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Mūsų, raudonieji
Tiek mūsų, tiek kitų tautų išeivių gyvenimą apsprendžia pir

miausia tautyoė. Kiekvienas svetur ieško savo žmogaus ir tokį 
sutikęs džiaugiasi. Kaip velionis Vaižgantas kadaise rašė, svetur 
norisi išbučiuoti ir kiekvieną sutiktą iš Lietuvos kiluiį žydelį, 
kurio namie net nepastebi. Tas savojo žmogaus pasiilgimas sve
čiose šalyse paakina tautiečius bendrauti, burtis į savas draugi
jas, kurti savą tautišką gyvenimą. Ir juo geriau seKasi tą gyveni
mą organizuoti, tuo daugiau jaučiama pasitenkinimo. Tame sa
vame gyvenime centrinė ašis, apie kurią viskas sukasi, yra sava 
tautinė kultūra, sava kalba, savasis kraštas, jo prisiminimai, rū
pesčiai jo reikalais, džiūgavimas dėl jo pasisekimų, liūdėjimas dėl 
jo nelaimių.

Tai nėra būdinga vien mūsiškajai bendruomenei. Tai bend
ra visoms tautinėms išeivių grupėms. Tai ypač būdinga ir net 
žydams, kurie po pasaulį bastosi jau devyniolika šimtų metų. 
Kaip jie stoja vienas už kitą! Niekas jų nuo savosios bendruome
nės reikalų neatskiria. Žydai gali daug kuo skirtis, bet tautinio 
bendrumo nepames.

Mes jau girdėjome, kad šiuo metu vyksta didelis skilimas 
Kanados komunistų partijoje. O kodėl? Gi svarbiausia todėl, kad 
neseniai dar buvęs patikimiausias Kremliaus atstovas Kanadoje, 
J. Salsberg, kuris ilgiausiai išsilaikė Ontario provincijos parla
mente, lankydamasis prieš porą metų Sovietų Sąjungoje paste
bėjo, jog ten esą netinkamai traktuojami žydai, kad jie esą išski
riami iš visų kitų tautybių, šis Kremliaus agentas anoje ekskur- 
'sijoje patirto skaudulio dėl savo tautiečių nepamiršo. Ro dviejų 
metų visokeriopų pastangų paveikti Kremliaus, ponus, jis perei
tais metais stojo į atvirą kovą, paskelbdamas reikalavimą atsisa
kyti nuo paklusnumo Maskvai linijos. Tai nebuvo niekas dau
giau, kaip kerštas, kai nepasisekė išgauti lengvatų savo tautie
čiams Sovietų Sąjungoje. Gilus komunistas ir buvęs pirmasis 
Kremliaus agentas visoje Kanadoje (Tim Buck, sakoma, buvęs 
tik Salsbergo priedanga) parodė, kad jam visdėlto pirmoje vie
toje rūpi savi tautiečiai, ne komunizmo reikalai.

O kaip gi yra su mūsų paraudonijusiais tautiečiais?
Jie visi girdi ir gerai žino ne tik tą baisųjį vargą, nedatek- 

lius ir visokias neteisybes, kurias patiria dabar okupuotam kraš
te broliai ir sesės, bet taip pat girdi daug žinių apie tautos išnie
kinimą, apie vykdomą žiauriausią rusifikaciją, apie tai, kad Lie
tuva dsdjar yra iš t ik r uju valdoma rusų, kurie užėmę yra ne tij^_ 

vaiazioje, bdt tągr pąį
gy^ėgįmel O' visdėlto tie mūšų* raudonieji 

garbina okupantą. Garbina savo tautos budelį, dažnai net savo 
brolio ar savo tėvų kankintoją. Mes girdėjome, kaip prieš keletą 
metų V. Vokietijos komunistų didelis veikėjas, viename masi
niame mitinge buvęs pagrindiniu kalbėtoju, išėjęs pritrenkė 
tūkstančius savo buvusių draugų pasakydamas tik porą'sakinių: 
“Aš jau ne komunistas. Šiandien grįžo iš nelaisvės Rusijoje 
mano sūnus :r cš pamačiau, kokią baisią sistemą aš iki šiolei - 
gyniau”. O kiek mūsiškių raudonųjų pervertino savo laikyseną 
komunizmo atžvilgiu dėl tautos kankinimo. Mūsų Ylos, Prusei- 
kos, Mizaros ir jų draugužiai dėl brolių kraujo ir motinų ašarų 
nesijaudina. Sakosi esą lietuviai, sakosi esą susirūpinę lietuviš
kaisiais reikalais, tačiau lenkia galvą prieš kiekvieną ruso če
kisto žygį savo tėvų žemėje. Rusiškąją okupaciją ir visos lietuvių 
tautos rusinimo bei naikinimo darbus skelbdami išganingais 
žvgiais. O atrodo gi lietuviai...

Dėkoja Niujorko kardinolui už paramą lietuviams tremtiniams įteikdami liet, kryžių. Iš kairės 
Į dešinę: Jo. Em. Francis Spellman, kan. dr. J. B. Končius, Irena Šandanavičiūtė ir V. M. Lušytė.

Prezidentas laimi
Sąryšy su nauja JAV politika 

aplankė ją Saudi Arabijos kara
lius Saud. Tai buvo ne eilinis 
mandagumo, o biznio vizitas, 

^bi šalys vrą .ląbai s^n-

susikryžiuoja, atsiranda bendrų 
reikalų, tad reikia šnekėtis ir su 
mažu ir su nesimpatingu.

Šitos naudos nesuprato ar ne
norėjo suprasti Niujorko bur
mistras Vagneris, kuris katego
riškai-.atsisakė daryti priėmimą 

„..„x;.,; Motyvai 
tokio atsisakymo buvo: 1 — ka
ralius Saųd atstovauja valstybę, 
kurioje praktiškai dar yra prak
tikuojama vergija, (sakoma, kad 
iš 6 milijonų gyventojų apie vie
ną milijoną yra vergų), 2 — 
santykiai su žydais yra blogiau
si, nes Amerikos pareigūnai žy
dai negali gauti įvažiavimo vizų, 
3 — ir katalikai neturi teisiu ir

Rašo J. M. ŠIUGŽDA 
iš Niujorko

Bolševikai aiškina
Žurnalas “Meždunarodnaja 

žizn”, spausdinamas Maskvoje, 
bando paskutiniame 1956 m. nu-

Savaitės įvykiai

KAS NAUJO
Palūkanų nuošimčiai už priv. 

asmenų indėlius bankuose pa
kelti iki 23/4<< nuo vasario 1 d. 
Šiuo metu bankuose yra $6 mi
lijardai priv. sutaupų, ir nau
jas palūkanų pakėlimas ban
kams atseis $15 mil. Dabar no
rima dar daugiau paskatinti tau
pymą, kuris drauge su paskolų 
varžymu turįs prilaikyti inflia
ciją. Finansų min. Harris savo 
kalboje Toronte pabrėžė, kad 
vyriausybė nenumatanti artimoj 
ateity atleisti paskolų suvaržy
mo. Tarp paskolų ir santaupų tu
rinti būti pusiausvyra.

Studentų skaičius universite
tuose ir kolegijose pr. metais sie
kė 78.100, t.v. 6.500 daugiau .nei 
1954-55 m. Daugiausia studentų 
— 83.150 buvo 1947-48 m. Studi
juojančių skaičius padidėjo šiose 
šakose: prekyboj, prekyb. admi
nistracijoj, technikoj, gamtos 
moksluose, amatuose, pedagogi
koj; sumažėjo — dailėie, pritaik. 
mene, muzikoj, ligonių slaugy
me, social, moksluose, fiziniame 
auklėjime, veterinarijoj ir far
macijoj.

Stipriųjų alkohol. gėralų ga
mintojai kreinėsi į finansų min. 
Harris prašydami- sumažinti mo
kesčius $20 mil., nes jie slegia 
5.000 varyklų darbininkų,. 40.000 
akcininkų ir daugybę vartotojų. 
Tai esąs didžiausiais mokesčiais 
apdėtas gaminys.

Didcli valstybės stadioną keti
na sfatvdinti Otavos miesto sa
vivaldybė. Jos burmistras G. 
Neims yra įgaliotas parinkti vie
tą ir pradėti pasitarimus su fe- 
der. vvriaus^bės atitinkamais 
organais. Stadiionas, kaip numa
toma, talpins 30.000 - 50.000 žiū
rovu ir atseis $2.500.000. Jame 
galėtu būti organizuojami tarpt, 
olimpiniai žaidimai. Panašus 
stadijonas jau esąs Winnipege.

E/ ■ M ■ n A I F O negali laikyti savo pamaldų. 
nAnlAlIVvKaa Niujorko miesto tarybos de- 

v. mokratų frakcijos vadas patvir-
Nesaugomos geležinkelių per-; tindamas Vagnerio nusistatymą 

vazos būna dažnų nelaimių prie- išsireiškė: “pusę šitų visų bez- 
žastimi. Ontario prov. nuo 1931 - džioniu, kurie atvažiuoja State 
1955 m. įvyko 5.875 nelaimes. On 
tario susisiekimo ministerija 217miestui_
ruošia planus įrengti atitinka- ir linksminti

mokratų frakcijos vadas patvir-

“pusę šitų visų bez-

mus perspėjimo ženklus, o 
kur statydinti viaduktus.

Džiovininkų skaičius pr

kai

me
tais buvo 9.208, t.v. 962 mažiau 
nei 1955. Jų skaičius sumažėjo 
visose provincijose išskyrus N. 
Škotiją, Albertą ir Manitobą. 
Viso krašto mastu 100.000 tenka 
57.8 džiovininku.

Pricš ateivių pergausaus skai
čiaus įsileidimą pasisakė abiejų 
karų veteranų Ontario prov. va
dovybė, atstovaujanti apie 10.000 
narių. Jie įteikė raštą min. pirm. 
St. Laurent sulaikyti C. Euro
pos ateivių plūdimą Kanadon, 
kol naujieji ateiviai būsią įjung
ti į krašto ūkinį gyvenimą. Dau
gybė veteranų esą bedarbiai, nes 
darbas pirmoj eilėj atiduodamas 
ateiviams, kurių tarpe esą penk
tosios kolonos'narių. Daugumai 
jų esą rūpi ne Kanada, o perėji
mas į JAV.

Vargingoms šeimoms pašalpas 
ketinama padidinti. Ontario pro- 
vinc. vyriausybė yra parengusi 
eilę pakeitimų, kurie bus šiemet 
svarstomi prov. seimo. Pagal da
bartini įstatymą, motinai, išlai
kančiai vieną vaiką, buvo-moka- 
ma $50 mėn.—kartais pridedant 
iki $20. Už kiekviena kitą vaiką 
buvo mokama $10 mėn., už kurą 
— $24 mėn. Pašalpa išmokama 
tiktai po atitinkamo tyrimo, pa- 
darvto viešosios labdaros minis
terijos ir su ios rekomendacija 
vyriausybei. Naujasis įstatymas 
numato pašalpų skirstymą re
miantis šeimos neturtingumu ir 
pajamų dydžiu

Departamento kviečiami, mums 
i — tenka ir sutikinėti 

.. _______ i”. Žinoma, pasaky
ta ir nediplomatiškai ir negud
riai. Dabar Valstybės Dept. pra
nešė, kad jo kviečiami svečiai

' Izraelio • Egipto ginčas Jungt. Tautose buvo karštai svarstomas, 
ypač gavus žinią apie pirmąjį susišaudymą tarp JT karinių dalinių 
- švedų ir Izraelio karių grupės, kuri esą besivydama egiptiečių 
pabėgėlius peržengusi demarkacijos liniją. Gen. Burns, JT kariuo
menės vadas, pareiškė Izraeliui protestą. Izraelis gi pasiteisino, 
esą tai buvęs apsirikimas. Susišaudymas įvyko prie Gaza srities, 
kurioje tebėra Izraelio kariuomenė. Ji neketina trauktis kol Egip- 
•<as ar jT garantuos • saugumo ir laisvo naudojimosi Akvabds 
įlanka. JTautos pagaliau priėmė*-------------------------- ———------
dvi rezoliucijas. Viena jų rei-'cūzija sutinka leisti savo partne- 
kalauja Izraelį atitraukti savo'riams laisvai prekiauti su jomis, 
kariuomene iš Gazos srities ir vi j bet reikalauja prisidėti prie jų 
so Sinajaus pusiasalio, antra —J gerovės kėlimo — kelių tiesimo, 

mokyklų statybos ir t.t. Suinte
resuoti kraštai tebesitaria.

Gaudo šnipus
Kremlius, atsilygindamas Va- 

šingtonui už Lietuvoj gimusių 
žydų Soble ir Albam suėmimą 
ir taip pat-ambasades narių Kry
lov ir Molev išvijimą, įsakė iš
vykti iš Sov. Sąjungos dviem JA 
V-bių kariniam attache — Tan- 
sey trr Stockwell. Švedijos po
licija suėmė Turkijos pilietį ar
mėną Bedros Zartaryąn, kuris 
neprisipažįsta šnipinėjęs sovie
tams, nors nepaneigia gavęs iš jų 
pinigų. Danijos vyriausybė pa
prašė išvažiuoti sovietų karinį 
attache pulk. Įeit. Anatoli Ro
gov, o savo du karininkus, turė
jusius ryšiu su juo, atleido iš 
tarnybos. Vengrijos sovietinė 
vyriausybė išvijo britų karinį 
atstovą Cowley, o britai atsily
gindami — vengrų atstovą pulk, 
įeit. Belą Nagv.^

kalauja Izraeli atitraukti savo'riams laisvai prekiauti su jomis, 
1 ‘ ..................... ....................
so Sinajaus pusiasalio, antra 
paveda gen. sekret. Hammarsk- 
jold tą įvykdyti, jei abi ginčo pu
sės tam pritars. Kanada ir kt. va
kariečių kraštai norėjo aiškesnės 
rezoliucijos, bet Azijos blokas 
ir JAV nepritarė. JAV, siekda
mos sustabdyti komunizmą Vid. 
Rytuose, piasirinko savarankų 
kelią — tiesiogines derybas su 
arabų kraštų vadais. Su S. Ara
bijos karalium jau susitarė dau
geliu klausimų, jų tarpe — pra
tęsti JAV karinių bazių naudo
jimą, apginkluoti krašto kariuo
menę moderniais ginklais^ Apsi
lankyti Vašingtone esą'ketina- 

jma kviesti ir Egiptp Nasseris.
Tuo tarpu JAV atstovų rūmai 
355 balsais prieš 61 priėmė Ei* 
senhowerio planą kovoti su ko
munizmu Vid. Rytuose.

tą svečiamsj ^uzįe lankosi pas 
rąus, kjHc^alsvy^u^F’tautų - at-

Prez. Eisenhoweris pirmą kar
tą atvyko pats į aerodromą su
tikti svečio; visada sutikdavo 
viceprez. Nixon.

Saudi Arabija 
yra svarbi Amerikai. Ten yra 
JAV lėktuvų bazė prie Dhahran. 
ojt-lrus pas. OaiTjč, jn s.v*
naujinti. Brovimasis komunistų 
į arabų kraštus ir dabartinis pa
siryžimas JAV juos sustabdyti 
taip pat yra stiprus motyvas kal
bėtis su karaliumi ir palenkti jį 
savo pusėn.

Turkija yra stiprus JAV są
jungininkas prieš bolševikus. 
Įsigijus sąjungininką iš kitos 
pusės, komunistai ir jų įtaka bū
tų užblokuota iš dviejų' pusių.^. sr^tT/kad JAV nieko'bend-

Šiuo metu karalius is JAV zi- Į neĮUrėįe su Vengrijos ivvkiais”. 
S be,ndTr?vlų rmetu,s Bet “panašūs tvirtinimai siūti 
į>300 mil. Išeina i dieną beveik

Straipsnis užvardintas “Kas 
įkvėpė maištininkus Vengrijo
je?” Esą ’’kaltininkas Vengrijos 
įvykių yra tarptautinis imperia
lizmas”. Sutartinai čia veikę ka
talikų dvasiškiai, hortininkai 
(buvusio Vengrijos diktatoriaus 
šalininkei), oro balionėliai su 
\,.O vOuacir.e ? literatūra, radijo , 
propaganda, reakcinis pogrindis. 
Aktyvią paramą maištininkai 
gavę iš Vokietijos, ir apskritai iš 
Vakarų. Hortininkai esą buvę 
ginkluoti amerikoniškais gink
lais, ir jų buvo permesta ištisi 
būriai iš Vakarų į Vengriją. 
“Oficialūs JAV ir kitų vakarinių 
valstybių atstovai stengiasi nu
slėpti šiuos faktus. Jie stengia-

JT Vengrijos bylai tirti pen
kių valstybių komitetas tęsia ap
klausinėjimus. Jis išklausė pabė
gusio vengrų generolo majoro 
Belą . . Kirąly, Budapęšįc
burmistro J. Hovago ir kt. liudi
jimų. Jie pateikė įrodymus, kad 
Sov. Sąjunga nuo 1948 m., kai 
Tito buvo išskirtas iš Kominfor- 
mo, Vengriją ruošė karui prieš 
vakariečius. Be to, jie kaltino 
JT neteikus pagalbos sukilė
liams. P-lė Kethly, buvusi Nagy

P. Afrika pasiryžo atsisakyti 
Union Jack — britų vėliavos ir 
vartoti tik savo: oranžinės, bal
tos ir mėlynos spalvos. Parla
mentui tuo reikalu įteiktas įsta
tymo projektas, kurį ypač re
mia dabar valdanti nacionalistų

linti dabartinę Vengrijos dele- P. Afrikos vėliava buvo nustąty- 
gaciją, kuri atstovaujanti sovie-. ta 1927 m., bet įstatymas reika-

ateityje bus sųtikinėjami paties 
Departamento. Reiškia, miestas 
bus išjungtas. Niujorko miesto 
valdžia yra demokratų partijos 
rankose.

Dar daugiau triukšmo kelia
ma dėl galimo diktatoriaus Tito 
vizito. Prieš jo atvykimą jau da
bar yra išvystyta stipri akcija. 
Dienraščiai rašo labai aštriai. 
Katalikų organizacijos jau siun
čia savo protestus. Katalikų ku
nigai iš sakyklų ragina tikinčiuo 
sius protestuoti dėl galimo pa
kvietimo. Demokratų partijos at
stovai ir senate išsireiškia nei
giamai -dėl jo pakvietimo: esą 
jis davęs įsakymus likviduoti 
JAV lakūnus; persekiojąs baž
nyčias, nes dar ir dabar laikąs 
internuotą kard. Stepinac. Prez. 
Eisenhoweris spaudos konferen- 
ciioje sausio 30 d. aštriai reaga
vo: “taikos nepastūmėsi priekin, 
jei kalbėsiesi tik su tais žmonė 
mis, kurie su tavim sutinka. Rei 
kia susitikti su asmenimis, su 
kuriais tuo laiku ir nėra sutari
mo, ir spręsti ar nebūtų galima 
rasti kelio išlyginti nesutari
mams bei pasiekti geresnio susi
pratimo”.

Valstybių galvų pasikeitimas 
vizitais yra diktuojamas pana
šiu samprotavimų... aš visuo
met esu dėkingas tiems žmo
nėms ir valstybių galvoms, ku
rie lankysis pas mane ir kalbė
sis su manimi dėl problemų, ku
rios gali būti pajudintos ir pa
stūmėtos priekin, ir kurie nerei
kalauja kad aš norėdamas juos 
pamatyti, turėčiau lankvtis pas 
juos... todėl aš apgailestauju ėmė kvietimą apsilankyti Hel- 
betkokį nemandagumą, parody- 'sinkyje. Stebėtojai mano, kad 

. \ f -v*

vienas milijonas. Gyvena tikrai 
“karališkai” ir prabangiškai, 
nors jo valdiniai yra skurdo žmo 
nės.

Lietuviai jaudinasi
Kaip žinoma, yra sulaikyti 

trys bolševikų šnipai, -iš kurių 
du yra kilę iš Lietuvos -— Vil
kaviškio. kiekvienoj tautoj pa
sitaiko visokių, bet Niujorko 
spauda kalba kaip apie lietuvius. 
Ir ne tik spauda: radijas, tele
vizija, kinai. Net įstaigose, kur 
lietuviai dirba, priekaištauja, 
girdi, štai kaip jūs atsidėkojate 
Amerikai, jus priglaudusiai. 
Žmonės rašo į redakcijas laiš
kus, norėdami išaiškinti, kad 
šnipai nėra lietuviai, o tik Lie
tuvoje gimę. Lietuvoj buvo ne 
tik lietuviai, bet ir mažumos: ru- Vengrijos reikalus”. Bet sovietų 
sai, lenkai, vokiečiai, žydai. Ir neapgausi: “visų šitų machinaci- 
suimtieji dabar yra žydai. Tokie jų tikslas yra aiškus. Atkakliai 
pat kokie buvo ir sušaudyti Ro- reikalaujant JT įsikišimo į Veng 
zenbergai ir Fuksas ir kt. Bet Ii- rijos vidaus reikalus. Vakarų 
gi šiol spaudoj tie laiškai nepasi- į valstybės, pirmoj eilėj, JAV, 
rodo. Paprastai, skaitytojų laiš-į stengiasi sutrukdyti tvarkos įve- 
kai, nors ir kaip nepatiktų re- idimą ir ramybės grąžinimą”, 
dakcijoms, spausdinami. Net ir | Šitaip aiškina visą reikalą bol- 
lietuvių laikraštis “Vienybė”, ra- įševikų smagenvs savo paverg- 
šydamas apie juos, nepaminėjo i tiems ir dar tikintiems į jų išga- 
jų tikros tautybės. nymą kituose kraštuose.

tų, o ne vengrų valdžią.
Vakarų vienybė

V. Europos kraštai — Prancū
zija, V. Vokietija, Olandija, Bel
gija, Italija ir Liuksemburgas — 
tęsia pastangas sustiprinti savo 
ūkinį pajėgumą suorganizuojant 
plačią laisvą rinką, kuri apimtų 
160 mil. gyventojų. Planuose nu
matoma panaikinti muitus, leisti 
darbininkams laisvai pasirinkti 
darbą visuose šešiuose kraštuo
se ir pan. Ūkinės vienybės kraš
tu ministerių konferencija Briu
sely ta kryptimi jau daug pada
rė, bet galutinio susitarimo ne
pasiekė. Viena didžiųjų kliūčių 
— Prancūzijos kolonijos. Pran-

lavo kaikur šalia jos vartoti ir 
britų. Taip po 30 m. kovos afri
kiečiai išstumia paskutinius pri
klausomybės likučius.

New Delhi. — Indijos min. 
pirm. Nehru pareiškė, kad nie
kad neįsileisiąs savo žemėn JT 
kariuomenės sprendžiant ginčą 
tarp Indijos ir Pakistano dėl 
Kašmiro srities.

baltais siūlais. Dalyvavimas tam 
tikrų JAV sluogsnių kontrrevo
liuciniame Vengrijos maište ne
palieka jokių abejonių. Visam 
pasauliui yra gerai žinomi JAV 
imperialistų planai sugrąžinti 
R. Europoj kapitalistinę siste
mą. Pasaulio visuomenė gerai 
žino, kad JAV skiria milžiniš
kas sumas kiršinančiai propa
gandai ir ardymo darbams”.

Bet “yra bergždžies pastan
gos vakariečių spaudos įrody- vincijos gyventojams 
ti, jog fašistų chuliganiški veiks- įvesti Ontario prov. vyriausybė 
mai buvę “liaudies sukilimas”. ir pateikė svarstyti prov. seimui

Kliūva ir JT. Vengrų vyriau- atitinkamą įstatymą. Jame nu- 
sybės veikla esą nepatikusi va įmatoma apimti gydymą ligoni- 
kariečiams ir jie yra kreipęsi į 
JT. Girdi, “sovietų pagalbą mal
šinant maištą jie nori įrodyti 
kaip “smurto įsikišimą” į vidaus

Aludarių sąjunga kreipėsi į 
vyriausybę prašydama sumažin
ti akcizo mokestį, nes kitaip 
alaus kainos būsiančios pakel
tos. Esą tai verstų gyventojus 
vartoti daugiau stipriųjų gėri
mų ir didinti alkoholikų skaičių.

SVEIKATOS APDRAUDA
Sveikatos apdraudą visos pro- 

; ryžosi

ir pateikė svarstyti prov. seimui

nėj (salėse, ne priv. kambariuo
se), laboratorinius tyrimus, diag 
ložės nustatymą, įskaitant rent
geną, psichinių ligų ?ir džiovos 
gydymą. Šį planą siūloma pra- 
’ėti vykdyti nuo 1959 m. sausio 

’ d., jeigu feder. vyriausybė su- 
iks apmokėti žadėtą dalį—35'/. 
Teder. vvriausybė savo visuoti
nės sveikatos apdraudos plane 
žada prisidėti prie provincinių 
lianų tada, kai į bendrąjį pla-

na įsijungs bent 6 provincijos, 
sudarančios didesnę krašto gy
ventojų pusę. Didžioji išlaidų 
dalis betgi tektų pakelti provin
cijoms ir jų gyventojams. Onta
rio prov. plane numatoma, kad 
susidarys iki $300 mil. Kiek
vienas gyventojas turėsiąs mo
kėti dar nenustatytą mokestį, 
kuris būsiąs mažesnis už pigiau
sią Mėl. Kryžiaus mėn. mokestį 
$4.70 (vedusiam su šeima). Pra
džioje Ontario sveikatos andrau- 
da būsianti neprivaloma, vėliau 
— privaloma. Sveikatos andrau- 
da jau įvesta Saskatchewan, Al
bertos ir Br. Kolumbijos prov.

KREMLIAUS LIGONIS
neilgai trukus Chruščiovas tap-j kad1 ėmė skverbtis Sov. Sąjun- 
siąs premjeru. •- *

JAUNIMAS PRIEŠ KOMUNIZMĄ
Sovietų spaudoj vis dažniau kad jie savo kūryboje nesisten- 

oasirodo žinių, iš kurių matyti, Į gia kelti bei vaizduoti komunis- 
kad antikomunistinės nuotaikos 
nenyksta. “Pravda” skundžiasi,

JAV spaudoj pasirodė žinia, 
esą Kremliuje įvykęs susikirti
mas tarp Chruščiovo - Bulgani- 
no šalininkų ir stalininkų, ku
riame nukentėjęs L. Kaganovi- 
čius,^vienas min. pirm, pavaduo
tojų: iis turėięs būti nušautas, 
bet liko tiktai sužeistas. Dabar 
jis esąs gydomas ir iš V. Vokie
tijos buvęs iškviestas žymus 
krauio specialistas. Maskva tai 
paneigė. Vėliau pasirodė žinių, 
kad tas ligonis esąs rtynvbos vi- 
ceministens marš. Vasilevskis.

Bulganinas su Chruščiovu ori-

^on “svetimos buržuazinės ide
ologijos”. Girdi, įvairūs užsienio 
lankytojai išnaudoja pastebėtus 
sovietų trūkumus antikomunis
tinei propagandai. Studentai, 
vpač vyresnieji, esą nusisuka 

nvs buvo nufotografuoti priša- nuo marksistinės ideologijos, 
kinę radaro liniią. Oficialios sfe- “Pravda” reiškia savo susirū- 
ros mano, kad jis ne ka tepelnė pinimą ir kviečia kompartiją 
ir dėl to jo niekas nesivijo. rimtai susirūcinti naujomis nuo- 

Rndapcštas. — Kadaro vyriau- taikomis. Dabartinė jos veikla 
svbė ėmė siautėti nrieš studen- iesą buvusi nepakankama. Kiti 
tus. Jos įsakyta policija padarė sovietų žurnalai, pvz. ”Komu- 
kratas studentų butuose ir rado nist”, puola ne tik studentus už 
paslėptų ginklų bei amunicijos, ių abejingumą komunizmui, bet 
Suimta visė eilė studentų. 'ir rašytojus bei menininkus,

Otava. — Per šiaurės Kanadą 
ir Aliaską praskrido neatpažin
tas lėktuvas. Manoma, kad tai 
sovietų lėktuvas, kurio uždavi-

kinę radaro liniią. Oficialios sfe-

tinių idėjų.

Rašinio konkursas
KLB Kultūros Fondo Švieti

mo skyriaus skelbto moksleivių 
“Mano gimtinė” rašinio konkur
so laikas pratęsiamas iki š.m. ba
landžio 1 d. Konkurso komisija 
atrinkus atskiru kraštų Kultū
ros Fondu rašinius turi gauti ne 
vėliau 1957 m. gegužės 1 d.

Konkurso jurv komisiją suda
ro šie pedagogai is spaudos žmo
nės: Zuzana Daugvainienė Ona 
Gailiūnaitė. Tz. Matulevičiūtė, 
Antanas Rinkūnas, Česlovas Sin 
kevičius.

KLB KF Švietimo skyrius.
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Dar apie revoliuciją Rusijoj

Rny EUROPA POSŪKY?
1 Lenkuose tautinis komuniz- 

a mas laimėjo be kraujo pralieji
mo. Vengrijoj pirma įvyko kru
vina pergalė prieš komunizmą, 
no to, tautos karas prieš rusų 
kariuomenę. Vengrai . neatkak- 
lesni už lenkus, bet neturėjo 
kites išeities, tik kovoti, arba 
nesiduoti. Jie pasirinko kovoti. 
Jų žygis garbingesnis už lenkų. 
Vengtai įrodė, kad piliečiai, sa
vo rankomis, gali nugriauti tota
litarinį režimą.

Rakcsi ir Gero režimas Veng
rijoj buvo rib senos mados dikta
tūra, bet visuotinė moderninė 
totalitarinė sistema. Hitlerio to- 
talitariškumą nugriovė karas. 
Stalinas karą išgyveno, bet sis
temą vengrai sugriovė į tris die
nas. Jiems niekas nepadėjo, ir! 
niekas neatėjo padėti, kada rusai 
origrūdo divizijų laisvei išplėšti. 
Taip vadinamas laisvasis pasau
lis atsisakė mirti. Darbininkai ir 
visa tauta tęsia tylų pasiprieši
nimą — o pasaulis vis tebestebi.

Čia ne viskas. Tie trys visuo
menės sluogsniai, kurie Vengri
joj revoliuciją padarė: studentai, 
darbininkai, kariuomenė rodo 
subruzdimo žymių ir Sovietų 
Sąjungoje. Tai tik pradžia, bet

Anglų valstybinio radijo žur
nale “The Listener” paskelbta 
kalba prof. Hugh Seton - Wat
son, kuris nuo 1951 m. dėsto is
toriją Londono universitete ir 
yra autorius veikalo “The Pat
tern of Communist Revolution“.

' Sako:
Kada persvarstai prabėgusių 

metų įvykius (Chruščiovo nuvai 
nikavimą Stalino, riaušes Poz
nanėje, Gomulkos iškilimą, veng 
rų revoliuciją), nesinori tikėti, 
kad čia tik eilė pripuolamų dra
matinių įvykių. Norisi sakyti, 
čia posūkis, čia galas ir pradžia 
tam tikrų istorinių laikotarpių.

Stalino nuvainikavimas pavei
kė ne gyvenimo skurdžias sąly
gas, bet žmonių mintis-. Nepasi
tenkinimas gyvenimo skurdu 
juk sena pasaka. Nauja buvo 
žmonių drąsa reikšti savo min
tis, statyti reikalavimų. Vyks
mas prasidėjo pavergtuose kraš
tuose gal dėlto, kad komunizmas 
ten teviešpatauja dešimti, ne 40 
metų, kaip Sovietų Sąjungoje, 
ir kur, greta sąlygų, kurios vei
kia S. S. (žmonių išnaudojimas 
ir politinė priespauda) prisidė
jo ir tautinės laisvės troškimas.

Tie patys visuomenės sluogs- 
niai: studentai, darbininkai, ka
reiviai subruzdo, ir Lenkijoje, ir 
Vengrijoje. Studentai tai darbi- „ -
ninku ir valstiečių vaikai, ku-! vienas kitu, o čia junta, kad 
riuos diktatūra didėliu atsidėji- ■ krašte bręsta revoliucinės nuo
mų auklėjo smagenimis ateities i taikos. Tiesa, tik pradžia, bet 
totalitarizmui. Ir šis jaunimas : 20-to amžiaus viduryje istorija 
subruzdo, išėjo į gatvę ir spau
dą, pradėjo, reikalauti valdžion 
įstatyti Gomulką ir Nagy. Prie 
jo prisidėjo darbininkai. Reiš-! 
kia, proletarai, kurių vardu Mas- j 
kvos bernai valdė, atsisuko prieš 1 
valdytojus. Varšuvos darbinin-i 
kai juk suorganizavo sargybą j 
saugoti Gomulką. Budapešte iš 
dirbtuvių atėjo ginkluoti darbi-:

prie Stalino net ši pradžia buvo 
neįmanoma. Sovietų diktatoriai 
turi gerų priežasčių nepasitikėti

sparčiau žygiuoja negu. prieš 
1914 metus. Kas gi prieš metus 
kreipė rimto dėmesio į pirmuo- 

■ sius ženklus Vengrijoje?
i Jugoslavų komunistinės rezis- 
: tencijos didvyris, artimas (bu
lves) maršalo Tito draugas, ne-
1 seniai pasodintas trims metams 
[kalėjiman už straipsnį Amerikos 
• -paudojė ten sakė: “Vengrų su- 
. kilimas visai nąįįkįs dalykas, ga-

x | Ii Būti, tiek svarus, kiek Pran-
vai įsiliepsnojus, vengrai karei- i cūzų ar Rusų revoliucijos”. Te- 
viai, pamiršę visą įkaltą staliniz- Į galiu pridėti: “Gali būti, tai pa- 
mą, prisidėjo prie studentų-ir 
darbininkų .Diktatorių pasakos, 
būk darbininkai, studentai ir 
kareiviai remia juos — diktato
rius— pasirodė grynas melas.

Lenkijoj diktatoriai nuspren-! 
dė žmonėms nusileisti. Vengri
joj pas diktatorius nesirado nei 
lašelio patriotizmo — jie pakvie
tė rusų kareivius jų nuo savų 

policija jau buvo kiek pirmiau I (Grinwico laiku 16.30; Niujorko 
šiek tiek apvalyta. Krizės metu ■— 11.30 vai. ryto; Melbourne —

2.30 vai. ryto; Buenos Aires —
1.30 vai. p.p.).

Programa kartojama Lietuvos 
laiku — 24 vai. 31 ir 49 m. ban
gomis (N.Y. — 4 vai. p.p.; Mel
burno 7 vai. ryto; Buenos Aires
2 vai. ryto); rytą 7 vai. 15 min. 
19, 25 ir 31 m. bangomis (N.Y.—

I 11.15 vakare; Melb. 2.15 vai. p.
I p.; Buenos Aires 1.15 vai. nak-.
II tį) ir 15 valandą — 11, 13, 16 ir 
I 19 mtr. bangomis (N.Y. 7 vai. 
g ryto, Melb. — 10 vai. vak.; Bue- 
■ nos Aires — 9 vai. ryto).

Apie, didelius reikalus reiki* 
rimtai ir kalbėti, sakoma. Nega 
Įima gi norėti bandymų triušiais 
paversti ištisas tautas, paskan
dinant jas kraujo klane, kad pa
sotinus savo smalsumą ar gali 
beginklės minios nuversti ran
kom diktatūrą, ginkluotą tan
kais, kanuolėm, šarvuočiais 
traukiniais, pagaliau lėktuvais 

■ir atominėm bombom?
Sako, Neronas liepęs savo tar 

nams padegti Romą iš visų ke
turių kampų, kad galėtų apdai
nuoti (jis mėgęs eiles rašyti) 
milžinišką gaisrą. Ir šiais laikais 
atsiranda žurnalistų, kurie sė
dėdami patogiuose kabinetuose, 
smaįsumo apimti, norėtų padeg
ti tokią revoliuciją, kur — tik ne 
jie, bet milijonai vyrų ir mote 
rų, beviltiškam bandymui, turė
tų aukoti gyvybes, ne tik svei
katą ir ateitį.

Į klausimą ar galima nuversti 
Rusijoje komunistų diktatūrą, 
logiškai imant, tegali būti dvi 
nuomonės — taip arba ne.

Aprašinėdamos, tiesa, herojiš
kus Vengrijos įvykius, Naujie

ji. l nos įtalpino kelis vedamuosius, 
deja, pernelyg ispustus ir pilnus 
“tiesų”, kurios, atrodo, neaiškios 
nei pačiam rašė j ui. Kai mes iš- 
reiškėm abejonių pernelyg emo
cinės Naujienų poezijos, nors tai 
nei kiek nekliudo respektuoti 
Alto sekretorių dr. Grigaitį, jo 
naudingas pastangas Lietuvai, 
kurios betgi, anaiptol, neverčia 
mus (nei betką kitą) priimti 100 
% jo teorijas, bei karštus, ne
įrodytus teigimus — besąlygi
niai ,kai pagal demokratinę žo
džio laisvę leidžiama kritikuoti 
net princus ir karalius.

Naujienos malonėjo vėl atsi
liepti sausio 2, Nr. 1, energingu 
tonu paberdamos eilę užmetimų 
ir tvirtinimų, mūsų manymu, 
vėl nesirūpinlamos nei kiek pa
remti jas įrodymais, kaip ir anks 
tyvesniuose nr. Mūsų paminėtą 
revoliucijos bei evoliucijos sąvo
kų skirtingumą “N” griežtai at
meta. Ar tai turi reikšti, kad 
“N” jas sutapatybina? Juk tos 
abi sąvokos trupučiuką skirtin
gos, jeigu nepasakyti daugiau. 
Pav., kai viso pasaulio socialis-

i: “Gali būti, tai pa
kėlimas uždangos kitai rusų re
voliucijai?” Vyt. Sirvydas. '

tikslą per evoliuciją, tai bolše
vikai skelbia — revoliuciją, va
dina pirmuosius išdavikais, ka
pitalistų šunimis (ir; žinoma, 

I siunčia į konclagerius), tai Nau-

kk merikos Balso” transliacijų laikas
Iš Vašingtono -

Kas dieną pusės valandos pro
grama Lietuvos laiku girdima 
19 vai. 30 min. trumposiomis 11,
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jienęs, išdidumo įkaršty, skir 
tingumą atmeta. Tada, žinoma 
jų pačių reikalas atsakyti už se- 
tančias iš to išvadas.

Kaip tai būtų nemalonu, rei
kia pasakyti, kad toks tonas bei 
‘neklaidingumas” tarp mūsų de 
•nokrat’nių srovių, siekiančių 
bendradarbiavimo daugely sek- 
‘orių, vargu ar pateisinamas 
aes.
‘Erare humanum ėst
yra
priešo sudirbti “į dulkes”, bet 
kuria proga, kad tada primetus 
jam savo nuomonę (nei kiek ne
sirūpinant ja koreguoti). Deja, 
taip sau leidžia “N”; atmesda
mos betkoki siūlymą dėl atsar
gumo, apdairumo, racionalumo 
—skelbiant revoliucijos paverg
toms tautoms, kai neduodama 
jokių ginklų joms, nei amunici
jos, betgi (panašu į stebuklą), 
laukiant sau “rezultatų” iš to
kios kraujo vonios. Jos eina dar 
toliau ir tiesiog šauna, tartum 
iš bulvinės patrankos, kad, gir
di, tik bimbininkai galį skelbti, 
kad Maskva esanti stipri. Drą
sus vyras tas p. dr. Grigaitis, 
pats norėdamas sėdėti šiltam 
“N” kabinete, .bet smarkiai rė
kauti drąsinant beginklių tautų 
sukilimus, kai vos antram pus
lapy rašo, kad rusai numatą dar 
10.000 pabaltiečių deportuoti 
sunkiems darbams į šaltai į Sibi
rą, reiškia — pirmyn, kad užbė
gus už akių neramumams — re
voliucijai (nelaukiant, kol ji pri- 
tvinks). Tai bulšių senai išban
dytas receptas, kad nepaprasti 
sosto.

Nedidelė gudrybė taip pat už
simerkus skelbti iš Čikagos apie

kaip romėnai sakydavo 
(klysti 

žmogiška), nesiekiant

rusų silpnybę militariškai, kai 
NATO vadai, pav., vos nesenia 
pasitraukęs gen. A. Gruenthe- 
” nušvietė, kad iei rusai pra

dėtų puolimą, tai NATO kariuo 
nenė, nežiūrint jos ultramo- 
'emaus ans'Pinklavimo, tegalė

tų rusus sulaikyti tik atominiais 
anklais. (The Globe and Mail 

korespondentai kartu perdavė ii 
užkulisinę, daug pesimistiškes 
nę nuomonę). Kyla klausimas 
kokia čia “didelė gudrybė” Nau
jienoms — pakišti mažakraujes 
rusų suvargusias tautas tam 
sunkiam uždaviniui, kurio bijc 
NATO vadai', su jų 14 tautų ir 
400 milijonų gyventojų, — pli
kom rankom siekti nuversti 
žiauriausia pasaulio diktatūrą, 
taigi stačiai siunčiant mases ne
kaltų žmonių mirti, o milijonus 
gyvųjų į Sibirą, vien poetiškam 
savo karščiui patenkinti'.

Šių dienų istoriniai Vengrijos 
įvykiai, nors pareikalavo milži
niškų aukų ir herojiškumo, bet 

i “N” sutiks, dar neišvertė Mask
vos diktatorių iš klumpių. O Va; 
karai pažiūrėjo kaip į sunkią 
bereikalingą sau naštą, bevizuo- 
dami 150.000 pabėgėlių. Berods, 
mažytė Lietuva 1939 m. pati vie
na priglaudė tokį skaičių karo 
pabėgėlių iš Lenkijos, jei ne
daugiau (žinovai prašomi pasi
sakyti), užmiršdama nesenos 
praeities skriaudas jai labiau
siai nedraugingos tautos.

20 amžiaus ginklų technika 
padarė sukilimus sunkiai Įmano
mus ir- dar, atrodo, žengia to
liau. Neužtenka sušukti keliems 
vyrams, atsistojus. Diktatorių 
sostai dėl šito dar negriūva. Gi 
daryti planus' remiantis tuo, kas 
buvo prieš 50 metų (bobos ver
tė sostus, o kareiviai “nešaudė”)

— visiškai nebetinka, kai karo 
technika pasikeitė, sakomą, net 
pagrindinai, paskutinių 10 metų 
bėgy (atominė strategija).

Toliau, mes imam istorinę pa 
moką iŠ visai nesenos praeities: 
italai nenuvertė Musolinio, ve 
kiečiai—Hitlerio, nei lenkai, lie 
tuviai — Smetonos, Pilsudskic 
diktatūrų. Dar neviskas:' hitleri
nė Vokietija 1939-45 m., ginklo 
oagalba, ne tik sugebėjo admi
nistruoti net - daugiau tautų, 
kaip dabar sovietai (priedu — 
Prancūziją, Olandiją, Jugoslavi
ją), laikydami jas po padu, bet 
dar įstengdavo šalia to, ir fron
tui sutaupyti 14 milijonų vyrų 
Jeigu ne karas su Rusija ir Ame 
rika, maištaujančios, pavergtos 
tautos Hitleriui—nesudarė pro
blemos, tai juo mažiau, reikia 
spėti, dabar Kremliaus diktato
riams, suėjusiems savo ginklus 
net patobulinti, bei visai naujų 
išrasti (A ir H bombos).

Lenkai dejuoja, kad laike 6 
vokiečių. okupacijos metų pra
rado 7 milijonus maištaujančių 
patriotų, bet nemažiau, būtų at-, 
siekę ir nieko nedarydami,, nes 
si i u likimas išsisprendė tik vo
kiečių kariško fronto pralosimu, 
antraip jiems dar ir dabar sėdė
tų ant sprandų vokiečiai, nežiū
rint maištavimų, kurie šiandien 
daugiau pakenkia pačiam pa
vergtajam, negu jo okupantui, 
nuleisdami be vaisių — patį ge
riausiąjį kraują. <

Kai dėl Lietuvos, šiandien ga
lime pateisinti vien individua
lius ginkluotus incidentus, ku
rie siekia 'nutildyti savus judo- 
šius, pasišokusius perdaug uo
liai tarnauti okupantui, o tuo 
pačiu prilaikyti baimėje ir ki
tus,- būsimus išdavikus, nes to
kie yra pavojingiausi. Kituose 
visuose sektoriuose reikėtų re
komenduoti lietuviams.— susi
laikyti ir palaukti, pirmenybę

f) į JĮ A. GRAŽIŪNAS
Lf/O FANTASTINĖ HUMORESKA

Nauja karo technika
Šaltasis karas ir pasiruošimai 

karštam karui vis dar tebėjo. 
Prieš kelioliką metų garsėję 
ginklai daugiausia jau buvo iš
mesti į laužą,, nes ..buvo išrasta -* •‘V’l i

inieiatyvai atiduodant 45 milijo
nams ukrainiečių, 25 milijonams 
lenkų, 17 milijonų vokiečių ir 

'ypač 95 milijonams pačių rusų. 
Taigi mažajam nėra ko skubė
ti, o juo labiau dėtis pirmuoju. 
Ir Naujienos daug produktin- 
giau pasidarbuotų, parašyda- 
mos vėl “moksliškai” apie jų siū
lomus rezoliucijos galimumus. 
Rusijoje — ne lietuviškai, o anų 
stipresnių kaimynų kalbom, ir 
mes jų energiją labai užgirtu- 
me, palinkėdami visokio pasise
kimo. Bet mes abejojame, ar jie 
duosis įkalbami — galvas guldy
ti beginkliais, jei Naujienos ne- 
pristatys jiems ginklų pradžiai, 
o vėliau, kas savaitė ir amunici
jos, nes iššaudoma nemažai pa
rako (o ne vien jo ir reikia).

Be to, kova turės būti ilga, 
sekant Hitlerio pavyzdžiu, Chru 
ščiovo ir Co. diktatūra Maskvoj 
dar galės sėdėti 5-6 metus ir 
siuntinėti baudžiamąsias ekspe
dicijas aplink; net jei ir pati ru
sų tauta sukiltų, kurios, spėja-, 
ma, esą .80-% neištikimų komu
nizmui,. Tai vien tų ištikimųjų 
2f)f/c net perdaug,. kai lietuvių, 
tautos patirtimi tautininkai, vos ' 
4% : saujelė, sugebėjo 96% tau
tos, net 13 metų šokdinti per vir
vutę^ dar . šalia to sutaupydami 
jėgų ir tarp savęs peštis (Sme
tonos, Voldemaro šalininkų 
“draugystė”, net per 11 metų). 
Taigi turėti savo rankoje mo
dernių ginklų persvarą, daug 
reiškia, nors popierinės žiurkės, 
kurios jokio ginklo nėra turėję 
rankoje, turi savo “išmaningą 
nuomonę” ir išdidumą ginčytis. 
Suvalkiečių sukilimas (1935-36) 
net per du metu neparklupdė 
diktatorėlio, o jam kontroliuo
jant spaudą, radiją ir paštą, tau
ta negalėjo sužinoti tiesos ir bu
vo suprasta, kaip atskirų, prasi-, 
gėrusių--chuliganų išsišokimai. 
Gi' bolševikų diktatūra daug 
kietesnė, - techniškas! pasirinki
mas Rusijoj piliečiui, o juo la.- 
biau kareiviui — maža’s, neno
rint už nepaklusnumą sau gauti 
šūvį į pakaušį, kai varovai eina 
3 eilėm (kompartija, šnipai ir 
NKVD), vieni stumdami kitus: 
mažiau patikimi priešaky, o. 
jiems iš užpakalio vis labiau pa
tikimi bolševikų diktatūrai.

Kas siūlo beginklių tautų su
kilimą prieš Maskvos diktatūrą 
(jeigu įiė tikrai tiki savo pačių 
pęršąma • revoliucija), logiškai

AmeFik: 
užgrobti Vak. Vokietiją, -Pran
cūziją ir visą likusią lėtisvąją 
Europą, su 200 milijonų galvų, 
daleidžiant, kad tai turi tik pa
greitinti revoliuciją, išeinant iš 
to pačio pfin’cipo: “Kuo daugiau 

_ , , _ užgrobtų -tautų, tuo didesnis bus 
stambu siuntinį vitaminų. j sprogimas iš vidaus”. Mums vi- 

Visi i požemius / jsai neįdomu ginčytis su Naujiė- 
Tie pasiruošimai karui ir nau- j nc™;. nej su kitais, siūlančiais - 

ji ginklai sudarė tokia grėsme, į revoliuciją, nes kiekvienas ima- 
jog visi priėjo įsitikinimo, kad si atsakom-ybės už savo-klaidas, 
karo atveju žemes paviršiuje ne 
bus galima išlikti. Todėl suju
do keltis į požemius! Ten susi
kėlė ištisi miestai. Net Niujor-

laisviečių redakcijos, kas labai technika turi būti jau gana augš- 
išgąsdino visą jų štabą. Vienas ta, nes moka pasigaminti gumą, 
redaktorių, pamanęs, kad sovie- j Tačiau ekonominis gyvenimas 
tai jau okupuoja Ameriką ir vie-i turįs būti skurdokas, nes bato 
toj kapitalistinio pragaro įves aulas buvo ne odos, o ceratinis ir 
sovietinį rojų, iš nusminimo, padas ne tik guminis, bet ir tas 
kad velnioo nueis ir haužas, ir pats su skylė. Labai nušleivotas 

d^ę pagrindo .spręstu 
nusižudyti. Bet -kad po ranka^8*-SsįįsdaW'

lo neturėjo, ko kito grei- tu ir dėl to yra išklypusidmis
laužė Vokietijos kelių, nes ją pa
keitė patogesnė garso patranka, 
kuri veikė be jokios municijos, 
ir todėl nereikėjo paskui ją braz
dintas su sunkiais kroviniais. O 
ji turėjo dar ir kitų gerų ypatu
mų. Jei priešas buvo toks kipšų 
pripūtęs, kad nieko daugiau ir 
nevertas, kaip užplumpinti, ga
lėjai vartoti didesnio kalibro ir 
jo armiją klote iškloti. O jei tik 
šiaip buvai su juo kiek apsipy- 
kęs ir jisai’ šoko pasikarščiavęs 
peštis, galėjai vartoti mažesnio 
kalibro ir jo armiją tik pritrenk
ti, gi paskui iš tų vyrukų atimti 
ginklus, įkirsti jiems per kelnes 
ir paleisti bėgt namo. Ir kai tik 
buvo rasta, kad šiai nekruvinai 
operacijai geriausiai tinka lietu
viškas. kanapinis viržis, kuris ka-

nusižudyti
kio nuodo neturėjo, ko kito grei 
tomis nenutverdamas, prarijo 
tuziną ką tik barzdai skustis nu
sipirktų peiliukų, kurie jam, 
blogiau padarė negu galą. Kaž
kur, ar tai akloj žarnoj užsisker- 
sino, ar už blužnies užsikabino, 
ir niekaip paskui jų iš ten iš
krapštyti negalėjo, kai, sužino
jęs, jog hauzai dar pavojus ne-1 
gresia,, vėl įsigeidė gyventi? Ki
tas, šokęs taip pat iš ten bėgti, 
nusivertė ant galvos spaustuvi- 
nių dažu dėžę, parvirtęs išsivo
liojo popieriuose ir taip nukūrė 
gatve. Jis sukėlė tuomet kalbas, 
kad greit' būsianti pasaulio pa
baiga. esą, jau dienos šviesoj pra 
dėjo kipšai gatvėmis bėgioti.

... I Vienas tos įgulos ruselis patai<
dais Lietuvoje greit priduodavo, nukristi ant namo, pralaužė į 

stogą ir šlumštelėjo į vieno lie
tuvio žurnalisto butą. Tačiau šis, 
turėdamas labai išvystytą nose 
for the news, nenusigando — su
sidomėjo, kokia čia sensacija

- . , vyksta. Gi sužinojęs, koks reika-
nė, kaip kadais anksčiau atvykę ,jas_ maskolių smulkiai iškaman- 
•iii ov virHsmi TRlin-.U. •• • * i_

kojomis. Tad, šiai žiniai Ameri
koje pasklidus, AtsilikusiemS 
Kraštams Remti Administracija 
Marsą net įtraukė i remtinų 
kraštų sąrašą ir, pasinaudodama 
raketiniams sviediniams nešioti 
spinduliu, pasiuntė į MarsąJ Iš Europos

Kasdien pusės valandos prog
rama Lietuvos laiku girdima 21 

i vai. — 16, 19 ir 25 mtr. bangomis 
i (18 vai. Grinwico laiku; N. Y.

1 —"

vai. ryto. Buenos Aires — 3 vai. 
po pietų).

Europinė programa kartoja
ma tris kartus: 24 vai. 45 min. — 
19. 25 ir 41 mtr. bangomis (N.Y. 
laiku 4.10 vai. p.p.. Melburno —
7.15 vai. ryto, Buenos Aires —
6.15 vai. p.p.); 6 vai, 45 min. ryto
— 19, 25 ir 31 mtr. - bangomis 
(N.Y. laiku 10.45 vai. vak., Melb.
— 1.45 vai. p.p., Buenos Aires — 
12.45 vai. naktį) ir 15 vai. 30 min.
— 19, 25 ir 31 mtr. bangomis (N. 
Y. laiku 7.30 vai. ryto, Melb. —
10.30 vai. vak., Buenos Aires —
9.30 vai. ryto).

VV. j vj _ Į Ą±O Vdl. kliUlWlLU 1C11XV.U., 1

žmonių ginti. Lenkijoj slaptoji 13? 16, 19 ir 25 mtr. bangomis, laįĮ^u | vai. p.p., Melburno

ji stojo su tauta. Vengrijoj slap
toji policija buvo palikta nepa
liesta. Ji fanatiškai ėjo su rusais 

/ prieš savo tautiečius.

I Išsikirpkite ir pasilaikykite ’ I

| HM! STEBĖKITĖS,
| kodėl žmonės panaudoję

; Dr. Chase’s
! NERVE ĖOOD

sveikata — I

" sako:
■ “MANO NERVAI 
1 VŽL TVARKOJE"’ 
J Kai jaučiatės pa-
■ vargęs/ nervingos, 
| jautrus — menki 
| doiykci jus erzina
■ — rūpesčiai susi- 
z krauna — reiškia
■ laikas imti Dr.
I Chase's Nerve 
f F o o d. Vitaminas 
| BĮ ir geležis Dr. 
J Chase's Nerve 
■Food vaistuose 
I padeda atstatyti jūsų 
| jausitės pailsėję, pamiršę savo nervų | 
| negalavimus. g
- Dr. Chase's Nerve Food padeda -
■ jums išlaikyti sveikus nervus, gyve- ■
I nimas atrodys malonus, Įgausite ener- I 
| gijos, džiaugsitės savo šiemo, darbu | 
| ir draugais. |
- Paimkite Dr. Chose's Nerve Food .
■ dabar. Kuo greičiau Įsigysite, tuo J
I greičiau pajusite šio vaisto veikimo. • 
| 89c — $2.23. I

I NERVE FOODWIS t ■ 
I ■ERMREREHREBnSRWBBV ’ 
J Greitas skilvio Į 
i palengvinimas ■
I Jei užkietėję dožnai viduriai, Dr. f 
jChose's Kidney - Liver Pills suteiksi 
■ iums skubia pagalba. Tūkstančiai | 
“ vartojo šiuos vaistus — ir tai padeda ■ 
■taip pat visai nakčiai. Prašykite savo J 
I vaistininkę dar šiandie Dr. Chase's ■ 
| K& L tablečių. Įsitikinkite patys! I

KIDNEY-LIVER,PILLS
'VELTUI! Eborfdyn'ui kelėtos Dr. ! 
I Chase's gaminių pasiųskite savo po- • 
| varde ir adreso su 25c /pašto ir I 
■ persiuntimo išlaidoms/ šiuo adresu: | 
. Department NCP, The Dr. A. W. ■ 
■Chase Medicine Co. Ltd., Oakville, - 
I Ont. . !

Kanados atstovybės užsieniuose
(CSc). Kanados svoris tarp- nizacijos ir misija Berlyne, 

tautiniuose reikaluose gali būti Užsienio Reikalų Ministerijos 
matuoiamas ir tuo. kiek etatų pareigūnai yra labai gerai apmo- 
turi Užsienio Reikalų ministeri- kami: algos nuo $3.900 iki $13.000 
ja. 1939 m. šios ministerijos per- metams, plius pragyvenimo prie 
scnalo užsienyje, įskaitant ir dai. Brangiausia mūsų diploma- 
vietinius tarnautojus, buvo 174 tams gyventi vieta yra Caracas 
asmenys. Šiandien yra 1.726.

1939 m. Kanada turėjo užsie
niuose aštuonias misijas su 33 
ministerijcs pareigūnais. Šian
dien turime 59 vienetus 49 vals
tybėse. Užsieniuose dirb-% 356 pa
reigūnai.

Auga ir taip pat ministerijos 
biudžetas. 1939 m. biudžetas bu
vo mažesnis, kain $1 milijonas. 
1956-7 m. jis siekia $57 mil.

Prieš Pirmąjį Pasaulinį karą 
Kanada visame pasaulyje buvo 
reprezentuojama per Britų Už
sienio Reikalų Ministerijos įstai
gas. Karo metu susidarė su pa
sauliu daugiau tiesioginių kon
taktu. Tarpukario laikotarpyje 
mūsų Užsienio Reikalų Ministe- 
ri’a augo, bet labai palengva. 
Antrojo Pasaulinio karo ©radžio 
ie Kanada savarankiškai buvo,nešimą iš Fort William apylin-

Į kės yra įsibrovusi nemaloni klai 
Ida. Pasakyta, kad Tautos Fon
dui toje apylinkėje surinkta $39, 
o ištikruju vra surinkta $139.

Fort Williams apylinkės val
dybą ir visus aukojusius labai 
atsiprašome. Matyt, musu kores
pondentas neteisingai nugirdo 
paskaitytas skaitlines.

Vašingtonas. — JAV atominės 
energijos komisijos žiniomis 
sausio vidury sovietai susprog
dino jau 17-tą atominę bombą.

Užsienio Reikalų Ministerijos

tams gyventi vieta yra Caracas 
Venecueloje, kur kanadietis dio 
lomatas gauna mažiausiai $5.000 
meta™ olius $2.100 pragyveni
mo išlaidų. -

Nežiūrint viso to, dar vis te
bėra eilė valstybių, kurios Kana
da nėra atstovaujama: Kinija, 
Burma, Iranas, daugelis arabų 
valstybių, Centrinė Amerika, 
kaikurie kraštai už geležinės už
dangos (Vengrija, Bulgarija, 
Rumunija). Kanados svoriui ir 
interesams vis augant, reikia ti
kėtis, kad ir jos atstovavimas 
minimuose kraštuose yra tik lai
ko klausimas.

ATITAISYMAS
“TŽ” Nr. 4. reportaže iš Kr. 

Tarybos posėdžių, suminint pra-

atstovaujama tik didžiosiose pa
šalio sostinėse. Karui pasibai- Į 
gus Kanados tarptautinis svoris' 
iau buvo didelis. Tas pareikala
vo ir padidinti Užsienio Reika
lų ministerijos etatus. .

Dabartiniai 59 Kanados pos
tai užsieniuose yra: 33 ambasa
dos, 7 Augštuių Komisaru įstai
gos, 4 pasiuntinybės, 11 konsula
tu, dvi delegacijos prie Jungti
nių Tautų (viena Ženevoje, kita 
Niujorke), viena delegacija prie 
šiaurės Atlanto Gynybos orga-

proto visiems perdaug išdykauti 
pradėjusiems vaikezams. O tuo 
labai pasinaudojo lietuviai. Nu
tarus Amerikos armiją tokiais! 
viržiais aprūpinti, visi šoko juos' 
sukti, ir daugelis geriau pasipel- ’ i • 1 J „1 1
1

jų giminaičiai; virdami mun-| 
šainę.

Raketiniams sviediniams da
bar jau nebereikėjo daugybės 
brangaus kuro. Buvo surastas 
spindulys, ant kurio reikėjo tik 
užtupdyti tokį sviedinį — ir jis 
galėjo akies mjįrksniu tą sviedinį 
nunešti, kur reikia. Buvo atrasti 
ir spinduliai, kuriais galima bu
vo sudaryti tokią sieną, kurios 
joks lėktuvas ' kiaurai prakirsti 
negalėjo. Nebent labai augšfai 
nakilęs viršum • jos-- perskristu. 
Tad visi ir stengėsi tą sieną vis 
augštesnę pastatyti ir kartu ge
rinti savo lėktuvus, kad priešo 
sieną golėtų perlipti. O kai lėk
tuvams pasidarė jau iš tikro sun
ku ligi tos sienos viršaus prisi
kasti, visi šoko lenktyniauti, kas 
pirmiau įsitaisys dirbtinį mėnu
lį, nuo kurio galėtų priešui tie
siog ant galvos suversti bombas.

Kaip tik anuo metu ir atsitiko 
anas garsus nuotykis, už kurio 
filmą vėliau lietuvių kino bend
rovė pirmą .kartą laimėjo Oska
ro premiją. Sovietai, kaip ir bu
vo tvirtinę, iš tikro pirmiau už 
amerikiečius toki mėnulį įsitai
sė. Toliau nuo Maskvos atsidū
rę, ruseliai, matyt, nustojo lai
kytis drausmės, pradėjo visur 
rūkydami valkiotis ir padegė ča- 
jui virti pasiimtas malkas. Sau
si smaliokai ufciplieskė, o pasi
rodė, kad pasiėmę gaisrui gesin
ti siurblį, buvo pamiršę pasiim
ti žarną. Tai maskoliams tame 
mėnulyje taip karšta pasidarė, 
kad turėio parašiutuoti į žemę.

Tik trečią dieną, sušalę ir al
kani, jie pagaliau pasiekė Žemę 
ir nusileido kaip tik Niujorke. 
Keliems pasitaikė nutūpti prie

tinėjo ir parašė reportažą, už ku
rį laimėjo šalia literatūros pre
mijos’ naujai įsteigtą žurnalisti
nę premiją. (Norit galit tikėti, 
norit — galit netikėti, bet tokia 
premija tikrai buvo įsteigta —- ir 
tai lietuvių biznierių).

Patį gi ruskelį uždarė bath- 
roome, apsidžiaugęs, kad jau tu
ri saujoj vieną iš tų dvidešimties 
tūkstančių, kuriuos buvo siūlęs 
sugaudyti Lietuvai, atstatyti, kai 
sovietai nešinsis į Maskvą. Bet 
kad ligi to laiko, kol galės parga
benti į Lietuvą, maskolių šerti 
buvo nors ir patriotiška, bet per 
brangu, atidavė jį palaikyti at
stovybei Vašingtone. Ten jam 
buvo surasta naudingo darbo 
prie Lietuvos aukso atšildymo. 
Tik jis ten taip įkaitino, jog 
auksas pradėjo virti ir ėmė sklis
ti io kvapas. O tai padarė atsto
vybei nemaža trubelio — auksui 
pakvipus, visi patriotai pradėjo 
rinktis apie atstovybę ir domė
tis, kas ten su tuo auksu daro
ma. O visiems žinomas dalykas, 
jog nė vienas gudrus žmogus ne- 
sipasakoja, ką jis su auksu daro.

Dar po trijų dienų — būdamas j 
lengvesnis ir todėl ilgiau kritęs 
— Bostone ties enciklopedijos 
redakcija nukrito kuriam tų rus- 

I kelių nuo kojos nusmukęs batas. 
Tai kaip tik ir davė progos atsi
rasti pagarsėjusiam straipsniui, 
jog ant Marso tikrai gyveną 
žmonės. Ištyrus planetų padėtį 
tuo metu, iš kur vėjas pūtė ir ki
tus dalykus, bvo prieita išvados, 
jog tas batas tik nuo Marso į Že
mę galėjo nukristi. Batą moks
liškai ištyrus, buvo padaryta ir 
kitų reikšmingų išvadų. Aiškiai 
buvo kdnstatuota, jog marsiečių

tuo skirtumu, kad kiti nenori 
prisipažinti klaidų, ne tik jas 
taisyti.

Amerikai gi labiau, kaip bet- 
kas" i požemi sulindo.'-Ten. kur kam pasauly, rusų • egzistencija 
seniau buvo Grandstrvtis, dabar Pavojinga, nes .jie veržiasi is- 
jau žaliavo miškelis, o į Manhat- stumdami amerikonus iš rinkų 
taną sugrįžo vėl irokezai, nie- ( Azijoj, Afrikoj ir net Pietų Ame 
kam negražine nė tu doleriu, ku- rikoj, siekdami sumažinti jankių 

eksportą ir gamybą, tuo sukelti 
nedarbą..

Ekonominė konkurencija, tu
rint pigų vergų darbą Rusijoj, 
kaži ar nebus blogesnė už gink
lų lenktynes, kurias Amerika 
pralošė. Pagal Phil. Deane, G. 
and Mail korespondentą Vašing 
tone< tai užkulisinė gen. A. 
Gruentherio nuomonė, jam nėt 
atsistatydinant iš NATO parei
gų, ir dabar, visai balsiai kriti
kuojant Eisenhowerio “genijų”.

kam negrąžinę nė tu dolerių, ku
riuos jų protėviai už šią salą bu
vo iš olandų gavę. Empire Build
ing viršuie pasistatę sargybas, 
jie vėl sekė, kada, iškasę karo 
kirvį, pasirodys jų kaimynai, o 
taikos pypkės patraukti rinkosi 
Radio City. Taip buvo pagaliau 
rastas sprendimas, ’kuris neatėjo 
į galvą, kai Kolumbas atrado 
Ameriką. Viskas būvo be kraujo 
pasidalinta — baltieji, pasiėmė 
požemius, o indėnams paliko pa- 

(Nukelta į 6 psl.)

S saugiausias kuras

Visų rūšių anglis ir malkos užsakykite per mūsų atstovus 
Vytautų ir Sigita Aušrotus

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

DOMINION COAL & WOOD CO.

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

Čia Jūs rasite geriausį pasirinki
mų TELEVIZIJOS APARATŲ 
prieinamiausiomis kainomis ir 

geriausiomis išsimokė j imo 
sąlygomis.

Skyriai bei Agentūros visuose 
didesniuose Kanados 

miestuose.
9
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vą. Be abejo, čia daug galėtų 
prisidėti ir atskiri mūsų laiškai 
laikraščių redakcijoms, bet kar
kas vertingesnė būtų mūsų ofi
cialių organų parūpinta medžia-

VĖJAI, INFORMACIJOS IR NUOMONĖS
Vyt Sirvydas mus išbarė užlcinę medžiagą svetimtaučiams,?tuvos piliečiai (reikėtų galvoti), 

perdidelį uolumą ir nuolatinį ’ ant m«>nlrrve knlrvhAS kof nminw
priminimą Uet. angliškosios in
formacijos reikalų. Esą, be rei
kalo Al. Gimantas šaukiąs, nes 
padėtis toje srityje nėra jau to- 
*kia bloga. Tegu. Sutikime su

- Sirvydo išvedžiojimais ir pripa
žinkime, kad dabartinė mūsų in
formacija svetimiesiems yra ne 
tik patenkinama, bet net ir ge
ra. Gi tokiu atveju, Gimantas 
drįsta siūlyti ir siekti, kad šie 
reikalai būtų ne tik geri, bet ge
riausi. * Kodėl sustoti vietoje ir 
kodėl pasitenkinti tuo kaip yra, 
kai tuo tarpu visa eilė duomenų 
rodo, kad turėtų būti dar geriau.

Čia, maždaug yra panašiai, 
kaip su bet kuriuo darbu ar už
simojimu. Vienas asmuo jį atliks 
gana paviršutiniškai, paskubo
mis, o kitas stengsis viską pada- 

J ryti iki galutinio išbaigimo, iki 
pačių smulkmenų. Vieniems, tai 
būtų skonio dalykas, o kitiems ir 
jaučiamos pareigos. O nuolatinis 
spaudoje kėlimas angį, informa
cijos, nėra vien Gimanto isteri
jos vaisius. Kad šieji reikalai nė
ra jau tokioje blizgančioje pa
dėtyje, kaip įsitikinęs Vyt. Sir
vydas, rodo ir pr. m. lapkričio 
mėn. Niujorke vykęs ALTo su
važiavimas, kuriame taipgi bu
vo nagrinėjamas šis reikalas ir 
priimta rezoliucija. Beto, jei mū
sų oponentas malonės žvilgterė
ti į liet. Eltos informacijas nr. 
32, gruodžio 31 d., jis antrame 
puslapy ras ir tokią žinutę: “VL 
IKo pirmininkas gruodžio 11-16 
d.d. lankėsi Čikagoje. Ten su AL 
To Vykdomuoju Komitetu tar
tasi subendrinti informaciją ang
lų kalba, kad artimiausiu laiku 
būtų leidžiami abiejų šių veiks
nių biuleteniai ir dažniau, ir to
kiu tiražu, jog pasiektų visas 
angliškai kalbančias šalis, tuo 
pačiu ir. Azijos tautas”. Šis mū
sų veiksnių susirūpinimas ir net 
atskirai užakcentavimas angliš
kosios informacijos trūkumų, 
rodo, kad iki šiol dar ne viskas 
buvo atlikta, kas buvo galima. 
Ir telieka sveikinti tiek VLIKą, 
tiek ir ALTą, jog jie, nors ir pa
vėluotai, bet vis jau žada im
tis konkrečių darbų esamą pa
dėtį dar labiau pagerinti ,t.y. 
siekti informacinį darbą dar na
šiau ir dar . plačiau suintensy
vinti. Tai nėra joks Gimanto iš
sigalvojimas. Gi tie visi vėjai, 
tegu Sirvydo žodžiais, stogo ir 
hėhUkėlia, bet vis jau sudarė 
bent mažutį skersvėjį ir tuo pa
čiu priminimą tam tikroms mū
sų įstaigoms ar asmenims. Pa
galiau Gimantui teko ir gyvu 
žodžiu ir laiškais kalbėtis tomis 
temomis su kaikuriais VLIKo ir 
ALTo pareigūnais, kurių nei vie
nas nepaneigė, jog angliškosios 
informacijos srity dar būtų ga
lima daug ką ir geriau nuveikti. 
Kaip atrodo, dabar to ir siekia
ma.

Sirvydui nepatinka mūsų išsi
reiškimas “skurdžios išvaizdos”, 
biuleteniai. Bet, kaip kitaip gali
ma atsiliepti apie liet, informa-

siunčiamą ant menkos kokybės 
popieriaus ir šapirografu spaus
dintą. Reikėtų įsidėmėti, jog čia 
susiduriama ir su reprezentaci
jos klausimu, aplamai. Ar nerei
kia stebėtis, jog gyvenant šiame 
kontinente, kur spaustuvių yra 
žymiai daugiau už bet kurias ki
tas pasaulio dalis, o visdėlto ne
įstengiama tokius svarbius leidi
nius pateikti skaitytojui patrauk 
lios išvaizdos ir punai išbaigtus.

bet niekur nei žodelyčiu nebuvo 
užsiminta apie jų tikrąją tauty
bę, užteko pristatyti kaip Lithu
anians. Ar šiuo reikalu nebuvo 
būtina specialių laidų JAV spau 
dai, telegramų agentūroms, radi
jui ir televizijai, atkreipiant dė
mesį, jog šnipai nėra jokie lie
tuviai, kartu pasmerkiant jų ju- 
došišką pasielgimą ir dar kartą 
viešai ir iškilmingai deklaruo
jant lietuvių įsitikinimus ir jų 

Gražiam palyginimui tetamau- • nepaliaujamą išsilaisvinimo ko
ja, kad ir sekantis pavyzdys. Vo
kiečių okupacijos metais pogrin
dyje buvo leidžiama visa eilė 
laikraščių, kurių absoliutinė dau 
gurno buvo ne mašinėle, ne ro
tatoriumi, ne šapirografu, bet ga ir paaiškinimai. Kaip ten be- 
spaustuvėje spausdinami. Ir tai" " 
vyko nacių siautėjimo laikais, 
okupuotame krašte.

Gi, kad mums reikia tokios in
formacijos, kuri suskubtų bėgti 
sų dienos didžiosiomis antraštė
mis ir įvykiais, kuri, jei yra tik 
reikalo, turėtų išeiti ekstra lai
domis ir tiražu, va, ar tik ne 
vaizdžiai vėl rodo, nesenas šni
pų aferos atidengimas Niujorke 
ir Vašingtone. Kaip apie tuos 
sovietų agentus rašė, visa be iš
imčių didžioji spauda, kaip apie 
juos kalbėjo ABC, NBC ir CBC, 
svarbiausių žinių laidoje (maž
daug 40 mil. žmonių auditorija) ? 
Ogi, jie buvo pristatyti lietu
viais. Net su tokiom smulkme
nom ir datom, kaip gim. vieta 
Vilkavišky, pavardė Abraomas 
Sobolevičius, ilgokai gyvenęs 
Kaune ir t.t. Tiesa, jie buvo' Lie-

būtų, lietuvių vardui sunkiai pa
kenkė toji “reklama”, jog taria
mieji mūsiškiai yra sovietų šni
pai.

Kad ir kaip labai kaikur ski
riasi Sirvydo nuomonė, nuo Gi- 
manto, būdami vienos tautos vai 
kais, tik jau priešais nebūsime. 
Pagaliau, abiejų tikslai yra vie
nodi, tik kiekvienas tariasi siū
ląs geresnes priemones jų sieki
mui. Pagaliau, skaitytojai, ku
riems įdomūs tie ginčai, taipogi 
turi susidarę savąją nuomonę ir 
įsitikinimus. Kuris mūsų turi 
daugiau šalininkų, gal ir sunku 
būtų šiandien atsakyti. Visais 
atvejais Al. Gimantas ir toliau 
tinkamu dėmesiu seks Vyt. Sir
vydo rašinius lietuviškaisiais 
klausimais, kuriuose dažnai bū
na visiškai pozityvių minčių.

AL Gimantas.

Adenaueris rinkiminėje kovoje
Vak. Vokietijos kancleris savo 

kalba ’’Jaunosios Unijos” dešimt 
mečio sukaktuvių proga praktiš
kai atidarė priešrinkiminę agita
ciją. Jis aiškiai pareiškė, kad 
krikščionių demokratų partija 
turi visumoje išsilaikyti. Gre
siant iš Rytų pusės, tai yra labai 
svarbu.

Krikšč. dem. partija eina vie
ningai į rinkiminę kovą, pareiš
kė dr. K. Adeiiaueris. Dabar ei
nama ne į gynimąsi, bet aiškiai. į 
puolimą. “Mes turime pasauliui 
parodyti, kad taikos trokštame, 
tikri demokratai esame ir atei
nantiems keturiems metams nei 
kitokia politika yra pageidauja
ma”. Šiuo sąryšiu kancleris K. . 
Adenaueris aštriai puolė socia
listus ir darbo sąjungas. ■

Socialistų partija esą nelygų 
zigzagų.kursą valdžiusi, perspė
jo dr. Adenaueris. Partija, nors 
turinti programinę komisiją, ta 
čiau jokios programos. Anks
čiau visiems Europos klausi
mams socialistai buvo neigiamai numeryie 
nusistatę, dabar gi staiga saugu
mo planą siūlo. Net ir NATO esą 
dabar Ollenhauerio priimama. 

Dr. Adenaueris mano: “Tai 
yra pakrypimas mažiausiai 160 
laipsnių. Jis rišasi greičiausiai su 
netolima Ollenhauerio kelione į 
JAV”.

Adenaueris perspėjo darbo

Gyvulių globa Kanadoje
(CSc). Kanadoje veikia įsta

tymai, kurie saugo ne tik žmo
nių, bet ir gyvulių gyvybę ir 
sveikatą. Asmuo, kuris be reika
lo muša arklį, dvasina badu šuf- 
nį ar išmeta į gatvę katę, daro 
nusikaltimą panašų, kaip kad tai 
būtų su žmonių vaiku. Tai nu
mato ir Kanados Baudžiamasis 
Kodeksas.

Įstatymo vykdymą prižiūri vi
same krašte žinomos organizaci
jos: Human Sociaties and Socia- 
ties for the Prevention of Cruel
ty to Animals. Jos yra kiekvie
noje bent kiek didesnėje vieto
vėje.

Toronto miesto Human Socie
ty generalinis menedžeris pulk. 
Ė. G. Reade yra išreiškęs susi
rūpinimą, kad pastaruoju metu 
ypač didelis skaičius naminių 
gyvulėlių, ypač kačių ir kačiu
kų, išmetama. (Dažniausia High 
Parke). Pulk. Reade nurodo, su 
tam tikru kartumu, kad tai yra 
prieš Kanados įstatymus.

“Jei kas turi kokių 'nepatogu
mų su naminiais gyvuliais, — sa
ko jis toliau, — kviečiamas tuo
jau pat skambinti į Toronto Hu
man Society. Ši įstaiga Toron
te yra atidara ištisas 24 valandas 
ir pasiruošusi padėti kiekvienam 
gyvulių globos reikalu”.

Jei naminis gyvulys serga, jį 
reikia gabenti į veterinarijos li
goninę, ar pas veterinarijos gy
dytoją. Jei gyvulėlio savininkas 
negali to padaryti dėl neturto ar 
kurių kitų priežasčių, jis privalo 
taip pat skambinti į Toronto Hu
man Society arba į Society for 
the Prevention of Cruelty to 
Animals.

Pagaliau jei gyvulėlis yra pa- 
senęs ar tiek nesveikas, kad turi 
būti likviduotas, tą taip pat at
lieka minėtosios draugijos.

Toronto mieste šunes turi būti 
registruoti ir nelakstyti gatvė
mis palaidi. Human Society at
lieka šią registraciją.

Pulk. Reade išvardina sekan
čias Toronto Human Society 
veiklos sritis ir nurodo, kad pa
našia veikla užsiima ir kitos pa
našios gyvulių globos organiza
cijos.

Draugija išlaiko ir tvarko gy
vulių prieglaudas. Tyrinėja žiau
rumus su gyvuliais, jei kas apie 
tokius praneša telefonu, laišku 
ar asmeniškai. Paima į savo glo
bą pamestus ir išvarytus gyvu
lėlius.* Slaugo ir gydo sužeistus 
ir sergančius. Esant būtinam rei
kalui, jei tai palengvina kančias, 
likviduoja.

Inspektuoja turgavietes, joji
mo mokyklas, tvartus, skerdyk
las, galvijų surinkimo kiemus ir 
t.t. Įsako išimti iš apyvartos dar
bui nebetinkamus arklius. Tikri
na pakinktus, apdangą, pakaus- 
tymą. Globoja pamestus gyvulė
lius ir stengiasi surasti jų savi
ninkus. Seka gyvulių transpor
tą geležinkeliais ir sunkveži
miais. Paima savo globai gyvu
lius, kurie konfiskuojami įvairių 
viešųjų pareigūnų, iš viso bend
radarbiauja tuo reikalu su vie
šosiomis įstaigomis.

Ji paieško naujų namų pames
tiems gyvuliams. Išduoda šu
nims laikyti leidimus. Prižiūri 
gyvulių, būklę mieste. Skatina 
gyvulių globos pamokas mokyk
lose. Priima kritusius gyyulius. 
Skiria premijas už darbus gyvu
lių globos srityje (darbus, paro
dančius žmogaus didvyriškumą, 
pasišventimą ir inteligenciją).

Draugija nesiima bylų ūž šu
nų mušimą, nebent tuo reikalu į 
ją kreiptųsi policija ar viešosios 
sveikatos įstaigos. Ji taip pat ne
priima skundų, kad gyvuliai 
trukdo žmonėms. Ji neleidžia sa
vo tarnautojams lipti į medžius 
ar stulpus gyvulių gyvybės gel
bėti pastatant į pavojų savo pa
ties gyvybę, tačiau ji imasi kitų 
priemonių gyvuliams nuo pavo
jingų medžių ar stulpų nuimti.

sąjungas neišsilaikančias neut
raliai. “Nors aš iš principo ir su
tinku su darbo sąjungomis, ta
čiau nepriimu jų, jei jos sklei
džia bei platina savo politines 
pažiūras bei nuomones. Jei dar
bo sąjungos tikrai neutralios bū
tų, tai socialistų partija visiškai 
žlugtų”.

Dar smarkesnius puolimus 
prieš socialistų partiją pareiškė 
užs. reik, ministeris von Brenta- 
no. Pasak jo V. Vokietija neve- 
sianti sustingusios politikos. Ji 
vis pastoviai, nuosekliai laiky
sis dabartinėse didžiosios linijos. 
Min. von Brentano pareiškė pa
sitikėjimą, kad šie V. Vok. val
džios rinkimai patvirtins ligšio
linę valdžios politiką. R. M.

Puola Mažosios Lietuvos 
Tarybą

Klaipėdos krašto vokietinin
kų “Memeler Dampfboot”, anks
čiau plūdęs ypač Amerikos Lie
tuvių Tarybą, š.m. pirmajame 

smarkiai užsipuolė 
jau Mažosios Lietuvos Tarybą ir 
jos prezidiumo pirmininką E. 
Simonaitį. Svarstydamas lietu
viu ir vokiečiu sutarimo klausi
mą, “MD” siūlo VLIKui nusi-' 
sukti nuo Mažlietuvių Tarybos, 
pripažinti Klaipėdos kraštą vo
kiečiams, atseit, ne lietuviška 
žeme, —- ir tada “bendras kelias 
abiem tautom būsiąs aiškus”, jo 
netemdysią “jokie šešėliai”. To
liau įrodinėjama, kad seniau, 
kryžiuočių laikais, o ir paskiau 
iki pirmojo karo ne kas kitas, 
bet tie patys prūsų vokiečiai bu
vę kultūros nešėjai lietuviams, 
jie ten leidę lietuvišką spaudą, o 
ir lietuviškai šnekę klaipėdie
čiai norį būti tik ... prūsais, bet 
ne lietuviais.

RELIGINIAME PASAULYJE
* Liublino katalikų universi

tetas tebeveikia. Jame yra trys 
skyriai: teologijos, filosofifjos ir 
humanitarinis. Lenkijoje, be to, 
dar teologijos akademijos Chy- 
licuose, Varšuvoje, Bielanuose ir 
23 kunigų seminarijos žemesnio 
lygio.

* Kardinolų kolegiją planuo
jama reformuoti. Pijus XII, ne
oficialiomis žiniomis iš Vatika
no, kovo mėn. rengiasi šaukti 
naują konsistoriją, kurioj, pa
skelbs naujai paskirtuosius kar
dinolus ir tai jau pagal naują 
planą. Pastarasis esą numato at
sižvelgti į: geografinį paskirs
tymą, kad būtų išvengta dabar
tinio nelygumo — 50 mil. italų 
turi 21, o kiti kraštai su virš 400 
mik tikinčiųjų — tik 39; apeigų 
įvairumą, kad būtų atstovauja
mi ne tik lotynų apeigų tikintie
ji, bet ir Rytų pvz. graikų kat., 
koptų, maronitų, chaldėjų, mala- 
barų; vienuolijų atstovavimą. 
Šiems reikalavimams patenkinti 
numatoma kardinolų skaičių pa
didinti iki 90. Dabartinis skai
čius 70 įvestas prieš 370 metų.

* Britanija paskyrė naują at
stovą prie Vatikano — bu v. užs. 
reik, ministerijos protokolo šefą 
Marcus Cheke vieton Douglas 
Howard. Naujas pareigas jis per 
ims gegužės mėn. Pagal tradici
ją, britų įgal. ministeris prie Va
tikano būna protestantas, o pa
siuntinybės sekretorius — kata
likas. Kanados katalikai vėl ke
lia minti paskirti savo atstovą 
prie Vatikano.

* Vatikano metraštis — Annu 
ario Pontificio 1957 m. pateikia 
šiuos duomenis: katalikų visame 
pasauly — 464.200.000; iš jų u- 
ropoj — 224.250.000, C. ir P. 
Amerikoj — 127 mil., S. Ameri
koj — 64 mil.; Azijoj — 29.200.- 
000, Okeanijoje — 2.300.000. Vys
kupijų — apie 2.000, parapijų — 
200.000, klierikų — 65.000, kuriu 
8.000 kasmet įšventinami kuni
gais. Vienuolių seserų yra apie 
milijoną, brolių — 270.000. Ku
nigų — 381.550, kurių 275.000 ne 
vienuoliai. Mokyklų — 160.000 
su 20 mil. mokinių f ligoninių ir 
kt. labdarybės įstaigų — 30.000, 
kurios rūpinasi 14 mil. asmenų.

* Lenkija ketina atnaujinti 
diplomatinius santykius su Vati
kanu. Kard. Wyszynskio kelionė 
į Romą numatoma kovo mėn. 
Per praėjusius rinkimus į seimą 
iš 22 katalikų kandidatų buvo 
.išrinkta. 12, jų .tarpe, sociologas 
ir gamtininkas "St. Stoma, gavęs 
daugiau balsų nei komunistų 
premjeras J. Cyrankiewicz.

* Pasmerkė boksą. 18 Italijos 
vyskupų su Torino kardinolu 
Maurillio Fossatin kolektyvinia
me laiške, be kitko, sako: “Atvi
rai smerkiame sportinius paren
gimus, kurie yra netekę ne tiktai 
auklėjamosios reikšmės, bet dar 
gi žadina žemuosius instinktus 
kaip pvz. kaikurios formos muš
tynės kumštimis; jose nežinia 
kas grasiau — besimušančių 
įniršimas ar žiūrovų žiaurumas, 
kurie džiūgauja brutalaus šėls
mo akivaizdoje; mes nuoširdžiai 
sveikintume įstatymą, drau
džiantį tokią nežmonišką, bar
barišką sporto apraišką, ugdan
čią įniršimo, kuris kartais būna 
miltinių nelaimių priežastimi”. 
Žurnalas “Palestra del Clero” 
jau 10 metų kovoja prieš boksą.

* Katalikų imigracijos cent
ras Ženevoj tarpt, kongreso pro
ga, kuris įvyks 1957 m. rugsėjo

mėn. Asyžiuje* paskelbė straips
nių konkursą emigrantams. Te
ma: įsijungimas į krašto gyve
nimą. Geriausio straipsnio auto
rius gaus $100; jei dalyvaujančių 
skaičius bus gausus, premijos 
bus padidintos. Rašyti galima: 
anglų, prancūzų, vokiečių, ispa
nų ir lenkų kalbomis. Adresas: 
C.I.C.M. 11, rue Cornavin, Ge- 
nėve, Switzerland.

* Socializmas ir kapitalizmas 
esančios B os pasmerktos siste
mos — primena Austrijos vys
kupai savo naujausiame ganyt, 
laiške. S. skelbia centralizaciją 
ir prievartą be saiko, K. — lais
vę be saiko. Krikščioniškoj san
tvarkoj esą reikia atsižvelgti į 
medžiaginių ir dvasinių verty
bių pusiausvyrą; atsižvelgti į 
darbininką, kad jis būtų darbu 
suinteresuotas; organizuoti kraš
to ūkį, kad visiems pajamos ir 
saugumas būtų pakankami; kur 
susiduria ūkiniai ir moraliniai 
reikalai, duoti pirmenybę pasta 
riesiems. Be to, vyskupai reko
menduoja įiungti darbininkus į 
įmonių valdymą, duoti jiems 
teisę svarstyti abi puses liečian
čius klausimus.

* Rytų apeigų Bažnyčia Len
kijoj taip pat reikalauja laisvės. 
Kadangi buvusių vyskupysčių 
centrai dabar yra įjungti į so
vietinę Ukrainą, jie reikalauja 
leisti rytų apeigų katalikų baž
nyčios reikalus tvarkyti trims 
generaliniams vikarams. Reika
laujama leisti veikti dvidešimts 
kelioms parapijoms ir 24 misi
joms. Taip pat reikalaujama 
grąžinti visą turtą, koks pri
klausė unitų bažnyčioms iki 1947 
metų.

* Sudane yra 143.000 katalikų. 
Jų 95% gyvena pietiniame Su
dane, kuris yra ūkiškai ir kul
tūriškai dar gana primityviškas. 
Gyventojų ten išviso apie 2,5 
milijono, daugiausia negrų, kai 
šiauriniame Sudane 6,5 mil. ara
bų mahometonų. Kai dabar Su
danas gauna nepriklausomybę, 
šiauriečiai arabai pasiryžę visas 
krikščionių misijas uždaryti ir 
pietų Sudane. Katalikų ten yra 
keturi apaštališkieji vikariatai 
ir dvi prefektūros. Kunigų yra 
198. Iš jų tik 11 vietinių ir dar 
25 vietiniai yra ruošiami kuni
gais. .

* Ukrainiečių rytų apeigų ka
talikų naujai paskirto metropo
lito K. M. Germaniuko introni- 
zacįja įvyks vasario 12 d. Win- 
nipege šv. Vladimiro ir Olgos 
katedroje. Apeigas atliks apašta
liškas delegatas J. Panico, da
lyvaujant taip pat šv. Sosto vi
zitatoriui arkiV. K. I. BuČko i šys^^amtlt^n^OnT'^d?.' R.'jouhiškiCst 
kitiems dignitoriams. jpoul, Minn., A. Gilvydis, Detroit, Mich.,

“Tėviškės Žiburių” prenumeratorių 
rinkimo vajus-jau Įpusėjo!

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

“TŽ” Administracija.

Garbės prenumeratoriai:
A. Tamoliūnos, Miami, FloKun.

J. Stradomskis, Delhi, Ont.
F. Dubauskas, Montreal, Que/ 
Kun. A. šeštokas, Chicago, III.

Aukotojai:
J. Mikšys, Hamilton, Ont.
V. Sibulis, Forth William, Ont.
A. Strimaitis, Toronto
A. Matulionis, Plattsburg, N.Y.

Strimaitis, Toronto

$10
$10
$10
$10

$io
$
$
$

8
6
3

Po $2.00:
VI. Žemaitis, Longlac, Ont., P. 
tis, Sudbury, Ont., E. Narušis, Willow
dale, Ont., St. Vaikys, Brooklyn, N.Y., 
M. Jablonskis, Aurora, III., E. Baltulis, 
Windsor, Ont., A. Mockevičius, Pitts
burgh, Po., B. Januškienė, Windsor, 
Ont., K. Baronas, Hamilton, Ont.

Po $1.50:
A. Diržys, Toronto, Ont., P. Jarašiū

nas, Toronto, Ont.

Po $1.00:
V. Čiuprinskas, Windsor, Ont., J. Škėma, 
Hamilton, Ont., VI. Mockus, Sault Ste. 
Marie, Ont., K. Daunys, Conistori, Ont., 
B. Rakauskas, Toronto, Ont., V. Sutkus, 
Toronto, Ont., L. Rudaitis, Toronto, Ont., 
P. Vilenčikas, Port Alice, B.C., V. Šmulkš 
tys, Waterbury, Conn., J. Drabutis, To
ronto, Ont., S. Grigelaitis, Sault Ste. Ma
rie, Ont., St. Gronskis, Wells, B.C., P. 
Mickus, Montreal, Q., J. Kartocius, Port 
Alice, B.C., M. Sodcnis, Detroit, Mich., 
kun. P. Celiešius, E. Chicago, I nd’, V. 
Rodžius, Chicago, III., A. Matusevičius, 
Montreal, Que., V. Simanavičius, Chi
cago, Hi., V. Trumpa, Washington, D.C., 
J. Žvirblis, Richmond Hill, N.Y., K. Mik-

Budvy-

dale, Ont., St. Vaikys, Brooklyn, N. Y., 
\, E. Baltulis,

A. Keršys, Hamilton, Ont., P. Pelcckas, 
Montreal, Que., B. Pctkouskas, Detroit, 
Mich., J. Leveris, Campbell Bay, Que., 
A. Kuzmickas, Paris, Ont., B. Zubrickas, 
Toronto, Ont., J. Jakubauskienė, Chica
go, III., O. Gustainytė, Toronto, Ont., A. 
Puida, Longlac, Ont., kun. J. Tautkus, 
Omaha, Nebr., P. Budvidis, Hamilton, 
Ont., kun. K. Riekus, Simcoe, Ont., S. 
Zulpo, London, Ont., A. Šalčiūnas; Phi
ladelphia, Pa., J. Mackevičius, Toron
to, Ont., J. Petuška, Baltimore, Md., V. 
Trcigis, Simcoe, Ont., P. Jogminas, Bron
te, Ont>, A. Battninkaitis, Toronto, Ont., 
kun. J. Danielius, London, Ont., E. Lcg- 
nikas, Hamilton, Ont., J. Graibus, Toron
to, Ont., L Garbačiauskas, Toronto, 
Ont., B. Zabulionis, Ottawa, Ont., J. 
čaplikienė, Lome Park, Ont., J. Steib- 
lys, Hamilton, Ont., kunZ. L. Kemėšis, 
Sault Ste. Marie, Ont., V. Marcinkevi
čius, Toronto, Ont., J. Jasinevičius, To
ronto, Ont., V. Montvilas, Toronto, Ont.,
J. Petronis, Philadelphia, Pa., L. Balai- 
šis, Toronto, Ont., M. Banionis, Wind
sor, .Ont., J. Olšauskas, Wawa, Ont., J. 
Tarvydas, Hamilton, Ont., S. Naikaus- 
kas, Windsor, Ont., J. Rankauskas, Ha
milton, Ont., B. Stonkus, Tillsonburg, 
Ont., V. Indriksonas, Toronto, Ont., J. 
Čeponis, Toronto, Ont., V. Rociūnas, Cle
veland, Ohio, J. Tolis, Hamilton, Ont., 
kun. P. Jokūbaitis, Mount Rolland, Q.,
K. Kudukis, London, Ont., J. Gustainis, 
Toronto, Ont., S. Bučys, Toronto, Ont., 
P. Sideravičius,“Cicero, III., kun. V. Stan
kūnas, Montreal, Que., J. Puterisz To
ronto, Ont., L. Merkelis, Toronto, Čnt., 
K. Stankus, Norando, Que., S. Rodkcvi- 
čius, Toronto, Ont., J. Petravičius, To
ronto, Ont., P. Liačas, Toronto, Ont., 
P. Šutas, Toronto, Ont., P. Skablauskas, 
Toronto, Ont., A .Butvydas, Toronto,

1 Ont., V. Simanavičius, Hamilton, Ont., 
J. Pačepavičius, Hamilton, Ont., VI. Vir- 
kutis, Winnipeg, Man., B. Baleišis, Wind 
sor, Ont., J. Bajoraitis, Hamilton, Ont., 
A. Pauplis, Mimico, Ont., S. Andriekus, 
Toronto, Ont., J, Augis, Edmonton, Al
to., dr. L. Matukas, Woodstock, Ont., K. 
Ivaškevičius, Montreal, Que., J. Rimavi- 
čienė, Chicago, III., kun. J. Kučingis, 
Los Angeles, Cal., J. Jurėnas, Montreal, 
Que., K. Meiliūnas, Toronto, Ont., N. N., 
Toronto, Ont., Ch. Spaichis, Montreal, 
Que., J. Uogintas, Toronto, Ont., L. 
čuplinskas, Toronto, Ont., A. Čupliris- 
kas, Cowansville, Que., St. Saldžiūnas, 
Kitchener, Ont., S. Bučmys, Dayton 
Ohio, J. Švėgžda, Toronto, Ont., P. Jur
gutis, London, Ont., St. Vaitckūnicnė, 
Mt. Rainier, Md., S. Šurkus Toronto, 
Ont., VI. Kazlauskas, Toronto, Ont., J. 
Butkus, Bridgeport, Conn., J. Klypos, 
Hamilton, Ont., A. Jonkutė, Chicago 
III., K. Kanapkis, Toronto, Ont., A. Lie
tuvninkas, ,Chicago, III., B 
Kingsville, Ont.

Visiems rėmėjoms nuoširdžiai dėko
jome: "TŽ" leidėjai.

Kardinolas šalpos globėjas
Komunistinė Lenkijos valdžia 

jau prieš keletą metų likvidavo 
visą karitatyvinę katalikų Baž
nyčios veiklą, kuri buvo vyk
doma per plačiai iškerojusį Ca
ritas organizacijos tinklą. Cari
tas buvo nacionalizuota. Ji ir da
bar dar neatgaivinta, bet, atro
do, kad gali priseiti atgaivinti.

Kanados Lenkų Kongresas, t. 
y. centrinė jų organizacija prieš 
kurį laiką pradėjo akciją sušelp
ti vargstančius brolius Lenkijo
je. Tam yra sudarytas specialus 
komitetas, į kurį be KPK suda
rančių organizacijų įeina dar ir 
dvasininkai. Aukos jau seniai 
pradėjo plaukti, dar prieš su-

darymą komiteto. Mintis lenkų 
tarpe yra populiari ir aukos plau 
kia gana gausiai.

Vad. Lenkijai pagelbėti fon
do vadovybė kreipėsi į kardino
lą Wyszynski prašydama sutikti 
pasidaryti prisiunčiamos pagal
bos globėju. Kardinolas sutiko 
ir visiems šios akcijos dalyviams 
bei aukotojams prisiuntė savo 
palaiminimą.

Koks numatomas prisiųstos 
pagalbos paskirstymo aparatas, 
tuo tarpu neaišku. Kiekvienu at
veju jis turės būti susietas su 
Bažnyčia. Vadinasi iškils Cari
tas organizacijos atgaivinimo 
klausimas.

Ablėnos

Iii® B;

STEBĖKITE ŠIUOS GYVIUS KANADIŠKUOSE POSAKIUOSE

blind as a bat
Aklas kaip šikšnosparnis

Šikšnosparnio aklumas duoda pagrindą šiam išsireiškimui, nes

šis mažas žvėrelis orientuojasi geriau garsu, negu akimis. Atsi

mušę grįžtą garsai padeda jam išvengti objektų, kurių jis nemato.

CARLING'S RED CAP ALE
Tariama: “KARLINGS RED KEP EIL
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Pavergtoje tėvynėje pasaulyjeNamų Fondas vis platesnius J Rimkevičiams i 
ir platesnius lietuvių sluogsnius į prie NF su šimtine.

kis, K. Zouko, VI. Kažemėkas, E. 01- 
šauskas, K. Olšauskas, L. Pliūro, J. Ka-

1957. n 7/-:’Kr5« (370)

Karo muziejuje Kaime Žuvu-

brangūs lietuviams paminklai 
nugriauti, o vietoj jų iškišam! 
visokie bolševikiški balvonai. 
Prisikėlimo bažnyčioj ruošia
mas radijo fabrikas, o jos bokš
tas numatytas panaudoti televi
zijos reikalams. Bolševikai gi
riasi jau baigią “Vilniaus kated
ros restauravimo darbus”. Skel
bia, kad jos vidus buvo atre
montuotas dar šių metų pavasa
rį. Dabar perdengti kupolai, su- 

, tvarkytas stogas, dailininkai 
restauruoja katedros nišų skulp
tūras. Spalio pabaigoj numatyta 
sutvarkyti bokšto kurantus. 
Paskum katedra bus demonst
ruojama kaip vienas iš “istori
nių Vilniaus paminklų”...

Vilniaus grąžtų gamykla esan
ti didžiausia tokios paskirties vi
soj “plačiojoj tėvynėj”. Gamyk
los korpusai užima 5 ha plotą. 
Bet dar ne visi jie baigti statyti. 
Pagrindinis korpusas bus 3 augš- 
tų. Projektą paruošti padėjo 
daug inžinierių iš Maskvos, o jį 
įgyvendina — Vilniaus 9-sios 
fabrikinio - gamybinio apmoky
mo mokyklos auklėtiniai. Apie 
30 iš tos mokyklos auklėtinių 
pasiųsti į Maskvą, Tomako įran
kių gamyklą, net į Čalkovą. (E)

Mokyklų inspekotrių kursuo
se, kurie prasidėjo pr. m. gruo
džio 6 d., buvę 60 m. inspektorių. 
Jie yra rajonų m. inspektoriai.

Mokytojų idealas bolševikinė
je santvarkoje yra energingas 
agitatorius - visuomenininkas, 
rašo Tiesa 1956 m. gruodžio 12 d. 
vedamajame. Pavyzdžiais nuro
domi: Griškabūdžio, Šakių raj., 
vidurinės mokyklos .direktorius 
S. Bieliauskas, Utenos rajono Si- 
rutėnų pradžios m. vedėja V. 
Kondratavičienė ir Biržų raj. 
Suostų septynmetės mok. moky
tojas Timukas.
. Mokyt. Vladas Žvirblis ir mo
kyt. Ona Sukackienė dažnai mi
nimi sovietinėje spaudoje kaip 
mokytojai aktyvistai - agitato
riai nužudyti partizanų. Minėda
ma mirties dešimtmetį, Tiesa 
apie Žvirblį duoda tokių žinių.

Jis gimęs 1920 m. lapkričio 1 
d. Ukmergės apskr. Šešuolių v. 
Rimeisių km. 1941 m. baigęs 
Kauno IX gimnaziją ir pradėjęs 
mokytojo darbą Dubingių pra
džios mokykloje. 1943 m. rude
nį persikėlęs Į Medilius, o 1944 
m. jau sovietinės valdžios pa
skirtas Šešuolių prad. mokyklos j

Vilniaus šv. Onos bažnyčioje 
klebonauja kun. J. Deksnys. Pa
maldos ir pamokslai esą lietuviš
ki, rašo V. Uždavinys, matyt, 
prispirtas, Michailovo laikraš
tėlyje.

Margarita Dvarionaitė Lenin
grado R. - Korsakovo konserva
torijos auklėtinė gruodžio 19 d. 
debiutavo kaip simfoninio or
kestro dirigentė Vilniaus filhar
monijos salėje.

Paminklų eskizų konkursą pa
skelbė Kultūrcs ministerija V. 
Mickevičiaus - Kapsuko pamink
lui Vilniuje (prieš rotušę) ir J. 
Janonio paminklui Biržuose. 
Esą, turi būti “portretinės figū
ros su pjedestalu”. Skiriamos 
trys premijos: I — 4.000 rb. už 
figūra ir 1.000 rb. už pjedestalą, 
II — 3.000 ir 800 rb., III — 1.500 
ir 600 rubliu.

apjungia. Ši organizacija stebė
tinai didelį pritarimą randa se
niau atvykusių ir čia gimusių 
tautiečių tarpe.

Sausio 28 d. nariais įstojo bro
liai Juozas ir Vincas Tauškelos, 
137 Bay St. N., paskirdami po 
$100.

WINNIPEG, Man.
“Pinigėliai”. L. šv. Kazimiero 

bažnyčios salėje, sausio 26 d., 
vaidybos mėgėjų būrelis, reži
suojant Eugenijui Kalasauskui, 
vaidino linksmą 3 veiksmų S. 
Kymantaitės - Čiurlionienės ko
mediją “Pinigėliai”.

Nors veikalas sunkokas, bet 
kiekvienas vaidintojas pajėgė 
gana gerai išreikšti vaidina
mąjį asmenį. Publika su dideliu 
įdomumu sekė kiekvieną veiks
mą ir laukė su žingeidumu augš- 
čiausio vaidinimo momento — i 
testamento skaitymo.

Vaidino: turtingą našlę Nor
mantienę — Eug. Federavičie- 
nė, menininką Joną — E. Kala- 
sauskas, dvarininkę Raudonaus- 
kiėnę — S. Dielininkaitienė, dva 
rininką Raudonauskį — J. Vai
tekūnas, automobilių pirklį Ka- 
raitį — H. Monkevičius, Karai-

Juozas Tauškela, gimęs 1934. 
m. Kanadoje, šiuo metu dirba 
kaip braižytojas vienoj firmoj.

Itienę — J. Kurauskienė, studen- 
l tę Karaitytę —T. Timermanie- 
nė, reikalu, vedėją Surinskį — 
V. Januška, tarnaitę Magdaleną;

Vincas Tauškela, gimęs 1936 
m. irgi Kanadoje.

Abu broliai gražiai susitvar
kę, nevedę ir gyvena kartu su 
motina. Paprašyti padėti įsigyti 
Liet. Namus, jie visai nedvejo
dami tam pritarė, pareikšdami,

— EI. Januškienė, gydytoją Mik- kad apie šį lietuvių darbą jau 
šą — J. Demereckas. Sufleravo girdėję iš savo tėvuko. NF v-bos
— Vai. Rutkauskas. vardu jiems tariame gražiausią

Gautas' pelnas $66.20 paskir- ačiū ir prašome visų lietuvių pa
tas Bažnyčios Statybos Fondui, sekti jų gražiu pavyzdžiu. Namų

Po vaidinimo Sofijos ir Vinco Fondo akcija dar kartą patvirti- 
Dielininkaičių.namuose buvo su- na seną istorinį dėsnį: didžiausi 
ruošta artistų vakarienė. ir sunkiausi tautiniai darbai iš-

Jadzė ir Juozas Mikalauskai kyla iš plačiųjų masių ir pačiu 
nupirko Dilkos-kepyklą ir pra
dėjo kepti lietuvišką duoną, ku
ri yra visų net svetimtaučių- la
bai mėgstama.

sekti jų gražiu pavyzdžiu. Namų

ir sunkiausi tautiniai darbai iš-

kritiškiausiu momentu eilinių 
tautiečių pečiais nešami. <

Labai dėkojame mažajai Bi
rutei ir ios tėveliui Henrikui

vedėju.
“Šalia mokyklos ir valsčiaus 

švietimo skyr. vedėjo pareigų 
jis buvo valsčiaus švietimo ir 
meno darbuotojų profsąjungos 
ir žemės ūkio smulkaus kredito 
draugijos pirmininkas, valsčiaus 
vykdomojo komiteto narys”.

“Nuo 1946 m. rudens V. Žvirb-

Lietuvi-vė!
Kai žvelgi iš šilto jaukaus 

kambario pro apšarmojusį langą 
į sniegu padengtas gatves, lau
kus, miškus, susisvajoji ir prisi
meni savo artimuosius vargstan
čius tėvynėje prispaustus vergi
jos skurdo ir dvasinio persekio-

lis dirbo savo gimtinės pašonėje jimo. Vaizde stojasi Sibiro taiga 
— Miegučių pradinėje mokyk- su šalčio speigais ir sniegynais, 
loję. Čia, eidamas tos mokyklos kuriais į mirtį brenda tavo te
vedėjo pareigas, 1946 m. gruo- vai, broliai ir seserys. Jie visi 
džio 16 d., gilų žiemos vakarą, i trokšta laisvės daugiau, kaip dy- 
jis žuvo”. Jo vardu yra pavadin- kūmos keleiviai vandens. Tau-
ta vidurinė mokykla Ukmergė
je ir viena didesnė gatvė.'

Įdomu kodėl jis buvo paže
mintas, išsiųstas į kaimą iš šio
kio tokio centro? Kažin ar tai

tieti! Tu gali pagreitinti laisvės 
aušros užtekėjimą prisidėdamas 
savo auka tėvynės laisvinimo 
reikalams — aukodamas Tautos 
Fondui.

nebuvo dėl jo nusivylimo bol- šimtmeti vergavus, mūsų tau- 
ševikais? Ir kulka kažin ar ne iš . r>nr>ioi.toMGB agento automato buvo iš- tos PH“Pa“da bu™ .WP‘^ta 
šauta. Nebeištikimi ten visi su
naikinami.

Kauno Politechnikos instituto 
chemijos technologijos fakulte
to dekano pavaduotojas Ivano
vas gruodžio 10 d. LTSR augšč. 
teismo nuteistas 6 metams “lais
vės atėmimo”, o jo žmona G. 
Ivanova 1 m. “pataisos darbų” 
už kyšius. Mat jie pagelbėję už 
stambų kyšį įstoti į Veterinari
jos akad. studentu V. Dambraus
kui. Jis užmezgęs ryšius su Iva
noviene, kai nepatekęs į. akade
miją. Ivanovas norėjęs D. įsta
tyti į politechnikos institutą, bet 
ten nepriėmę. Tada per pažintis 
įstatęs į Vet. akademiją.

prieš 38 metus tauriausių jos sū
nų krauju. Per 21 nepriklauso
mybės metus tu naudojaisi lais
ve, bujojai, kultūrėjai, moksli- 
naisi, todėl net atsidūrus plačia
jame pasaulyje tavo akiračiai 
platesni ir šviesesni. Šiuo tarpu 
tėvynė iš tavęs dar nereikalauja 
kraujo aukos, o tik keleto pra-' 
kaito lašų, pavidale dolerių, ku
riuos turėtum paskirti nuo 
savo uždarbio. Tavo auka pagel
bės mūsų veiksniams laikyti 
Lietuvos laisvinimo bylą gyvą 
pasaulinėje politikos arenoje.

Sąryšyje su Vasario 16 minėji
mu bus renkamos aukos Tautos 
Fondui aukų lapais laike minėji-

WELLAND, Ont.
mo salėje ir, jei kas dėl susidė
jusių aplinkybių salėje negalės 
paaukoti, pas tuos bus atsilan
kyta Į butus. Aukų rinkimą vyk
dys Tautos Fondo Atstovybės 
Wellando apylinkės įgaliotiniai: 
St. Gudaitis — Niagara Falls; 
Pr. Naiduškevičiuš — Wellande 
ir Juozas Paužuolis — Port Col- 
borne.

Mes laukiame Jūsų dosnumo.
Tautos Fondo Atstovybės 

Wellando apyl. Įgaliotiniai.

KITCHENER, Ont.
Skousmo valandoje dėl mano vyro a.a. 

Jono Paškonio, gyv. Kitchenery, mirties, 
reiškiu nuoširdžiausią padėką Hamiltono 
lietuviu parapijos klebonui kun. dr. J. 
Tadarauskui už atlaikytas gedulingas 
pamaldas bažnyčioje, palydėjimą i ka
pines ir pareikštą man užuojautą; mano 
seseriai, švogeriui^ broliams ir brolie^ 
nėms už didelę visokeriopą paramą ir 
pareikštas užuojautas; visiems Kitche- 
nerio, Hamiltono ir Toronto lietuviams 
už dalyvavimą laidotuvėse visiems už 
gražias gėles ir vainikus. Vietos lietu
viams padėjusiems man skaudžioje va
landoje. Dar kartą visiems širdingiausia 
padėka.

Nuliūdę:
žmona Stefanija ir dukrelė Janytė.

HAMILTON, Ont
už prisidėjimą 
ine. Neseniai at

vykę iš kasyklų Kirkland Lake, 
pp. Rimkevičiai nesiteisino, kad 
namų dar neturį, bet su visišku 
nuoširdumu parėmė Tautos Na
mų įsigijimą.

Nuoširdus ačiū ir p. X., pasky-- 
rūsiam praėjusią savaitę $100.

Gegužės 4 d. NF v-ba planuo
ja plataus masto vienų metų su
kaktuvinį koncertą, kurio proga 
žada išleisti leidinėlį. Tarp kita 
ko jame bus ir sąrašas tų NF na
rių, kurie iki balandžio 1 d. įne
šė ar dar įneš į Namų Fondą sa
vo dalį. Būtumėm labai dėkin
gi tiems tautiečiams, kurie iki 
to laiko jų paskirtą NF akcijų 
pirkimui sumą įneštų.

Tautos Fondo sk. vakaras Ro
yal Connaught viešbutyje sausio 
26 d. turėjo stebėtinai mažai sve
čių — vos 86. Turtingos ir ge
rai p'avykusios loterijos dėka, 
vakaras visdėlto davė nemažą 
pelną — apie $80.

Sunkokai sirgo ir apie savaitę 
gydėsi šv. Juozapo ligoninėje 
Vincas Narkevičius, gyv. 145 
Hunter St. W. Šiuo metu jo svei 
kata gerėja ir neužilgo tikisi vėl 
pradėti dirbti.

V. Narkevičius yra Vasario 
16 gimn. būrelio vadovas ir dau
gelio org., ypač šalpos srities, 
nuolatinis talkininkas ir labai 
pareigingas pasiimtame darbe.

Siuntinys iš Lietuvos. J. ir G. 
Žemaičiai, 42 Carvick St., gavo 
iš Lietuvos įdomų siuntinį: apie 
3 kg. džiovintų baravykų ir apie 
5 kg. lietuviško medaus. Šio siun 
tinio persiuntimas jų giminėms 
kainavęs apie 19 rublių.

Balys Orvidas, žinomas savo 
nuoširdumu daugeliui hamilto- 
niečių, pakeitė darbą ir šiuo me
tu yra The National Life Assur
ance Co. of Canada gyvybės 
draudimo atstovas. Jo raštinė 
yra 1 Duke St., JA. 8-8452. Namų 
adresas 24 Queensdale Ave. E., 
JA. 2-9980.

Balio Orvido nuomone gyvy
bės apdraudimas šiame krašte 
yra būtinas ypač šeimos galvai. 
Nelaimės atveju šeima lieka ap
rūpinta, o kitu atveju apsidrau
dęs apsirūpina save senatvėje. 
B. Orvidas žada aplankyti visus 
tautiečius ir detaliai bei sąžinin
gai išaiškinti įvairius apsidrau
dimo varijantus. Sk. St.

KLB SOLIDARUMO MOKESTI 
HAMILTONE ŲŽ. 1956 M. SUMOKĖKI:

Mikšys, P. Lesevičius, S. Dalius, A. Ju- 
raitis, A. Grajauskas, P. Juškevičius, J. 
Lisauskas, K. Bungarda, B.. Grajauskas, 
A. Laugalys, J. Roguckas, J. Arštikaitis, 
V. Kežys, K. Gudinskas, A. Patamsis, V. 
Narkevičius, J. Krištolaitis, A. Jankaus
kas, V. Zauka, K. Žilvytis, D. Kokonka, 
A. Paukštys, S. Pilipavičius, J. Pipiras, 
A. Šukaitis, B. Šturmaitis, A. Balsys, 
kun. dr. J. Tadarauskas, P. Gužas, A. 
Pleskevičius, G. Melnykas, Z. Pulinauš- 
kas, P. Latauskos, O. Mikšytė, A. Kauš
pėdas, S. Aleksa, A. Skripkutė, I. Gai
žauskaitė, A. Garkūnas, J. Bajoriūnas, 
A. Steigvilas, J. Krivickas, A. Kšivickie- 
nė, J. Mažulis, J. Trečiokas, E. Lengnin- 
kos, E. Boguslouskas, B. Liškouskos, V. 
Rupinskas, B. Kronas, G. Palmer, S. 
Bakšys, F. Pajarskas, V. Navickas, A. 
Gureckos, B. Šlepetys, J. Giedraitis, A. 
Poviiouskas, M. Šniuolis, i
P. Volungė, V. Pošilys, J. Kažemėkas, J. 
Kažemėkięnė, P. Jokučinskas, V. Vols
kis, J. Dervaitis, J. Kupreikis, J. Vir- 
kietis, J. Miltenis, J. Sakalauskas, A. 
Tėvelis, A. Gurgždys, K. Kvedaras, V. 
Kvedaras, A. Aisbergas, A. Vainauskas, 
Z. Vainauskienė, A. Obcarskis, V. Ru- 
žinskas, J. Stonkus, K. Lukoševičius, L 
Varnas, V. Tirilienė, J. Stanius, K. Sta
naitis, A. Leparskas, J. Klypas, J. Ka- 
žukauskas, J. Jokūbynas, Z. Bacevičius, 
E. Grinienė, R. Giedraitis, J. Steiblys, J. 
Bubnys, P. Kažemėkas, J. Naujokas, J. 
Mačys, S. Žvirblys, A. Petkevičius, V. 
Vitkevičius, P .Jankus, S. Žioba, J. Lan
kelis, P. Rimkus, Z. Stonkus, J. Povilaus- 
kas, J. Šimaitis, A. Petraška, B. Grinius, 
A. Jazbutis, A. Pusdešris, K. Norkus, F. 
Guja, V. Grikietis, J. Eidukevičius, V. 
Antanaitis, G .Martišius, AI Pauliukas, 
M. Kežinaitytė, V. Kežinaitis, B. Asels-

Stasevičius, V. Bartninkos, A. Jankūnas, 
P. Zubas, L. Meškauskas, S. Juozapavi
čius, P. Sakalas, B. Orvydas, J. Jasmi- 
nienė. Vyt. Kažemėkos, V. Rouckis, J. 
Pleinys, P. Armonas, Z. Belskis.

Apyl. void, iždininkas.

VASARIO 16 GIMN. REMTI K-JO< 
HAMILTONE PINIGINE 1956 M. 

APYSKAITA
Pojomos:

I
Bur. Nr.

povičiaus
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

I. Vosorio 16 gimnazijai: 
r. 16, vadov. St. Pili-

17 — Br. Grajausko .....
18 — Z. Orvido ..........
182 — V. Narkevičiaus
178 — J. Tręčioko .....

Nr. 188 — J. Mikšio..........

$233.50 
234.00 
163.00 
240.00 
240.00 
240.00

$1.350.5C
250.32 

83.00 
22.45

Gouto vojous metu g. išl.......
Gauta vajaus metu g.rūmams
Įvairių ..................................
Kurso skirtumas siunčiant US 

doleriais .. ........ ..........

Viso Vasario 16 g. pajamų $1.753.00
II. Saleziečiu g. Italijoje:

LKot. Mot. D-jos būr., vo-
dov. T. Povilauskienės.....

Ateitininkų būr., vadov. V.
Loniousko ir J. Jokubyno

Z. Orvido vadov. būrelis.......

46.73

$219.50

. 208.00
172.00

$599.50
133.50Gauta vajaus metu

Viso Saleziečių gimn. $733.00 
Viso pajamų $2.486.00 

1956 sausio 1 d. 66.53

Balansas $2.552.53

gimn. pasiųsto.... $1.733.47
Saleziečių gimnazijai
Komisijos išlaidos ....

Liko

IŠiaidos: 
Vasario 16

733.00
21.54

$2.488.01
Saldo 1957 m. sausio 1 d. 64.52

Balansas $2.552.53
J. Mikšys, k-jos pirm.

St. Bakšys, iždininkas.

Lietuviai
»

BALFo emigrac. biuras Ham 
burge, vadovaujamas I. Banevi
čienės, vasario mėnesio pirmo
je pusėje baigia savo darbą.

Kun. V. Kaleckis aplankė ke
letą Š. Vokietijos stovyklų ir pa
rodė lietuviams savo pagamintą 
filmą iš lietuvių gyvenimo trem
tyje. Filmas yra įdomus ir gaila, 
kad neapima viso lietuviškojo 
gyvenimo. “Producentas” žada 
šią vasarą aplankyti bent dides
nius lietuviškus vienetus ir čia 
rimtai pasidarbuoti, kad visi mū
sų tremties gyvenimo įvykiai 
būtų užfiksuoti.
" Neustadt/Hoist. apyl. pirm. J. 
Grunovas,. labai gražiai r sėk
mingai vadovavęs lietuviškajai 
kolonijai, pasitraukė iš savo pa
reigų. Naujuoju pirmininku iš
rinktas Jonas Breskys.

Vok. Kr. Valdyba perimda
ma pareigas iš senosios valdybos 
surašė specialų aktą, kuriame 
nurodomas ir piniginis kasos 
stovis pr. m. spalio 31 d.

Krašto Valdybai priklauso 
gauti iš įvairių šaltinių DM 22.- 
045,95, o jos skolų yra DM 41.- 
256,69. Grynų pinigų kasoje 
buvo DM 7.101,67. Bet toje su
moje yra eilė sumų, kurios iš- 
tikrųjų Kr. Valdybai nepriklau
so, jai tik pavestos kuriam lai
kui pagloboti ar perduoti kam 
yra skirta. Tuo būdud savų pini
gų kasoje esą labai nedaug.

Vasario 16 gimn. metraščiui ir 
ženkleliui buvę . išleista DM 
9.233,35, o iš tos operacijos gau
ta tik DM 6.089,87. Vadinasi bū-

WINDSOR, Ont.
Apylinkės visuotinis narių su

sirinkimas įvyko sausio 13 d. 
Platų pranešimą apie praėjusių 
metų apylinkės veiklą padarė 
pirm. Vyt. Kačinskas. 1956 m. 
apylinkės valdybos didysis dar
bas tai puikiai pasisekusi IV Ka
nados Lietuvių Diena, kurios 
paruošimas ir pravedimas buvo 
atitekęs nedidelei skaičiumi, bet 
savo veikla vertai būti pavyz
džiu didesnėms lietuvių susibū
rimo vietovėms. Nepaslaptis, 
kad ruošiant IV Lietuvių Die
ną Windsore teko susidurti su 

__ įvairiais ' sunkumaiš""ir"-klhidy-
-savųjų’tarpo, bet

A .Petkūnas, 1,

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. g.p. Para
pijos knygyne, 58 Dundurn St. N,, arba skambinkite iždininkui 
E. Lengnikui, tel. JA: 9-2114, 15 Homewood Ave., Hamilton.

džiugu, kad visa tai baigta pui
kiu pasisekimu.

Apylinkės valdybos sudėtis 
metų bėgyje, dėl kaikurių nesu
tarimų keitėsi ir didįjį Lietuvių 
Dienos paruošimo ir pravedimo 
darbą atliko valdyba būdama 
šios sudėties: pirm. V. Kačins
kas. vicepirm. J. Sodaitis. sekr. 
P. Petrūitis. ižd. P. Januška ir 
E. Pakauskienė. Šventei ruošti 
buvo sudarytas komitetas, i kurį 
be valdybos įėjo:- kun. V.. Ru- 
dzinskas, V. Čiuprinskas, J. Gied 
riūnas, Pr. Dumčius. A.Juškaus- 
kas, Z. Mistautas, M. Čiuprins- 
kaitė. B. Bedikonis, S. Rakaus
kas, J. Jakubauskas ir G. Kap- 
teinas.

IV Kanados Liet. Dienos pro
ga buvo išleistas leidinys 131 
psl.. kurio tik keletas egzemp
liorių yra pasilikę.

Iš kitų apylinkės- veiklos dar
bų paminėtini Vasario 16-tosios 
šventės paminėjimas, į kurį bu
vo atvykęs su paskaita min. gen. 
št. pulk. K. Škirpa, Liūdnųjų 
Birželio įvykių paminėjimas su 
prof. Pikūno paskaita, ir Moti
nos Dienos paminėjimas su A. 
Astašaičio paskaita. Buvo su
rengta vaikams Kalėdų eglutė, 
o suaugusiems trys linksmava- 
kariai.

Apylinkės valdybos iždininkas 
P. Januška pranešė, kad šiemet 
solidarumo mokestį yra užsimo
kėję rekordinis skaičius apylin
kės lietuvių. Pažymėtina, kad 
solidarumo mokestį kiekvienais 
metais užsimoka vis didesnis 
skaičius čia gyvenančių lietuvių. 
Tikimasi, kad ateityje mokestį 
mokės visi. Metų bėgyje valdy-

bos kasa padidėjo $509,38. Di
džiausia išlaidų pozicija yra šeš
tadieninės mokyklos išlaikymas, 
kurios šiemt sudarė $182,90. Iš 
surinkto solidarumo mokesčio 
pasiųsta KLB Krašto Valdybai 
ir Kultūros Fondui $60.

1957 m. apylinkės valdybon 
balsų dauguma išrinkti: P. Ja
nuška, A. Jukauskas, B. Balai- 
šis, Pr. Dumčius ir J. Žemaitis, 
kandidatais liko: J. Giedriūnas 
ir V. Pundzius. Rev. kom.: V. Ka 
činskas, J. Sodaitis ir E. Butavi- 
čienė. Kandidatais liko: E. Za- 
torskis ir J. Kuncaitis.

Susirinkimui pirmininkavo Ą. 
Juškauskas ir sekretoriavo J. 
Urbonas.

Apylinkės valdyba 1957 m. 
pareigomis pasiskirstė sekan
čiai: pirmininkas Januška Pet
ras, I vicepirm. Dumčius Pranas, 
II vicepirm. ir kultūros reik, 
vadovas Juškauskas Antanas, 
sekr. Balaišis Balys ir ižd. Že
maitis Jonas.

Sol. A. Ščepavičienės ir V. Že
mely tės koncertas įvyks Wind
sore, kroatų salėje vasario 16 d., 
šeštadienį. Koncerto pradžia 7 v. 
v. Apylinkės lietuvius kviečia
me skaitlingai dalyvauti. Kon
certą rengia apylinkės valdyba.

Koresp.

ta DM 3.143,48 nuostolio.
Vasario 16 gimnazijos išlaiky

mas nuo 1955 m. liepos 1 d. iki 
1956 ną. spalio 31 d. kainavo DM 
72.986,37. O iš visokiausių šal
tinių jai per tą patį laikotarpį 
surinkta DM 57.034,64. Vadinasi 
yra deficito DM 15.951,73. Gim
nazijos skolų esą DM 45.987,41.

Vokietijos Kr ..Valdyba savo 
informacijos biuleteny gruodžio 
31 d. rašo, kad Vasario 16 gim
nazijos sąskaityba vedama sky
rium nuo Kr. Valdybos. Susira-, 
šinėjimas su rėmėjų būreliais 
esąs gimnazijos vadovybės žinio
je. Gimnazijos ūkį tvarkąs ve
dėjas, “kurio veiksmus kontro
liuoja gimnazijos vadovybė”. 
Kitoje vietoje Kr. Valdyba nu
siskundžia, kad nesą pinigų pa
sisamdyti reikiamą personalą. 
Dirbą tik pirmininkas ir sekre
torius. Be buhalterio ir be maši
ninkės. Jei net gimnazijos rei
kalų jie netvarko, tai įdomu, ką 
gi jie veikia, jei dar bent dvie
jų tarnautojų reikėtų?

Dilingeno apyl. valdyba liko 
pernykštė: pirm. E. Centneris, 
sekr. A. Poška, ižd. J. Gujenas. 
Kontrolierių išrinktas K. Mic
kevičius.

Wehneno apyl. nauja valdyba: 
pirm. P. Kazirskis, pavaduoto
jas J. Sedaitis, sekr. T. Gružas, 
ižd. J. Jakštas, švietimo vadov. 
P. Valius.

Diepholzo apyl. nauja valdy
ba: J. Čeplinskas, Vilkaitis ir 
Majauskas. Kontrolės kom. V. 
Lušpinis, Janonis ir Vegneris.

Čionykštės vargo mokyklos 
vedėja Gasnerienė netrukus iš
vyksta i JAV.

Hanau apyl. nauja valdyba: 
pirm. V. Meškauskas, sekr. V. 
Puniška, Kliukas narys. Revizo
rius S. Jasas, šalpos kom.: G. 
Gudaitis, Vingendorfas ir Kut- 
kaitienė.

Buv. pirm. A. Survila, mokyk
los vedėja bei šalpos kom. pirm. 
B. Survilienė išvyksta į JAV.

Hamburgo apyl. yald. pirm. E. 
Čerkus, BALFo įgaliotinis J. 
Lingė. 7‘ • ’ ■ ' ;

Vengru šalpos fondui Vokie- 
tiios lietuviai, kiek pasiekė ži
nios Kr. Valdybą, suaukojo DM 
1.175,45.
ARGENTINA

A .Razminskas, nuvykęs į Ar- 
gentinoš Chaco sritį, nugalėjo 
įvairias kliūtis ir šiandien yra 
laikomas vienu turtingiausiu tos 
srities ūkininku. Jo turto vertė 
skaičiuojama milijonais.
BRAZILIJA

Dr. Frikas Meieris, Lietuvos 
atstovas Rio de Janeiro, buvo 
sunkiai susirgęs ir operuotas.

Brazilu dienraštis “O Estado 
de Sao Paulo” yra gavęs laišką 
iš Kauno, kurį portugališkai pa
skelbė nuvykę su grįžusiais “į 
tėvynę” lietuviais jų vaikai “bra 
žilai”. Šie brazilai dabar prašo 
brazilu valdžią, kad jiems padė
tų grižti atgal į Braziliją. Suvi
liotieji prašo tiesiog kruvinomis 
ašaromis juos gelbėti. Jie sako, 
kad jų tėvai, suklaidinti propa
gandos, juos drauge į ten atsi
vežė. Kadangi jie yra gimę Bra
zilijoje, tai yra Brazilijos pilie
čiai— todėl ir prašoma jiems 
padėti “grįžti iš rojaus”.
N. ZELANDIJA

EI N. Zelandijos laiške “TA” 
skundžiamasi, kad lietuviai ten 
neturi savo kunigo. Lietuvių, 
tiesa, tesą vos apie 300, tačiau ir 
kitų tautybių kolonijos nesą gau 

jsesnės, bet savus kunigus turį ir 
latviai ir estai.

N. Z. bendruomenės biulete
ny labai nusiskundžiama, kad ir 
tautiniai reikalai labai aplei
džiami, jaunimas aiškiai tolstąs, 
o tėvai dažnai dėl to nerodą jo
kio susirūpinimo.

Aiškus dalykas, kad bendruo
menė,- kuri-neturi savo centro, 
neturi ašies apie kurią jos gy
venimas suktųsi, negali ilgai iš
silaikyti.

Nafta Ontario 
provincijoje

(C. Sc.). Šiaurės Amerikos 
kontinente pirmasis naftos šuli
nys buvo iškastas Ontario pro
vincijoj, kur dabar norima įruoš 
ti kaip ir paminklinį parką at
minimui pirmosios naftos pra
monės. James Miller Williams 
iškasė tokį šulinį prie kaimelio 
Oil Spring 1857 metais. Pirma
sis šulinys JAV buvo iškastas 
prie Titusville Pensilvanijoje 
1859 m. Ontario šulinys, esąs 20 
mylių į pietryčius nuo Samia, 
kur dabar yra svarbiausias naf
tos valymo centras, j dieną duo
davo 60 statinių naftos. Pensil
vanijos šulinys duodavo tik 8 
statines.

Williams buvo stapnbus Ha
miltono prekybininkas ir gamin
tojas. Jis pardavė savo vagonų 
įmonę turėdamas 39 metus ir at
sidavė naujam verslui. Toje pat 
vietoje kitas gręžikas Charles 
N. Tripp rado tik asfalto sluogs
nius.

1861 m. Oil Soring apylinkėje 
jau buvo 50 šulinių, o po metų 
Nixon Shaw atrado pirmąjį Ka
nadoje naftos “fontaną”, kuris 
per dieną duodavo 2.000 stati
nių. Oil Spring miestas buvo 
įkurtas Williamso ir 1861 m. tu
rėjo 1.600 gyventojų. Visos apy
linkės nafta buvo valoma Ha
miltone.

Pačiu pakiliausiu momentu 
Oil Spring apylinkė turėjo apie 
1.000-mažų šulinių. 1863 m. buvo 
rasta nafta didesniame kiekyje 
prie Petrolia. Dabar ten yra apie 
650 šulinių, bet jų produkcija 
yra maža, vidutini*’- f tik 45 
statinės dienai iš kiekvieno šu
linio. Nors Ontario gręžikai bu
vo pirmieji laukuose, bet jų kon-

Garantuoti siunti

ŽemėŪkiaiNamai Bizniai

palyginamai didesnius naftos 
kiekius ir prie to dar ir dujas.

YANA FABRICS
698 QUEEN ST. W„ TORONTO 

Telefonas EM. 8-9527

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

Atvykite asmeniškai Į mūsų san
dėli ar prašykite mūsų kainoraščio 
paštu.

■. < -j . • ■ •- 4.I

Būsite patenkinti mūsų tarnyba 
100%

Siuskite siuntinius Į LIETUVĄ
ir į kitus SSSR kraštus per

SAKAS PARCEL SERVICE
sent by UKRAINSKA KNYHA

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

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

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

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

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

Moderniškiausia lietuviška 
NEKILNOJAMO TURTO {STAIGA 

HAMILTONE

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

Savi ninikai:

ZIGMAS DIDŽBALIS, A. PRANCKEVIČIUS

Pardavimo ir pirkimo reikalais kreipkitės Į mūsų atstovus:

M. STUKAS, S. BAIPŠYS, L. GASIŪNAS.

niai j Sovietų Rusiją 
Ir užimtus kraštus
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Prel. K. šauliui 85 metai
Lietuvos nepriklausomybės ak| Kazimieras Šaulys visuomehi-

tą pasirašiusiųjų laisvame pa
saulyje beliko trys: Mykolas 
Biržiška, Steponas Kairys ir pre
latas Kazimieras šaulys. Pasku
tinysis yra seniausias amžiumi. 
Sausio 28 d. jam sukanka 85 m. 

Kazimieras Šaulys gimė 1872 
m. Stemplių kaime, Švėkšnos v. 
Mokėsi gimtojoj Švėkšnoj, Pa
langoj, Žemaičių kunigų semina
rijoj Kaune, Petrapilio dvasinėj vę 214 atstovų, Kazimieras šau- 
akademijoj, kur įgijo teologijos lys buvo išrinktas dvidešimties 
magistro laipsnį, apgynęs dvi te- Į narių Tautos Tarybon, kuri se- 
zes: vieną iš rusų literatūros ! kančių metų Vasario 16 d. nuta- 
apie Krilovo pasakėčias, o antrą I rimu paskelbė “atstatanti nepri- 
apie Savanoralą, kaip dorovės klausomą demokratiniais pama- 
reformatorių. Akademiją baigė t —<.

su ypatingu pagyrimu ir tais pa-_ 
čiais 1899 m. buvo įšventintas 
kunigu.

Jau vien temos tezei pasirin
kimas apie taip ginčytiną asme
nį, kaip Savanorala, rodo, kad 
Kazimieras Šaulys buvo drąsus 
klierikas.

Kazimiero Šaulio asmenybė* ir 
gabumai reiškėsi trimis krypti
mis: pedagoginių - mokslinių 
darbų, bažnytine - administra
cine tarnyba ir visuomenine-po- 
litine veikla.

Pedagoginį darbą Kazimieras 
Šaulys pradėjo Panevėžy, kur 
buvo paskirtas vikaru ir vėliau 
gimnazijos kapelionu. Čia jis 
pradėjo domėtis socialinėmis 
problemomis, ir parašė veikalą: 
“Socializmas ir mūsų sociališkie- 
ji reikalai”, kuriame, remdama
sis popiežiaus Leono XIII encik
lika, išdėstė populiaria forma ir 
krikščioniškoje dvasioje sociali
nius dalykus.

1906 m. Kazimieras Šaulys bu
vo atkeltas į Žemaičių kunigų 
seminariją Kaune, kur dėstė ka
nonų teises, o nuo 1922 m. iki 
apleidžiant tėvynę profesoriavo 
Vytauto D. universitete.

Žemaičių vyskupijos augštas 
pareigas ėjo nuo 1911 m.: pirma 

. vyskupijos sekretorium, paskui 
kancleriu, o vėliau, įsikūrus Lie
tuvos bažnytinei provincijai, 
Kauno arkivyskupijos general
vikaru.

nę veiklą pradėjo dar būdamas 
Panevėžy, kur jis įkūrė dviejų 
šimtų vietų prieglaudą - elgety
ną. Atsikėlęs Kaunan jis buvo 
daugelio švietimo ir labdaros 
draugijų iždininkas. Politinėn 
veiklon platesniu mastu įsitrau
kė tik I Pasaulinio Karo metu.

1917 m. lietuvių konferenci
joje Vilniuje, kur buvo suvažia-

Dėmesio! Dėmesio!
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

Vasario 16 gimnazija ir jai remti būreliai
(P. LĖLIO PRANEŠIMAS KLB m KRAŠTO TARYBAI Š.M. SAUSIO 19 D.)

• Vasario 16 gimnazija įsisteigė 
Diepholze. Pasikeitus ten sąly
goms, daugumai lietuvių išemig
ravus ir nustojus veikti IRO 
gimnazija liko be paramos. Buvo 
pavojus jai likviduotis. Tačiau 
pasilikusių Vokietijoje tarpe at
sirado idealistų žmonių, kurie 
pasiryžo, žūt būt, gimnaziją iš
laikyti pačių lietuvių pastango
mis, pinigais ir pasiaukojimu.

Į gimnazijos atsišaukimą gy
vai atsiliepė viso pasaulio lietu
viai. Amerikoje, Kanadoje, Aust
ralijoje pradėjo steigtis gimnazi
jos rėmėjų būreliai, o taip pat 

Į pavieni asmenys ir organizaci- 
I ins isiiunvė i'ta Barba Visi siun
tė savo aukas ir jų dėka gimna
zija ne tik išsilaikė, bet ir gra
žius rūmus įsigijo.

Gimnazijos rūmų įsigijimui 
pirmutinę stambiausią auką su
teikė Šveicarijos lietuviai, vado
vaujant inž. Stankui. Jie sutelkė 
iš šveicarų visuomenės 67.500 
DM. Be to,\ šveicarų Evangelikų 
Bažnyčia davė 10.000 DM, Euro- 
pahilfe 1.500, kitoms organizaci
joms prisidėjus susidarė išviso 
137.000 DM. Antroj vietoj prie 
rūmų pirkimo prisidėjo JAV lie
tuviai su 72.000 DM ir trečioj — 
Kanados lietuviai su 21.000 DM.

Gimnazijos rūmai (Rennhofo 
pilis) buvo ižpirkti 1953 m. ba
landžio 1 d. iš Adam Rhein ir jo 
žmonos už 185.000 DM, t.y. apie 
46 tūkstančius dol. Vėliau atsira
dęs pirmumo teisę pirkti turįs

tais sutvarkytą Lietuvos valsty
bę su sostine Vilniuje”. .. ,,y. . .

Tuo Kazimiero Šaulio politinė islJungė į tą darbą. Visi siun-
veikla nesibaigė. 1920 m. jis bu
vo išrinktas į Steigiamąjį sei
mą. Dalyvavo žemės retormos 
įstatymo paruošime ir Lietuvos 
konstitucijos redagavime. Tik 
įkūrus universitetą, negalėda
mas visur apspėti, jis iš Steigia
mojo seimo pasitraukė. ,

Universitetas, vyskupijos rei
kalai Kazimierą Šaulį atitraukė 
nuo politinės veiklos, bet jis vi
są laiką domėjosi ir sielojosi 
viešuoju Lietuvos gyvenimu. 
Jam visą gyvenimą arti širdies 
buvo socialiniai ir labdaros rei
kalai. Dėlto jis nuo .pat įkūrimo 
buvo Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus vyriausios valdybos narys.

Tai tauri ir šviesi, žmogiška 
ir patrijotiška asmenybė. Baž
nyčia įvertino Kazimiero Šaulio 
gabumus ir darbus: 1916 m. jis 
tapo Žemaičių vyskupijos kapi
tulos kanauninku, 1932 m., po 
Maironio mirties, kapitulos pre
latu, o 1937 m. popiežiaus rūmų 
prelatu. >.

Šiandien prelatas Kazimieras 
Šaulys gyvena toli nuo savo tė
vynės Šveicarijoje, prie Lugano 
ežero, laukdamas geresnių ir 
šviesesnių laikų. Nors sulaukęs 
gilios senatvės, tačiau pasilikęs 
jaunatviškai tiesus, malonus ir 
giedras. .

J. Aistis
(per “Am. Balsą”).

įpėdinis baronas von Heil sutiko 
parduoti tuos rūmus pigiau. 
Taip rūmai buvo nupirkti iš ant
ro savininko už 155 tūkst. DM. 
Rūmų pirkimas su remontu, įren 
gimais ir mokesčiais kainavo 
apie 300.000 DM.

Gimnazijos išlaikymui per me 
tus reikalinga apie 280.000 DM. 
Stambiausios išlaidos yra: mo
kytojams ir tarnautojams atlygi
nimas apie 100 t., bendrabučio 
maistas — 65 t., mokslo priemo
nės, susisiekimas, inventorius — 
40 t. ir kit. Tos išlaidos kasmet 
keičiasi.

Gimnazijos išlaikymo pagrin
das yra gimnazijos rėmėjų bū
reliai. Išviso buvo įsisteigę 216 
būrelių, bet iš jų noramliai vei
kia tik apie 100. Kiti būreliai 
nepajėgia surinkti net minima- 
linės normos lėšų vieno mokinio 
išlaikymui ($20 į mėn.).

Kanadoje gimnazijos rėmėjų 
būreliai pradėjo steigtis 1952 m. 
pradžioje. Jų buvo prisisteigę 
įvairiose vietovėse 30 ir jau rei
kėjo sudaryti kokį nors organi
zuotą jų centrą. 1952 m. balan
džio 20 d. Montrealyje susidarė 
“Vasario 16 gimnazijai remti Ko 
misija”, kuri pasiėmė pareigą 
būreliams vadovauti ir jų su
rinktus pinigus persiųsti gimna
zijai. Komisiją sudarė: pirm. A. 
Lyman tas, vicepirm. J. Kardelis, 
sekr. V. Gasiūnienė ir ižd. P. Ši- 
melaitis.

Ši komisija daug pasidarbavo

Paremkime gimtąsias bažnyčias
Apskuro Lietuv’os bažnyčiose 

liturginiai rūbai. Jau keliolika 
metų, kai ten nėra galimybės 
įsitaisyti naujų, nes negalima 
gauti jiems tinkamos medžiagos. 
Lietuvoj dirbantys kunigai pra
šo prisiųsti, arnotams^ kapoms, 
alboms, kamžoms medžiagos. 
Pasisiūsim, sako, patys.

Telšių vyskupijos tremlrriai 
kunigai išsirinko komitet- 
ris rūpinasi telkti lėšas i.- tarpi
ninkauti Telšių vvskjącs baž
nyčioms nupirkti ir pe± siųsti šių 
medžiagų.

Keliėsdešiiiit Telšių vyskupi
jos k’ iiigų suvargę ir ligoti grį- 

ij Sibiro. Jie reikalingi vais- 
sutanoms medžiagos. Ruo

šiasi kunigystei 14 klierikų, ku
riems irgi reikia pagalbos.

Tad kreipiamės į geraširdžius 
senuosius ir naujuosius čia gy
venančius lietuvius katalikus, 
prašydami savo gimtosioms pa
rapijoms paaukoti pinigų įtaisy
mui ten liturginių rūbų. Galima 
aukoti mažomis sumomis po ke
letą dolerių ir toji auka vus pri-

-i

dėta prie perkamų medžiagų. Ga 
Įima aukoti ir tokias sumas už 
kurias būtų galima įtaisyti arno
tą, albą, kapą, kamžą a1- ką kitą. 
Kiek kaštuoja tos -"e 'žiajos? — 
Su pasiuntiro- išlaidomis: arno
tui $25, k c-ai’$35; albar $15, kam- 
žaf^7 ritmą, kas aukos dides
ne * 'urnas, tai, tas įtaisys bran

gius rūbus, brangesnes me
džiagas pasiųsim. Rūbai bus pa
siūti Lietuvoj ir ant jų bus pa
žymėta kieno tai dovana.'

Didesnėm ar mažesnėm au
kom paremkime ten sergančius 
kunigus ir klierikus, tik prisius- 
darni aukas pažymėkite kokią 
sumą jų šalpai skiriate.

Aukas prašome siųsti komite
to nariams šiais adresais: kun. 
Vacį. Martinkus, 350 Smith St., 
Province 8, R. I.; kun. Ant. Rač
kauskas, 259 N. 5th St., Brook
lyn 11, N.Y.; kun. Juozas Pra- 
gulbickas, 211 Repley Pl., Eliza
beth, N.J. Galima persiųsti ir 
per kitus Telšių vyskupijos išei
vius kunigus. .

Mokiniu ekskursija į Frankfurtą
Dėka aukotojų ir- rėmėjų iš giausia juoko vaikams padarė 

JAV ir Kanados, sekmadienį, beždžionės. Jie matė, kaip jau- 
sausio mėn. 20 d. mokytojas Ske- nos šimpanzės valgė prie stalo, 
rys suruošė su evangelikai moki- plovė savo indus ir sutvarkė 
niais labai gražią ir įdomią eks- kambarį. 1956 m. Kūčių vakare 
kursi ją į Frankfurtą. 8.30 vai. iš Frankfurto zoologijos sode įvy- 
Vasario 16 gimn. kiem& išvažia- ko didžiausia staigmena. Raga
vo didelis puikus autobusas su nosė pagimdė raganosiuką. Tai 
64 keleiviais, jų tarpe 6 mokyto- > pirmas įvykis Europoje. Retęny- 
jais. Mokiniai pilni jaunatviškos 
energijos dainavo važiuodami 
liaudies dainas. Oras buvo labai 
geras. Prieš pat 10 vai. ekskur
sija pasiekė Frankfurto aerod
romą, kur mokiniai stebėjo ky
lančius ir nusileidžiančius lėk
tuvus, sekė “Lufthansos” lėktu
vo aptarnavimą, matė kaip pa
kilo 4 motorų amerikiečių kariš
ka mašina, “skrendantis preki
nis vagonas”. Kas 5 minutės lei
dosi ir kilo lėktuvąi. .

Iš Frankfurto aerodromo visi 
važiavo į raketų parodą tarptau
tinės mugės halėse. Dešimties 
minučių filmas parodė raketų 
veikimą ir jų lėkimą į stratosfe
rą. Fizikos pamokose mokiniai 
savo įspūdžiais pasidalino su 
mokytoju Antanaičiu.

Čia ekskursantai pasidalino į 
dvi grupes. Viena grupė aplankė 
“Palmgarteh” — palmių sodą, 
keletą bažnyčių ir Goethes mu
ziejų. Kita grupė aplankė pasau
linio masto zoolog. sodą, įsteigtą 
1858 m. Per paskutinį karą jis 
buvo visas sunaikintas ir tik 
1945 m. vėl atstatytas. Mokiniai 
domėjosi visais gyvuliais iš įvai
riausių kraštų. Gaila, kad nete
ko pamatyti tigrų. 8 liūtai prieš 
kelias dienas buvo įsilaužę į tig
rų narvą ir juos sudraskė. Dau-

MUZIKINIAI ĮVAIRUMAI
Maždaug 530 metų prieš Kristų 

graikų filosofas Pythagoras darė 
bandymus su muzikiniais gar
sais.'Jis turėjo labai gerą klausą 
— legenda pasakoja, jog galėjęs 
girdėti “atmosferinę muziką” ky
lančią iš judančių planetų.

Pythagoras ištempęs šniūrą 
ant gabalo medžio pastebėjo, jog 
prispaudus jį per vidurį padalin
tas šniūras virpa dvigubai grei
čiau ir išduoda tokį pat gars- 
są, kaip ir anksčiau, tik augštes- 
niame registre. Taip Pythagoras 
atrado intervalą, kuris mūsų die
nų muzikoje vadinamas “okta
va”.

Pasakojama, kad JS. Bach, ne
galėdamas gauti iš sAVo brolio 
jam patikusių gaidų, jas nu
kopijavęs prie mėnulio šviesos. 
Šis darbas užtrukęs šešis mėne
sius. Baigus negalėjo susilaiky
ti nepasigyręs broliui, kuris tiek 
supyko, kad tas gaidas atėmė ir 
sunaikino.

Bachas eidavo pėsčias iš Lu- 
nebergo į Hamburgą 25 myl. į 
vieną galą pasiklausyti geros 
muzikos. Pasakojama, kad per 
vieną tokią kelionę jam sėdint 
alkaaam prie kelio kažkas pra
važiuodamas numetė tris silkės 
galvas. Koks buvo jo nustebi
mas, kai jose atradęs po auksi
ni pinigą.

tarnas. Grafas, mėgėjas kompo
zitorius, norėjo pasirodyti suge
bąs parašyti kaiką didesnio. “Re
quiem” buvo išpildyta kaip kom
pozicija grafo Walsegg. Žinoma, 
vėliau paslaptis išėjo į viešumą.

Yra ir tikrų atsitikimų, liečian
čių Beethoveną, kurie skamba 
rotnantiškai. Vienas tokių liečia 
jo trečią simfoniją, vadinamą 
“Eroica”. Yra nustatyta, kad Beet 
hovenui generolas Bernadotte 
davė idėją parašyti simfoniją Na
poleono garbei kaipo herojaus ir 
išlaisvintojo. Kada Beethovenas 
pabaigė Šią kompoziciją, pats sa-

Apie Beethoveną yra pasako
jama įvairiausių legendų. Gal būt 
romantiškiausia yra liečianti jo 
kompoziciją vadinamą “Mėnesio v^nkaTžrašrpavadinimą7‘Na-
nos sonata”. Beethovenas tos so
natos niekuomet nėra taip vadi
nęs. Jo -ši kompozicija vadinama 
Sonata quasi una Fantasia op. 27 
no. 2. Muzikos kritikas Rellstalb 
šią sonatą pavadino “Mėnesie
nos” todėl, kad ji jam priminu
si mėnesienos naktį. Vėliau pa
sklido įvairios legendos. Pasak 
vienos, Beethovenas vaikščiojęs 
kartą susimąstęs mėnesienoje ir 
susitikęs aklą berniuką ir mer
gaitę — sesutę stovinčius ir kal
bančius:

— Jeigu tik aš išgirsčiau Beet
hoveną grojant, tai, gal būt, galė- 
čiau jį pamėgdžioti...

— Tu jį gali girdėti tučtuojau, 
— įsiterpė Beethovenas.

Ir jie visi nuėjo į berniuko !r 
mergaitės neturtingus namučius, 
kur Beethovenas atsisėdęs sukū
ręs “Mėnesienos Sonatą”.

Kita versija: Beethovenui pra

poleon Bonoparte”. Kai po kiek 
laiko sužinojo iš savo draugo, kad 
Napoleonas leidosi apvainikuoja
mas imperatoriumi, tiek įsiuto, 
kad pirmutinį lapą sudraskė:! 
smulkiausius gabalėlius. Jam ki
lo toks didelis nusivylimas, kad 
Napoleonas, kaip ir visi mirtin
gieji, negalėjo atsispirti žemiš
kom pagundom. Vėliau jis savo 
trečiąją simfoniją pavadino pa
prastai “Simfonia Eroika”.

Enigma.

bė yra ir okapi gyvulys. — ark
lio ir zebro mišinys. Vaikai pa
matė įvairiausių gyvulių ir 
paukščių iš viso pasaulio. Per 
gamtos pamokas visi galėjo 
daug papasakoti.

Papietavę jaunimo namuose, 
visi važiavo į mugės halę, kur 
2’/2 vai. žiūrėjo kiekvienas už sa
vo pinigus ledo baleto “Holiday 
on ice”. Tai amerikiečių labai 
augšto LygioUedo baleto ansamb
lis su geriausiais ^pasaulyje ledo 
čiuožimo meisteriais. Mokiniai 
žavėjosi ledo čiuožimo menu, 
žvaigždžių drabužiais, apšvieti
mu ir dekoracijomis.

Mokytojai ir mokiniai buvo 
patenkinti tokia gražia ekskur
sija ir dėkojo mokyt Skėriui už 
įdėtą triūsą. S. .

Kultūrinė kronika
“Eglutė” puikus vaikučių laik

raštėlis. Nuo kovo 1 d. jos pre
numerata $1 pabrangs. Bus $4. 
Tad verta paskubėti ir tuojau 
pat užsisakyti už $3. _

Pinigus siųsti šiuo adresu: Eg
lutė, Immaculate Conception 
Convent, R. F. D. 2, Pųtnam, 
Conn.

Marianopolio Preparatory mo
kykloj dėka vieno stamabus ge
radario paskirta viena pilna 
$5.000 stipendija ‘ ir eilė mažes
nių. Kandidatais gali būti visi 
lietuviai moksleiviai šiemet bai
gią 8 skyrius lietuviškoje mo
kykloje. Prašymai joms gauti 
įteikiami iki vasario 16 d.

Sol. Janina Lustikaitė, kuri 
dainavimo mokosi Italijoje LB 
Čikagos apygardos valdybos yra 
pakviesta koncertuoti kovo 10 d. 
Ta proga ji aplankysianti ir ki
tas JAV kolonijas, o taip pat ir 
Kanadą. *

Am. Liet Mokytojų Sąjunga 
užsakė 150 “Care” siuntinių Š. 
Vokietįjos lietuviu šeimoms, ku
rios leidžia savo vaikus į vargo 
mokyklą, ir yra nepasiturinčios. 
Visos motinos tuo labai džiau
giasi ir reiškia savo geradariams 
gilią pagarbą ir padėką.

Studiją apie 1926 m .gruodžio 
J.7 d. perversmą, dokumentuotą 
istorine medžiaga rengia žurna
listas Jonas Leonas — 8205 Kos- 
ciuszko Avė., Cleveland 3, Ohio, 
USA. <•

gimnazijos labui, bet ji negalėjo 
apimti visų įsisteigusių būrelių, 
kadangi daugelis jų nepakluso 
pageidavimui sudaryti centrali
zuotą lėšų telkimą. Per komisi
ją pasiųsta gimn. apie $4.000.

Nors ši komisija veikė Liet. 
Bendruomenės rėmuose, bet KL 
B-nės šalpos Fondas su savo pa
daliniais taip pat rinko aukas 
gimnazijai. Tad susidarė lyg ir 
paraleliškumas. Dėlto Krašto Ta 
ryba 1954 m. lapkričio 28 d. nu
tarė Gimnazijai remti Komisiją 
panaikinti ir jos funkcijas per
duoti Šalpos Fondui. Toks pa
tvarkymas dabar ir tebeveikia. 
Jis yra gęras tuo, kad esant vie
nai atskaitomybei matosi kiek 
gimnazija yra remiamą iš Kana
dos, kaip veikia atskiri būreliai 
ir gimnazijai žymiai palengvina 
darbą astiskaitant tik su viena 
įstaiga. •

Šiuo metu Kanadoje veikia 23 
būreliai:

Toronte 8 su 160 narių — Nr. 
4, vada v. A. Kuolas, 6 — A. Jan- 
kaitienė; 9 s— J- Morkūnas; 63— 
V. Kolyčius; 136 —. V. Sendži- 
kas; 176 — A. Pleinys; 177 — J. 
Usvaltas. Be to, “Varpo” choras 
išlaiko vieną mokinį nusiųsda- 
mas $240 kasmet iš choro lėšų.

Hamiltone — 7 būreliai su 180 
narių — Nr. 16 vadov. S. Pilipa
vičius; 82 — V. Narkevičius; 170
— J. Trečiokas; 184 — J. Mik
šys; 187 — B. Grajauskas; 201 — 
J. Varnas; 18 — Z. Orvidas.

Montrealyje 3 su apie 60 narių
— Nr. 46 vadov. A. Jurgutis; 64 
ir 99 — P. Šimelaitis.

Kitose vietovėse po vieną bū
relį viso su apie 100 narių: Lon
done Nr. 116, vadov. K. Kudukis; 
Winnipege, 127 — T. Lukoševi
čius; Sudbury — 195 — K. Ri
mas; Vancouver, 88 — A. Baro
nienė; Windsore, 141 —- P. Ja
nuška.

Taip pat Kanadoje yrą įsijun
gusių į Vasario 16 gimnazijos pa
stovius rėmėjus nemažiau 500 
lietuvių, t.y. tik apie 2% lietu-'
viU- h'Iš pradžioje įsisteigusių būre- 
lių nustojo veikti: Nr. 72 Sault 
Ste. Marie; 3 — Sudbury; 153— Q 
St. Catharines; 174 — Wellande; ® 
68 — Jacque Cartier, Que.; 166 W
— Vittoria; 25 ir 13 — Toronte.

Iki šiol iš Kanados pasiųsta ’ 
gimnazijai nemažiau $25.000. 
Iki 1956 m. buvo pasiųsta:

Toronto būrelių
Hamiltono 
Montrealio 
Sudburio 
Windsofo 
Winnipego 
Londono 
nebeveikiančių būrelių 
organizacijų šalpos ko- 
mit. ir vienkartinių au
kų apie

Baltic Exporting Co. S
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, rūbų, avalynės, vaistų ir kitų reikmenų 
įvairius siuntinius.

IŠ ANGLIJOS:
Pigiausiomis kainomis įvairius vaistus, švirkštus, stetoskopus, klausos 
aparatus, chirurginius diržus, dantų taisymui bei plokštelių paga
minimui medžiagas, kosmetikų 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 jardų, įskaitant muitų. ...
Nepaprastai geros kokybės moterų paltams medžiagas, kurių kaina 
tiktai $4.00 už jardų, įskaitant muitų.
Firmos "Cymo" ir "Dixton" šveicariškus didžiausio pasirinkimo ran
kinius laikrodžius, kurių kaina nuo $29.50 iki $369.00, įskaitant 
muitų.
Ypatingo grožio vokiečių firmos
kurių kaina po $40.00 ir $44.00, įskaitant muitų.
Vardinių, jungtuvių ir kitoms progoms dovanų standartinius 
liūs oro paštu.

VYRAMS:
L
marškiniai,

....  .... 2 poros

Kerti & Soehne" stalo laikrodžius, 

siuntinė-

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

Kojinės .......
Kaklaraištis ----
Rankinis laikrodis, Dixton, 

šveicariškas/ antimagne- 
tinis, 17 akmenų, paauk
suotas .....    1

. 1

. 4

MOTERIMS: 
1.

Vilnonis megztinis .....
Skareles /dirbt, šilko/
Rankinis laikrodis, Dixton, 

šveicariškas, antimagne- 
tinis, 17 akmenų, paauk

suotas 1

f

k

fa

$5.504 
4.175 
2.589 
1.002 

865 
660 
540 

1.800

5.000

Viso $22.135
Kiek pasiųsta 1956 m., žinios 

dar nesurinktos, bet numatoma, 
kad bus nemažiau $4.000, kaip ir 
kiekvienais metais.

Pajėgiausi būreliai yra Hamil 
tone ir Sudbury.

Paskutinė emigraci  j a pagal 
Refugee Relief Act žymiai palie
tė ir Vasario 16 gimnaziją. Daug 
mokinių su savo tėvais išemig
ravo į JAV. Trūkstant pasipil
dymo, gimnazijos darbas kiek 
susiaurės.

Gimnazijos išlaikymas yra gra 
žiausias pavyzdys bendrų lietu
vių pastangų ir susiklausymo. 
Gimnazijos rėmęjų eilėse yra 
visokių srovių ir įsitikinimų lie
tuvių, kuriuos jungia bendras 
tikslas išlaikyti šį lietuvišką ži
burėlį, simbolizuojantį tautinės 
sąmonės palaikymą svetimame 
krašte.

Gimnazija priglaudžia visus 
lietuviukus, nežiūrint, iš kur jie 
kilę ir kaip jie ir ;
Visiems jiems lygiai dėstoma 
mūsų garbingos praeities istori
ja, visiems lygiai skiepijama tė
vynės meilė ir josios ilgesys.

Ir čia susirinkę Kanados lietu
vių atstovai yra prašomi parem
ti pastangas išlaikyti Vasario 16 
gimnaziją aktyviai prisidedant 
prie veikiančių savo vietovėse 
būrelių sustiprinimo, kad ši gim
nazija galėtų išsilaikyti iki bus 
išlaisvinta Lietuva.

mą pasigirdę garsai jo paties kom 
pozicijos. Susidomėjęs žvilgteri 
pro langą ir nustemba pamatęs 
labai gražią, bet aklą mergaitę 
grojant mėnesienoje. Įėjęs prisi-

Tai ne legenda, kaip kaikur pa
sakojama, o tikras atsitikimas su _ ________ __
Mozatto “Requiem”. Kartą pasi- Stato ir čia pat sukuria kalbamą 
rodė paslaptingas keleivis Mo- sonatą, 
zarto kambary ir pareikalavo, 
kad jis iki nustatyto laiko para
šytų “Requiem” mišias. Pasiro
do, kad ta! -buvo turtingo grafo

>naxą.
Tikrumoje Beethovenas šios 

savo k am pozicijos nemėgo, o iš
girdęs ją vadinant “Mėnesiena” 
tik nusikeikdavo.

Viso....... $52.00
' 2. V

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

Kojinės ..... 2 poros
Kaklaraištis ....................1
Amžina plunksna, Parker .. 1

Viso....... $56.00

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

rayon/ ... ...    5 jardai

1

$

Viso. $32.00

v

Viso. .... $31.00
/įskaitant visus mokesčiu^/

'k Standartinius medžiagų siuntinius paprastu paštu.

' . „ - .. ' • L
Vilnonė medžiaga vyriškam kostiumui ............... .
Vilnonė medžiaga mot. paltui /ruda, tams, žalia, tams.
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 
mėlyna/ 316 jd. 

.... 5 jardai 

.... 5 jardai 

... 4

.... 7 jardai 

.... 3 jardai

a '•

Viso............$102.50

2.

K Vilnonė medžiaga vyriškam kostiumui ....... .
Vilnonė medžiaga vyriškam paltui ................

Vilnonė medžiaga vyriškam

%

4

4,

1y. v

mi, is Kur jie g 
jų tėvai tiki. I

S b
Suknelėms medžiagoj dirbt.
Suknelėms medžiaga, dirbt. , , .
Suknelėms medžiaga, dirbt, šilko, rayon.
Vyriškas rankinis laikrodis, Dixton, šveicariškas, 

antimagnetinis, paauksuotas ...... ......
Pamušalo medžiaga .....__
Klijanka .....................
Sagų dviems kostiumams ir paltui

šilko, rcyor\ 
šilko, rayon,

margos spalvos..........
margos spalvos........
margos spalvos..’.....

17 akmenų,

... 7 jardai

... 3 jardai

... 5 jardai W

... 5 jardai

... 5 jardai fa, >

... 7 jardai

... 3 jardai W

Viso...........$139.20 
/įskaitant visus mokesčius/

+ įvairios sudėties maisto siuntinius.

6 5 svarai
5 svarai
5 svarai

k

Cukraus 
Taukų 
Sviesto 
Ryžių

20

20 svarų bruto .....

7. Cukraus ..................
Taukų .................

.... $25.50

...6 svarai 
. 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

14

20 svarų bruto

12. Ryžių ........
Cukraus
Kakavos ...
Kavos .....

.........$32.50

.......4 svarai
........ 6 svarai 
..........4 svarai 
....... 2 svarai

/įskaitant »vi$us mokesčius/

Pipirų 
Arbatos

... V2 svaro

.. V2 svaro

S

2 svarai 20 svarų bruto

13. Cukraus .. 
Taukų

Miltų ......
Ryžių ......

svarų bruto

Kumpis 
Arbatos 
Kovos 
Kakavos 
Cukraus

S 

„S29.50

.. 4 svarai

.. 4 svarai

.. 8 svarai fa 

.. 2 svarai

....$20.00

14 svarų M 
.. 1 svaras

1 svaras k' 
.. 1 svaras 
.. 2 svarai

20 svarų bruto ........ . ...$41.50

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

.14 svarų

.... 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

1 8. 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

20 svarų bruto .... .. ..... $33.50

VIENYBĖJE — GALYBĖ!
Taupyk ir skolinkis Kredito Kooperatyve

“PARAMA”
INDĖLIAI APDRAUSTI. AUGŠTOS PALŪKANOS,

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.

Restoranas “RŪTA”
rytos nuo 6.30 vol. ryto iki 9.00 vol. vok. Visi malonioj kviečiomi otsilonkyti.

994 DUNDAS ST. W., TORONTO, TEL. LE. 6-4393
Nou jo i otidorytos ir noujoi įrengtos. Volgioi gominomi prityrusių virėjų. Atido- 

Savininkai: V., H., J. IVANAUSKAI

Redakcijai prisiųsta
Nelė Mazalaitė, Pjūties metai. 

Išleido Liet. Knygos Klubas 
1956 m., Chicago, Ill., aplankas 
dail. Ant. Rūkštelės, 378 psl., 
kaina $3.75.

Eugenijus Gruodis, Aguonos 
ir smėlis. Eilėraščiai, Liet. Kny
gos Klubo leidinys. Chicago, 
Ill., 70 psl. Kaina $1.

The Baltic Review, December 
31. 1956, Nr. 9, 80 psl.
• Šiame numery yra net trys lie
tuvių. rašyti straipsniai (iš 8): 
V. Rastenio “Lithuaniai’s Popū- 
lation in Soveit Statistics” ir “A 
Diehard Kremlinist” ir V. Vai
tiekūno “Soviet Cultural Inva
sion”.

Vėpla, Nr. 2 (18), 1957 m. va-

Tik užeikite ir pomatykite 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.
fa Be to, pranešame, kad nuo 1957 m. sausio mėn. 1 d. žymiai ATPI
KI GINTAS ORO PAŠTO MOKESTIS. Jeigu anksčiau už pasiuntimų kilogra- 
fa mo vaistų oro paštu mokesčių reikėjo mokėti virš $8, tai dabar ui tų patį 

kilogramų mokama tiktai $3.40, nes iš Anglijos /Londono/ oro paštu 
fa siuminiai j Lietuvų, Latvijų ir Esti jų dabar yra siunčiami ne per Maskvų, 
S bet iš Londono j Rygų /Latvijų/, ir tikimasi, kad tuo bus sutrumpintas 

vaistų gavimo laikas. f t*

Iš Anglijos viskų galimo siųsti oro paštu «kl 20 svbrų. Tad ilgbi nė- 
fa laukdami, bet tuoj pat užeikite j BALTIC EXPORTING CO., 849 College 

St., Toronto, ir susipažinkite su musų nauju katalogu ir pavyzdžiais, nes 
* dabar pots laikas pasiųsti dėžėje kumpį papuošimui ir praturtinimui tė- 
Sviškėje šv. Velykų stalo, o vasaros suknelėms grožių medžiagų. Arba 

skambinkite telefonu LE. 1-3098 ir klauskite informacijų.

Mūsų skyrius HAMILTONE, 105 Cannon St E., pas p. V.

SJuraitienę, telef. JA. 8-6686, siunčia tik vaistus, maisto 
siuntinius ir standartinius dovanų ir medžiagų siuntinius.S S* DARBO VALANDOS nuo 9 vai. ryto iki 7 vai vak.

Gyvenu ne Toronte geli veistų, moitto, stondertinių siuntinių bei sovo 
sudarytu^ siuntinius iki 17 tvorų gryno svorio siųsti mums poftu. Ap- 
mokėsite gavę mūsų pranešimų.

K Sav. A. KALUZA
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JOINT REALTY LTD.
899 BLOOR ST. W. - TEL. LE. 4-6381

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

Tvarkome visus morgičių reikalus.

AS tis pas Pr. Mačiulaitį, telef. LE. 
5-1278 ar VL Rukšį teL LE.6-3307.

A. MORRIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

prikl«iną« Toronto Real Estate Beard & National Assoc, of Reel Estate Boards.
* 1077 BLOOR ST. W. — TELEF. LE. 4-8450

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

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

DĖMESIO LIETUVIAI MAŠINŲ SAVININKAI!
Naujai atidarytas lietuvio prityrusio mechaniko

5 Robert St, Toronto
PRIE COLLEGE - SPADINA

Čia atliekami visi mašinų remonto darbai, o taip pat tepamos 
.mašinos ir kęičiama 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 VVA. 1-9541.

šiaurės Amerikos LFASK-to 
PRANEŠIMAS Nr. 4 

Metinė sportininkų 
registracija

1. Visiems Š. Amerikos lietu
vių sporto vienetams bei pavie
niams sportininkams praneša
mą, kad metinė sportininkų re
gistracijos prievolė privalo būti 
atlikta iki šm. kovo 15 d.

2. Registraciją vykdo sporto 
apygardos per savo ribose esan
čius sporto klubus, paagl FASK 
nustatytą tvarką. Registracijos 
instrukcijos yra išsiuntinėtos 
visiems FASK-te registruotiems 
Š. Amerikos lietuvių sporto vie
netams.

3. Registracijos prievolė yra 
privaloma visiems sportinin
kams — tiek naujai įsiregistruo
jantiems, tiek registraciją pra- 
tęsiantiems bei atnaujinantiems. 
Registracijos neatlikęs sporti
ninkas automatiškai nustoja bū
ti lietuvių'sportinės organizaci
jos nariu.

4. FASK-te neregistruoti lietu 
vių sporto vienetai bei sporto 
klubams nepriklausą pavieniai 
sportininkai registracijos atliki
mui reikalingas instrukcijas ga-

gėlių puokštėmis. Visi 7 apdo
vanoti “garbės raštais“. Iš 7, 
kaip žinoma, 5 buvo gavę sidab
ro ar bronzos medalius.

Sov. Sąjungos “nusipelnęs 
sporto’meistras” Lisovas, palin
kėjęs per “Tiesą”, “didelių lai
mėjimų lietuviškajam krepši
niui”, rašo: “Lietuviai krepši
ninkai — K. Petkevičius, St. 
Stonkus ir A. Lauritėnas olim
piniame čempionate Melburne 
sužaidė puikiai. Ypač pirmieji 
du. Abu šie — tarptautinės kla
sės žaidėjai. Visa pasaulinė spot 
tinė spauda vertina K. Petkevi
čių ne tik kaip komandos vado
vą, bet ir kaip puikų žaidėją, 
ypač gynyboje. Nepaprastai 
greit reaguojantis, aštriai jau
čiąs žaidimo situaciją, Kazys bu- 
ivo visos komandos pažiba. 
Augštai vertina užsienio spauda 
ir St. Stonkaus veiksmus. Jį 
pagrįstai vadina vienu iš rezul
tatyviausių puolėjų. Greitas, 
tikslus — Stonkus moka gerai 
parinkti vietą ir momentą meti
mui į krepšį. Stonkui ten pat, 
Melburne, buvo suteiktas nusi
pelniusio sporto meisterio var
das ... Krepšinis Lietuvoje turi

VYČIO ŽINIOS
Sekmadienį įvykusiame vi

suotiniame susirinkime išrinkta 
nauja klubo valdyba, kuri parei
gomis pasiskirstė šitaip: pirm. 
Pranas Bemeckas, sporto vado
vas J. Žukas, sekretorė vna Žė
kaitė, iždininkas Pranas Gvil
dys, parengimų vadovė Sofija 
Kasperavičiūtė.

Susirinkimas nutarė žinomą 
Toronto lietuvių veikėją Jurgį 
Strazdą pakviesti pirmuoju klu
bo garbės nariu, už teikiamą mo
ralinę ir materialinę paramą 
klubui. J. Strazdas ne tik remia 
Vyčio sporto klubą, bet domisi 
ir jo veikla skatindamas vytie- 
čius naujiems užsimojimams.

Tinklinio pirmenybėse vėl pra 
laimėta ukrainietėms 2:1 (15:10; 
9:15; 11:15). Žaidė: Urbonaitė, 
Kriaučiūnaitė, Kasperavičiūtė, 
O. Žėkaitė, Rutkauskaitė, Bal
sytė. ' s Į

Stalo teniso pirmenybėse pir
moj divizijoj žaidžianti koman
da nugalėjo Toronto Aces. Žai
dė: Gvildys 6, Nešukaitis 2, Rau- 
tinš. Trečioj divizijoj pralaimėta 
Aušrai 16:5. Žaidė: Banelis 2, 
Baliūnas 1, Kasperavičiūtė.

Mann & Martel 
■, « imuos- ■ y 

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

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

J. STANIONIS, 
narvs Radio Electronic Technicians Association.

115 MONTROSE AVE. TELEF. LE. 1-5142

Ii gauti kiekviename FASK-te. galimybes tapti sporto ša-;Baliūnas 1, Kasperavičiūtė.
x ,x_ i-i.-i i__ ka Nr * Pq to, - krepšinio Į CYO mergaičių krepšinio pir

aikštelių pasitraukė tokie žymūs' menybių grupės baigminių žai- 
■ ‘ t----- - ! dimų varžybose laimėta prieš

Christ the King komandą 31:22. 
Žaidė: Urbonaitė 1, Balsytė 17, 
Biskevičienė 2, Kriaučiūnaitė 6, 
Kasperavičiūtė 2, Žėkaitė 3. Se
kančios rungtynės įvyks atei
nantį sekmadienį. A. S.

$5.500 jmokėti, atskiras, raupuotų 
plytų, 6 kambarių namas, kvadra
tinis planas, vandeniu alyva šil- 
damas, dvi- modernios virtuvės, 
privatus įvažiavimas, garažas. 
Jane ir Bloor rajone.

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

$3.000 {mokėti, atskiras mūrinis no
mas, 8Z 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 os, 2virtuvės, dvigubas gara
žas. Bloor ir St. Clorens rajone.

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

Skambinti 
Ant MIČIŪNAS 

Telef. LE. 4-8481

$10.000 įmokėti. Parkdole rajone, 
atskiros, mūrinis, 16 didelių kam
barių, 3 vonios, 5 virtuvės, pajamų 
$565 j menesį, lotas 64 iŠ 264 
pėdų.

$4.900 įmokėti, Bloor - Brock, lobai 
gerų plytų, 6 k. per du ougštus, 
geros plonas, dvi virtuvės, naujas 
šildymas su alyva, gardžas.

$5.000 įmokėti, Bloor - Jane rajone, 
rauplėtų plytų, atskiras, 6 gražių 
kambarių per du augŠtus, vande
niu alyva šildomas, 2 virtuvės, pri
vatus įvažiavimas, garažas.

$2.900 įmokėti, Rusholme Rd. - Col
lege, mūrinis, 8 k., 2 virtuves, van
deniu alyva šildomas, greitas už
ėmimas.

$3.400 įmokėti, High Park rajone, 
atskiros, mūrinis, 10 k., 3 virtu
vės, dvi vonios, geras pajamų na
mas.

Skambinti 
KUZMAS.

Teief. LE. 4-8481

Lietuvio elektros ir apšildymo kompanija
DEDA NAUJAS APŠILDYMO KROSNIS:

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

tionning”,
* Perstoto apšildymą iš anglių 

į alyvą.
* Taip pat atlieka įvairiausius 

elektrbs instaliacijos darbus.

Pigiausios kainos.
Darbas atliekamas gerai ir 

sąžiningai.
Išsimokėjimo sąlygos — 24 mėn. 

Techniški patarimai veltui.

Smitas Electric and Heating Co
71 BEATY AVIU TORONTO - Tek LE. 4-8719.

VAISTAI LIETU V OI®
IsC.ELBeKITE ■ GYVYBBS? PASIŲSKITE SAVO 

. . .. . GIMINĖMS IR.DRAUGAMS VAISTŲ. .

Visos inforntacij^vejtmį -• įįįv

WALTMAN^ J®rtĖP®AfeĘlįDRUG STOKE
J ■ ... • y ... ;;

1147 Dundas St. W., Ossihgtob kampas (prieš Lietuvių Namus)
>.' TelefonasLE.6-2139 -

Dabar geriausias laikas investuoti i žemę

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

Didžiausias žemės pasirinkimas — sklypai, subdivizijos, 
Namų iškeitimas.

J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

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

CROWFORD ST. - COLLEGE, 
$1.800 įmokėti, 8 LomL'orių mū
rinis narnos, išilginis plonos, 2 vir
tuvės, kietmedžio grindys, alyva 
šildomas.

DELAWARE - BLOOR, 
$3.000 įmokėti, 6 komborių mū
rinis namas, išilginis plonos, 2 vir
tuves, alyva šildomos, vieta ga
ražui, švarus viduje.

WINDERMERE - BLOOR, 
$5.500 įmokėti, 7 kambarių-atski
ros mūrinis nomos, kvadratinis 
planas, 2 mod. virtuves, elyvo šil
domės, garožos.

JANE - BLOOR,
$5.500 įmokėti, 6 kombarių atski
ros mūrinis nomas, kvodrat. pla
nas, 2 virtuvės, mod. vonia, van
deniu alyva šildomos, garažas su 
privačiu įvažiavimu.

CONSTANCE AVE.-RONCESVALLES, 
$7.000 įmokėti, 10 komborių, at
skiros mūrinis nomos, kvadratinis 
plonos, 2 virtuvės, 2 vonios, van
deniu alyva šildomas, dvigubas ga
ražas.

RUSHOLME RD. - BLOOR, 
$7.000 įmokėti, 14 kombarių, at
skiras mūrinis namas, 3-jų atskirų 
butų. 3 vonios, 3 virtuvės, vande
niu šildomas, privatus įvožiavmas 
didžiulis kiemas, tur būti parduo
tos.

P. Kerberis
Biznio Hhf.: Lt 1-2471 

Buto HL: IX 5-1SB4.

$3.000 įmokėti, 6 kombarių mūrinis 
pusiau atskiras namas, 2 virtuvės, 
alyva šildomės, vieta garažui. Con
cord - Heilam.

$4.000 Įmokėti, 10 kombarių mūri
nis names su 2 garažais ir priva
čiu ivažiavimu, 2 modernios virtu
ves, vandeniu alyva šildomas. Ho- 
war<! Park - Ronccsvalles rajone.

$5.0C0 įmokėti, 6 komborių atski
ras muro namas su garažu, alyva 
šildomos. Bloor - Jone rajone. Pil
na kaina $16.500.

$6.000 įmokėti, 9 kambarių a^kiros 
mūrinis namas su vieta 2 gara
žams, vandeniu alyva šildomas. 
Bloor - Hovelock rajone.

$7.000 įmokėti, 9 kambarių mūrinis 
atskiros narnos su garažu, 3 vir
tuvės, vandeniu alyva šldomas. 
Garden - High Pork rajone.

$12.000 įmokėti, naujas tripleksas iš 
14 kambarių, arti susisiekimo. St. 
Clair - Oakwood rajone.

B. Sakalauskas
U 1-2471 erbo 

namą Lt 6-1410.

registruotame sporto klube arba • 
tiesioginiai atitinkomos sporto 
apygardos sekretoriate.

5. Vykdomųjų organų adresai:
FASK-to ir Vid. Vakarų Spor

to Apygardos — A. Bielskus, 
12700 Speeway - Overlook St., 
East Cleveland 12, Ohio.

Rytų Sporto Apygardos — A. 
Vakselis, 85-09. 88th St., Wood
haven 21, N.Y.

Kanados Sporto Apygardos — : 
J. Gustainis, 262 Garden Ave., 
Toronto, Ont:

PRANEŠIMAS Nr. 5 
7-jų Sportinių Žaidynių 

I-sis ratas
1. FASK-tui pavedus, 7-jų Š. 

Amerikos Lietuvių Sportinių 
Žaidynių I-jo rato varžybas vyk
do Kanados Sporto Apygardos 
Komitetas š.m. balandžio 27-28 
d. Toronte.

2. Žaidynių programa:
a. krepšinis vyrams, mote

rims ir jauniams,
b. tinklinis vyrams ir mote

rims,
c. stalo tenisas vyrams ir 

moterims—komandinės ir 
individualinės varžybos; 
jauniams ir mergaitėms— 
tik individualinės vienetų 
varžybos.

d. šachmatai — komandinės 
varžybos ant 5 lentų.

3. Smulkesnės informac. yra 
išsiuntinėtos visiems FASK-te 
registruotiems sporto klubąms 
ir bus paskelbtos vėliau.

FASK-tas.
_ Montrealis
Toronto sporto klubo “Vytis” 

krepšininkai-kės, apsilankę 
Montrealyje “Tauro” šokių va
karo proga, turėjo rungtynes su 
tauriečių vyrų ir mergaičių ko
mandomis. Vyrų grupėje vytie- 
čiai, kietai kovodami, išsiplėšė 
užtarnautą pergalę, laimėdami 
47:39. Pirmas puslaikis baigėsi 
25:21 M-lio naudai. Už “Taurą” 
lošė ir taškus pelnė: Bukauskas 
16, Baltuonis 2, Gražys 4, Pie- 
čaitis 3, Šipelis 4, Otto 10. Mer
ginų grupėje laimėjo “Tauro” 
krepšininkės 32:15 pasekme. Lo
šė ir įmetė: Aneliūnaitė 8, Si- 
niūtė 16, Renkytė 0, Dargytė 4, 
Rudžiauskaitė 2, Gaurytė 2, 
Tauteraitė 0.

Montrealio Lygos rungtynėse 
prieš “Golden Kriights” tą patį 
vakarą tauriečiai laimėjo 70:52. 
Krepšius sumetė: Bukauskas 12, 
Sinius 19, Gražys 3, Piečaitis 3, 
Šipelis 6, Baltuonis 27. Rungty
nių pradžioje susižeidė ir toles
nėse rungtynėse nedalyvavo 
efektyvus “Tauro” puolėjas 
Otto.

Grįžę iš Melbourne 7 lietuviai 
sportininkai, kurie olimpiadoje 
turėjo ginti okupanto spalvas. 
Vilniuje buvo sutikti nepapras
tai iškilmingai. Juos draugai ir 
sporto mėgėjai 'tiesiog apipylė

meistrai, kaip Butautas, Laguna- 
vičius, Sercevičius, Kulakaus
kas, Lietuvos sportininkai jų as
menyje įgijo augštai kvalifikuo
tus trenerius..

AUŠROS ŽINIOS
— Šį sekmadienį B-C lygos 

rungtynės Prisikėlimo salėje. 
Žais: Andys — Latviai, Tridens 
— Aušra.

— Praėjusį sekmadienį neat
vykus rochesteriečiams, Aušros 
“žemaičiai” sužaidė draugiškas 
rungtynes su “augštaičiais”. Lai
mėjo “augštaičiai” 111:57. Kiti 
praėjusios savaitės ' rezultatai: 
Aušra - St. Christophers 87:79; 
Aušra jr. - West End YMCA —■ 
61:81; Aušra - Humberside 89:69; 
Aušra Canadian Airforce — 102: 
58. “T and D” stalo teniso ly* 
gos rungtynėse po paskutinių 
laimėjimų abi Aušros koman
dos, savo divizijose, stovi pirmo
je vietoje. Ypatingai gerai laiko
si V. Butvilą, kuris iki šiol nėra 
pralošęs nė vienų rungtynių.

Praėjusią savaitę Aušra I nu
galėjo Vytį 16:5; Aušra II — -Jo- 
ckers 13:8. .

Dėmesio šachmatininkams
Šį savaitgalį numatomas Auš

ros šachmatininkų turnyras. Pri
imami ir nauji nariai. Registruo-

Naujos rašomosios 
mašinėlės

“REMINGTON”
Įmokėti tik $1.00, mokėti po 

$1.00 kas savaitę.
1118 COLLEGE ST.

Įstaigos tel. LE. 7-1265 
(Klausti Charles)

Namų tel. LE. 4-3185.

VISŲ RŪŠIŲ ŠILDYMAS 
gazas, alyva, anglys.

Darbas atliekamas gerai ir 
garantuojamas.

Craig Engineering
1118 College St. (kampas Duf
ferin). Tel. LE. 7-1265. (Klaus
ti Charles). Kalbame lietuviš
kai.

ODA SIUNTINIAMS URMO KAINA!

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, 

(j pietus nuo College)

ATIDARYTA KASDIEN IR VISĄ ŠEŠTADIENĮ

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

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. K A MIEN SKI 

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

10619 — 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 procentu.
1299 DUNDAS ST. W. - TORONTO, ONT 

Tarp Dovercourt Rd. ir Lisgar.

MAGIKU KARAS
(Atkelta iš 2 psl.) ■ mauti nuo policijos į krūmus. O

virsiu.
Atsirado net mokslininkų, ku

rie išaiškino, jog žmonės iš tikro 
ir turi požemy gyventi. Jie kaip 
ant delno įrodė, kad pradžioj 
žmonės urvuose gyveno. Tik pas 
kui susisuko jiems galvos iš jų 
išlįsti. Ir kaip vienas lietuvis 
filosofas jau anksčiau buvo iš
aiškinęs, tokių miglų jiems į gal
vą pripūtė ne kas kitas, kaip 
brolžudys Kainas. Urve betū- 
nant, jam vis vaidenosi, kad jau 
ateina detektyvai jį suimti ir 
tempti į teismą. Tokios baimės 
apsėstas, jis susigalvojo pasista
tyti namą, kad galėtų pro langą 
matyti, kada jau reikės jam

J. BERŽINSKAS

ŽUKLAVIMO
ir įvairius kitus 

SPORTO REIKMENIS 
su atitinkamomis nuolaidomis 

gausite tik

1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TELEF. LE. 2-9547 
Čia pat galimo užsisakyti laivams motorus 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. JUOZAPAITIS.

kitiems, nežinantiems kodėl ta
sai nenaudėlis trobą susirentė, 
pasirodė, kad tai gudrus suma
nymas. Tad ir jie pradėjo trobas 
ręstis. Tačiau tokio nedorėlio 
sumanymas pasirodė negeresnis 
už jį patį. Kai tik žmonės į na
mus iš urvų persikėlė, pradėjo 
visoks ištvirkimas plisti. Žiūrėk, 
praeinant po kamaros langą, ne
labasis toj ir kužda į ašį, kad toj- 
kamaroj ■ kaimyno duktė miega. 
O žmogus silpnas padaras. Nie
kaip negali atsispirti pikto pa
gundai įlįsti į tą kamarą ir mie
galę pakutenti. Tad mokslinin
kai dabar ir džiaugėsi, kad pa
galiau žmonės, nors ir iš bėdos, 
vėl sulindo į požemius kur nė
ra jokių piktus pageidimus ke-, 
liančių kamarų langu.

Tačiau džiaugsmas buvo trum 
pas. Kai tik Londonas, Maskva, 
Paryžius ir Vašingtonas susi
kraustė į požemius, karo tech- 
nia žingtelėjo žingsnį toliau. 
Buvo pagaminta bombytė,- kuri 
pirmiau gręžiasi į žemę, ir tik 
tuomet sprogsta. Todėl ir po
žemy* apsigyvenusiems pasidarė 
vėl karšta.

Tai pagaliau pabaigė net ir db 
džiausiu ginkluotos taikos gy
nėjų kantrybę. Visi pradėjo 
šaukti, kad visam tam reikia pa
galiau padaryti kokį galą, ir 
ginkluotos taikos, šaltojo karo 
bei panašių paibelių pramanyto- 
jams dabar trinko galvas nema
žiau, kaip kadais Rooseveltui su 
Churchilliu už Jaltos konferen
ciją. Tačiau kaip tą galą padary
ti ir ko griebtis, niekas gero su
manymo nepateikė. Ir nežinia, 
tauo tai būtų baigęsi jei ne nuo-; 
stabi majoro James Smith galva.

(Bus daugiau) t

Krosnys - Gazai - Alyva - Anglys
CONVERSION BURNERS — gazo ir alyvos. VANDENS TAN
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

McCLARY.. , e .

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

krosnys garantuotos 3 metams.

Pirkite geriausius — pirkite

Lictuvią Baldą Krautuvėje

Mohawk Furniture 
Company

2448 Danforth Avenue, - Toronto
Tel. OX. 94444, 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 iF kt Lovos baltiniai.

ATSKIRŲ MEDŽIAGOS GABALŲ UŽ PIGIĄ 
KAINĄ PASIRINKIMAS.

ŽEMIAUSIOS KAINOS TORONTE.
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VA SI S
REAL ESTATE « BUSINESS BROKER

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

MONTREAL, Cue
Įspūdžiai iš KLB Krašte 

Tarybos Sesijos
Į bendruomene”.
į Aš asmeniškai neberandu ga- 

Sesija sausio 19-20 d. Toronte Mmu kada nors ateityje “svilin- 
vyKo sklandžiai. Visi rūpimi !tn” akis prieš suvažiavusius KL 
klausimai- buvo kruopščiai ir B-nės Krašto Tarybos narius ir 
nuodugniai apsvarstyti, vieto
mis nei perdaug smulkmeniškai. 
Išrinkta nauja Kr. Valdyba bei 
jvainos Komisijos iš ‘ gerai ži
nomų ir išbandytų bendruome- 
nininkų, todėl galime būti ra- 

. mūs, kad visi sunkumai ir kliū
tys pasitaiką gyvenimo kelyje 
bus sėkmingai nugalėtos. Man 
kaip Montrealio atstovui buvo 
labai įdomu išgirsti pranešimus 
iš viėtų, t.y. iš apylinkių.

Su pasigėrėjimu išklausiau 
Hamiltono ir Toronto apylinkių 
pranešimų ir kai tai palyginau 
su Montrealio padėtimi, darosi 
liūdna.’ Jei Hamiltono lietuvių 
kolonija vienintelei savo šešta
dieninei mokyklai išlaikyti 
lengvai sudeda per metus virš 
$2000, tai Montrealio apylinkės 
sąmata tesiekia vos 169*/, bet ir 
ta turi likti tik ant popieriaus, 
neįmanoma ištesėti dėl mont- 
realiečių šykštumo.

Lietuvybės išlaikymas guli 
ant mūsų visų pečių, bet ar mes 
tai esame tinkamai įsisąmoninę! 
Daugumas galvoja, kad kas tai 
kitas, koks tai nežinomas turi 
rūpintis lietuvybės išlaikymu, 
kas tai kitas turi būti duosnus 
lietuviškiems reikalams, bet tik 
saugok Dieve ne jis. Tai yra sa
vęs apgaudinėjimas ir savo są
žinės fariziejiškas raminimas. 
To kito nėra, esame tik tu, jis 
ir aš, mielas lietuvi-e. Montrea
lio Liet. Seimelis,. norėdamas, 
kad mūsų priaugančioji karta 
nenutoltų nuo savo tautos rū
pesčių ir idealų, jaunimui iki 15 
mt. amžiaus, moksleiviams ir 
studentams atidarė duris į visų 
tautinių švenčių minėjimus; 
įėjimo mokesčio iš jų nereika- 
laųjąnįą. Jget^sįrodote, privi- 

ir. dirbantieji 
suaugę asmenys. Ateina šeima 
suaugusių iš 3-4 asmenų į minė
jimą, įmeta į lėkštę pusę arba 
vieną dolerį ir skaito kad savo 
lietuvišką pareigą atlikę. Štai 
tokio duosnumo pasekmės: rug
sėjo 8 ir kariuomenės šventės 
minėjimuose dalyvavo gražūs 
skaičiai žmonių, tarp 5-609, o au
kų sudėjo vos $276. Atskaičius 
paskaitininkui už kelionę, salės 
nuomą ir kitas smulkias išlai
das, pelno lieką labai kukli su
ma. Tokiai padėčiai esant, ne
žinau kas besutiks užsidėti sau 
bet kokią naštą, pasiimti kokias 
ners pareigas bendruomenės 
valdomuose organuose.

Daug ko mums nereikia, bū
kime tik vieningi ir nešykštūs 
lietuviškam reikalui, o tam tu
rime gražių pavyzdžių. Tai Ha
miltono ir Toronto mūsų koloni
jos. Ten gyvena tie patys lietu
viai, ten ta pati Kanada ir tos 
pačios gyvenimo sąlygos. Kodėl 
jie gali, o mes montrealiečiai 
negalime. Štai mažas pavyzdė
lis iš nuotykių renkant solidaru
mo mokestį. Užkalbinau vieną 
visiems gerai žinomą montrea- 
lietį. kurio dukrelė mokėsi Li
tuanistikos Kursuose bendruo
menės lėšomis, ar nesutiktų jK 
sai sumokėti solidarumo mokes
tį už 1956 m. O tai tiek nedaug, 
vos $2 i metus. Užkalbintasis 
atsakė trumpai ir drūtai: “Aš 
nieko bendro neturiu su jūsų

Piktas vyrų liežuvis (darželio!” — Tuo norima atžy-
— Moterys krautuvėje už ska- mėti nepaprastai didelis skaičius 

tiką nori vežimus išsivežti. j vengrų jaunimo, kuris dalyvavo
— O, nevisada. Kartais mote- ’ kovose už laisvę.

rys už savo pinigus nori gauti Kovų metu Budapešte viena- 
kuo mažiau. į me bute pasigirdo skambutis.

— Kada jau taip būna? i Kai moteris atidarė duris, pa-
— Nagi kai perka maudymosi ūgėlis paprašė: 

kostiumą...
Galima ir paltus

daryti pranešimą apie Mont- 
realį.

Prieš Hamiltono ir Toronto 
lietuvių bendruomenes lenkiu 
savo galvą ir kol dar nėra per- 
vėlu, siūlau pasekti ją pavyz
džiu Montrealiut ’ L. Balzaras

Į “Tauro” šokių vakarą atsi
lankė rekordinis skaičius Mont-. 
realio žaliojo jaunimo, nors ne-.tris dienas, 
truko ir senesnio amžiaus spor
tininkų rėmėjų entuziastų. Šis

“Ponia, jeigu aš 
pasižadėsiu prieš įeidamas į kam 
barį gerai nusivalyti batus, ar 

. v,. - . . jūs leisite man prieiti prie langoVilniuje augsciausios tarybos ir iš ten šaudyti?”
prezidiumo prieškambaryje prie 
pakabų sargas kartą pakabino; 
užrašą:

“Pakabos skirtos a.
prezidiumo nariams”.

Vakare jis pastebėjo 
prierašą:

“Paltus ir skrybėles taip 
galima pakabinti”.

Dėl namų ramybės
— Jei tik aš kiek truputį iš; 

geriu, tai manoji nekalba ištisas

Dr. M. MATTIS
- SAURAZIENĖ 

Gydytoja ir chirurgė- 
Vidaus ligos, moterų ligos, ir 

gimdymo pagalba.
306 Runhymede Rd.
(prie Bloor St. W.)

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

1852 SLOOR ST. W„ TORONTO 
/Pocific sustojimo*/ 

Tel. BO. 6-5773
Darbo valandos: 2-4 ir 6.30-8 v. v.

OtWWUAM J. 22NCHESIN 
B.A., M.D., L.M.C.C.

.Gydytojas ir chirurgas
Priėmimo volondos; 10-12 vo*, 2» 

■' 4.30 vai. ir 7-9 vol. vok.
606 BATHURST TREET 

Toronto 
Telefonas LE. 3-4323

Toronto

2-5 
lai-

tarybos

patten
A

pat

— Ar dažnai paimi?
____ ______ __________ _____ —Dėl šventos namų ramybės 
įvykis tik dar kartą įrodo, ko- kas trečią tlieną trukteliu.
kie kartais nepagrįsti yra kai 
kurių pesimistų vertinimai 
montreališkės publikos. — “Tau
ras” rūpestingai ruošėsi, daug 
dirbo ir susilaukė pelnyto pasi
sekimo! Vakaro meninę dalį 
gražiai atliko jaunieji progre
suoją muzikos mokiniai. Piani
nu Bethoveno Bagatelle jautriai 
paskambino D. Aneliūnaitė. Iš 
operetės “Linksmoji Našlė” dvi 
arijas nuotaikingai -padainavo
A. Stravinskaitė - Paškevičienė, 
akomponuojant V. Judzentavi- 
čiūtei. Programą užbaigė R. Ke- 
turka, dideliu susikaupimu pa
skambinęs nelengvą piano Bet
hoveno sonatos Op. Nr. 3 II ir 
III dalį. Dideliam rengėjų ir pu
blikos apgailestavimui progra
moje, sugedus klarnetui, nedą- 
lyvavo dar M. lietuviškajai vi
suomenei nepažįstamas instru
mentalistas A. Ambrozaitis.

Įsisteigė Montrealio Šaulių 
Klubas.

Sausio 27 d. Aušros V. para
pijos salėje įvyko steigiamasis 
Montrealio Šaulių Klubo susi
rinkimas, kuris, nors ir nelabai 
skaitlingas, praėjo labai darbin
goje ir pakilioje nuotaikoje.

• Susirmldmą -įhičiatSrių vdrdu 
atidarė St. Barauskas.^ Išrinkus 
prezid. pirm. L. Balzarą ir sekr.
B. Kleizaitę - Kerbelienę, minu
tės atsistojimu buvo pagerbti 
už Lietuves laisvę kritusieji 
šauliai. Iniciatoriams — S. Ba
ranauskui, J. Šiaučiuliui ir P.- 
Juodkojui — nušvietus L. Šau
lių Sąjungos Tremtyje tikslus 
ir steigiamojo klubo pobūdį, na
riais užsirašė visi susirinkimo 
dalyviai susimokėdami ir įstoja
mąjį mokestį.

Išrinkta klubo valdyba vėliau 
pasiskirstė pareigomis šitaip: 
pirm. S. Barauskas, vice-pirm. 
B. Kleizaitė-Kerbelienė, sekret. 
J. Šiaučiulis, kasin. J. Jurgutis, 
nariai — S. Vyšniauskas ir P. 
Juodkojis. Rev. kcm.: A. Vaza- 
linskas, J. Žitkus ir A. Žukas. 
Garbės Teismas: A. Lapinas, J. 
Viliušis ir L. Balzaras. Klubo 
įstatams, pritaikytiems vietos 
sąlygoms, paruošti, vienbalsiai 
išrinkta 7 asmenų komisija, į 
kurią įėjo: S. Barauskas, P. 
Juodkojis, S. Kęsgailą. A. Lapi
nas, J. Šiaučiulis, J. Viliušis, A. 
Vazalinskas.

Turint galvoje kilnius tremty
je atsikuriančios Lietuvos Šau
lių Sąjungos tikslus, naujai įsi
steigusiam klubui linkėtina kuo 
geriausios sėkmės ateities veik
loje. A. V.

Inž. Juoz. Bulota gavo žinią, 
kad jo tėvelis pasimirė Sibire.

Amerikiečiai...
— Kas buvo pirmieji metus 

suskirstę į 12 mėnesių? — klau
sia mokytojas.

— Amerikiečiai, nes jie viską 
perka ratom išsimokėtinai.

Šypsenos prieš giltinę
Vengrijoje pasitaiko ir vadi

nam ajo “pakaruoklių humoro”. 
Kai tik pabėgėlių .skaičius iš 
Vengrijos persirito per 100.000, 
Budapešto gatvėmis pąsileidc 
bėgti ‘ laikraščius pardavinėjąs 
berniukas visa gerkle šaukda
mas: “Nep Szabadsag”... parti
jos organas... atspausdintas pil
nas sąrašas visų, kurie yra dar 
likę Vengrijoje ..

Budapešto namų sienose gali
ma rasti kreida išrašytų ir tokių 
posakių: “Drebėk, Žukovai, da
bar ateisime mes jau ir. iš vaikų

Daug vengrų vaikų likvidavo 
į visą eilę sovietų šarvuočių vad. 
j ‘ Molotovo kokteiliais”. Pasiro- 
j džius netoli sovietu šarvuočių se
nai moteriškei, vienas iš jų su
šuko: “Vyrukai, sprukite šalin: 
ateina motina ..

Kovų metu Vengrijos padėtis 
buvo taip lyginama su komu-1 
nįzmo tikslais: “Vengrija dabar! 
jau įvykdė komunizmo idealą, I 
kaip jį buvo pramatęs. Leninas: 
panaikinta valstybė, panaikinta 
partija, liaudis tedirba tik kelias 
valandas per dieną, be to, vi
siems visko jau užteko į valias”.

Budapešto namų sienose ne 
vienoj vietoj buvo galima ma
tyti tokius užrašus: ’’Skubiai ieš
koma — tautos, pasitikėjimo 
Kadarui!” Pirmosiomis Kadaro 
režimo dienomis, kai jo “minis
terial” išdrįsdavę pasirėdyti gat- į 
vėse tik su sovietų šarvuočiais, j 
šarvuočiai buvo vadinami “Ka-I 
daro taksiais”, arba “Tanksiais”. ’

O į komunistų teigimą, jog 
liaudyje sukilimą sukurstę “im
perialistų agentai ir fašistinis 
elementas”, patys vengrai atsa
ko tekiais žodžiais: “Aišku, vis
kas tiesa: 10 mil. fašistų įsiskver
bė į 5.000 komunistų eiles ir juos 
sukurstė...”

Vengrų laisvės kovotojai turi 
nutvėrę 30.000 pavardžių sąrašą 
žmonių, kurie yra sovietų ir 
vengrų saugumo agentai. Sąra
šas pergabentas į Vakarus. (E)

Jūsų naujojo krašto balsas

DIENRAŠTYJĖ

THE GLOBE AND MAIL

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

Jau daugiau kaip šimtmetis naujieji ateiviai iš šio dien
raščio puslapių mokosi pažinti savo pasirinkta kraštą 
žmonių mintis ir geriau supranta jų charakterj.

Jų pdlikuonys ir dabar džiaugiasi tebeskoitydami šį 
laikraštj, kuris išaugo kortu su Kanada.

KANADOS TAUTINIS LAIKRAŠTIS

Paieškojimai
Romas Barisas ir Vi. Šimelai- Tamašausko Ottono, jau seniai 

rtis paieškomi iš Lietuvos. Atsi- atvažiavusio ir gyv. Toronto 
liepti: Vi. Girčys, 31 Concord ■ mieste, ieško Tamašauskas Čes- 
Ave., Toronto, Ont. i levas, sūnus Mato, iš Sibiro.

pamasevicius, Vualio sūnūs,;nusiu Vilkaviškio aps., 
kilęs įs Rimiskių kaimo, Smilgių Rartpn<nkn v; Kfl„nučiu km._Bartininkų _y., Kaunučių km.,

Gražulių, Ju ozo • ir Alvinos,
arba žinantieji jo adresą, _Pras° gyvenusiu Kybartuose, ieško Li
nu rašyti ieškomojo dedei: Mr. J •-
Povilas Ramoška, 7300 S. Tal-

. z-..- TU T TO A ĮOIUUU. Jie palys ill CIĮJ1C JUV3 z.!
man Ave., Chicago, III., USA. < nantieji prašomi rašyti šiuo ad-

Jonas Mackevičius, kilęs nuo resu: P. Kripas, 341 Crawford 
Ukmergės, prašomas atsiliepti: St., Toronto, Ont.
A. Kaselis. 15 Elmwood Ave., Švalbio Tadaušo, s. Klemen- 
London, Ont. ' so, ieško sesuo gyv. Sibire. Atsi-

_ ' liepti: “Tėviškės Žiburiai”, 941 
Targonskis Stasys, sun. Stepo, Dundas st. W. Toronto, Ont.

kilęs iš Utenos apskr Gyvena Juzėg jurkevičiūtės. iš Pado- 
Kanadoje. Dirbo vario kasyklo- viniu ieško sesuo Teirautis: 25 
se, turėjo savo namus. 1937-8 m.;Oswald Cres- Toronto. Ont. TeL 
buvo atvykęs į Lietuvą, ten ap- 2661 -
sivedė ir vėl grįžo į Kanadą. Ieš
ko pusbrolis Buterlevičius' iš 
Kauno. Pranešti: H. Riekus, 31] 
Fairholt Rd. N., Hamilton, Ont.

Dargio, buv. Aleksoto notaro
ir Oskaro Vildis iš Pasvalio, ieš- Lenkijos vyriausybė palengvino 
ko Stasys Tamulis iš Kolumbi- žydų emigracijų Izraeliu. Zinia 
jos, Pietų Amerikoje. Atsiliepti j greit pasklido visame krašte, ir 
šiuo adresu: Mykolas Mardcsas, į Izraelio atstovybė Varšuvoj bū-

nertas Pijušas, sūnus Juozo, iš 
Sibiro. Jie patys ar apie juos ži-

LENKIJOS ŽYDAI 
PALESTINON

Pastaruoju laiku komunistinė

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.

Dr. V. Sadauskienė
Dantų gydytoja

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

les), Toronto.

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

Dr. L. SIMON
Naujos 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. 1-4614 arba WA. 2-8015

if—J. i ■ 
Lietuvio advokato

įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST
ROOM 503

/kampos Bay & Richmond/

TELEFONAI:
Jstaigos: x Namų:
EM. 2-2585. ST. 8-5088.

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.,

■ ... ■ 11. ■„■■■■Ų ....... ....................................................................... .

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

1393 DUNDAS ST. WEST 
Toronto

(tarp Gladstone ir Rusholme)

Priima ligonius 
iš anksto susitarus.

Telefonas LE. 4-6851

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

Advokatas — Notaras

Dr. A. Pacevičiuš
Gydytojas ir Chirurgas

NAUJAS KABINETAS 

280 Roncesvolles Avė.
TELEFONAS LE. 4-4778

Dr. John RĖK Al
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI
Vidaus Ilgy specialistas, 

X RAY (Rentge.ios)

219 St. Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

100 Adelaide St W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Domą Hairstyling
1618 BLOOR ST. W.

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

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

Priėmimo valandos: 11-1 vai. P-PJ 
vakarais nuo 6-8 vai. vak.; trečiadie
niais ir šeštadieniais 1 1 -3 vai. p.p.

Kitu laiku pagal susitarimų.

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

(torp Gladstone ir Rusholme Rd.)

Priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir 6.30-8. šeštadieniais 
10-12, Kabinetas uždarytas 
trečiadieniais. Kitu laiku pa
gal susitarimą. •

Telefonas LE. 6-1794 
Toronto

Dr. N- Ndvošickts
DANTŲ GYDYTOJAS

345 BLOOR ST. WEST 
(kampas Bloor ir .-furon gatvių)

TORONTO /

WA.3-2003 •

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

ir 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų

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

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

kampas Euclid Ąve. 
Priima vakarais dagai susitarimų. 

Telef. EM. 8-9822

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

Patikrino aki? ir pritaiko? akinius, 
jei reikalinga į,

BATHURST MEDICAL BUILDING 
312 Bothurrf St. Telef. fM. 3-6373 

(at Dundas)

Priėmimo, valandos: nuo 9-12 ir nuo 
2-9. vol.; .vok. (pagal susitarimų).

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.0.
Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS 

lakatais ir Šeštadieniais 
pagal susitarimą

1082 BLOOR W., TORONTO 4. 
(L rytus nuoDufferin St.)

Pritaiko akinius visiems akių defek- 
ctfm. ištiria akių nervus, kurie daž 
nai sukelia grčvos skaudėjimų ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomis.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924
59 Pacific Ave., Toronto, Ont.

Mykolo Zakaro, sūn. Antano, 
ieško giminės. Atsiliepti ar ži
nančius prašoma pranešti šiuo 
.adresu: P. Riekus, 921 Dundas 
St. W., Toronto, Ont.

Monikos Plasčiauskaitės - Žu
kauskienės, gyvenusios Bridge
port, Conn., ieško sesuo Ona 
Plasčiauskaitė, Veliuonos mies
telis, Vilkijos rajonas, Lietuva.

LIETUVIS

BATSIUVIS
1050 DUNDAS ST. /prie Crawford/

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

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

TELEVIZIJOS
RADIO APARATUS
Aparatai paimami ir grąžinami Į ita- 
mut veltui. Darbas ir dalys garo n-
TVOTOSb

Skambinti telef. LE. 1-1602.

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

na apgulta vizų prašytojų. Kas 
mėnesį 100 jų gauna vizas ir 
tuoj išvyksta. Tikimasi, emi
gruojančių skaičius dar padidės. 
Tai priklauso nuo Varšuvos, 
tiksliau — nuo Maskvos. Stalino 
laikais žydų emigracija buvo 
uždrausta. Dabar ji vėl leista, 
Ir žydai skuba tuo pasinaudoti, 
nes antisemitizmas Lenkijoj pa
staruoju laiku netgi padidėjo. 
Kompartijos vadovybė ėmėsi 
akcijos švelninti jam, tačiau ne
pajėgia jo nutildyti. Min. pirm. ‘ 
pavaduotojo Jokūbo Beįmano, 
žydo, išėjimas iš vyriausybės, 
kur jis anksčiau buvo galingas, 
parodė, jog žydai Lenkijoj nega
li būti saugūs, juoba, kad jų ne
daug beliko. Prieš karą jų buvo 
ten 3 mil., o dabar — 50.000. Jei 
būtų leista, esą 20.000 tuojau pa
liktų Lenkiją.

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

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

Sov. V: DUNDYS

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

OKULISTĖS

VEDYBOS
Jei norite vesti, rašykite /vokiečių ar 
lenkų k./, telefonuokite ar atvykite 
asmeniškai j

VEDYBŲ BIURĄ "WALDI'f 
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. amt, tarpininkavimas 

veltui.

GEORGE BEN, B.A.
.i... teisininkas —• 

advokatas ir notaras.
Kalba slavų kalbomis.

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

Br. BUKOWSKA- 
BEJNAR, R.O.

WIKTORIA 
BUKOWSKA, R.O.

274 RONCESVALLES AVE.
, (prie Geoffrey St.)

Telef. LE. 2-5493
Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vaL vak.; šeštadie
niais nuo 10 va. ryto iki 6 v. v.

I LIETUVA
• Siunčiame siuntinius tiesiai iš Kanados j 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 skūbus patarnavimas.
• Visi siuntiniai apdrausti ir garantuoti.
• BE MUITO SIUNTINIAI GIMINĖMS LENKIJOJE.

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

DŪDA GENERAL 
INSURANCE

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT

42 EVELYN AVE.

RO. 9-4612

Veikia 24 valandas.

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio• • __ ~

SEGUIN
Advokatai — Notarai

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

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

ANTANAS ČEPONIS
Taisau, patikrinu, prijungta M 

portfatim*
europietiŠkus ir vietinius radijo apara
tus, patefonus, visų paskirčių automa
tus. Kintamos ar tiesioginės srovės 

motorus. <
te to, epimu namus piinom instalia
vimui ar pakeitimui srovės, duodu 

techniškus patarimus.
Skambinti telef. LE, 3-1080

44 GWYNNE AVU TORONTO
.........-......... ž ■ ii ■ . .................■■■iibiihii ,

STANĮ .E Y SHOE STORE
Augiausios rūšies moterų, vaikų ė 
vyru borai, normalaus dydžio ir platūs 

EE—EEE
1438^Dtindas Si. Toronto"

Nauja lietuviška įstaiga
International 

Service Bureau
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TORONTO. Cnt.
Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Į parapijos pastoracinį ir 

ypač muzikinį gyvenimą nuo šio 
sekmadienio įsijungia nauja pa
jėga kųn. Bruno Jurkšo asmeny
je. Kun. Jurkšas perima bažny
čioje vargonininkavimą, talki- 

, ninkaus parapijos choro paren
gime ir vadovaus mišriam jau
nimo chorui, sudarytam iš moks- 

• lūs lankančio jaunimo.
— Gili padėka muz. Stasiui 

lailevičiui už vargonavimą veik
3 metus sekmadieniais parapijos 
bažnyčioje.

— Šį sekmadienį 9.30 vai. pa
maldose gieda mergaičių soda- 
licijos choras. 11 vai. giedotinės 
mišios. Pamokslai kun. P. Ažu
balio.

—Lietuviai mokiniai, šiais me
tais baigią aštuntąjį mokyklos 
skyrių ir norį sekančiais metąis 
lankyti berniukų kat. gimnazi
jas < St.'Michaels ar De ja Šalie 
Oakwood) prašomi paduoti pra
šymus ‘kuo- artimiausiu laiku, 
nes dėl patalpų stokos yra pri
imamas tik ribotas mokinių skai 
čius. Informacijų reikalu galima 
taip pat kreiptis šios par. rašti
nėje. . - . . .

— Par. choro repeticijos šį 
ketvirtadienį 7.30 ir sekmadienį 
10.30 v. ryto muzikos studijoje.

— Pakrikštytas Ričardas Al
girdas Vosylius.

— Šį. sekmadienį 9 vai. ryto 
giedotinės gedulingos pamaldos 
už a.a. Barboros Kohalskienės 
sielą. Velionė šių metų pradžio
je mirė Lietuvoje.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Parapijos atstovų išrinkti 

par. komiteto nariai pasiskirs
tė pareigomis šitaip: pirm.-—Už
upis V., vicepirm. Guoba M., se- 
kret.—Razgaitis P., tvarkos baž
nyčioje prižiūrėtojų ir rinkliavų 
sekcijos atstovai: Mickus J. ir 
Guoba M., kavinės eksploatavi
mo sekcijos atstovai: Baltrušai
tis J., Leiberis J. ir Genys J., par. 
parengimų sekcijos vadovas ko
miteto pirm. Užupis V., sekma
dienio popietės sekcijos vado
vai: Petrauskas J. ir Senkus F., 
rūbinės sėkcijos vadovas — Ju
revičius V., planavimo, ūkinės 
ir par. visuomeninių reikalų sek
cijos referentai — Pabedinskas 
A., Senkus F. ir Guoba M. Sek
cijų vadovai klebono pagalba iš 
par. atstovų aplink save tveria 
darbo jėgos būrelį. Be to, par. 
atstovu visuotiniame susirinki
me buvo nuspręsta prašyti para
pijiečius prisidėti darbu prie pa
rapijos veiklos išvvstymo. Kas 
galėtų paaukoti kelias darbo va
landas savaitės bėgyje betkurio- 
je sekcijos veikloje, prašomi už
siregistruoti betkurį sekmadie
nį knygoje prie kavinės bufeto. 
Pagal turimus savanorius darbi
ninkus par. klebonas visam mė
nesiui sudarys darbo planą, ku
ris bus iškabintas kavinėje. Sa
vaitės darbo valandos bus skel
biamos parapijos' biuletenyje ir 
registruojamos parapijos karto-

• tekoje. Šis parapijos sutvertas 
organizmas siekia to, kad kuo- 
greičiau galėtume apmokėti už
sitrauktas skolas ir pradėti baig 
ti galutinę statybą. Tenka pasi
džiaugti nepaprastu parapijiečių 
entuziazmu ir neįvertinama pa
galba šiame didžiame darbe. Ne 
tik parapijiečiai, bet visa Kana
da bei plačioji Amerika remia 
ši besikuriantį lietuviškos kul
tūros centrą.

-—Šį sekmadienį 5 vai. p.p. 
spalvotas kariškas filmas “The 
Royal African Rifles” su Mi
chael Pate, Angela Greene, Ste
ven Geray,

— Ateinančią savaitę lankysi
me parapijiečius sekančiose gat
vėse: Indian Tri., Sunnyside, 
Alhambra, Radford, Ridoūt, 
Boustead, Hewitt, Constance, 
Parkside Dr.

Jaunučių at-kų susirinkimas 
šaukiamas šį sekmadienį, vasa
rio 10 d., 3 vai. pp. Prisikėlimo 
parapijos muzikos studijoje. Na- 

' rių dalyvavimas būtinas. Kvie
čiami ir svečiai nuo 9-12 metų.

Valdyba.
Išganytojo liuter. božnyčioje.

1691 Bloor St. W. ir Indian Gro 
ve kampe, vasario 10 d. 1.30 vai. 
p.p., lietuvių pamaldos. Pamoks
las skiriamas Vasario 16 d. šven
tei paminėti. Prieš tai,1110 vai., 
eina liturginis pamokymas su
augusiems. Pamaldų metu eina 
sekmadienio mokykla vaikams 
Tuoj po pamaldų įvyks mėtinis 
parapijiečių susirinkimas. I

Kun. dr. M. Kavolis.
Malonės liut. bažnyčioje, 

1424 Davenport RcL sekmadienį, 
vasario 10 d. 9.45 TR»1. tyta^liętit 
vių pamaldos. Pamokslas taiko
mas Vasario 16 šventei. 

' Šią savaitę pp. Edvinas ir Agu 
tė Hcikiai švenčia savo 25 metų 
vedybinį jubiliejų. Iškilmingas 
sidabrinių vedybų aktas įvyks 

. bažnyčioje, šeštadienį, vasario 9 
d. 4 vai. p.p.

I « VASARIO 16 D. TORONTE

vai. vakaro per CBC radio trans 
liuojama visai Kanadai speciali 
“Songs of my People” pusės va
landos programa. Banga 740.
< Šeštadienį, vasario 16 d. 11 vai. 
ryto iškilmingos pamaldos šv. 
Mykolo katedroje. Pamaldas 
laikys ir pamokslą pasakys J.E. 
vyskupas A. Morrocco. Jam asis
tuos abiejų parapijų klebonai. 
Tuoj po pamaldų organizuotai 
dinama prie City Hali paminklo 
uždėti vainiką žuvusiems dėl 
Lietuvos laisvės. ,

12 vai. ' “Tėvynės Prisimini
mai” radio valandoj speciali 
programa. Kalbės gęn. konsu
las min. V,Gyly s.

8 vai. vak. iš CFRB* radijo sto
ties, banga 1010, speciali Cari- 
adian Ali programa kanadie- 
Jčiams. Pasikalbėjimą su stoties 
komentatorium J. Callingwood 
Reade padarys Krašto Vaidybos 
■pirm. V. Meilus.

Sekmadienį, vasario 17 d., 11 
vai. visose liet.- bažnyčiose iš
kilmingos' pamaldos.

3.30 vai. p.p. College teatre 
j (College - Dovercourt Rd. kam- 
; pas) iškilmingas nepriklauso
mybės akto ir dr. J. Basanavi
čiaus 30 m. mirties sukakties mi- 
nėjimas. Pagrindinis kalbėtojas 
prof. Stp. Kairys. Įvairi menine 
programa.

Į iškilmingą aktą pakviesti: 
Ontario min. pirm. L. Frost, pro
kuroras Kelso Roberts, miesto 
burmistras, vysk. Fr. Allan, fed. 
ir provinc. parlamento atstovai, 
draugingų valstybių konsulai ir 
kitų tautybių atstovai.

Apylinkės valdyba.
Skaučių Šatrijos Tuntas 

Vasario .16 d. mini vasario 10 d., 
šį sekmadienį, sekančia tvarka: 
pamaldos šv. Jono Kr. bažnyčio
je 9.30 min., tunto sueiga Lie
tuvių Namuose, apat. salėje, 2.30 
vai. p.p. Kviečiami dalyvauti tė
vai ir rėmėjai. Tuntininkė.

Minės Basanavičiaus mirties 
sukaktį

Nepriklausomybės akto signa
taro ir Lietuvos Patriarcho dr. 
Basanavičiaus mirties 30 metų 
sukaktį Liet. Nepriklausomybės 
Talkos Toronto skyrius -minės 
vasario 16 d. 7.30 vai v. liet, 
ęvang. parapijos salėje, 1424 Da
venport Rd. (kampas Lansdow
ne ir Davenport Rd.). Prelegen
tas svečias dr. Bd. Nemickas, LL 
Kom. narys. Meninę dalį atliks 
sol. A. Paulionis ir kt.

Aukos auktotoių nuožiūra: Va 
sario 16 gimnazijai, Liet. Nepr. 
Fondui arba Tautos Fondui.

LN Talkos Toronto sk.
Baltic Exporting Co., 

849 College St., šeštadienį, vasa
rio 16 d. nuo 12 vai. bus užda
ryta.

SS Sį šeštadienį, vasario mėn. 9 dieną, 
PRISIKĖLIMO PARAPIJOS AUDITORIJOJE TORONTO 
LIETUVIŲ CHORAS “VARPAS” ruošia įdomų ir nuo- 

W taikingą

KAVK1V. BALIU.. | 
Turtingas pilnas bufetas, originali loterija, linksmi šokiai, p 
grojant TLO “TRIMITAS”. \
TRYS įdomiausios kaukės bus premijuojamos. %
Įėjimas 7 dol. Kaukėms veltui. Pradžia 7JO vai. vak. p 

S'" ATSILANKĘ NESIGAILĖSITE! ' '■ ’ JI
TL Ch. “Varpas”. \

Krašto valdybos žinios
Naujoji Krašto Valdyba vasa

rio 1 d. turėjo pirmą savo posė
dį, pirmininkaujant V. Meilui.' 
Jame nedalyvavo Fondų pirmi
ninkai ir narys iš Hamiltono — 
Mikšys, nes svarstyti klausimai 
buvo daugiau vidaus susitvarky
mo reikalu. Pirmoj eilėj svarsty
tas sudarymas politinio komi
teto, kuris anksčiau veikė Mont- 
realy ir atsistatydino. Sutarta, 
kad tas komitetas turėtų veikti 
artimessniame kontakte su Kr. 
Valdyba ir būtų kaip ir kiti Kr. 
V-bos padaliniai. Komitetą suda
ryti pavesta I vicepirm. dr. J. 
Sungailai. •

Antras svarbus reikalas yra 
kontakto palaikymas su apylin
kėmis. Jų reikalai ir rūpesčiai 
turėtų Krašto Valdybai visuo
met būti žinomi. Jais rūpintis 
pavesta II vicepirm. K. Grigai
čiui.

Kr. Valdybos narys J. Sima
navičius įteikė atsistatydinimo 
iš Kr. V-bos pareiškimą, nes jis 
kaip Toronto apyli. pirmininkas 
turįs ten daug darbo. Nutarta jo 
vieton kviesti Kr. V-bon pirmą 
kandidatą kun. dr. J. Gutauską. 
A Apylinkėms nutarta pasiųsti 
raštus apie'naujos Kr. Valdybos 
sudėtį su nurodymais dėl toli
mesnio bendradarbiavimo. In
formacija yra svarbus veiksnys 
B-nės darbe.

Apie Kr. Valdydbos darbus ir 
kitus reikalus informuoti per 
spaudą pavesta inž. P. Lėliui — 
lietuvių spaudoj, inž. G. Šernui 
— anglų spaudoj.

Nutarta K. V-bos pinigus lai
kyti ir atidaryti ein. s-tą “Para
mos” koop. banke.

Sudburio apylinkei pasiųsta 
200 egz. leidinio “Red Tyrany”. 
Apylinkė prisiuntė su užsakymu 
ir pinigus. To leidinio dar yra 
apie 200 egz. Apylinkės norin
čios jį gauti prašomos su užsa
kymu atsiųsti ir čekį. Leidinio 
kaina 20 centų už egz. P. L.
PARDUODAMAS restoranas — visas ar 
pusė, pTiainamomis isalygomis. TeJsf. 
EM. 6-7060.

PARDUODAMA geram stovyje gazo 
plyta. Skambinti. RO. 2-0455.

Š.m. sausio 18 d. mirė Floridoj, USA, didi Ateitininkų 
rėmėja. Vytauto Klubos vėliavos kūma, moterų organizaci
jų veikėja

A. t A. ALEKSANDRA VAILOKAIT1ENĖ

Drauge budėdami, nuoširdžią užuojautą reiškiame duk
terims — Danutei Jasinskienei, Birutei McClain, Ramutei 
Backer ir sūnui Jonui, jų šeimoms ir giminėms.

Vytauto Klubas.

“TŽ” spaudos balius

S'MONTREAL, Owe

pereitą šeštadienį praėjo su di
džiausiu pasisekimu. Tokio skai
čiaus svečių Prisikėlimo par. sa
lė dar, berods, nebuvo mačiusi. 
Tvarkdariams buvo net nepato
gu perspėdinėti svečius, kad vie
tos jau nebėra. Nemažai vėliau 
atėjusių apgailestaudami grįžo, 
bet dalis visdėlto įsiprašė vidun, 
matyt, tikėdamiesi prisiglausti 
orie anksčiau atėjusių bičiulių. 
Ir prisiglaudė. Vieni salėje,, kiti 
kavinėje. Linksma buvo visur.

Baliaus centre buvo visų mė
giamas vyrų kvartetas su savo 
zadovu V. Verikaičiu, išpildęs 
visai naują programą. Baliaus 
nuotaikoms jau įsisiūbavus kon
certui sąlygos nėra palankios, 
tačiau mūsų šaunusis kvartetas 
ir jo siela sol. Verikaitis visada 
nielai klausomi.

Maloniai ponias bei paneles 
nuteikė jau įeinant kiekvienos 
gauta p. Margio dovanėlė. Kad 
'.r nedidutė, bet patraukli savo 
originalumu—kvepalai arba ka- 
unkokios, tik moterims žino
mas, gražinimosi reikmenės. Po- 
•ą valandų pasisupus puikaus 
orkestro taktuos rengėjai leido 

! visiems vėl atsigaūti pravesdami 
’oteriją. : Buvo net 9 laimikiai.

> Tiesa, laimikių vertė ne šimta
tūkstantinė, tačiau juk ’’ įdomu, 

' ant kurio st^lo astidurs tortas, 
gražiai 'kepttf Višta, stipraus gė
rimėlio bonka, saldainių dėžė ar 
kam teks kuri knyga.*

Pirmajai laimė nusišypsojo p. 
Strimaitytei. Jai teko tortas. 
Dagtinės5 bonką teko įteikti ar 
tik ne abstinente! p. Kriščiūnie- 
nei, višta p. Pabedinskienei, sal
dainių dėže viešniai iš Port Col- 
borne p. Staškevičienei. Knygos

teko: Lietuvių kalbos vadovas p. 
Sniegaičiui, Simonaitytės Augš- 
tujų Šimonių likimas p. Stanke
vičiui, Būdavo Varpai skamba p. 
Dapkui, J. Gailiaus Kaip ją nu
žudė p. Aušrotai ir N agi o Lap
kričio naktys Alb. Baronui.

Turbūt, visi sutiks, kad buvo 
smagu. Pasipuošus margomis ke 
puraitėmis po judančiais balio
nais* besisukant nepastebėtai ir 
gaidgystė atslinko. O su ja juk 
viskas' nutyla ... Įstatymo nu
statytą valandą nutilo muzika, ir 
teko eiti namo ilsėtis. Laiko po
ilsiui yra, nes kitas “TŽ” balius 
bus negreit — tik prieš pat ad
ventą ...

Baliaus rengėjai — TŽ leidė
jai K. Liet. Kat. Kultūros D-ja 
ir redakcija su administracija — 
labai maloniai dėkoja visiems, 
kurie prie jo pasisekimo prisi
dėjo savo darbu ar kitokiu įna
šu, o taip pat visiems mielie
siems laikraščio bičiuliams, taip 
gausiai pripildžiusiems salę. Ypa 
tinga padėka Vyrų kvartetui su 
jo vadovu ir solistu Verikaičiu, 
paruošusiems šiam baliui net 
specialią programą, vaistinės sa
vininkui p. J. Margiui apdovano
jusiam visas viešnias. Tėvams 
Pranciškonams dovanojusiems 
loterijai dėžę saldainių, o taip 
pat ponioms ir ponams, kurie 
talkininkavo balių paruošiant ir 
jo metu: pp. R. Bražukienei, E. 
Čepienei, S, Dervinienei, V. Jasi- 
nevičienci, Kolyčienei .Kriščiū- 
nienei, Br. Sapijonienei, A. Ša- 
pokienei, E. Abromaičiui, S. Ada 
moniui, V. Kolyčiui, Kvbartui, 
A. Lukošiui, L. Šalnai, Šarūnui 
ir visiems kitiems.

Lietuvis eina garsinti lietuvių
Birželio mėnesį įvyks rinki

mai į .Kanados parlamentą. Vi
sos partijos tiems rinkimams 
jau ruošiasi — ruošiasi ir CCF 
partija.

Kanados lietuviams ateinan
tieji rinkimai bus vieni iš įdo
miausių, nes šiuose rinkimuose 
stato savo kandidatūrą pasižy
mėjęs lietuvis dr. Pranas Ance- 
vičius CCF partijos vardų. Jo 
kandidatūrą daugiausiai remia 
prie CCF 16 tautybių darbinin
kiškų organizacijų taryba (ang
liškai vad. “Ontario CCF Ethnis 
Council”). Tai pirmas lietuvis ir 
pirmas atvejis Kanados lietuvių 
istorijoje, kad kanadiečiai lei
džia kandidatuoti ir būti išrink
tam į tokią augštą vietą ir pir
mas į bet kokią, kad ir mažiausią 
renkamą vietą. Tuo lietuviai ga
li didžiuotis, nes dirbant už iš
rinkimą yra progų išgarsinti lie
tuvių bendruomenės vardą sve 
timtaučių tarpe, o išrinktam ga
li atsirasti ir praktiškų būdų Lie 
tuvos reikalui padėti iš parla
mento tribūnos.

Vasario 13 d., trečiadienį, 8.30 
vai. vak. šv. Jono Kr. parapijos 
salėje, Dundas ir Gorevale gat
vių kampe, šaukiamas 16 tautų 
nominacinis susirinkimas, ku
riame oficialiai bus nominuotas 
mūsų tautietis dr. Pr. Ancevi- 
čius. Kas turi tą vakarą laiko, 
kviečiamas tame susirinkime 
dalyvauti. Be dr. Ancevičiaus, 
šiame susirinkime kalbės žymus 
kalbėtojas iš kanadiečių visuo
menės. Tad susirinkime, nomi
nuokime ir rinkimams atėjus pa
dirbėkime už mūsų tautiečio dr. 
Ancevičiaus išrinkimą į Kana
dos parlamentą.

Ontario CCF Ethnic Council 
Lietuvių Atstovybė.

Dr. P. Ancevičiaus paskaita 
apie sovietų imperijos griuvimą 
pereitą sekmadienį Lietuvių 
Namuose sudomino nemaža 
klausytojų. Paįrnfas mažas kam
barys visų netalpino.

Prelegentas, išnagrinėjo so
vietinės imperijos’ sukūrimo ir 
jos įsigalėjimo momentus,, ilgiau 
sustodamas ties 'Vengrijos ir 
Lenkijos revoliucijomis, nuro
dydamas aiškų prognozą dėl tos 
imperijos griuvimo. Po paskai
tos buvo paklausimai. P. L.

Toronto vyrų kvartetas, 
kuris pereitą šeštadienį smagiai 
nuteikė “TŽ” spaudos baliaus 
svečius, sekmadienį koncertavo 
Clevelande šv. Jurgio salėje. 
Koncertą rengė Cleveland© 
moksleiviai ateitininkai.

Kvarteto vadovas sol. V Veri
kaitis tik prieš savaitę grįžo iš 
koncertinės kelionės po Ontario 
miestus. Ten seriją koncertų 
ruošė Ontario švietimo vadyba.

Ridout Real Estate Ltd., kuri 
prieš mėnesį paskelbė bankrotą, 
kaip dabar pranešama, turinti 
$1.054.756 skolų bei įsipareigoji
mų ir tik $464.482 turto, atseit, 
nėra iš ko apmokėti net $590.000 
skolų. Bankrotas šios stambios 
firmos yra palietęs ir keletą lie
tuvių, nors labai didelių nuosto
lių, berods, nei vienam negresia. 
Daugiausia yra paliesti buvę šios 
firmos agentai, kurie yra nespė
ję atsiimti priklausomo procen
to už parduotus namus. Šitokios 
skolos priklauso prie pirmiausia 
išlyginamų, lygiai su tarnauto
jų algomis.

Iš “Dainos” grupės veiklos
T. Liet. Moterų Šalpos Grupė 

“Daina”, užbaigusi savo veiklą 
1956 m., tikisi, kad šie metai bus 
tokie pat sėkmingi. Tikisi nuo
širdžios visuomenes paramos.

1956 m. turėta pajamų $867,29
Išleista:
pavienėms šeimoms 

šelpti ...... ........................
senelių prieglaudom^... 
Saleziečių gimnazijai ..
Bėg. reikalams ir kt.
išlaidoms

322,58
458,32

15,00

27,34

Išviso $823,14
Taigi, šie metai pradėti su li

kučiu $44,15. Pirmajame siu me
tu “Dainos” Grupės susirinkime 
sausio 20 d. pas p. Dambrauskie
nę, kuriame narių priėmimas 
šeimininkės buvo suruoštas su 
p. Čeponkiene, buvo išrinkta ir 
nauja valdyba šios sudėties: pir- 
min.—J. Empakerienė, vicepirm

Seimelio sesija
Š.m. vasario 9 d. 6 v.v. A V 

parapijos salėje šaukiamas ne
paprastas M-lio lietuvių seime
lio posėdis, žemiau nurodytai 
darbotvarkei apsvarstyti: .

1. KLB Krašto Tarybos pir
mojoj sesijoj (š.m .sauąįo 19-2C 
d.) priimtų rezoliucijų pritaiky
mas M-lio lietuvių gyvenime;

2. Rinkimų į naują M-lio liet, 
seimelį klausimas;

3. Finansiniai klausimai; '
4. Klausimai ir sumanymai.
Nurodytą valandą nesusirin

kus kvorumui, po valandos, t.y. 
7 v.v. įvyks kitas posėdis, kuris 
bus teisėtas, neatsižvelgiant į 
atsilankiusiųjų seimelio narių 
skaičių. Seimelio Prezidiumas

Vakarienė - balius. KLK Mot.1 
D-jos Montrealio skyrius šį šeš
tadienį, vasario 9 d., rengia di
delę, paskutinę prieš užgavėnes 
vakarienę - balių AV parapijos 
salėje, 7 v.v. Bus skanūs užkan
džiai su vynu, karšti” bulviniai 
vėdarai, kava su namie keptais 
pyragais, pončkos, ausytės ir kt. 
Po vakarienės bus šokiai, veiks 
gausi loterija. Pelnas skiriamas 
A V parapijos bažnyčiai ir šalpos 
reikalams. Įėjimas $1.50. V-ba.

Montrealio B-nės choras savo 
metinį koncertą-balių žada ruoš
ti balandžio 27 d., o vasaros pik
niką • - gegužinę birželio 23 d., 
sekmadienį šv. Jono šventės iš
vakarėse.
Sužeista lietuvaitė gaus pinigų
Kaip pranešė “Montreal Star”, 

Augščiausais teismas paskyrė
mmir bambraus-^12-824 Antanui Tamkevičiui, 
PP’ . .v j t Kulikauskienė |kurio 11 m. dukrelė Aldona 1954kiene. izd.- — J. KuliKausKiene, ... , . .
sekr. - J. Rukšienė. Revizijos I g^odzio lo uuvo Montre- 
kom.: V. Jasmeviiaenė, Br. Žio-1*110 Transporto Komisijos auto- 
bienė ir L. Novoi-rodskienė. Į b“s0 su“‘sta Pareidama skersai 

Susirinkimo dalyvė. Aldo,nal ba™. aP^W'
tos ir sužeistos abi kojos ir ji tu-

Kanto lietuviška kilmė ; rėjo išbūti apie 5 mėn. ligoninė-

bienė ir L. Novogrodskienė.
Susirinkimo dalyvė.

Pereitą sekmadienį LNamuo- 
se dr. M. Anysas skaitė viešą pa
skaitą tema: “Ar filosofas Em, 
Kantas buvo lietuvių kilmės”.

Prelegentas, remdamasis dau
giausia prof. Mortenseno ir jo 
žmonos tyrinėjimų duomenimis 
Kanto giminės kilmę pasekė per 
200 metų. Jis bus kilęs iš Kant- 
veinų kaimo netoli Šilutės. Iš ten 
ir pavardė kilusi.

Beveik dvi valandas trukusio
je paskaitoie prelegentas palie
tė visą Mažosios Lietuvos kolo
nizacijos klausimą.

Dr. Martynas Anvsas ruošia 
studiją Kanto kilmės ir Mažo
sios Lietuvos rytinės dalies ko-

je, kol galutinai išgijo. Teisėjas 
paskyrė tokį didelį atlyginimą 
dėl to, kad tėvui pavyko įtikin
ti teisėją, jog jo dukrelė ruošė
si baletininkės karjerai ir dabar 
turės jos atsižadėti.

“Sovietai naikina Lietuvos at 
siekimus”. Tokiu užvardinimu 
š.m. sausio 31 d. “The Gazette”

Inž. Kl. Matkevičius, dirbęs ..., 
keliu departamente, pereitą šeš- ir 
tadienį išvyko į Čikagą, kur jau 
yra gavęs ir darbą.

f Asmuo ieškojęs “Drauge” Kle- 
stuai -ą n.amo Kumes ir maw-; opo stasiūnaičio ir davęs “TŽ” 
sios Lietuvos rytines dalies ko- jad prašomas skubiai kreip. 
lonizacijos klausimu. .--.r. ... f

Gaila, kad tokiais gyvybiniais
mūsų tautos reikalais mūsų švie ■ ■.. t ,...suomenė ir kultūriniai sluogu- U" 
niai rodo tokio mažo susidomė- 'dekę 
jimo.

Lietuvio vardas vėl nuskam-
bėio Toronto spaudoje. Pasirodo |s,t,ue',f"5'
garsiųjų People Credit Jewel-1 tOjp jOug pareikštos šilumos ir pa- 
lers krautuvių savininkas Frank Įgalbo Klubo veikloje;
Gerstein buvo kilęs iš Lietuvos. c/ Tėviškės žiburiu redaktoriui Dr. 
Toronto dienraščiai rašo stačiai, Sof>ok?'.

tis į ‘‘TŽ’’ administraciją.
P o d ė k a

vėl buvo įdėtas torontiškio Pr. 
Alšėno laiškas, šiame radinyje . 
AlŠėnaš apžvelgia Lietuvos pra 
eitį, pažymi, kad ji buvo -žemės . 
ūkio kraštas, sužymi, kiek Lie
tuvoje būta augštojo mokslo 
įstaigų, operų, teatrų, paveikslų 
galerijų, etnografinių muziejų,, 
kiek būta leidžiama dailiosios li
teratūros kūrinių, knygų, žurna
lų, laikraščių, nusiskundžia, kad 
rusų okupacinės jėgos visą tą 
kultūrinį lobį sistematiškai ardo 
ir naikina, kai pati tauta liko iš
tikima krikščionybei ir demok
ratiškiems laisvės simboliams.;

Montrealyje šiuo metu yra 
52.429 bedarbiai praneša darbo 
įstaigos direktorius J. E. G. Se
quin. Praeitų mėtų sausio mėn. 
bedarbių buvę 51.450. Didžiau
sias šią žiemą darbo .sumažėji
mas esąs statybos pramonėje.

Pavogė automobilį, \ad grįž-, 
.ttį į. savo kraštą. Kaip praneša 
‘-i he -Gazette’’, 18 ^m. imigran
tas iš Prancūzijos G. Reese M. 
pavogęs $900 yertės automobilį, 
teisėjui paaiškino, jog tuo būdu 
norėjęs atkreipti Imigracijos Įs
taigos dėmesį, kad jį deportuotų 
į jo kilmės kraštą. Teisėjas su
tiko, kad šio imigranto nusikalti
mas visai ne toks kvailas, pasky
rė jam savaitę kaiėiimo ir paža
dėjo jį perduoti Imigracijos pa
reigūnams.

“Tauras” laimėjo juries Lojolą 
College. Praeitą sekmadienį Vil
le Lasalės mokykloje draugiškas 
krepšinio rungtynes prieš Loja- 
la College jaunius “Tauro” krep 
šininkai laimėjo 58:48. Už “Tau-, 
rą” žaidė ir įmetė: Gražys 14, 
Jurkus 1. Mažeika 4, Morkūnas 
2, Vazalinskas 4, Otto 6, Sinius 
27- \ ‘

Po dėka ’
VTouro- valdyba nuoširdžiai dėkoja 

savo darbu prisidėjusiems ir sportininkus 
parėmusiems vakaro koncertinės progra
mos išpildytojams ir šiems montreališ- 
kiams lietuviams: A.V. parapijos kle
bonui J. Kubiliui^ išrūpinusiam leidimą 
ir p.p. Kardelienei, Sinienei, Otienei, 
Rudžiauskaitei, J. Piečaičiui, Rubšytei, 
Burbaitei, Tauteraitei, Bartaškaitei, Si-

• niūtei, Gaurytei, Markauskui, Grigaliū
nui, Žilinskai, Kalvaičiui. Dėkoja vi
siems loterijos fantų aukotojoms ir 
bendrai visai M-lio lietuviškai visuome
nei už tikrai gausų atsilankymą. -Taip 
pat 7'Taurasz/ dėkoja kolegoms Toronto 
krepšininkams vytiečiams už atvykimą 
nugalint sunkios žiemos kelio sąlygos, 

pnemusiems ir apnakvindinusiems sve-
1 ‘ čius torontiškius. "Tauro'* valdyba

dama savo metų kadenciją reiškia pa- 
visiems kūne prisidėjo prie šuo

liško darbo bei sėkmingesnės Klubo 
veiklos:

a/ visoms šaulėms ir šauliams už pa- 
i valdybos darbo laikotarpyje;

b/ Didž. Gerb. kun. Petrui Ažubaliui

ir Tėvynės Prisiminimų radio 
valandėlės vadovui p. J. R. Simanavi
čiui už malonią pagalba Klubo veik-

d/ tautinių sotlo vėliavėlių platinto
jams, kurie be jokio procento sutiko pa- 

’ > vajuje: p.p.
Pranciškonų Spaudos kiosko laikytojui 
Smolskiuix Tėviškės Žiburių kiosko ve- 

įdejui V. Abromaičiui, Rūtos ir'Atlantic 
! svetainių savininkams p.p. Ivanauskams 
ir p. Bleizg«ui, p.p. prekybininkams 
Jankauskui ir Demikiui;

e/ aukojusiems fontų Klubo ruo
šiamiems vakarėliams -. loterijoms: p.p. 
Mohawk Furniture Co., p. Margio vais
tinei, p. Mašolienei, p. Jankauskui, p. 
Zaleskiams, p. Rickui, p. Miliuliui, p-lci 
Jankutei, p. Punkris ir Co. I.G.A. Co. 
/289 Jone St./ ir visiems kifiems, 'ku
rie prisidėjo šiame reikale.

L.Š.S. Tremtyje Toronto Klubo 
Valdyba

kad buvęs lietuvis. Pradėjęs sa 
vo biznį 1919 m. jis mirė milijo-Į loję; " 
nieriu palikęs visoje Kanadoje 
29 tokias krautuves. Tai esanti i 
didžiausia pasaulyje brangeny- ^ėtl vėliavėlių platinimo

. ■ PrnnrięLnnii Sruniirln<t kiDbių firma.
Gili padėka

Nuoširdžiai dėkojame už suruošimo 
mums 15-kos metų vedybinio gyveni
mo staigmenos. Daugiausiai dėkojome 
rengėjams už taip turtingai ir gražiai 
paruoštas vaišes: seseriai ir švogeriui 
Beinoriams, pp. Barškečiams, pp. Kui
siams, pp. Krupams, p. Adomaičiui, o 
lobiausiai seseriai ir švogeriui už patal
pos. Taip pat dėkojame ir kitiems vi
siems už taip gausų dalyvavimą ir prisi
dėjimą nuperkant mums tokią gražią 
dovaną, kuri pasiliks mūsų širdyse visą 
gyvenimą. I. A; Butvydai.

VYRAS IEŠKO KAMBARIO New Toron
te, kad galėtu gamintis maistą. Skam
binti nuo 5.30 vai. v. EM. 3-5404. 
Klausti Prano.

Išnuomojamas kambarys ll-me ougšte, 
yra televizija, tinko vyrui ar moteriai. 
Tel. RO. 9-1687.

1 linuomojomas kambarys vienam asme
niui III augšte, 693 Davcrcourt Rd., nc-

Visų 1.500 paliestųjų susirinki- Bleor- Tcl- LE- 6-8951._________
mas įvyks sį ketvirtadienj, va- j Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė II 
sario 7 d., Royal York viešbuty.1 augšte. Tcl. RO. 2-0455.

II I U .... ...................... Į ■ —I I H-.l II !■— ■■■ IWMUI į,

INTERSECTION RAD REPAIR
8 arba 10 OLD WESTON RD., TORONTO

Taisome ir valome auto radiatorius. Įdedame naujus. 
Telefonas RO. 6-1509. 
Sav. A. GU2AUSKAS

Užsakymai priimami ir paštu.

Pirmieji Montrealio Reel Estate Board 
nariu bendradarbiavimo rezultatai 

lietuviu tarpe:

1. p. A. Kudzma — namas priduotas 
pardavimui 17 gruodžio 1956. 
Parduotas 10 sausrą . 19-57.

2. A. Skrebutėnas — pareikalavimas 
pirkimui 26 lapkričio 1956. IŠpil-

, dytas 15 sausio 1957.

Apsimoka Real Estate problemas 
spręsti kooperatiniu būdu.

ADAMONIS & BUDRIU N AS 
PL. 8501

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. ŠALDYTUVŲ pervežimo 
specialistai. ViAs vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę i Mont
real;, Londono, Windsorą, Hamiltoną, 
North Bay, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. - - TEL. LE. 4-1403 

TORONTO

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve “LITAS"

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

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

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

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

Jau 28 metus . .

PRAŠAU KREIPTIS Į

A L G ARBENS
REAL ESTATE

1611 BLOOR ST. WEST, TORONTO, ONT.

Kanados, Ontario fr Toronto Rea! Estate Boards narys.

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

Reikalingi namai pardavimui


