstu rinkėjo'parei
goms. O kaip tada jis toki pasi
šventėlį atjaustų.

Atsisakyme todėl, kad siunčia 
Sibiran ar Lietuvon siuntinius 
yra ir logikos. Siuntiniai bran
giai kainuoja. Juos siunčiame sa: 
ve artimiems giminėms. Bet 
pareiga šelpti savuosius būtų ne 
pilna, jei ji atpalaiduotų mus 
nuo bendrųjų pareigų, išplau- 

ginio~ir tautinio žmogaus užda
vinio šioje žemėje. Ar daug rei
kėjo, kad ir mes būtume ten, 
kur šimtai tūkstančių mūsų tau
tiečių neša vergijos pančius? Ar 
daug reikėjo, kad mes galėtume 
likti tremtyje, kaip tie nelaimin
gieji 7.000 mūsų brolių likusių 
sugriuvusiuose barakuose Vo
kietijoje? Rimtai pasvarstykime 
ir patikrinkime savo sąžinę li- 

padengtume.
Kad ir kažin kiek siuntinių 

siunčiąs, bet per metus vieną 
antrą doleri bendriesiems šalpos 
reikalams paaukoti tikrai gali. 
Jei kas to daryti nenori, atsikal
binėja, tikrai jo motyvai nėra 
tik siuntinių siuntimas. Čia yra 
gilesnis klausimas, surištas su 
neatjautimu nelaiminsesnioio ir 
pamiršimu labai netolimas pra
eities.

Mieli Montrealio lietuviai, dar 
kartą kviečiame Jus visus be 
jokių skirtumų šalpos’ darban 
įsijungti. Sunku surasti rinkė
jus, sunku išprašyti auką, bet 
patys eikime talkon, prisidėki
me, kuo kas galime. Atsisaky
mus palikę šalyje, rimtai pagal
vokime ir savo pareigą atliki
me. Paaukokime vykdomam šal
pos vajui pagal savo išgales.

P. Šimelaitis
Šalpos K-to pirmininkas.

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Domą Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

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

Naudinga dovana Sunkus skaitymas
Tėvelis prie Kalėdų eglutės —Pone daktare, man 

; randa dovahą taupomąją dėžu- skaitymo skauda galvą.
tę. — Gal skaitai kieto turinio

— Ar tai tavo dovana man,1 knygas, įtempiančias nervus?
I — Ne! Daugiausia paprastus 
i re manus, bet po kiekvieno pus
lapio išgeriu po gerą kaušą kon
jako ...

•
Tarp draugių

— Manasis, už kurio tekėsiu, 
tuA būti turtingas kaip milijo
nierius, grakštus kaip tigras, 
tvirtas kaip liūtas... ir, — pri
dėjo draugė, — durnas kaip asi-

Jonuk? — klausia jis.
.— Taip, tėveli. Tu galėsi tau

pyti man dviračiui nupirkti...
Gamtos prajovai

Du draugai pasakoja apie vi
sokius gamtos prajovus.

— Man teko matyti, — sako 
vienas, — žaibus įlekiant pro at
virą langą, apsukant ratą ir pro 
duris vėl išlekiant.-

— Juokai! — pastebi antras.— 
Man teko matyti, kad žaibai at
vėrė duris, atidarinėjo langus, 
bet užčiaupė uošvės burną.

MONTREALIO ŠALPOS KOMITETO 
PADĖKA !

Vos pradėjus šlopos vojų, Šolpos Ko- i 
mitetui prisiuntė:

Pd $10: Kun. Jokūbaitis, kun. dr. J. 
Kubilius, St. ir J. Kęsgailos, M. ir J 
Juodyiršiai, Kazys Lukas;

$6: Irena Lukoševičienė;
Po $5: X, A. Žilėnas, O .Bieliūnaitė, 

Pr. Poukštoitis, G. Rukšėnai ir Bronius 
Motuzas /vietoje šventinių sveikinimų/;

$2 Jonas Stonkus iš Saskatchewono.
Stos aukos įneštos į "Sibiro Fondą".
Vykdant šolpos vajų šiais metais au

kojo:’
Auką lapas Nr. 7, rinkėja B. Vilčins-

klėnė: $3 B. Vilčinskienė, po $1: Julius; ,
Ascila, Aldona Paukšta i tienė, M. Gapu- i Paieškojimai 
tytė, Pr. Goputis, Br. Bernotas, rnuz. K. I . , . . . .
Smilgevičius, V. Bilevičius ir A. Bilevi- Šeštoko JUOZO, S. Jono, pries ■

* karą gyvenusio Kanadoje, ieško 1
Auką bpas Nr .8, rink. Petras Pelec- sesuo Aleksienė. Atsiliepti: Vy- 

tūnas, 91 Fern Avė., Toronto.
Antano Dagio, kil- iš Svėdasų 

v., Daujočių km., ieško seserys 
Lietuvoje. Kreiptis: Gikis F., 481 
Beatrice St., Toronto, Ont.

Edvardo Sabaliausko, gyvenu- 
~|sio prieš 4 metus Anglijoj, Man-1 

po $1: E.! chesteryje, ieško Sabaliauskienė ! 
_ IZ D. » .V T . _ _ V- ____ . • _ _ 1 _ • •iš Lietuvos. Jį patį arba apie jį 

žinančius prašome atsiliepti 
šiuo adresu: Jonas Steiblys, 113 
Wentworth St. So., Hamilton, 
Ont., Canada.

Juozo Jackūno, s. Motiejaus, 
apie 1949 m. gyvenusio Hamilto
ne, ieško giminės Lietuvoje, At
siliepti: R. C., 31 Delaware Avė.. 
Toronto, Ont.

Marytės Pažemeckaitės sesuo, 
dirbanti^ligcninėje, Toronte, pra 
šema atsiliepti: Elena, tel. RO. 
6-7085. Skambinti po 6 vai. vak.

Per vokiečių Raudonąjį Kry
žių ieškoma Liudovika Motuzie
nė (Motusas), gim. 1898 m. Win- 
dau, Latvijoje. Paskutinė gyve
namoji vieta": Rumofrd, USA.

________  r_ Pranešti, jei kas žino, ELTAI.
ir vi. Jonušousko*s; i ELTA prašo pranešti, jei kas

; po $2: V. Gavelis, < |urj žinių apie Albina Grabliaus- 
Pr. Bulko, Jz Krujelskis Pov. Rozmo; j Stasio sūnų, gim". 1928. I. 9, 

Marijampolėje. 1944. VIII. 9 jis i 
buvo paimtas ties K. Naumies- Į 
Čiu ir išvežtas į Rytprūsius kąsti 
apkasų.

BALFo centras yra prašomas 
paieškoti sekančių asmenų:

Vincas Šapauskas, s. Vinco, 
gim .1901 m., Šakių apskr., 

Razvičkas Sergiejus, gyv. Vil
kaviškio apskr.,

Vilimaitis Juozas, gim. Griš
kabūdžio valse.,

Kostas Ivanovas, apie 45 m., 
kilęs nuo Rokiškio,

Juozas ir Bronius Siliūnai ir 
Eugenija Siliūnaitė, vaikai Vin
co, kilę iš Kražių valse., gyv. 
Argentinoje,

Šalvaitis Jonas, s. Juozo, išvy
kęs iš Lietuvos 1911 m., 

Rudinskienė Ona, d. Juozo, iš: 
vykusi iš Lietuvos 1922 m., gyv. 
Čikagoje.

Patys ieškomieji arba apie 
juos žinantieji prašomi atsiliep
ti šiuoadresu: B ALF, 105 Grand 
St, Brooklyn 11, N.Y., USA.

F. Vizgirda, A. Matulis, P. Miškinis, K. 
Kiaušas ir D. Linkonas, 45c Jeseckas. i 
Viso $31,45.

Auką I. Nr. 3, rink. Herta Šulmistrai' 
♦ė: $3 Otto Kazys; po $2: Herta Šulmist- 
raitė, Mykolas Šulmistras, K. Leipus, G. 
Rukšėnas, J. Adomaitis, S. Vaišvilienė, 
Montvilienė ir Ono Stankūnaitė; po $1: 
St. Sibitis, O. Solalytė ir P. Rozanos. Vi
so $22.

Auką I. Nr. 4, rink. Iz. Gorys: $3 
Siniai; po $2: Kuzma ir A. Stasaitienė; 
$1.55 izd. Gorys; po $1: Jonas Gorys, 
A. Vilimas, M. Šimkus, J. Leknickos, A. 
Pranevičius, J. Gaurys, Sirevičius, J. Va- 
lančiūnas, Romos Valento. Viso $18.05.

Visiems aukojusiems ir rinkėjams 
nuoširdi padėka. Aukų vajus tęsiamas. 
Prašome visus tautiečius, ypač gyvenan
čius už Montrealio ribų ir kituose Que
bec© provincijos miestuose, savo metinę 
aukę mums prisiųsti. Dar karto nuošir
džiai dėkojame.

Montrealio Šalpos Komitetas.

DŪDA GENERAL 
INSURANCE

42 EVELYN AVE.

RO. 9-4612

Veikia 24 valandos.

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

TELEVIZIJOS I LIETUVA

RADIO APARATUS
Aparatai paimami ir grąžinami į na
mus veltui. Darbas ir dalys garo n-

Skambinti telef. LE. 1-1602.
Į................... mm ■ . I II .1.10 .............

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.
Visi elektros darbai atliekami 

greitai ir prieinamomis 
kainomis.

V. JUŠKEVIČIUS.
Licenced master electrician.

251 LAUDER AVENUE 
Telef. LE. 5-7714 

» Toronto

TĖVIŠKES ŽIBURIAI 7 PUSL.

Vaistinėj
—Mano .plaukai smarkiai krin ’ 

ta. Gal galit tam reikalui ką su- j 
rasti?

— Tuoj pat bus dėžutė, į ku- 
’ rią tikriausiai jūsų plaukai tilps.

Nesupranta juokų
i -^Tamsta esi uošvės kaltina
mas, kad ją nustūmęs laiptais j

■ žemyn ir atsakingas už tris jos 
sulaužytus šonkaulius.

— Pone teisėjau, aš galiu tik, 
pareikšti, kad mano uošvė yra: 
tokio tipo moteriškė, kuri viską - 
ima rimtai ir nesupranta ma- i 
žiausių nekaltų juokelių. i

LIETUVIS

BATSIUVIS
1050 DUNDAS ST. /prie Crawford/

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

• 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 iš Kanados ir JAV.
• Geras ir skubus patarnavimas.
• Visi siuntiniai apdrausti ir garantuoti.
• BE MUITO SIUNTINIAI GIMINĖMS LENKIJOJE.

MAZAR TRADING 00
852 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TEL EM. 3-5520

Dr. M. MATTIS
- SAURAZIENĖ 

Gydytoja ir chirurgė
Vidaus ligos, moterų ligos, ir 

gimdymo pagalba.
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

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
ROOM 503

/kampas Bay & Richmond/
TELEFONAI:

įstaigos:
EM. 2-2585.

Namų:
ST. 8-5088.

W. A LENCKI, B.A., L.L.B.
Į Teisininkas —
I Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

snniiJiijjmuiu anOTui ■mnuiRiiiakifflvnaaiMBakMMnuames i

Kanados Lietuviu Bendruomenės 
Britu Kolumbijos

Apylinkės Valdybos 
Raštinė

ir Valdybos Pirmininkas 
Advokatas ir Notaras

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

709 Dunsmuir /Street,
Vancouver I, B.C., Canada- 
.Telefonas: Pacific 4511.

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 savus!
Auto mašinų mechaniniai darbai, su
lankstymai ir dažymas atliekami kva
lifikuotų mechanikų greitai ir sąži
ningai .

Duffer i n 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. amž., tarpininkavimas 

veltui.

■■ ! I! > H

Dr. S. GOLAB
Moterą vMaue ligos, cMrergijo 

Rentgenas, Bektrokardiogr«H|o
1852 BLOOR ST. W„ TORONTO 

/Pacific sustojimas/ 
Tel. RO. 6-5773

Darbo valandos: 2-4 ir 6.30-8 v. v. 
■ii...;■ r ■> ii*i—. ,i — - ..iiii.,
II in II . M!.—

Dr A. M. GERULAIT1ENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

51 Linsmore Cresc., Toronto 
/prie pat Danforth Ave./ 

Tel. GE. 9927
Priima: 2-7 vol., šeštodienniais 9-2.

Dr. V. Sadauskienė
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).

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W.

(prie Dufferin)
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
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 vai. vak.; trečiadie
niais ir šeštadieniais 1 1-3 vai. p.p 

Kitu laiku pagal susitarimą.

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

(tarp Gladstone ir Rushclme Rd.)

Priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir 6.30-8, šeštadieniais 
1Q-12— Kabinetas-, uždarytas, 
trečiadieniais. Kittfr laiku pa
gal susitarimą.

Telefonas LE. 6-1794 
Toronto

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

245 BLOOR ST. WEST 
(kampas Bloor ir Huron gatvių)

TORONTO

WA. 3-2003

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

Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Zakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą

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

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

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

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras.
Kalba slavų kalbomis.

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

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas 
ANTANAS ČEPONIS 

Teitoa, patikrinu, prijungiu ar 
pentutuu:

europietiSkus ir vietinius radijo opora- 
tus, patefonus, visų paskirčių outomo- 
rn. Kintamos ar tiesioginės srovės 

motorus.
Be to, opimu namus pilnom instalia
vimui ar pakeitimui srovės, duoda 

technijkus potorimus.
Skambinti telef. LE. 3.1 MO 

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

STANLEY SHOE STORE
Augičiousios rūSiės moterų, vaikų k 
vyrą botai, normalaus dydžio ir platūs 

EE—EEE
1438 Dundas St W. Toronto

_ -r

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

Gydytojas ir chirurgas 
Priėmimo valandos; 10-12 va«, 2 - 

t 4.30 vol. ir 7-9 vol. vok.
604 BATHURST ’TREET

Toronto
Telefonas LE. 3-4323

• - ■ ■ ■ - ■ .. • ■ - .. ............ .....

Dr. L. SIMON
Odes ir veneros ligą specialiste*. 

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

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

pagal susitarimų.
Tel. WA. 1-6614 arba WA. 2-801S

Dr. K. Žymantienė!
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

1393 DUNDAS ST. WEST 
Toronto

(tarp Gladstone ir Rusholme)

Priima ligonius 
iŠ anksto susitarus.

Telefonas LE. 4-6851 į

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligą specialistas, 

X RAY (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

ir '7-' 
chirurgas j

Priėmimo valandos 2-3 ir 
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 Dagai susitarimą.

Telef. EM. 8-9822 s. -

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

Patikrino akis ir pritaiko akinius, 
\ jei reikalinga

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

(at Dundas)

, AKIU SPECIALISTAS

L LUNSKY, R.O.

Pritaiko akiniefs visiems akių defek- 
arm. tttiria akių nervus, kuri* daž 

na i sukelia gri-’vos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomis.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA - 

BEJNAR, R.O.
WIKT0RIA 

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVĖ.

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

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

......... ................ ......... ........................

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT 
' &

SEGUIN
Advokatai — Notarai

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

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

Nauja lietuviška įstaiga 
International 

Service Bureau 
91 Roncesvalles Avė., Toronto 

Įstaigos direktorius 
A. LIPDŽIUS, 

Advokatas iš Lietuvos * Trem
tinių Reikalams Teisių 

Patarėjas. 
Bendradarbis — 

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

vietos Advokatas, Notaras. 
Statybos Inžinierius. 

Kreipdamiesi į šią Įstaiga Jūs 
galite sutvarkyti visus savo 

teisinius ir kitus reikalus.
— Telef. LE. 6-5613 ~
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Metinis ”TŽ” Spaudos Balius Prisikėlimo parapijos salėje. 
<t . * Pradžia 7.30 vai. vak.

1957. L 31. - Nr. 5 (369)

Bilietai — $1.50. Gaunami “TŽ” administracijoje ir prie įėjimo 

Staliukai nerezervuojami, tad prašome nevėluoti.
Unksmę, 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 Verikaičhi; Gerk, gerk! — iš filmo Studentas princas, Rombergo; Senai begir
dėtą ir visų išsiilgtą “Baltos gėlės”, kartu su sol V. Ver įkaičiu, ir kt.

• . IBufetas su kietais ir 
ir minkštais gėrimais.

VISOS PONIOS IR PANELES PRIE ĮĖJIMO GAUS p. J. MARGIO 
DOVANELĘ. — — — LOTERIJOJE DAUG LAIMĖJIMŲ !

TORONTO, Cnt. ’’Žiburių” sp. b-vės

Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Vasario šešioliktoji, Lietu

vos Nepriklausomybės šventė, 
par. bažnyčioje iškilmingai ap
vaikščiojama sekmadienį, vasa
rio 17 d. 11 vai. iškilmingų pa
maldų metu giedos TLCh. “Var
pas”. Po pamaldų.par. salėje — 
bendra agapė.

— Šį penktadienį, pirmąjį va
sario mėnesį, vakarinės Mišios 
7.30 vai. v. Šį sekmadienį pa
mokslai kun. dr. J. Gutausko.

— KLK Moterų D-jos parap. 
skyriaus valdybos posėdyje nu
tarta organizuoti vaikų pabū- 
vius, įtraukiant į programos iš
pildymą pačius vaikus. Skyrius 
rūpinsis Vasario 16 agapės pa- 

' ruošimu ir specialia tai šventei 
taikoma programa. Skyriaus pa
rengimas numatytas vasario 23 
d. Valdyba pareiškė užuojautą 
skyriaus kasininkei V. Dalindie- 
nei, josios tėveliui, o Burdulie- 
nei, josios vyrui Sibire mirus.

— Dėkojama J. Vaseriui ir T. 
Normantui skoningai Išdažiu
siems talkos būdu naujai pasta
tytojo par priestato muzikos stu
dijos patalpas, naudojamas repe
ticijoms ir organizacijų susirin
kimams.

— Vietoj gėlių už a.a. Petro 
Navicko vėlę ponai Jakimavičiai 
užprašė pamaldas, kurios laiko
mos ši sekmadienį 12-vai.

— Už a.a. Marijos Baltrušai
tienės vėlę pamaldos šį sekma
dienį 11 vai.

— Pakrikštyta: Rimantas Juo
zas Žioba.

— Šią savaitę lankomos šios 
gatvės: Lynd, Salem, Westmore
land, Atkins, Hepburne, Have
lock, Delaware, Rusholme Rd. ir 
Shannon.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Sausio 26 d- parapijos atsto- 

. vų susirinkime buvo išrinktas 
naujas parapijos komitetas: Už
upis V., Guoba M., Pabedinskas 
A., Senkus F., Razgaitis P., Ge
nys J., Mickus J.. Petrauskas J., 
Leiberis J. Komiteto nariai se
kančiame susirinkime pasiskirs- 

• tys pareigomis. Parapijos atsto
vai iškėlė daug gražių minčių 
parapijos vėiklai palaikyti ir 
plėsti, kurios bus savu laiku įgy
vendintos.

— T. Rafaelis išvyko į St. Bo
naventure universitetą, kur pa
gilinęs studijas, dirbs pranciš
konų gimnazijoje. Sąryšyje su 
jo išvykimu turėta keletas jau
nimo ir jiems vadovaujančių 
grupių susirinkimų. Padėka Tė
veliui už nuoširdų ir rūpestingą 
darbą su jaunimu.

— Ši penktadienį Mišios 7 v.v. 
Švč- Jėzaus Širdies garbei. Šį 
šeštadienį pirmas mėnesio šeš
tadienis ir Grabnyčios. Prieš 8 
vai. Mišias bus šventinamos žva
kės, o po Mišių prie išstatyto 
Švenčiausio bus kalbamas Ro
žančius už pavergtų tautų išlais
vinimą ir Lietuvos laisvę. Visi 
Mėlynosios Armijos nariai pra
šomi eiti komunijos.

— Grabnyčių iškilmės nuke
liamos į šio sekmadienio 11 vai. 
pamaldas. Grabnyčių žvakės bus 
dalinamos šį sekmadienį prieš 
visas Mišias. Šv. Blažiejaus gerk 
lės palaiminimas šį sekmadienį 
po 9 ir 10 vai. Mišių.

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

— Šį sekmadienį 5 vai. p.p. 
bus rodomas muzikinis spalvo
tas filmas “Calamity Jane” su 
Doris Day ir Howard Keel. Be 
to, priedai vaikams-

— Ateinančią savaitę lankysi
me parapijiečius sekančiose gat
vėse: Indian Gr., Indian Rd. ir 
Indidan Rd. Cr.

Išleido iš Latvijos
Pereitą penktadienį Toronto 

dienraščiai pranešė, kad atvyko 
pirmasis imigrantas iš okupuo
tos Latvijos. Tai Anna Kalninš, 
61 metų amžiaus, kūri išleista 
vykti pas vyrą Karolį, kuris su 
sūnum, taip pat Karoliu, karui 
kilus 1939 m. buvę jūrininkai ir 
negalėję ar nenorėję grįžti.

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
ReMv pervežim,* T«ront« •» folinwmi* 
Histvncijemi,. ŠALDYTUVŲ perv«iim« 
•pccisHateL VitM hirtet «p-
dravstet. Vatineįem kat savaitę j M«rt- 
rmlį, landoM, Wmdtorp, 
NmA Bay, Sadbwy ir kStar.
30 DEWSON ST. - - TEL LE. 4-1403 

TORONTO

KNYGŲ MĖGĖJAMS 
PASKUTINĖ PROGA

Pertvarkant “TŽ” knygyno 
reikalus šį savaitgalį vykdomas 
paskutinis didelis knygų išpar
davimas labai sumažintomis 
kainomis — daugelis knygų net 
iki 50%.

Išpardavimas vykdomas:
I šį šeštadienį “TŽ” spaudos 

baliaus metu.
II šį sekmadienį pamaldų me

tu šv. Jono Kr. parapijos knygų 
kioske.

Virimo ir kepimo kursai 
organizuojami Liet. Kat. Mot. 
D-jos Prisikėlimo parapijos sky
riaus, prasidės vasario 7 d. No
rinčios užsirašyti ■ prašomos 
kreiptis į p. Murauskienę, tel. 
LE. J-6498 ir p. Kerševičienę, 
tel. LE. 6-2781. Skambinti vaka
rais. .

Socialdemokratų paskaita
Dr. Pranas Ancevičius, CCF 

Ethnic Council pirmininkas, va
sario 3 d., sekmadienį, 3 vai. p.p. 
Lietuvių Namuose, H-ram augš- 
te, Dundas - Ossington kampas, 
skaitys paskaitą: “Sovietų „impe
rijos griuvimas”.

Kviečiama lietuviška visuo
menė išklausyti pranešimo ir da
lyvauti diskusijose. Prelegentas 
yra plačiai susipažinęs su sovie
tų santvarka, ir šia teina jau yra 
kalbėjęs kitų tautybių susirinki
muose Toronte.

KL Soc--dem. Toronto sk.
Kurios tautybės buvo Kantas?
Numatytoje MLRSąjūdžio T. 

skyriaus paskaitų eilėj e vasario 
3 d., sekmadienį, 5 vai. p.p., To
ronto Lietuvių Namuose dr. M. 
Anysas skaitys paskaitą tema: 
Kurios tautybės buvo filosofas 
Imanuelis Kantas?

Paskaitoje bus nagrinėjami 
paskutiniai tyrinėjimo erzulta
tai apie Kanto šeimos kilmę, 
kartu atremiant prof- Mortense- 
hb iškeltąją dykumos teoriją 
Mažoioje ir Didžiojoje Lietuvo
je. Kadangi šis klausimas yra 
įdomus visiems- lietuviams, pra
šoma kuo skaitlingiau atsilan
kyti. ‘ MLRS skyriaus v-ba.

Žurnalas “Moteris” išeina šios 
savaitės pabaigoje. Šiame nume
ry ypač plačiau paliečiamas To
ronto moterų gyvenimas. Ir vir
šelį puošia torontietės fotogra
fija.

Jonė Kvietytė - Urbonienė 
šį sekmadienį, vasario 3 d., 2 vai. 
p.p., TV “Junior Magazine” pro
gramoje šoks du solo šokius: 
“Linksmą pasivaikščiojimą” (Le 
vant) ir “Arabų šokį” (Čaikovs
kio).

Saleziečių gimnaziją remti 
Toronte veikia trys būreliai. Pir 
masis būrelis veikia nuo pat 
gimnazijos įsisteigimo ir jis 
duosniai parėmė gimnaziją au
komis. Antrą būrelį organizuoja 
gimnazijos įgaliotinis Toronte 
V. Užupis. Į šį būrelį nuolati
niais rėmėjais įstojo: G. Barcevi- 
čienė, D. Kaunaitė, J. Kaunaitė, 
V. Kolyčius, V. Lukoševičius, J. 
Mickus, A. Pabedinskas, P. Šu
tas, V- Užupis,.O. Venskaitienė, 
Pr. Žutautas. Per šį būrelį vien
kartinėmis aukomis gimnaziją 
parėmė P. Misevičius, V. Paulio- 
nis, J. Galinis, St. Vaitkus ir J. 
Baltakys. Kas turėtų galimybės 
aukomis paremti gimnazijos 
veiklą arba sutiktų būti nuola
tiniais rėmėjais, prašoma kreip
tis į būrelio vedėją V. Užupį, 41 
Hewitt Ave., tel. LE. 5-1961 ar
ba prisikėlimo parapijos kavinė
je po 11 vai. pamaldų.

Trečią būrelį suorganizavo rū
pestinga gimnazijos rėmėja P. 
Remeikienė, gvv. 307 Concord 
Ave., tel. LE. 2-7888. Į šį būrelį 
nuolatiniais rėmėjais įstojo, pa
sižadėdami mokėti į mėnesį po 
ŠI: V. Abramavičius, V. Bu tei
kis, N. Baltakienė, K. Dobilienė, 
A. Dominikienė. Z. Daugvainie- 
nė, S. Kondratas. J. Laugalvs. 
G. V., B. P.. S. Čeponienė, M. 
Zubrickąs, S. Ramanauskas. K. 
Ruksiėnc. V. RukŠytč,' V. Ruk- 
šys, J. Rukšys. P. Remeika. P. 
Remeikienė. M. Zekas. P. Tar
vydas, I. Urbonas ir N. Vaitkus.

Saleziečių gimnazijos tikslas 
išauklėti lietuvišką jaunuomenę 
gerais žmonėmis, katalikais ir 
lietuviais. Todėl torontiečiai 
stambiomis aukomis parėmę 
kįekivęną lietuvišką reikalą, 
prašomi paremti ir šį kilnų dar
bą. Tėvas Urbaitis, lankęs To
ronto lietuvius, siunčia iš Itali
jos visiems aukotojams ir rėmė
jams sveikinimus ir jadėką už 
gimnazijos rėmimą aukomis.

Spaudos bendrovės “Žiburiai” 
metinis šėrininkų susirinkimas 
įvyko pereitą šeštadienį.

Iš valdybos pranešimo paaiš
kėjo, kad bendrovės metinė apy
varta pereitai smetais padidėjo 
veik $4.000. Spaustuvei įsigytos 
jau neblogos patalpos. Kadangi 
teko už jas sumokėti didžiąją 
dalį nuomos net už 10 metų pir
myn ir kadangi nemažai kaina
vo persikėlimas bei ryšy su tuo 
atlikti mašinų remontai, tai 
bendrovės kasoje įžengiant į 
naujuosius metus buvo apie 
$2.500 mažiau negu pradedant 
pereitus metus. Ryšy su tuo šė- 
rininkai nutarė dividendų šie
met nemokėti, nors pelno yra 
$478. Susirinkimas taip pat pri
tarė valdybos pasiūlymui papra
šyti KL Kat. Kultūros D-ją atsi
sakyti jai priklausančių 25% 
nuo tos sumos. Šiems metams 
sąmata priimta $19.460. Revizi
jos komisijos aktas valdybos 
operacijų apyskaitas įvertino 
kaip tikslingas, tik vėliau buvo 
plačiau aiškintasi dėl kaikurių 
formalumų vykdymo tvarkos 
bei dėl knygvedybos sistemos.

Ilgokai buvo tartasi dėl spaus
tuvės išplėtimo, naujų mašinų 
įsigijimo, dėl ryšy su tuo galbūt 
reikalingų pakeitimų visame dar 
be ir dėl šėrų platinimo vajaus. 
Kadangi šitie klausimai labai 
rišasi ir su “Tėv. Žiburių” leidi
mo reikalais, tai visus tuos klau
simus galutinai išsiaiškinti pa
siūlyta “Ž” b-vės ir KLK Kult. 
D-jos valdybų bendruose posė
džiuose. Svarbiausia čia, atrodo, 
bus parinkti tikslingiausią spaus 
tuvės tolimesnio vystymo kryp
tį. Kad tai būtų tikslinga pačios 
bendrovės stiprėjimui ir naudin
ga pagrindinei jos paskirčiai — 
palengvinti “TŽ” leidimą.

Bendrovės valdyba pagaliau 
sutiko likti visa ta pati. Perei
tais metais ji buvo pasiskirsčiu
si pareigomis šitaip: pirm. A. 
Rinkūnas, vicepirm. L. Šalna, 
sekr. V. Aušrotas, šėrų platini
mo r. vedėjas V. Krikščiūnas ir 
narys J. Prakapas.

Rev. komisijoje vienas narys 
pasikeitė ir ją dabar sudaro: S. 
Čepas, B. Sakalauskas ir V. Sęn- 
džikas.
PARDUODAMA geram stovyje gazo 
plyta. Skambinti LE. 2-0455.

- TORONTO MENDELSSOHN CHOIR
Svečias dirigentas — WALTER SUSSKIND 

“DAMNATION OF FAUST” — Berlioz
DALYVAUJA: Lois MARSHALL—"Morgoret", Richord CASSILLY—"Foust 

James MILLIGAN — "Mephistopheles", Victor BRAUN — "Brander".
TORONTO SIMFONINIS ORKESTRAS. '

Trečiadienį, vasario 6 d., 8.30 vai. vak.
Bilietai jau parduodami: $1.00, .50, $2.00, $2.50, $3.00.

MASSEY HALL

MONTREAL, One
Rinkimai atidėti

Seimelio prezidiumo paskelb
tas per abu Kanados lietuviškus 
laikraščius terminas kandidatų 
sąrašams pristatyti rinkimams į 
naują lietuvių seimelį pasibaigė 
sausio 20 d., 24 vai.

Rinkiminės komisijos pirm. 
Pr. Laurušonis iki termino pa
baigos negavo nė vieno kandida
tų sąrašo. Seimelio prezidiumas, 
apsvarstęs susidariusią padėtį, 
nutarė duotą terminą pratęsti ir, 
remiantis KLB Kr. Tarybai rink 
ti taisyklių nuostatais skelbia:

1. Rinkimai naujam Montrea
lio lietuvių seimeliui sudaryti 
paskirti 1957 m. kovo 3 d.

2. Siūlomų kandidatų sąrašus
rinkimams į naująjį seimelį pra
šoma pristatyti rinkiminės ko
misijos pirm. Pr. Laurušoniui, 
1639 St. Dominique St., telef. 
AV. 8-3515, iki vasario 3 d. 24 
vai. imamai. A

3. Visuomenės organizacijų va 
dovybės prašomos duotų termi
nų prisilaikyti.

Seimelio prezidiumas.
Kūrėjams - savanoriams

Vasario 3 d. A.V parapijos sa
lėje, tuoj po 11 vai. pamaldų, 
kviečiamas Lietuvos kariuom. 
Kūrėjų - savanorių Sąj. Montre
alio skyriaus visuotinis metinis 
narių susirinkimas žemiau išvar
dintai dienotvarkei apsvarstyti:

L Posėdžiui pravesti prezidiu
mo rinkimai,

2. Paskutinio visuotinio . susi

“Varpas” džazininkų 
koncerte

Pereitą sekmadienį Odeon ki
no teatre įvyko Western ligo- 
nmėš statybos fondo vajaus kon 
certas kviestinei publikai. Prog
ramą išpildė visa eilė televizijos 
bei radijo žymių artistų bei jų 
grupių. Pasirodė šokėjai, daini
ninkai ir juokdariai... Visa pro
grama, išskyrus porą smulkučių 
epizodlėlių, dvelkė grynai kaba
retiniu stiliumi. Rengėjai to, ma 
tyt, įr tenorėjo. Aktorių ne vie
nas aiškiai parodė, kad galėtų ir 
ką rimtesnio pateikti. Publika, 
kurios buvo apie 1.500, 
patenkinta ir džiūgavo, 
sm arkiąi- net menkomis 
mis.

Pabaigoje išėjo mūsų 
pas” su visiškai kito stiliaus mu
zika. Išpildė Apsaugok Augš- 
čiausias; Čigonų dainą iš Truba
dūrų ir Karalienės Himną. Ta 
pati publika nurimo ir klausėti 
rimtai susikaupusi ir savo pa
sitenkinimą reiškė gausiomis ka
tutėmis. Choras ištikrųjų puL 
kiai pasirodė, gal tik tvarkytojai I 
bereikalo peržemai laikė užuo- Į 
laidą, kuri kiek dusino, prarijo 
garsus savo augštumoje neišleis
dama į salę. O visdėlto malonu 
justi, kad štai ir mes turime su 
kuo pasirodyti. A.

Toronto lenkų savaitraščio 
“Związkowiec” leidėjai nuspren 

’ dė savo redaktorių Glogowski 
■ pasiųsti informacinėn kelionėn į 
į Lenkiją. Kelionės tikslas “pa- Gili padėka

Išnuomojamu kambarys pirmame augs- rinktį medžiagos' apie padėti Skaudžio, nelaimei ištikus mus—stai- 
te vienam asmemur su baldais. 451 5t. _ .. . . .. ,r netikėtai mirus a.a. Jonui Indre-- ------ Lenkijoje, kad laikraštis galėtų :lei ne vkienfe poreiškusiems nu0ŠirdžiQ

turėti originalią ir tikrais salti- J užuojautą, paguodą, ar kitaip padėju- 
niais paremtą nuomonę”. Kelio- ; siems mums išgyventi šios neloimės skou

Kurs operą Toronte
Sausio 3 d. Toronto General 

Trust Co. patalpose įyyko kul
tūros, mokslo ię biznio žmonių 
posėdis, svarstęs reikalą įkurti 
Toronte pastovią operą, kuri su 
gastrolėmis važinėtų po visą 
Ontario. Posėdžiui pirmininka
vo Operos festivalių Sąj. pirm. 
Floyd Chalniers. Įdomu, kad ir 
biznieriai sutiko, kad kultūrinis 
gyvenimas Kanadoje turi būti 
pagyvintas. Pasak vieno banko 
direktoriaus, “techninė pažanga 
Kanadoje pasiekė tokio lygio, 
kad tolimesnė jos raida priklau
so nuo to ar bus į tokį lygį pa
keltas kultūrinis gyvenimas”.

Nutarta prie plano įgyvendi
nimo eiti laipsniškai. Sudaryta 
vyr. taryba, į kurią be eilės stam 
biųjų finansinių institucijų at
stovų įėjo Toronto universiteto 
prezidentas E. Smith, burmist
ras N. Phillips, Metropolinės ko
misijos pirm. Fr. G. Gardiner 
ir kt. Nutarta tuojaus aiškintis 
operos rūmų statymo klausimą.
Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė II 
augšte. Be baldų. Ill-me augšte išnuo
mojami 2 kambariai su baldais. Galima 
virti. High Pork rajone. Tel. RO. 6-5857.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė. Tel. 
LE. 2-1846. '

Išnuomojami 3 ar 2 kambariai ir virtu
vė. Be baldu. Bloor - High Park rajone. 
Tel. RO. 9-7911.

Išnuomojami 3 kambariai ir virtuvė ar ( 
ba 2 kambariai ir virtuvė prie Prisikė- ’ 
limo parapijos. Tel. LE. 1-6757. "

Clarens Avė., arti Bloor St. Kreiptis nuo 
4 vai. p.p. kasdien.

atrodė 
Plojo 

progo-

Var-

į Lenkiją. Kelionės tikslas “pa-

PARDUODAMAS akordionas "Hohner" j

Toronto. — Kuro alyvos ir ben 
žino kaina šiomis dienomis pa
brango po 1 ’centą galionui.

Gautas laiškas 1
O. Karpavičienei iš Krasnojars
ko. Atsiimti “TŽ” administra- 

jcijoje.

Kkaino tTIe 3-59n ^ės laikas dar nenustatytas. dėsies voktos, buvo jmenomo podė-i^ 120 bosu, pigi komo, i ei. Lt. jt i i , į __________ ._____ .________ _ kotr loiskois ar asmeniškai, todėl dar '
po 6 v* v. Antanas, 16 Rusholme Rd.

rinkimo protokolo skaity
mas,

3. Skyriaus valdybos praneši
mas apie 1956 m. veiklą,

4. Revizijos kom. akto skaity- 
1 mas ir jo patvirtinimas,

5. Nario mokesčio dydžio nu
statymas,

6. Paminklinei lentai įrengti 
surinktų lėšųxstovis susirin
kimo dienai,

7. Naujos 1957 m. valdybos ir 
revizijos kom.. rinkimai,

8. Klausimai ir sumanymai.
Vaidyba.

Ateitininkų sendraugiai vasa
rio 3 d. šaukia visuotinį susirin
kimą AV salėje tuojau, po pa
maldų.' Pranešama, kad narių 
dalyvavimas būtinas. V-ba.

Vakarienė. KLKMot. D-jos M. 
skyrius vasario 9 d, A V parapi
jos salėje rengia vakarienę: vy
nas, šalti skanūs užkandžiai, 
karštos bulvinės dešros, kava su 
saldumynais.

Gausi loterija ir šokiai.
Visi montrealiečiai kviečiami 

dalyvauti. Pelnas skiriams AV 
parapijos bažnyčiai ir šalpai.

Valdyba.
Longuęuil šeštadien. mokykla, 

klebono kun. dr. J. Kubiliaus 
rūpesčiu, atgavo tas pačias pa
talpas mokykloje. Šioje mokyk
loje dirba mokytojai Kavaliū
naitė ir Birieta.

Įsteigta opera pagaliau mūsų 
didmiesty/ Operą organizuoja 
“Repertory Opera Company”, 
kurios direktorium pakviestas 
Ubald Boyer, Kanados Provin
cinio Banko viceprezidentas ir 
general manageris. “Grand Ope
ra” bus sudaryta išimtinai iš ka
nadiečių dainininkų. Kiekvieną 
sezoną numatoma paruošti bent 
trys operų premjeros. Pirmąja 
numatoma pastatyti Mozarto 
Dpn Žuaną. Dirigentų pakvies
tas žinomas simfoninio orkestro 
vedėjas Roland Leduc. Ateityje 
būsianti įkurta ir operinė mo
kykla.

Montrealyje yra 322 parkai, o 
miesto botanikos sodas yra vie
nas iš įdomiausių Š. Amerikos 
žemyne. Savotiškai garsus yra 
restoranas šv. Elenos saloje.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė l-me karta visiems savo širdingą padėką reiš- 
* ’ “ ‘ j kiome viešai.

—--------------------- ---- *--------------------------  j Jūsų visų, brangūs artimieji, bičiu-
1 Išnuomojami Il-me augšte 2 kambariai Jiai ir pažįstami, vienokiu ar kitokiu bū-

■ ■ I . .. L i. .

SPECIALI NUOLAIDA $100. Phillips ougšte su baldais. Tel. LE. 1-7146.
modelių P-3630 ir P-3631, pavyzdžiui _ . .

j be baldų, vyrams ar mergaitėms. Galima du pareikšto nuoširdumo giliai vetrina-22 lempu TV už $239.00. 921 Pundos 
St. W. R. Riekus.

Mylimam tėveliui mirus Lietuvoje,

liūdesio valandoje reiškiame gilią užuojautą

F. Meldažiaus Constr. Co. 
darbo draugai.

pasinaudoti virtuve. Tel._ LE. 2-2765, me ir visada atsiminsime, 
skambinti po 7 vai. vak. Dėkingi —- žmona, dukra ir žentas

ANGLYS saugiausias kuras
Visų rūšių anglis ir malkas užsakykite per mūsų atstovus 

Vytautę ir Sigitę Aušrotus 

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

DOMINION COAL & WOOD CO.
Atsisveikino su savo globėju
Toronto moksleivių ateitinin

kų globėjas Tėvas Rafaelis Ša
kalys, OFM, šį pirmadienį išvy
ko į JAV, kur tęs studijas. Atei
tininkai savo mylimam globėjui 
pereitą penktadienį suruošė Pri
sikėlimo parapijos muzikos stu
dijoje atsisveikinimo arbatėlę. 
Atvyko į ją keletas ateitininkų 
ir iš Hamiltono, kurie su T. Ra- 
faeliu susibičiuliavo ne tik vasa
ros stovyklose, kuriose jis vis 
būdavo dvasios vadas, bet ir 
šiaip veikloje, kai jie atvykda
vo į Torontą ar šieji pas juos nu
vykdavo.

Atsiminimui savo globėjui ir 
torontiškiai ir hamiltoniškiai 
įteikė po dovanėlę. Atsisveikino 
kuopos vardu jos pirmininkas 
Raimundas Stirblys, o iš. hamil- 
toniečių G. Bakaitytė. Gražų at
sisveikinimo ir linkėjimų žodį 
pasakė ir Tėvas Rafaelis.

Jaunimas visada Meka jauni
mu. Arbatėlė buvo išpinta gau
siomis dainomis. Lina Verbic- 
kaitė (hamiltonietė) ir stud. Ro
mas Vaštokas padeklamavo, o R. 
Stirblys su J. Treigiu padainavo 
duetą. Dalyvavo ir ketvertas 
studentų.

Ilgiausių metų savo globėjui 
visi giedojo. O dabar jaunieji 
ateitininkai laukia, kas ateis 
jiems toliau padėti.

Atsisveikino su jaunimo 
auklėtoju

Sekmadienio vakare Prisikėli
mo parapijos klebonijoje buvo 
suruoštas šaunus atsisveikini
mas Tėvui Rafaeliui, OFM, iš
vykstančiam tęsti studijų.

Torontas T. Rafaelio buvo pir
moji veikimo vieta vos baigus 
mokslą Montrealio dvasinėje se
minarijoje. Čia jis tapo jauni
mo vadovu. Atsidavęs tam dar
bui visa siela, jis pasidarė viso 
jaunimo judėjimo centru. Jau
nimas jį labai? pamėgo ir jam 
pasisekė gražiąi suorganizuoti 
jaunesniuosius ateitininkus ir 
jaunučius mokyklinio amžiaus 
vaikus. Be to, jis dar Toronto 
Maironio vardo pradžios mokyk 
loję dėstė tikybą.

Išleistuves suruošė Maironio 
vardo šešt. pr. mokyklos moky
tojai ir Tėvų komitetas. Prisidė
jo taip pat ateitininkai ir para
pijos komitetas. Atminimui nuo 
ateitininkų buvo įteiktas foto 
aparatas, mokyklos vardų kitos 
dovanos. Buvo pasakyta daug 
gražių kalbų ir parodytas didelis 
jam dėkingumas už jo pląčią ir 
visokeriopą veiklą.

Torontiečiai linki Tėvui Rafa
eliui kuo didžiausios sėkmės, šie 
kiant kilnaus pedagoginio dar-

Iz. M-tė.

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.

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, 
pirkinio ar pardavimo reikalais, nejudonio 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

1611 BLOOR ST. WEST, TORONTO, ONT

Kanados. Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

nepamirškite užsukti lietuvtškon dovanu^ 
suvenirų ir įvairią reikmenų krautuvėn

1212 Dundas St W. TeL LE. 2-9547 
J. BER2INSKAS 

Užsakymai priimami ir paštu.

PRAŠAU KREIPTIS Į 

A L GARBENS
REAL ESTATE

Reikalingi namai pardavimui
.....................   t - -

LITERATŪRA 
SVETIMTAUČIAMS

Kas norėtų į savo surengtą 
Vasario 16 d. minėjimą atsilan
kiusiems svetimtaučiams suteik
ti daugiau spausdintos informa
cijos apie Lietuvą ir lietuvius 
anglu kalba, tesikreipia į LITŲ- 
ANUS redakciją. Neseniai pasi
rodžiusio numerio tiražas šiam 
tikslui buvo kiek padidintas ir. 
minėjimų iniciatoriai turėtų tuo 
klausimu kuo skubiausiai susi
rūpinti. Rašyti, paminint pagei
daujamą egz. skaičių'ir tikslią 
minėjimo datą, šiuo adresu:

LITU ANUS
916 Willoughby Ave. * 

Brooklyn 21, N.Y. 
U.S.A.

KAS GALĖTŲ PADĖTI?
Šie lietuviai su savo šeimomis 

ieško geradario, kuris .padarytų 
atvykimui į Kanadą dokumen
tus — sudarytų darbo ir buto ga
rantijas: ' ’

1. Zutelis Antanas, gim. 1919. 
V. 10, Garliava, Marianne, 1923. 
12. 16. Sargard, Martina, 1946. 9. 
3, Nieburg. Adresas: Antanas 
Zutelis. (24a) Hamburg - Bram- 
fed, Hildeboldweg 20/I.

W. Germany.
2. Jagelavičius Stasys, gim. 

1923. V. 25. Praisogala, Ruth, 
1925. 7. 8, Hamburg. Adresas: 
Jagelavičius Stasys, (24a) Ham
burg - Barmbeck, Lorichstr. 19.

W. Germany.
Tai geri, tvarkingi, darbštūs 

vyrai, kurie sutinka' Kanadoje 
dirbti bet kokį darbą. Mielai jie 
dirbtų fabrike, nes ten darbinin
kai geriau apmokami. ’ Jie patys 
ir jų šeimos yra sveikos ir pajė
gios kovoti už savo būvį.

Kun. Vaclovas Šarka.

Varšuva. — čia suorganizuo
ta pirmoji akcinė bendrovė. Ji 
gamins statybines medžiagai. 
Jos 2A kapitalo valstybinio, o % 
privataus. Tai esa pagal kinų 
«?ocializmo pavyzdi, kur-tokios 
bendrovės visą laika veikia^

Varširva. — Lenkijos vyriau- 
svbė ūkininkams už produktus 
atiduodamus valdžiai kainas pa
kėlė dvigubai.


