
Vasario 16 dvasia
Kasmet mes prisimename tą didelį lietuvių tautos gyvenimo 

įvykį. Tebcgaudžiant patrankoms, Vilniaus grindiniu tebekauk
šint Vilhelmo II karių kaustytiems batams, Valstybės Taryba 
suformulavo ir paskelbė tą šventą žodį, kad tauta nori ir pasiryžo 
gyventi savarankiškai, .jpati nori savo likimą spręsti.

Tai nebuvo joks Valstybės Tarybos išradimas. Tai buvo tik 
išsakytas vises tautos šauksmas ir ilgesys, brendęs ilgus dešimt
mečius. Valstybės Taryba paskelbė ne savo pačios, bet visos tau
tos žodį, nes* buvo tam pastatyta. Šitas tautos žodis ir šiandien 
tebegalioja ir amžius galios. Kol bus gyvas nors vienas lietuvis, 
tol gyvas bus troškimas gyventi savarankišką gyvenimą, nau
dotis visų tautų turima laisvo gyvenimo teise.

Prieš 39 metus tautos vardu tartas žodis, kaip tautos valios 
pareiškimas, liko įpareigojimu visiems lietuviams ir visiems lai
kams. Bolševikinė okupacija jo nepanaikino,’ nes nepajėgė ir ne
pajėgs išplėšti iš lietuviškųjų širdžių laisvės troškimo. Lietuvių 
taute per tą keliolika okupacijos metų tai įrodė ir užantspaudavo 
savo geriausiųjų sūnų krauju. Ji nenusilenkė okupantui. Ji tebe
kovoja — jei ne ginklu, tai nors pasyviu pasipriešinimu, nenuo
lankumu ir pastangomis išsaugoti tautinės kultūros vertybes, 
išsaugoti savą religiją ir viską, kas lietuviui daug ilgų amžių 
buvo brangu. Visos mus pasiekiančios žinios iš krašto rodo, kad 
tautos moralė tebėra nepalaužta. Ji ir nebus palaužta. Lietuviš
koji tautinė sąmonė negali būti užgniaužta ir numarinta brutalia 
jėga čia pat primetant rusiškąjį nacionalizmą, kad ir padažytą 
raudonos politūros plėmais. Lietuvis rusą pažino daug amžių, 
pažino, kaip atstovą atsilikusios ir neimponuojančios tautos, o 
jau čia staiga kalama apie pirmaujančią viršžmogių tautą; lietu
vis pažino rusą, kaip prispaudėją, o čia jam kalbama apie jį, 
kaip’ apie vadovą ir globėją. Toks ciniškas melas juk neužimpo
nuos nieko.

Iš krašto ateinančios visos žinios mums rodo, kad tauta tebe
gyvena Vasario 16 dvasia. Už ją net į tremtį ir mirtį eina. Ta 
pati dvasia tebešviečia ir kiekvienam lietuviui gyvenančiam lais
vajame pasauly — vistiek tremtiniui ar laisvam išeiviui. Juk tik 
mažos išimtys, užkrėstos komunistinėmis bacilomis, dar šalinasi 
nuo laisvės kovos. Vienų ta kova buvo pradėta dar savajame 
krašte, kitr*Įsijungę į ją išeivijoje būdami, stodami prieš pasaulį 
ginti savo brolių ir tėvų, esančių gimtajame krašte. Mes dažnai 
apgailestaujame ir nusiskundžiame, kad čia pasireiškia nevie
ningumo ir daug energijos bei laiko eikvojama nereikalingiems 
tarpusavio ginč^ąg. ir ląįįūjfeąrštai pąsiginči^me, vieni

’’aliftiems papriekšistaujattne.^prisS^Žtome kalnūs iibd3ėSiių7 ta
čiau nei vieni juk negalėtų tvirtinti, jog kažkurie kiti būtų nu
tolę nuo Vasario 16. dvasios bei jos reikalavimų. Ji čia visur gyva, 
ji tebepajėgia išspausti vienodai visų ašarą ir pasiryžimą jai 
dirbti, jai aukotis. Visokios ambicijos ir smulkūs reikaliukai kai- 
kųriuos nuveda nuo bendrojo kelio, išskiria iš bendrosios sutar- 
t'rč". tač;au Vasario 16 dvasios jėga mums yra laidas, kad tikrai 
rinitu momentu išsiskiriančių nebus, kad visos smulkmenos bus 
užmirštos ir visų bus sutartinai dirbama. Dėl to tai, atrodo, ir 
dabar dėl kokių atskalų daug ginčytis ir kiršintis nereikėtų, bet 
tęsti pozityvius naudingus darbus. Tegul tęsia visi. Kad ir kiek
vienas savaip, bet tik tam pačiam tikslui. Gal sujungs vienodas 
darbas. .. / .

Buvęs Karo Muzėjus Kaune, dabar vadinamas istoriniu - kultūri
niu muzėjum. Nuotrauka 1956 metų.

LIETUVIŲ DAILININKŲ
* DĖMESIUI

I Bendrojo ' Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondo Valdyba yra nuta
rusi įteikti vienam labai žymiam 
Amerikos asmeniui lietuvio dai
lininko pieštą paveikslą, kuris 
pavaizduotų lietuvių bėgimą iš 
savo Tėvynės nuo komunistų 
persekiojimo.

Paveikslo dydis apie šešios pė
dos ilgio ir maždaug tokio pat 
pločio. Atlyginimas pagal pa-j 
veikslo vertę ir susitarimą.

Lietuviai dailininkai su pasiū- ■ 
Ivmais prašomi kreiptis į BAL- 
Fo centrą, 105 Grand Street, 
Brooklyn 11, N.Y.

BALFo centras.

TAUTIEČIAI,
Nepriklausomybės šventė, primindama šviesiąsias mūsų tau

tos dienas, primena taip pat mūsų didžiąją pareigą išlikti stip- 
riėmą visuose lietuviškųjų darbų baruose. Kitaip neteks prasmės 
mūsų Ilgesys ir visos mūsų viltys.

Ir Sveikindama šios didžiosios šventės proga, KLB Krašto 
Valdyba visus Kanados lietuvius kviečia savo troškimus ir viltis 
paremti vieningos dvasios ir sudenrintų pastangų darbais, ku
riems mus įpareigoja Tėvynės vargai, kenčiančių brolių aimanos 
ir žuvusiųjų už laisvę paminklo žodžiai: “Atiduok, ką privalai”.

KLB Krašto Valdyba.

Savaitės įvykiai
Egipto - Izraelio ginčas gresia virsti atviru karu. Jau kuris laikas

PAVERGTŲJŲ JUNGTINIŲ i JT švaisto jų bylą, bet nesėkmingai. Jos šešis kartus kvietė Izraelį 
TAUTŲ : atitrauki kariuomenę iš visos Egipto teritorijos. JT sekretorius,

‘delegacija, vadovaujama pirm, pilnaties posėdžio pavestas, bandė paveikti Izraelį ta linkme, ža- 
dr. V. Masens ir V. Sidzikausko, dėdamas į Izraelio užimtas sritis pasiųsti JT karinius dalinius. 

: lankėsi JAV Valst. Departamen- Izraeli^vyriausybė reikalauja garantuoti bent laisvą laivininkys- 
i te, kur ją priėmė J. D. Beam, tę Aky&bos įlankoj. Egiptas atsisako tai padaryti. Iš vienos pusės' 
■Dulles pavaduotojas. Buvo pa- sovietai siunčia Egiptui ginklus, iš kitos — Afrikos ir Azijos
i tirta, kad šiuo metu po Vengri
jos įvykių Valst. Dept. jaučiamas 
‘santūrumas Sov. S-gos atžvilgiu, 
j Ta proga buvo išsiaiškinta JAV 
poetikos lin’ja pavergtųjų at
žvilgiu ir pateikti pavergtųjų 
samprotavimai bei nauji pasiū
lymai. Delegacija taip pat ap-

i lankė visą eilę kongresmanų.
Po to buvo surengta spaudos 

konferencija ir priėmimas.

Varšuva. — Lenkijos preky
bos ministerija paskelbė netru
kus pradėsianti duoti leidimus 
privačioms daržovių ir vaisių 
krautuvėms, atidaryti.
l1 ; • j n

Vakaru komunistai

kraštai rengia rezoliuciją JT pritaikyti sankcijas Izraeliui. Be to, 
Nasserįs pareiškė neįeisiąs naudotis Suezo kanalu ir netgi sulai- 
kysiąsįįo atblokavimą, jeigu JT neprivęrsiančios Izraelio nusileisti.

Alze^rija yra antras neatmez-• ;------ -;----------- --------—
gamas mazgas, apie kurį knibi-! menė pasiskubino užblokuoti ir

KAS NAUJO
Tabako augintojai prašo finan

sų min. Harris sumažinti 6 et. 
už 20 cigarečių. Jie remiasi JAV 
pavyzdžiu, kur už 20 cigarečių 
imama 8 et. mokesčio. Dabar On
tario prov. 20 cig. dėžutė atsiei
na 33 et. Esą reikėtų padaryti, 
kad 20 cig. tekainuotų 25 et. ne
skaitant provincinio mokesčio 
— 1.7 et. Dabar feder vyriausybė 
imanti 17.7 et. už 20 cig. dėžutę. 
1951-52 m. ji gavusi $270.500.000, 
o 1956 biudžeto metais ji surink
sianti apie $257.000.000. Visame 
krašte esą 5 mil. rūkančiųjų.

★
Kooperacinč namų statyba’ima 

populiarėti Ontario prov. Osha- 
wa miesto gyventojų grupė, va
dovaujama kun. J. E. Lawlor, 
talkos būdu pasistatydino 24 na
mus už $220.000. Pvz. vienas 7 
kambariu namas atsiėjęs apie 
$10.000. Perkant jis atsieitų $17. 
000. Prieš pradėdama darbą gru- 
oė studijavo planus ir su jais su
sijusius klausimus.ištisus 6 mėn.

★ .
Socialinio kredito partijos 

valdoma B. Kolumbija ketina 
pirmą kartą išleisti įstatymą, 
pagal kurį namų savininkai gau
tų metinę $28 mokesčių nuolai
dą. Tai esą būtų pradžia paskirs- 
tvmo pelno, gaunamo iš visos 
provincijos turtų. Partija žada jį 
išplėsti visokios nuosavybės sa
vininkams. Provinciniame par
lamente ji turi 39 atstovus iš 52.

♦

Infliacija šiuo metu nepavo 
.išilga — pareiškė finansų min.. 
Harris spaudos konfcrencijo 
rndvloj per televiziją. Esą dau
gelis mano, kad reikėtų nūsta- 
tvti naminiams priverstines kai
nas. bet nesą reikalo.

♦
Kultūros Tarybos įstatymą 

svarsto parlamentas. Atstovų 
rūmai ji >au priėmė ir persiuntė 
senatui. Per diskusijas min. pir
mininkas St. Laurent pareiškė 
tikis, kad taryba būsianti suda
ryta prieš kovo 31 d. Jai būsią

KANADOJE?
paskirta $100 mil. suma, kurios 
pusė būsianti panaudota augšt. 
mokyklų plėtimui, o kita pusė
— humanistiniams, socialiniams 
mokslams ir menams remti. $100 
mil. suma esą susidariusi iš dvie
jų milijonierių James Dunn ir 
Isaac Kilian palikimo mokesčių.

Užsienio atstovybėms vyriau
sybė pranešė, kad jų būstinių 
gaisro atveju teritorinė neliečia
mybė negali būti išlaikyta, jeigu 
gaisras gresia viešam saugumui. 
Tai padaryta atsiminus buvusį 
sov. ambasados gaisrą, kurio so
vietų tarnautojai neleido gaisri
ninkams gesinti, kad apsaugotų 
slaptuosius archyvus.

Sveikatos apdraudos feder. 
planą priėmė Newfoundland 
provincija. Tuo būdu jau yra su
tikusios 5 provincijos: Albertos, 
Saskatchewan, . B. Kolumbijos, 
Ontario ir Newfoundland©. Rei
kia dar šeštos, kad visuotinės ap
draudos planas galėtų būti vyk
domas. Yra vilčių, kad netru
kus prisidės Manitoba, kunos 
liberalinę valdžią spaudžia ta 
kryptimi Otavos vyriausybė, be
siruošianti rinkimams.

★
170 naujų karių paprašė JT 

kariuomenės vadas Vįd. Rytuo
se gen. Burns. Esą skubiai rei
kalingas šarvuočių vienetas su 
110 karių ir 60 karių būrys pa
galbinei tarnybai. Vyriausybė šį 
įrašymą svarsto. Šiuo metu Vid 
Rytuose JT tarnyboj yra 1.100 
kanadiečių karių.

♦
Naujas atominis reaktorius 

statomas Chalk River vietovėje
— 100 rrtylių į šiaurės vakarus 
nuo Otavos. Jo kaina — $53.500.- 
/'O. Prašiusią savaitę iš vamz
džių iškrito radioaktyvi kapsulė, 
kurios stiprus spinduliavimas 
oavoiingas gvvvbei. Tuojau bu
vo isakvta 150 darbininkų palik
ti darboviete ir pašaukti specia
listai pašalinti radioaktyvumą 
visame 300-400 pėdų pastate.

Žurnalas “The Commonweal” | 
duoda- pkčias apžvalgas atskiro-. 
mis valstybėmis, kaip ten komu
nistai . jaučiasi po Vengrijos io 
grumtynių. Reikia pasakyti, kad rius 
vengrų tautos kovos su okupan
tais pridarė daug nesmagumų 
visiems užsienio komunistų va
dams. Jie buvo parblokšti perei
tais metais po Nikitos kalbos 
nuvainikuojant “mokytoją”. Ne
spėjo išaiškinti to įvykio, kaip 
užgriuvo vengrų sukilimas. Tai
gi ir dabar turėjo aiškinti ir sa
vo partijos draugams, o kartu ir 
visuomenei. Juo labiau buvo 
sunkų išaiškinti, nes žmonės ir 
patys iš “buržuazinės” spaudos 
žinojo viską ligi smulkmenų.

Prancūzijos komunistų vadai 
Thorez, Duclos ir kiti buvo kie
čiausi stalininkai. Jie aiškino 
taip, kaip Maskva. Jie ir dabar 
laikosi aklai partijos linijos, ne
žiūrint ar kam tai patinka ar ne. 
Bet jų padėtis buvo pasunkėju-

Rašo J. M. ŠIUGŽDA Įnijos ir ja vadovautis. Kaikas
iš Niujorko Upčja. kad v sa partija stovi di-Kad vsa partija stovi di- 

permainų išvakarėse. Iš 
vienos pusės norima išlaikyti 
vienybę, neprileisti prie skilimo, 
bet kaip rasti bendrą visus pa
tenkinantį kompromisą? Rusų 

bet partija partijos atskleisti žiaurumai,

deiiu

si ta prasme, kad daugelis ko-, Lenkijos Gomulka, kuris stato- 
munistų partijos, narių jr jiems‘mas pavyzdžiu ir saviems, 
prijaučiančių nelaukė oficialios Anglijoj komunistai turi- ne 
partijos linijos “aiškinimo”. Ra- malonumų net perdaug. Pašali- 
šytojai, profesoriai, politikai, niai veiksniai dar prisidėjo prie 
žurnalistai, dailininkai jau buvo 
pareiškę protestus prieš partijos 
“bosus”, reikalaudami reaguoti 
dėl Vengrijos įvykių. Jų tarpe 
buvo ir garsusis dailininkas Pi
casso.

Poetas ir parlamento narys I
Aime Cesaire rašo partijos gen. ninku porf. sąjunga prieš savo 
sekretoriui Thorez: “Šitos mir- komunistų vadovų norus nusi- 
tys, šitie kankinimai, šitos mir- statė remti vengrus. Nuo parti- 
ties bausmės yra nusikaltimai,' jos atsimetė daug žymių narių, 
kurių pomirtinės rehabilitacijos, į Ir Britanijoje daug prof, sąjun- 
valstybinės laidotuvių iškilmės gu buvo patekę į komunistų įta- 
ii oficialios kalbos negali panai- į ką ir dabar atsisako nuo savo 
kinti”. Tai rašė jis Stalino pa-. komunistų vadų. Kompartijos 
smerkimo proga ir išstojo iš par-' organas “Daily Worker” atidarė 
» • • • aJ**a**J I z * 1 • • J* *

Varšuvoj Italijos ambasado-
■„ Juo pasekė visa eilė parti

jos vadų. Dėl įvykių Vengrijoje 
Kartu protestavo per 100 komu
nistų intelektualų,* __ w-- _______
nesuskilo. Opozicionieriai nuta- i stalininiai metodai, totalitarinis 
re partijoj pasilikti ir veikti ją 
iš vidaus nuo Maskvos atsiriši- 
mo linkme.

Iš partijos išmestasis Reale ne 
nustoja ryžto. Togliatti duoda 
pažadus abiems savo partijos 
sparnams: ir stalininkams ir tau
tiniams komunistams. Bet jų su
derinti nebus galima. Atrodo, 
italų komunistų partija eina prie 
skilimo.

Prisideda ir kairiųjų socialis 
tų, Nenni vadovaujama, parti
ja, kuri padeda skaldyti komu
nistus. Jie aiškiai stoja už Veng
rijos revoliucionierius. Tauti
niams komunistams imponuoja

režimas buvo jiems netikėti da
lykai. Anksčiau tai buvo priimta'

nėtis pradėjo JTautos. Politinia
me komitete Prancūzijos užs. r. 
min. Pineau pareiškė, kad Alže- 
rija esanti sudėtinė Prancūzijos 
dalis ir kad JT neturinčios teisės 
šio vidaus klausimo, svarstyti. Jo 
delegacija dalyvausianti diskusi
jose, bet išeisianti, jeigu bus ban 
doma priimti rezoliuciją. JAV, 
Britanija ir Kanada jau pareiš
kė palaikančios Prąncūzijos po
žiūrį.

Arabai Vašingtone 
karalius Saud

Eisenhowerio lėktuvu išskrido 
Ispanijon, kur jį pasitiko gen. 
Franko su visa vyriausybe. Pa
buvojęs ten keletą dienų Saud 
ketina skristi į Kairą pasimaty- 
‘i su Nasseriu ir iš ten — namo, 
kur galės pranešti saviesiems 
apie pasiektus laimėjimus. O tie 
laimėjimai, pagal oficialų prane
šimą Vašingtone, liečia ameri
kiečių įsipareigojimą teikti gink
lus S. Arabijai, sumoderninti bei 
sustiprinti jos kariuomenę už 
leidimą naudotis sekančius 5 me
tus Dharan karine baze, iš ku-

šiuos kelius. Sovietinis min. 
pirm. Kadar pagrasino sutriuš
kinsiąs betkokį pasikėsinimą 
prieš komun. vyriausybę, Jo ži
niomis, pavasarį rengiamas su
kilimas. Atvykusieji iš Budapeš
to praneša, kad ten plačiai var
tojamas sveikinmas MUK—reiš
kiąs: sukilimas kovo mėn.

Komunistinė Kinija, nepajėg
dama paimti Formozos, pasiūlė 
Čiangkaišekui vicepremjero vie
tą Peipuje vyriausybėje ir kar-

kaip antikomunistų propaganda. Irios Sov. Sąjunga tėrajiž 1.000

tos krizės gilinimo. Uostų darbi
ninkai Liverpuly ir Hully atsi
sakė pakrauti rusų laivus. Kelia 
balsą net ir prokomunistinės 
darbininkų profesinės sąjungos 
prieš rusų elgesį Vengrijoje. 
Škotijos anglių kasyklų darbi-

tijos. Su juo tada išstojo ir daug 
kitų. Komunistų organas “Hu- 
manite” daug faktų nutylėjo, o 
vadai tą viską charakterizavo 
kaip kontrrevoliucionierių veik
lą. * ”

Italijoje komunistai Vengrijos'

Dabar patys bolševikai patvir
tino, kad tai buvo tiesa. Tas pri
bloškė nayvėlius idealistus.

Praėjusį savaitgalį JAV ko
munistų partija Niujorke turėjo 
visuotinį suvažiavimą. Jame 
persvarą turėjo Maskvos šali
ninkai. nors opozicija buvo la
bai stipri. Maskva jau iš anksto 
apkaltino visą eilę komunistų, 
kad jie einą kartu su Dulles. Ar 
nebandys JAV komunistai pa
ieškoti “amerikoniško kelio į so
cializmą”?

JAV komunistų partija yra ne 
skaitlinga, neturi jokios įtakos į 
viešąjį gyvenimą. Prieš 30 me
tų Maskvos įsakymu didžiuma 
partijos buvo padaryta mažuma. 
Mažuma valdė, nes tokia buvo 
Maskvos valia. Ar pasikartos is
toriją ir šį kartą?

Lietuviai rengiasi
Visos lietuvių kolonijos ren

giasi Vasario 16. Daug guberna
torių proklamuoja savo valstijo
se “Lietuvių Dieną”. Vasario 14 
d. senatas ir atstovų rūmai ski
ria dalį laiko Lietuvos reika
lams. Daug senatorių ir atstovų 
pasakys ta proga kalbas. Abiejo
se augštose instancijose lietuvių 
katalikų kunigai skaitys invoka- 
cijas. Taigi, ir vėl Lietuvos rei
kalas bus pajudintas labai pla
čiai. ALTas nusipelno didelės 
pagarbos už tokį uolų darbą.

Skilimas politinėj srity jau ęi-

mylių. Kiek milijonų aol. Saud 
išsiderėjo, neskelbiama.

Panašiu reikalu Vašingtone 
lankosi Irako karalaitis Amir 
Abdul Ilah. Jo kraštas kasdien 
netenka $700.000 dėl Sirijos iš
sprogdintų žibalo vamzdžių. Li
bano atstovas Malik irgi laukia 
Vašingtono dolerių. Jordanas, 
nutraukęs sutartį su Britanija, iš 
kurios gaudavo milijonus dol. 
kasmet, taip pat godžiai žiūri į 
Vašingtoną. Karaliaus Hussein 
įsakymu vyriausybė pradėjo ko
vą prieš komunistų propagandą 
— konfiskuota daugybė leidinių. 
Karalius Saud irgi pažadėjo Va- 
šingtonui kovoti su komunizmu 
savo krašte.

Grasina ir vilioja
Sovietai tęsia seną savo gies

mę — kur gali, grasina, kur ne
gali — vilioja. Vengrijoj, kur sa
vo karinėmis pajėgomis laiko su
rakinę. visą kraštą, įsakė negai
lestingai išnaikinti visus sukili
mo likučius. Policija kasdien su- 
iminėja įtariamus asmenis. Kai 
keliai Austrijon liko užblokuo
ti, būriai pabėgėlių pasuko Ju
goslavijon, bet sovietų kariuo-

tonominė, tik gynybos ’ ir užsie
nio reikalai atitektų Peipingui.

Lenkijai Kremlius tuo tarpu 
nedrįsta grasinti, bet kur galė
damas spaudžia, kad sukompro
mituotų GomuiKos nni ą ir susi
grąžintų ištikimesnių jų valdžią. 
Gomulka tuo tarpu laviruoja — 
gavo paramos iš Maskvos ir lau
kia jos iš Vašingtono. Valst. De
partamentas pranešė, kad netru
kus būsiančios pradėtos derybos 
su Lenkijos delegacija.

JAV-bes Maskva puola už ta
riamą kišimąsi į R. Europos kraš 
tus. Spaudos konferencijoj Mas
kvoje buvo pristatyti keturi ru
sai neva šnipinėję JAV-bėms. 
Dar dvie mJAV kariniams at
taches buvo įsakyta išvykti iš S. 
Sąjungos irgi neva už šnipinė
jimą.

Vokietijos mįslė
Ikišiol kancl. Adenauerio po

litika rėmėsi Vakarais. V. Vokie
tija šiuo keliu vėl priėjo prie sa
vo kariuomenės ir iki metų pa
baigos ji pasižadėjo duoti Š. At
lanto Sąjungai 7 divizijas. Gen. 
Spcidel oficialiai paskirtas ŠA 
Sąj. C. Europos sausumos kariuo 
menės vadu. Adenaueris tuo di
džiuojasi, bet kartu ir nerimsta 
dėl būsimų netolimų rinkimų. 
Socialistai jiems stipriai rengia
si ir bando netgi laimėti JAV 
simpatijas: jų vadas Ollenhaue- 
ris atvyko apsiuostyti į JAV; pa
reiškė jau esąs Š. Atlanto S. ša
lininkas. Tuo tarpu Adenaueris 
gavo dar nepaskelbtą Bulganino 
laišką, liečiantį galbūt ir Vokie
tijos suvienijimą. Atrodo, kancl. 
Adenaueris linkęs tuo tarpu dau 
giau kalbėtis su Maskva, o so
cialistai — su Vašingtonu.

MIRĖ SOVIETŲ KALĖJIME
ventilius ir spausdina visų ne
patenkintų komunistų taktika 
korespondencijas. Oficiali parti 
jos linija vyrauja, bet priimama 
labai skeptiškai. _ _ . ...... .

Britų komunistai pasisako užfna šiemet ]įgj pačios apačios: be- 
demokratizaciją R. Europoj. At-!VCjų visur, be mažų išimčių, tau-

įvykius pergyveno taip nai niki- skirų kraštų esanti teisė pasi j (minkai ruošia savo atskirus mi- 
matiškai. Juo labiau, kad jų par-i rinktu kelią į socializmą. Taigi nėjimus, lygiai kaip ir pas jus
tijos aštuntasis kongresas įvyko 
gruodžio pradžioj — tuojau po

pripažįstamas tautinis komuniz- Toronte. Laisvame krašte lais- 
Lenkų pasirinktas kelias va vaįiaj Bet kam Ūda lieti kramas.

sukilimo. Bendras įspūdis: Itali- laikomas šiuo momentu idealiu, kodilo ašaras, kaip tai daro kai- 
jos komunistų partija yra sukrės Jei vra skirtumo, tai esą reikia kurie tautininkų tūzai “Dirvoj”
1a iš pagrindų. Čia turėjo atva
žiuoti net iš Maskvos CK na
rys Suslov, kurio Italų vyriau
sybė neįsileido. Togliatti, komu
nistų vadas, užėmė vidurio pozi
ciją tarp stalininkų ir tautinio 
komunizmo. Vienas žymus vei
kėjas iš partijos visai išmestas, 
tai Eugenio Reale, buvęs po ka-

sueiti bendriems pasitarimams užšipuldami ALTą. kam jis duo- 
ir nuspręsti. Mat. anglai nėra re- Ha pinigus VLIKui? Juk jei tau- 
voliucionieriškos dvasios. i tininkai ruošia savo atskirus mi-

JAValstybėsc komunistų par-1 nėjimus, renka pinigus savo Tal- 
tija išgyvena istorinę krizę. Su
maišė viską Stalino nuvainika
vimas ir vengrų sukilimas. Yra 
susiformavusi stipri grupė, ku
ri nesutinka priimti Maskvos li-

kos Fondui, kodėl tad rūpinasi 
jie kitų reikalais? Juk ALTas 
neskiria pinigų iš Talkos Fondo. 
Ko sielotis nieku neprisidėju- 
siems?

Po 10 metų pagaliau paaiškė
jo švedu diplomato Raoul Wal
lenberg likimas. Jis buvo Švedi
jos atstovybės sekretorium Bu
dapešte. ir kai Hitlerio okupaci-, 
ios metais buvo pradėta perse- j kos kalėjime 1947 m. liepos 17 
kioti žydus, jis buvo paskirtas d., turėdamas 36 metus. Prane- 
vadovauti jų gelbėjimo akcijai. Į Šime sakoma, kad jo byloj kal- 
Jo dėka buvo išduodami specia
lūs dokumentai, kurie išgelbėda
vo žydus nuo deportacijų į mir
ties stovyklas. Kai Budapeštą 
užėmė sovietai, Wallenberg 
kaip diplomatas jautėsi saugiai,

; bet po 5 dienu dingo. Vėliau so
vietai pranešė, esą jis paimtas 
apsaugai, nes atėjus “išlaisvini
mui” padaręs neapgalvotų žy
gių. Nuo to laiko nepasirodė apie 
jį nė mažiausia žinia. Švedijos 
vyriausybė jo reikalu veltui kla
beno Kremliaus duris 49 kartus.

Pagaliau 1956 • m. kovo mėn. 
Kremlius pažadėjo ištirti reika
lą. Šiomis dienomis atėjo atsa
kymas — apgailestavimas, esą 
Wallenberg staiga miręs Liuban

tas L. Berija ir V. Abakumovas; 
jie laikę W. kalėjime ir melavę 
vyriausybei. Ypač kaltas esąs V. 
Abakumov, buv. saugumo min. 
Jiedu, kaip nusikaltę sovietų įs
tatymams. vyt. teismo sprendi
mu, sušaudyti. Kremlius išreiš
kia užuoiautą Švedijos vvriau- 
sybei ir šeimos nariams. Tai ši-, 
tokie sovietų “didwriai”.

Atėnai. —- Čionykštėje Lenki
jos atstovybėje politniko parei
gas einąs kažinkoks Vaclovas 
Klimas.
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Studentų streikas įLietuvoje S Dėmesio!

VASARIO 16 ŠVENTĖIr vėl artėja Vasario 16-sios šventė, kuri jei mūsų visų tautiečių ir nenuves į tėvynę — tai vistiek visi bent savo mintimis skrisime į okupantų pavergtą tėvų žemę. Kad ir kur būdami, visi su tvirtu tikėjimu laukia tos dienos, kada tėvynė bus ir vėl laisva, ir visi galės grįžti į savo gimtuosius namus. Tačiau tik laukti neužtenka: reikia dirbti, aukotis, reikia ta mintimi gyventi, su ja pradėti ir baigti dieną.Didžiosios valstybės, nors ir kalbėdamos apie “taikų sambūvį”, nors ir su “koegzistencinė- mis“ šypsenomis, žvangina ginklais. Praėjusieji metai tiek tėvynėje tiek ir Sibire, tiek laisvajame pasaulyje laisvės siekian čiam lietuviui nebuvo lengvi. Ir tikėtasi, ir skaudžiai nusivilta. Nežinom, kas ir kaip dera mūsų kailį taip pat šiandieną. Tačiau už savojo krašto likimą turime jausti atsakingumą pirmoje eilėje mes patys. Netolimas vengrų pavyzdys rodo, jog vien kitais pasitikėti negalima., Kas vyko per visą eilę metų Lietuvoje, tas pasikartojo vengrų žemėje — ir pasaulis, netikėtai išvydęs didelį kontrastą tarp žodžių ir veiksmų, gal supras, jog stiprybė glūdi ne vienuose ginkluose.Paskesnių metu skleidžiamos kalbos apie didesnės intelektualinės laisvės suteikimą pavergtuose kraštuose. Tiesiog skaudu klausytis, kai apie tai kalba didieji pasaulio vyrai, tartum nežinotų tikrosios padėties, nes kokia gali būti intelektualinė laisvė ten, kur vadinamieji intelektualai yra tikri vergai, negalį ne tik ką norėdami pasakyti, bet neturi laisvės net ir laisvai galvoti? Draudžiamas kad ir menkiausias nukrypimas nuo i nustatytosios partijos linijos. Ir i jei motina bažnytkaimyje negali verkdama praeiti, pro išniekinto ; rūnaus-\ ląvo3M*fc*l išriedėjusi

garbingi tautos vyrai pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės Aktą. Tie vardai liks per amžius mūsų tautos istorijoje. Juos su didžia meile bei pagarba minės kartų kartos. Nepriklausomybė reikalauja aukų, daug geriausių laisvę mylinčios mūsų tautos rinktinių vaikų supūdyta kalėjimuose, sušaudyta,"’nukankinta, ištremta į tolimąsias sritis, kol buvo įkūnytas Vasario 16 d. aktas. Daug buvo sukilimų ir aukų, iki Lietuva vėl tapo laisva; į 1918 m. Vasario 16 d. aktą kelias buvo ilgas, idealus, ištvermingas.Toks pat kelias veda ir dabar. Visi turime siekti laisvės, už ją kovoti, kas kuo galėdamas įsijungti į šventąją kovą už paverg tosios šalies išlaisvinimą. Kiekvienas darbas savo sritv vra svar bus ir reikšmingas. Už kovos sėkmingumą esame atsakingi mes visi lietuviai.,-Mūsų veiksniams, visoms mūsų organizacijoms, kiekvienai šeimai, kiekvienam atskiram mūsų tautiečiui tenka dalis atsakingumo už tai, o jeigu kas negera — nesi- verskime vienais kaltinimais ir kritika, nesitraukime iš kovos baro, bet dirbkime, jog būtų geriau. Mes turime dirbti ir kalbėti už vergus stovyklose ir net savo namuose. Mūsų skaičius vis mažėja, o darbų’—vis daugėja. Mūsų nedaug yra, mums išnaikinti reikia mažiau laiko, todėl neatidėliokime darbų. Tvirti savo sąžinėje, jog darome viską, ka tik pajėgiame, tada drąsiai galime belstis ir į laisvojo pasaulio sąžinę, jog būtų imtasi visu žygių, kad juo greičiau išauštu tikrosios laisvės rytas pavergtiems — nepriklausomybė Lietuvai. Vykdomoji Taryba.

Prabyla lietuviškoji studentija, kuri savo tėvynėje sekama ir terorizuojama. Ji daro žygį nesibaimindama netekti valstybės paramos ir atsidurti MVD naguose. Apie lietuvių studentų streiką pirmiausia teko patirti iš okupantų leidžiamo dienraš- Ho “Sovietskaja Litva”. Tik po mėnesio amerikietiškoji spauda ir radijas pasišovė ne tiek apie streiką kalbėti, bet paskalas skleisti. Iš jų susidaro įspūdis^ kad lietuvių tauta turi aukotis, kad laisvieji kraštai ir toliau galėtų snūduriuoti.1957. I. 3. londoniškis “The Times” paskelbė: “Apie 2.000 stu dentų Vilniaus universitete atsisakė klausyti marksizmo - leninizmo, kemunistų partijos istorijos ir sovietinės Rusijos literatūros. Jie pareikalavo šiuos dalykus panaikinti ir Įvesti lietuvių tautą liečiančias paskaitas. Panašaus pobūdžio reikalavimai pasipylė Estijos ir Latvijos universitetuose. Visuose trijuose kraštuose šis sambrūzdis yra siejamas su reikalavimu atsiskirti nuo Rusijos- paąirėrrius 1936 m. konstitucijos 17 štr.”.Susijaudinimas MaskvojeN. S. Chruščiovas 1956. XII.Maskvos komsomolams pasakytoje kalboje ryšium su Lenkijos ir Vengrijos įvykiais nurodė: “Priešai siekdami sugriauti liaudies demokratijos pagrindus klai, dinančiais šūkiais suvedžioja jaunimą ir nori jį išvesti iš tiesaus kelio. Šiose sąlygose reikia ypač budėti dėl jaunimo tinkamo auklėjimo”.Mėnesiui praslinkus Lietuvos komunistų partijos sekretorius A. Sniečkus pasisako apie padėtį Lietuvoje. Buvęs stalininkas ir Kremliaus Įsakymų vykdytojas, taria: “Juo sovietai galingesni, tuo laimingesnės visos tau tos ir kiekviena atskirai. Šis reikalas verčia mus remti mūsų tėvynę (atseit ,Rusiją) ir sutvirtinti Sovietus...... Būti tarptautiniu proletaru reiškia tvirtinti visų -tautų santykius su rusais. Niekam mes neturime leisti šios draugystės pažeisti ir lietu-

s.

tai yra jos sūnus, nukautasis laisvės kovotojas — jų kaimo, apylinkės vaikas, — tai kaip ten galima kalbėti apie vad. “intelektualine laisve”? Laisvasis
■ Marika karas 
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Siunčia iš Kanados ir Anglijos įvairiausius siuntinius

kolchozininkai... Ten yra' aps
tybė trūkumų, kurie turi išnyk
ti. Kolchozuose ir net soveho- 
zuose gyvulių ūkio našumas yra 
ypač atsilikęs. Daugelio kolcho
zų grūdų ūkio našumas yra že
mas, o kolchozininkai sąžiningai 
neatlieka savo pareigų”.Maskolbemis tekalba apie negeroves kolchozuose, tačiau nutyli kolchozininkų skurdą. Atseit kolchozai yra tikslas, kolchozininkai tik priemonė.

Sniečkus, deja, neturi ganėti
nai išminties suprasti esmę kol
chozinių negerovių. Jis paikas 
pasekti įvykius net Sibire, ku
riame net tremtinių gerbūvis di
lesnis už Lietuvos kolchozinin- 
kus, ką jau bekalbėti apie kai
myninę Lenktą, kurioje Gomul- 
kos komnuįstinė valdžia liovėsi 
ūkininkus varu į kolchozus gin
ti. Lietuvos ūkininkai nėra kai
menė, nors jais Maskva mažiau 
rūpinasi, kaip geras ūkininkas 
savo gyvulius. Sniečkus nesuge
ba suprasti, jog pagrindinė ūki
nio husigyvenimo priežastis yra 
įvedinąs ir palaikymas nelemto
sios kolchozinės'santvarkos. Vie
nintelis būdas pakelti gerbūvį 
Lietuvoje -— panaikinti kolcho
zus. Aišku, Sniečkus yra Mask
vos samdinys ne kolchozus pa
naikinti, bet juos išlaikyti, kad 
lietuvių tautą ir toliau engus.

Laisva Lietuva skardenas!“Lietuvos liaudis sugriovusi buržuazinę valstybę, 1950 m. sulaikė ūkinį ir kultūrinį slinkimą, Tačiau komunistai visai nesiekia tvirtinti, kad buržuazinės valstybės gyvenime nieko gero nėra buvę. Buržuazinės diktatūros metu Lietuvoje užtikome ne tik policiją, kariuomenės vadus bei kalėjimus, bet ir lietuvių tautą, kuri kovojo. už ūkinę ir kultūrinę pažangą. Komunistai nepaprastai vertina visa tai, ką lietuvių tauta įvairiose šakose yra sukūrusi ir buržuazinės santvarkos metu. Betgi mes negali-i me likti neveikliais stebėtojais kai perdėtai iškeliami buržuazi- nės valstybės laimėjimai, kurie » šiandieną garbinami. Tuo būdu y jaunime ugdomos visai klaidin- šalinti kolchozų vadovai ir patys. gos pažiūras apie buržuazinę W valstybę, kuries jis neregėjo”, vA, Sniečkus ir kiti maskviečių W samdiniai pasirodė esą dideli ne- & Tiesos skelbėjai ir tikrovės-klas- totojai. Jie, mat, sovietinę ka- riuomenę laiko Lietuvos liaudį- mi, kuri' sugriovė “buržuazinę y valstybę”. O tai “liaudžiai” net ir jis pats nepriklauso —• nebuvo raudonosios armijos gretose. Jis M didžiausiomis negerovėmis laiko 0 “buržuazinės diktatūros polici-; % ją, kariuomenės vadus ir kalėji-Į’- ’ mus”. Dabartinėje Lietuvoje jau tikrai būtų neblogas gyvenimas, jei sovietinė milicija ir kariuo- •menė tvarkytųsi Lietuvoje buvusių pirmtakūnų pavyzdžiu, nors jo ir nelaikome tobulu. Gi apie kalėjimus pats Sniečkus, kuris buvo sovietinis šnipas, dar gyviems liudininkams negalėjo nieko blogo pasakyti. Vai man, kad bent maža dalimi sovietiniai kalėjimai būtų panašūs į buvusius Lietuvoje.Jis žino, kad nepriklausomos Lietuvos gyvenimas yra visos tautos svajonė. Lietuviškoji laisva knyga nūdieną tik prie užsklęstų durų teskaitoma.,Jaunimas pradeda klausyti balso, ateinančio iš pačios tautos, kuris prasiveržia iš dūsavimų. Praeities atsiminimai jaunimo supinami su ateities svajonėmis. Ir jaunimas, kuris kumštį kišenėse gniaužia,’ staiga susiorganizuoja ir reikalauja... Jis mokėjo susiorganizuoti ir vienu balsu reikalauti, nors budrioji MVD akis juos stebėjo. Ir tai padaryta ne vieno, ne dviejų, bet The Times žodžiais, dviejų tūkstančių stu
dentų.

Sniečkui nuolat puolant “kru
vinuosius diktatūros laikus” ne
lengva prabilti: ne viskas buvo 
bloga ir buržuazinės valstybės 
laikais. Ir kai 1956. XII. 9. “So
vietskaja Litva“ buvo Lietuvoje 
vartoma, skaitytojas turėjo pri
eiti išvados, kad komunistų par
tija jau yra atsidūrusi mintijimo 
akligatvyje. Juk kiekvienas skai 
rytojas žino, kad dabar krašte 
yra nepaprastai bloga, bet tik ne

vių tautos sukiršinti su broliškomis tautomis”.Iš šio aiškinimo išplaukia, kad maskolberniai yra pasiryžę iki paskutiniųjų lietuvių tautą vergijoje laikyti iki Maskva nebus priversta pakeisti nusistatymą.Tačiau ir Sniečkus nejučiomis turi pripažinti, kad ne kaip klojasi pavergtoje Lietuvoie. Jis neslepia Vengrijos įvykių įtakos Lietuvoje, kolchozų suirutės, lietuvių tautos gyvenimo praeitimi ir ateitimi, pasipriešinimo socialistiniam realizmui ir ypač neramumų augštosiose mokyklose.
Įvykiai VengrijojeLietuvos Augščiausiame soviete Sniečkus taria: “Vengrijoje įvykęs ginkluotas sukilimas prieš liaudies demokratinę santvarką padrąsino atžagareivius ir mūsų respublikoje pakelti galvas. Subruzdo prieš liaudies demokratiją nusistatę sambūriai, buržuaziniai nacionalistai bei jų talkininkai. Vieni jų yra prisidengę liaudies demokratijos kritika, kiti gi viešai šmeižia sovietinę, komunistų partiją ir jos vy- riausvbę Lietuvoje. Jau galime būti tikri, kad jų pastangos liko bergždžios. Lietuvos darbininkija atpažino jų tikruosius veidus, nors ir kurias kaukes užsidėtų”.Jau 15 metų • Maskvos samdiniai kasmet tą patį burnoja. Anksčiau jie tenkinosi pastabomis, kad buržuaziniai nacionalistai neleidžia ; tarpti Lietuvos ūkiui, kurį Maskva sugriovė ir šiandien jo svvus iščiupia. Komu nistų nusivylimui, kai tik Vengrijoje pasigirdo šūviai, tuoj pat ir Lietuvoje subruzdo Įvairūs sąjūdžiai. Ir jie ėmėsi priemo^ nių, kurios pasirodė pajėgesnės net už maskviškius milicijos dalinius, naudojamus lietuvių tautą engti ir vergovėje išlaikyti. Jie tariasi nuplėšę kaukes liaudies priešams. Kas toliau? Gi mirusio stalinizmo atgaivinimas.

Suirutė kolchozuose“Pakelti kolchozų gerovę nelengvas reikalas, — sako Sniečkus.—Daugelį kliuvinių turi pa šiandieną garbinami. Tuo būdu
valstybę, kuries jis neregėjo”

NĖ HUMORESKAvienas tokių, mano Įsitikinimu,Smith planas Į (Tęsinys iš praeito nr.)Smith iš tikro Pentagone bu-j —— --------  dėmesio vertų dalykėlių. Arba,vo nežymi figūra. Jo pareigos šis buvo kitos nuomonės. kad ir šis, labai mėgiamas Indi-Tikrai čia keistų dalykų jos jogų.tik gražiai į bylas susegipasaulis galėtų pažvelgti, kad buvo w ------ „ir į savo paties intelektualines ^čti žymiųjų generolų planus, prirašyta, sutiko jis. — Ta ■ jp jįg išsiėmė is kišenės krep- bei moralines vertybes, kada ka- Kad jis pakils kada ligi genero- čiau aš negalėčiau pasakyti, kas šelj žemių, pasipylė saują ant raliai priima Sovietu darbo vėr- tur būt, nė pats nesitikėjo, ■ tas Smith is tikro yra. Gal jis stalo, Įdiegė arbūzo. sėklą ir po r nes karo dalykais nedaug ir do- beprotis. Bet gal ir genijus. O, kelių akimirksnių prasikalė die-gų pagamintas dovanas, spau .. . • . . . -, . .džia krauju suteptas rankas. ..;,meJosl- Kuo kitu jis buvo kiuok-
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IŠ ANGLIJOS:
Pigiaųsiemis kainomis įvairius vaistus, ivirkitus, 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 
medžiaga* vasarinėms suknelėm*, kurių kainą nuo $1.30 iki $1.85 ® 
už jardą, iškaitant muitą. . . ...
Nepaprastai geros kokybe* moterų paltam* medžiaga*, kurių kaina. w 
tiktai $4.00 už jardą, įskaitant muitą. K
Firmos "Cymą" ir "Di»tąn" šveicarišku* didžiausio pasirinkimo ran- 
kiniu* laikrodžius, kurių kaina nuo $29.50 iki $369.00, įskaitant K 

Ypatingo grožio vokiečių firmos “Kern i Soehne" Stalo, laikrodžius, L 
kurių kaina po $40.00 ir $44.00, iškaitant muitą. ' • r
Vardinių, jungtuvių ir kitoms progoms dovanų standartinius siuntinė- 
liūs oro paštu.

V?

VYRAMS: 
1.

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

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

šveicariškas< antimagne- 
tinis, 17 akmenų, paauk
suotas ' 1

MOTERIMS:
1. -

Vilnonis megztinis  ....... . 1
Skarelės /dirbt. Šilko/ .......4'
Rankinis laikrodis, Dixton, 

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

Viso........$52.00
: ’ ■. /2. ■ ■

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

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

Viso........ $56.00

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

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

Viso ........$31.00 Viso.......$32.00
/įskaitant visus mokesčius/

★ Standartinius medžiagų siuntinius paprastu paštu.

1.
Vilnonė medžiaga vyriškam kostiumui ............... ..............7 jardai
Vilnonė medžiaga mot. paltui /ruda, tams, žalia, tams, mėlyna/ 3)4 jd. 
Suknelėms medžiaga, dirbt, šilko, rayon, margos spalvos.........  5 jardai
Suknelėms medžiaga, dirbt, šilko, rayon, margos spalvos.........  5 jardai
Skarelės /dirbt, šilko, rayon/ ...... .............................................. 4
Pamušalo medžiaga ..................................................  : 7 jardai
Klijonka .....r.!;.... ...... .. . . . .3 jardai
Sagų dviems kostiumams ir paltui

Viso . ........ $302.50

2.
kostiumui .
paltui
šilko, rayon, margos spalvos.
Šilko, rayon; * margos spalvos.

Vilnonė medžiaga vyriškom 
i Vilnonė medžiaga vyriškam 
’ Suknelėms medžiaga, dirbt.

Suknelėms medžiaga, dirbt. ohkv. luyvn,’muiyvs .........
Suknelėms medžiaga, dirbt, šilko, rayon, margos spalvos......
Vyriškas rankinis laikrodis, Dixton, šveicariškas, 17 akmenų, 

ontimagnetinis, paauksuotas ........ . ......... .......
Pamušalo medžiaga ......
Klijonka ............. .... ■
Sagų dviems kostiumams ir paltui

$139.20
, mokesčius/

Viso....;.....! 
/įskaitant visus

★ Įvairios sudėties maisto siuntinius.

6

7 jardai
3 jardai
5 jardai
5 jardą
5 jardai *

1
7 jardai
3 jardai

14 svoro
)4 svaro

Pipirų 
Arbatos

Cukraus
Taukų ....
Sviesto
Ryžių

5 svaroi 
........ 5 svarai 
....... 5 svarai 
......... 2 svarai

... ...$25.50

........ 6 svarai 
.....10 svaru

.... .. ..$22.00

5 svarai
..... . 5 svarai 
...... 5 svaroi

......... 1 svaras

...........$25.50

......... 6 svarai

....  ... 8 svarai

.... ...2 svaroi

...........$22.50

........4 svarai
......... 2 svarai
........ 1 svaras
....... 2 svarai

..............a. 4 svarai
^..... 1 svaras 
........ 2 svarai

.. ....$29.50

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

....... 2 svarai 
;........ 2 svaroi
........ 2 svarai

$32.50

........ 4 svarai

....... 6 svarai

........ 4 svarai 

......  2 svaroi

/{skaitant visus mokesčius/

gal tiesiog genialus beprotis, ko- t, nes kitas niekas, tur būt, geros išeities iš šaltojo karo balos ir nesu-Tarp generolų prasidėjo dis-
VLZrfXd IX.X CL vL J L4. O L4. L V* kz L CIO L C111IYCID • • • •' . v • 1 • •Komunistu spauda, kongresai, i telėjęs. Buvo pamišęs visokiais kio mums iš tikro ir reikia partijos suvažiavimai neieško PasĮaP^nSa^s mokslais. Nuolat kitas niekas, tur būt,^geros koegzistencijos, bet su visu Įnir- skaitė apie Indijos jogų stebuk- _timu plūsta ir grasina, demonst- ^us *r pats net pratinosi gulėti galvos.. skaitė apie Indijos jogų stebukruodami savo “stiprybę” krašto viduje bei užsieniui — ir. deja, daugiau laimėdami už savo ribų. Tokiame laisvoio pasaulio “intelektualinio pakilimo” fone neišlaikė žmonės — ir pradėjo lietis kraujas Lenkijoje. Vengrijoje, Rusijoje, Lietuvoje...Priešas kovoja su lietuviu ne tik pavergtame krašte ar Sibire: su juo kovojama ir laisvajame pasaulyje. Tik priemonės ir metodai skirtingi, o tikslas tas pats, būtent — silpninti mūsų pajėgas. Ar sugebėsime mes, ištikus svarbiam reikalui vieningai stoti už tuos idealus, kurie mums visiems yra vienodai brangūs ir i šventi? Visokių pažiūrų ir isiti-į kinimų žmonių vieninga kova juk buvo atkurta nepriklauso- mvbė. Mes visados kažkaip sugebėdavome. kilus svarbiam reikalui, vieningai surasti reikalingą išeitį.Vasario 16 d., kurios sukaktį ruošiamės visur iškilmingai minėti. rodo, kaip vieningai paprasta abėcėlės tvarka, kukliai, veik be jokių titulų, mūsų rinktiniai

ant vinių prikalinėtos lentos. Do Tarp generolų prasidėjo dis- mėjosi visokia magija, burtais kusijos, kas iš tikro tasai Smith bei raganavimais ir per" dūm- ir ką su jo raštu daryti. Bet kad traukį ant šluotos neišjojo, tur; vienas kito negalėjo įtikinti, bu- būt, tik todėl, kad name nebuvo 1 vo nuspręsta pašaukti patį žmoniško dūmtraukio. Net pats pirmininkavo santykiams su vaiduokliais plėsti draugijai ir dalyvavo spiritistų dvasių iššau- kinėjimuose bei lankė vaiduokliais pagarsėjusias vietas.Šiam keistam žmogeliui ir kilo. lygiai kaip ir jis pats, keista mintis, kai visi pradėjo kalbėti, jog reikia spiaut į visokią ginkluotą taiką ir ko kito griebtis. Ta mintis jam taip galvon įstrigo. kad pagaliau įsidrąsinęs, parašė raoortą. kuriame tas savo mintis išdėstė, ir pasiuntė kariniu planavimu viršininkui.Raportą generolas paskaitė, pakraipė galvą ir padavė kitam generolui naskaitvti. Šis paskaitęs tik pirštu į kaktą nabaksnojo — suprask, tam vargšui majorui veržlės galvoj atsileidusios.Tai sudomino trečią ten buvusi generolą. Ir jis paėmė paskaityti tą pamišėlišką raštą. Tačiau
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 menkos 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
mą TELEVIZIJOS APARATŲ 
prieinamiausiomis kainomis ir 

geriausiomis išsimokė j imo 
sąlygomis.

Skyriai bei Agentūros visuose 
didesniuose Kanados 

miestuose.

Smith ir leisti jam žodžiu savo planą išdėstyti.Pašauktas pas generolą, Smith pradėjo smulkiai savo mintį dėstyti, o kad būtų vaizdžiau, ją ir pavyzdžiais pailiustravo.— Štai, — tarė jis, —stovi stik line su vandeniu. Ir galima padaryti tokį dalykėlį.Ir, vos jam tai pasakius, stiklinė pakilo, perskrido kambarį ir nusileido ties generolu ant stalo.Generolas, pamiršęs visą’ savo orumą, net šoktelėjo. O paskui su įtarimu pasižiūrėjo į prakaulį majorą ir tarė:— Sakyk tiesiai ir atvirai, majore: esi tu su velniu susidėjęs? Kad galėtume klausimą rimtai spręsti, mums reikia žinoti, su kuo turime reikalo.—Ne, generole, — atsakė šis.— Mūsų santykiams su vaiduokliais plėsti draugija bandėme už megzti su jais ryšį ir išsiaiškinti, ar negalima būtų baigti dar anks čiau, nei mūsų su Sovietais, prasidėjusį tarp Žemės ir pragaro šaltąjį karą, pereinant į peaceful coexistence. Tačiau ligi šiol nepavyko. Žmonės tiek kartų jau yra sutartis su kipšais sulaužę, kad tie daugiau nepasitiki. Tai, ką čia parodžiau, savo jėgom padariau.— Ir manai, kad toks dalykas būtų naudingas? — pasiteiravo generolas.— Manau,—patvirtino Smith.
— Reikėtų tik pailginti distanci
ją ir padidinti persikeliantį daik
tą. O aš nematau, kodėl būtų ne
galima tai padaryti.

— Patrakusi mintis, patraku
si ... — kraipė galvą generolas.

O Smith vėl tarė:— Panašių dalykų galima padaryti ir daugiau. Pavyzdžiui, kad ir toks.
Jis padėjo ant stalo pora pieš

tukų, kurie patys staiga atsisu
ko į jį kitu galu.

— Tai taip pat, — tarė jis, —

— Aš taip samprotauju,—kalbėjo jis, susižerdamas žemes atgal Į krepšelį: — jeigu galima taip išdaiginti arbūzą, kodėl nebūtų galima tuo pat būdu išdaiginti ąžuolus bei-pušis?— Ir sveikas galėtum tai padarytį? — pasiteiravo generolas.— Aš šioj srity esu tik pradedantis savamokslis, — atsakė Smith. — Reikalo imantis, tektų kreiptis prie šios srities Įžymybių. Ir manau, kad galėtume surasti iš tikro dėmesio vertų dalykų. ■Po to viršūnėse dėl Smith sumanymo užvirė karštos diskusijos. Tačiau pagaliau vis dėlto buvo nutarta išsiaiškinti, ko iš to dalyko galima iš tikro tikėtis. O tam uždaviniui buvo paskirtas pats Smith.Netrukus pas Smith pradėjo atvykti labai margų lankytojų. Čia buvo ir Indijos jogai, ir įvairūs magikai, ir Afrikos mau-mau burtininkai, -.eskimų šamanai, spiritizmo garsenybės ir įvairių kitų panašių kerėtojų, rąganių bei žolininkų. Su jais Smith vedė kažkokius slaptus pasikalbėjimus ir žiūrėjo .įvairių triukų.Pagaliau jis nusprendė savo uždavinį atlikęs ir paprašė paskirti komisiją, kad supažindintų su turimais duomenimis.Ka ta komisija pamatė, nėra smulkiai žinoma. Tačiau tuojau buvo pastatytas slaptąs miestas, į kurį Smith nusikėlė ne tik su visais savo magikais, spiritistais f..... . ’ “karių rinktinę.

nt
20 svarų bruto ...

7. Cukraus _...
Taukų .....

20 svarų bruto ..

8. Cukraus
Taukų 
Sviesto ........
Pieno miltelių

20 svarų bruto ..

9. Cukraus .....
Taukų ........
Medaus .....

20 svarų bruto ..

10. Cukraus - ......
Kakavos 
Šokolado 
Pieno miltelių 
Sviesto ........
Kavos .......^ 
Medaus ......

20 svarų bruto ..

11. Cukraus
Sviesto 
Medaus ......
Kakavos
Kavos ........

20 svarų bruto ...

12. Ryžių ..........
Cukraus ......
Kakavos ...... 
Kovos ........

20

13.

20

14.

svarų bruto

Cukraus 
Taukų 
Miltų .....
Ryžių

svarų bruto

Kumpis 
Arbatos 
Kavos 
Kakavos ...
Cukraus

________
...$29.50

.4 svaroi 
. 4 svarai 
.8 svarai 

.. 2 svarai

$20.00

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

... $41.50

14 svarų 
.. 2 svarai 
.. 3 svarai

..$37.00

14 svarų 
.. 4 svarai

S

ir burtininkais, bet ir specialia todėl, jog kaikas laisvoje Lietu-
. ’. .. (B.d.) voje yra buvę negera, o tik ru-

' sams negerovių priveisus bei

BATSIUViS
1050 DUNDAS ST. |/prie Crawford/

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

maskolbemiams jas puoselėjant. 
Pavergto lietuvio nereikia mo
kyti, kas yra bloga ar gera. Jis 
težino vieną tiesą kantriai lauk
ti ir savo metu smogti. Nedalios
gniaužiamas lietuvis vis mažiau L 
bepasitiki vakariečiais, kurie ne-
turi aiškios linkmės ir geros va
lios.

(Bus daugiau)

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

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

20 svarų bruto

15. Kumpis
Cukraus
Mtftų ......

20 svarų bruto

16. Kumpis 
Taukų

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

17. Kumpis .4............ . 14 svarų
Cukraus ....................5 svaroi

20 svarų ;bruto ......,$36.00
18. Kumpis /priekinis/.... 12 svarų

Cukraus \ ........ 4 svarai
Miltų • ...... ....... . 3 svarai

20 svarų bruto .................. $32.50

T9. Kumpis /priekinis/.... 12 svarų. 
Cukraus .............. 2 svarai
Taukų ....................... 4 svarai

20 svarų bruto .................. $33.50

Tik užeikite ir pamatykite pavyzdžius ir Tamstos įsitikinsite, kad BAL- W 
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. a

Be to, pranešame, kad nuo 1957 m. sausio mėn. 1 d. žymiai ATPI- K 
GINTAS ORO PAŠTO MOKESTIS. Jeigu anksčiau už pasiuntimą kilogra- 
mo vaistų oro paštu mokesčių reikėjo mokėti virš $8, tai dabar už tą patį w 
kilogramą mokoma tiktai $3.40, nes iš Anglijos /Londono/ oro paštu h? 
siuntiniai j . Lietuvą, Latviją ir Estiją dabar yra siunčiami ne "per Maskvą, W 
bet iš Londono į Rygą /Latviją/, ir tikimasi, kad tuo bus sutrumpintas 
vaistų gavimo laikas. — ,

IŠ Anglijos viską galimo siųsti orą. paštu iki 20 svarų. Tad ilgai ne- M 
laukdami, bet tuoj pat užeikite į BALTIC EXPORTING CO.; 849-College K 
St., Toronto, ir susipažinkite su mūsų nauju' katalogu ir pavyzdžiais, nes 
dabar pats laikas pasiųsti dėžėje kumpį papuošimui ir praturtinimui tė- Bį 
viškėje šv. Velykų stalo, o vasaros suknelėms grožių medžiagų. Arba 
skambinkite telefonų LE. 1-3098 if Klauskite informacijų. w

Mūsą skyrius HAMILTONE, 105 Cannon St E^ pas p. V. * 
Jurašienę, telef. JA. 8-6686, siunčia tik vaistus, maisto kj 
siuntinius ir standartihius dovanų ir medžiagų

DARBO VALANDOS nuo 9 vai. ryto iki 7 vai vak. g
Gyveną ne Toronte goti vaistų, maisto, standartinių siuntimų bei savo k 

sudarytus siuntinius iki 17 svaru ęryno svorio siusti mums paltu. Ap- w| 
mokėsite ęavę mfis^ praneDmę.

Sav. KALUZA £
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■ K. BAŽNYČIOS PADĖTIS DABARTINĖJE LENKIJOJE
Pasaulinėje spaudoje, sąryšy

je su paskutiniųjų mėnesių įvy
kiais Lenkijoje, nagrinėjama 
taip pat R. Katalikų Bažnyčios 
dabartinė padėtis tame krašte. 
Tuo klausimu plačiai buvo rašy
ta prancūzų laikraštyje “Le 
Monde”, 1956. XI. 30, vokiečių 
žurnale “Herder - Korrespon- 
denz”, 1957 m. sausio mėn., ir ki
tur. “Le Monde” korespondentas 
Philipp Ben savo straipsnį net 
pavadina “Bažnyčios pergalė”, 
kai tuo tarpu “Herder - Korres- 
pondenz” pasitenkina kuklesniu 
titulu: "“Valstybė ir Bažnyčia 
Lenkijoje”.

Vertinant įvykius, kiekvienam 
lengva pastebėti, kad Lenkijoje 
R.K. Bažnyčios padėtis šiandien 
yra kitokia, nei prieš Gomulkos 
grįžimą valdžion. Lenkijos Pri
mas kard. Wyszynski po savo iš
laisvinimo, tiesą, nekalbėjo apie 
Bažnyčios pergalę, tačiau yistik 
rado reikalo ne tik padėkoti Die
vo Apvaizdai, suteikusiai savo 
Bažnyčiai jėgų persekiojimo me
tais, bet taip pat pareiškė, kad 
vadovaujantieji valstybės vyrai 
suprato religinės taikos svarbą 
ir kad Bažnyčiai dabar atsirado 
žmogiškų vilčių ateities gyveni
mui ir veiklai.

Bažnyčios ir valstybės santy
kiuose yra atsiekta kai kuriais 
klausimais Bažnyčiai visai pri
imtino susitarimo.1. Yra atšauktas 1953 m. vasario 10 dienos dekretas, pagal kurį visi bažnytiniai pareigūnai galėjo būti skiriami tik su valstybės organų sutikimu. Vietoj to, dabar valstybinėms institucijoms paliekama tik teisė protestuoti, skiriant vyskupus, dekanus ir klebonus.2. Mokyklose dėstoma religija ir religijos mokytojai skiriami susitarus su bažnytine vadovybe. Valstybė jiems moka algas. Religijos pamokos neprivalomos, tačiau tvarkaraštyje jos derinamos lygiomis teisėmis su kitais dėstomaisiais dalykais.3. Garantuojama laisvė ir ga- liinybė religiniams patarnavimams ligoninėse ir kalėjimuose.4. Leidžiama grįžti Į savo gyvenvietes ištremtiems kunigams ir vienuoliams.5. Sureguliuojamas vakarinių Lenkijos sričių (buvusių Vokietijos) bažnytinis administravimas. Pats kardinolas Wyszynski tampa jų Apaštąliškuoju Admi-_jiistratorium, o tiesioginiam administravimui jis skiria Generalinius Vikarus.. Susitarime neliečiama katalikiškųjų organizacijų, kat. spaudos, bažnytinio turto ir eilės kitų svarbių sričių. Tačiau vyriausybė ir šalia to susitarimo parodė nemaža geros valios ženklų Kat. Bažnyčios atžvilgiu, ypač, paleidžiant eilę dvasiškių iš ka-

nimas tikybos pamokas, Ugi šiol 
buvusias visai privačias ir truk
domas, lanko visuotiniai. Beveik 
nėra šeimos, kuri savo vedybas 
atliktų be Bažnyčios palaimini
mo. Visi naujagimiai krikštija
mi. Tikintieji uoliai remia Baž
nyčią visuose reikaluose. Tų da
lykų negalėjo nepastebėti Go
mulka, kai pasiryžo eiti nuo 
Maskvos skirtingu keliu. Jam 

‘buvo būtina' suartėti su K. Baž
nyčios hierarchija, kad įgytų tau 
tos pasitikėjimą ir, tuo pačiu, 
užnugarį savo reformoms. Iš ki
tos pusės, taip pat ne paslaptis, 
kad lenkai yra ligi kaulo smege
nų persisunkę neapykanta ru
sams. Jie turi pakankamai pa
tyrimo, kad iš Maskvos ateinan
čiam komunizme matytų ne tiek 
ideologiją, kiek grobuonišką im
perializmą. Jie bijo daugiau sve
timos vergijos, negu savitarpio, 
kad ir didžiausių, pasaulėžiūri
nių skirtumų. Tai paaiškina len
kų katalikų pasitikėjimą savo 
tautiniais komunistais ir jų pa
grindiniu eksponatu Gomulka. 
Visi jaučia ir supranta, kad di
džiausioji šio meto būtinybė yra 
visos tautos vieningumas. Ne iš 
kitų motyvų, o tik vengiant di
desnio blogio, ryžosi net pats 
kardinolas Wyszynski paraginti 
tikinčiuosius atlikti savo balsa
vimo pareigą. Pasirinkimas ne- 
viliojantis: arba pasisakyti už 
komunistą Gomulką, tuo pare
miant jo santūrią laisvėjimo po
litiką, arba atsitiks, kaip Vengri
joje.

Kokios perspektyvos 
ateičiai?
Komunistinėje lenkų spaudoje 

šiandien galima rasti išsireiški
mų, kad marksizmas pirmoj ei
lėj yra tik istorijos filosofija ir 
ūkinė teorija, ir kad jis reikalin
gas papildymo kitose srityse. 
Klausimas, ar tai oficialioji da
bartinių lenkų komunistų pažiū
ra ir ar ją priimant, bus leidžia-

ma Kat. Bažnyčiai laisvai skelb
ti savo pasaulėžiūrą.

Taip pat klausimas, ar Kat 
Bažnyčia pasitenkintų tokia lais 
ve ir konsekventiškai atsisaky
tų nuo bet kokio vaidmens po
litinėje - visuomeninėje plotmė
je. O jeigu pačioje lenkų tautoje 
ir pavyktų surasti bendro sugy
venimo būdus, kyla klausimas, 
kaip pasielgs Maskva, kuri šian
dien dar stovi, kaip nepermato
mas sfinksas. Ar ji ilgai pakęs, 
tiesa, santūrų, bet labai aiškų 
lenkų tolinimąsi nuo bendrosios 
komunistinės linijos? Kaip ilgai 
grobuonis pakęs pavojų prarasti 
savo grobį?. Tų klausimų atsa
kyme kaip tik ir glūdi pagrindi
niai Katalikų Bažnyčios Lenki
joje ateities laidai.

Lenkų tautos istorijoje randa
me daug herojiškumo siekiančių 
reiškinių; ji sėte nusėta sukili
mais prieš savo pavergėjus. Šian 
dien iš jos reikalaujama nepa
prasto apdairumo, kantrybės ir 
išminties. R. Katalikų Bažnyčios 
ateitis Lenkijoje siejasi neatski
riamai su visos lenkų tautos atei
timi.

Kun. Bronius Liubinas (ELI)

Tautos Fondo Atstovybė Kanadoje
1956 METŲ VEI KLOS APYSKAITA

Aktyvas Balansas 1957 m. sausio mėn. Į d. Pasyvas
Saldo 1957. I. 1.
Išlaidos ...:........

Balansas

$1.713.79: Saldo 1956.1. 1
8.204.18 Gauta aukų .......

Procentai banke

$9.917.97

Pajamos:Hamilton, Ont........ Toronto, Ont.................Sudbury, Ont..............Delhi - Rodney, Ont.......Welland, Ont......................Br. Kolumbija .................Edmonton, Alta...............Montreeal, .Que...................Fort William, Ont............London, Ont......... ...............Windsor, Ont........ ...........Winnipeg, Man............ ......Pavieni asmenys tiesiogTautos Fondo Atst....Procentai banke............. .

$1.100.00 
. 1.000.00 

402.05 
334.08 
250.00 
244.00 
184.10 
184.00 
139.10 
114.00

98.02 
88.60

121.63
34.84Viso $4.294.42

Išlaidos:Išsiųsta VLIKui...............Paštas ....—..................... .Rašomoji medžiaga ......Susisiekimui ....................
$8.150.30

10.33
6.89
2.50

Balansas

$5.623.55
. 4.259.58
... 34.84

$9.917.97

Kitos išlaidos .................. 13.37
Skelbimams spaudoje .. 20.79

Viso $8.204.18 
Ataskaita:

Viso turėta pajamų
1956 metais .................$4.294.42

Saldo iš 1956 m. sausio
mėn. 1 dienos ............. 5.623.55Viso $9.917.97Viso turėta išlaidų1956 metais .................... $8.204.18Saldo 1957 m. sausiomėn. 1 dienai     1.713.79. Viso $9.917.97

L. GirinisTautos Fondo Įgaliotinis Kanadoje.Montreal, Kanada , 1957 m. sausio 25 d.
NEGI DABAR METAS SĄSKAITOMS?

paleidžiant eilę dvasiškių iš Įėjimų.
Kur to palengvėjimo .
šaknys?Nepaslaptis, kad lenkų tauta yra giliai katalikiška. Tas pats ”Le Monde” korespondentas Phi lipps Ben savo akimis mate sausakimšai pilnas bažnyčias. Šiandien eina į pamaldas net tie, ku- • rie neseniai buvo aršūs bedieviai ar kompartijos nariai. Kunigų skaičius ne tik nesumažėjo, bet net paaugo. Vaikai ir jau-

Sienų revizija“New York Tribune” korespondentas iš Bonnos rašo, kad V. Vokietijoje, sukėlė didelio susidomėjimo jaunos inteligentijos leidžiamo Varšuvoj laikraščio “Kontrasty” straipsnis, reikalaująs lenkų - sovietų sienų revizijos.Tai pirmas atsitikimas, kad lenkų laikraštis užkvesįionaVo lenkų - Sovietų sienų pastovumą. “Kontrasty” — mažai žinomas laikraštis. Vokiečiai jo straipsniu susidomėjo dėl to, kad jo mintis įgalintų imtis elastingesnės politikos iš lenkų pusės atimtų iš vokiečių žemių klausimu, pastebi “NY Tribūne“ korespondentas.Straipsnis reikalauja, kad rusai pasitrauktų iš Vilniaus krašto ir Lvivo žemių, bet nereikalauja nustatyti “sėno stiliaus” sienų. Jis inspiruoja, kad patys lenkai turėtų susiprasti su savo kaimynais lietuviais ir ukrainiečiais. Straipsnio autorius nieko nekalba apie tai, kokiu būdu tas sienų klausimas su kaimynais turėtų būti išspręstas, bet atrodo, kad jis linktų į kažkokios rūšies kondominiumą rytų ir vakarų žemėse.
Margis Vaistinė

408 RONCESVALLES AVE.
(kampas Howard Park Ave.)

Nuomojam vaikų svarstykles — $1.00 mėnesiui.
Metamorfoza kremas šlakams — $1.35 už 4 uncijas.
Trejos devynerios — $1.50 dėžutė. RICHTER ARBATA. - 

PERSIUNCIAM VAISTUS Į LIETUVĄ IR Į VISUS 
S.S.R.S. KRAŠTUS.

Skubiai paimame receptus iš namą ir pristatome vaistus veltui. 
Skubiam pristatymui į namus , 

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

Kai išeivijos Lietuva turėtų dar didesne darna ir susiklausymu suderinti savąsias gretas, kai pavergtasis kraštas pergyvena vėl savotiškos krizės dienas, kai pasaulio įvykiai kiekvieną sekundę mus gali pastatyti prieš nevisada iš anksto numatytuosius reikalus, turime su nuostaba sekti savotišką aiškinimąsi, neretai išvirstantį į papraščiau- sią purvinėj imąsi. Normaliu laiku tai būtų nieko bloga, bet, dabartiniu metu, teprisideda prie dar didesnio susiskaldymo. Ir kas iš to, jei autoriai nuolat šaukia apie vienybę ir rodos taip nesunkiai pasiekiamus idealus, o, žiūrėk, jau sekantį kartą, teisybės vardan pradeda kelti iš grabo istorijon ir jos pasmerktin nugarmėjusias tiesas.Koks tikslas tokio bandymo gyventi praeitimi ir nieko neduoti dabarčiai ir negalvoti apie ateitį? Išvis, ar neperdaug turime savo tarpe balsų, kurie nieko geresnio nerasdami šiandien, bando mus tempti atgal. Žinia, jei tie šuoliai atgal būtų žengiami iki tos vietos,.kuri mums leistų tiktai iš gerųjų pavyzdžių semtis stiprybę ir grūdintis ateičiai, būtų tikrai pozityvus ir nau dingas mostas.Be to, tie visi aiškinimai ir teisybės ieškojimai, dažniausiai, kad ir kaip daug gerų norų turėta, vis dėlto atliepia reikalus tik iš grynai savosios pusės. Tiesa, bandoma neretai pristatyti ir kitą pusę, bandoma kalbėti objektyviai, bet ar tas pasiseka, tai jau kitas klausimas.Jau prieš kiek laiko, dar prieš visų atsiminimų pasirodymus, teko priminti, kad įvairiais būdais dergdami nors kaikuriuos reiškinius, asmenis ar diktatūras, ištikrųjų juodiname tą pačią nepriklausomą ir laisvą Lietuvą. Keista, kaip to, regis visiškai paprasto ir aiškaus dalyko nemato ar nenori matyti tie, kurie, kaip iš gausybės rago su pasigardžiavimu braido pro datas ir įvykius, kurie jau netik, kad tolimi, bet neretai ir visai neaktualūs.

Tautos galvosena, pasaulio padėtis ir aplinka dabar yra tiek skir tingos ir pasikeitusios, jog reikia tik abejoti, kad kaikurie, kad ir nelabai šviesūs atvejai iš netolimosios praeities, galėtų būti žvelgiami, kaip pamoka ateičiai.Pradėjome ir visai naują dalyką. Viešai skundžiamės savo asmeniškai patirtomis skriaudomis. Vienas tuomet nebuvo priimtas į tą ar kitą įstaigą, kitas tuomet nebuvo išleistas į užsienį. Šių eilučių autorius galėtų pridėti, kad jo tėvui gavus pasiūlymą įsirašyti partijon ir nepaklausius, už mėnesio tai kaštavo berods dvi kategorijas atlyginimo atžvilgiu. Bet kas iš to kelti tokius reikalus? Dar nebaigę tiksliai surašyti sovietų kace- tų kalinių, Sibiro tremtinių ir visų paliestų okupanto akcijos, nejaugi pradėsime skaičiuoti ir skelbti sąrašus sėdėjusių Dimit- ravos, Pravieniškių ir kt. darbo stovyklose? Be abejonės, tai faktai ir niekas jų negalėtų nuginčyti, bet lietuviškųjų reikalų meilės vedini, nejaugi negalime bent laikinai, įki^eprįklaųsomy- bės atgavimo, užmiršti visas tas skriaudas? Ar būtinai reikia visu nuogumu tai atidengti dabar, kartu parodant visus anuos skau dūlius ne tik mūsajam jaunimui, bet ir svetimiesiems? Kas kita, jei šiandien galėtume džiaugtis laisvu ir nepriklausomu gyvenimu Tėvynėje, tuomet tokie besiaiškinimai, partijos ir partiečių įvairios dvikovos, būtų neišvengiamos ir nebūtinai smerkiamos.Štai, kad ir anglai. Nesvarbu, eilinis pilietis ar valstybininkas, bet jie turi tiek savigarbos, tiek meilės savajam kraštui, jog užsieny būdamas, joks save patriotu laikąs britas, nesumenkės tiek, kad išdrįstų kritikuoti savąjį kraštą. Nesinorėtų tikėti, jog mes dar būtume tiek nesubrendę ir tiek nesąmoningi. O gal tai priklauso prie kaikurių asmenų demokratijos sąvokos savotiško supratimo?Šis rašinys jokiu būdu neban-

do ir nenori mažinti ar niekinti tam tikrų mūsų veikėjų nuopelnų, kurie savo.metu buvo ir labai žymūs ir ryškūs ir visapusiškai naudingi. Bet vargu ar labai daug pritarimo ras pradėtoji akcija,, gal ir nesąmoningai, visdėl- to niekinanti tokį trumpą nepriklausomąjį gyvenimą, kuris, kad ir su visais netobulumais, visom ydomis, vis jau nebuvo toks blogas, ypač palyginus su šiandienine padėtimi Lietuvoje. Turime, atrodo, daug energijos, galime dar daug ką našaus ir brandaus atlikti, tad, kodėl bartis savųjų tarpe, kai to darbo ir mūsų energijos laukia ištisi kalnai darbų. Užmiršę visus partinius prieskonius, visas intrygas, įpras tuosius “besiaiškinimus” ir “teisybės ieškojimus”, junkimės bendron kovon ir verdantį kraują nukreipkime tik vieno ir tikrojo Lietuvos priešo pusėn. Kaimyniniai barniai ar, kad ir apsistumdymai, juk gali palaukti iki sugrįšime į savųjų namų kiemą. Pagaliau, kas galima ir šiuo metu atlikti ir “aiškintis” siauresnėje plotmėje, yra nebūtina tuč tuoj aus viską nešti į viešumą, kuri neretai yra ir jautri ir reaguojanti ir žalingas išvadas susidaranti. Nuosaikumas ir lietuvio lietuviui meilė bei pakanta turėtų vyrauti ir vadovauti visai bendrajai veiklai ir taip visų trokštamai vienybei atstatyti. Tų dorybių, deja, dar vis pasigendame. Al. Gimantas.

ADAMONIS & BUDRIOMS
NARIAI: Montreal Real Estate Board, 

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

Government of the province of Quebec.

DISTRICT ESTATE BROKERS

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

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

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

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

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . ...
★ Puokitat nuotakom* b«i įvairioms hitams progoms —- 

europietižkame ir konadiikame rtHkij*.
★ Įvairiausių rfiiių skintas gėlės bai vazonai su gėlėmis.
★ Mes tarime gintaro irkitakių fiWirbinii) dovanoms.

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

latake. ***►.

“Tėviškės Žiburių” prenumeratorių 
rinkimo vajus jau baigiasi
Kad “TŽ” nuolat tvarkingai eitą ir tobulėtų, juk mums vi
sions 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 nebūtą sunkumų laikraštį už
sisakyti ir sunkiau besiverčiantiems, tačiau DAUGUMAI 
GAL NEBUS DIDELIO SUNKUMO BENT $1 PRIE SIUN
ČIAMOS PRENUMERATOS PRIDĖTI. Leidėjai ir admi
nistracija už tai bus labai dėkingi, nes padidėjusios spaudos 
išlaidos verčia naujų šaltinių paieškoti.

NEDIRBANTIEMS, ar dėl kurių kitų priežasčių tuo tarpu 
užsiprenumeruoti neišgalintiems “TŽ” SIUNČIAME SKO
LON. Prašome tik pranešti adresą, o atsilyginsite, kai ga
lėsite
NORINTIEMS SUSIPAŽINTI, “TŽ” 1 mėnesį siunčiame 
VELTUI.
Vajaus laiko beliko vos 1 mėnuo. Nedelskime, o vėliau visi 
džiaugsimės bendro darbo vaisiais.
Nedelskime, o vėliau visi džiaugsimės bendro darbo vaisiais.

“TŽ” Administracija.

BALFo siuntiniai į LietuvąDaugeliui tautiečių kreipiantis, kartojame BALFo siuntinių į Lietuvą ir Sovietų Rusiją rūšis ir kitas žinias.
Nr. 1. Vaistai:
Aspirin, 2x20 tabl., 
Rubivitan, 2x100 tabl. vitaminai B12, 
Nervorobal, 2x50 gr., tabl.
Multibionta, 1x100 tabl., 
Diacard,- 2x50 ccm, dėl širdies, 
Rimifon, 2x100 tabl., dėl džiovos, 
Dolviran, 2x20 tabl., dėl reumatizmo, 
Serpasil, 2x40 tabl., dėl nervų, 
Padutin, 2x20 tabl., kraujo cirkui.

Nr. 2. Vaistai:
Aspirin, 100 tabl.,
Multibionta, 2x100 tabl., jv. vitamin., 
Rimifon, 500 tabl., džiovos gydymo 

3 mėn. kursui,
Dolviran, 2x2(1. tabl., nuo reumatizm., 
Codein Hydrochl., 20 tabl., suaugu

siems nuo kosulio.
Vitamin C, 100 tabl.. 
T-ra Valeriana simp. 50,0.Vieno ir antro siuntinio kaina $15 Lietuvon ir $17 Rusijon. Mui tas neapmokamas. Jis yra mažas ir gavėjui lengvai pakeliamas.Jeigu ’k^ JKorėtų 'vietoje išvardintų vaistų, pakiete Nr. 2, Įdėti kitų, prašomi, pakietą užsakant pažymėti, ką išimti ir ką įdėti.Užsakant siųskite money orderį šiuo adresu: ULRA-BALF, 105 Grand Street, Brooklyn 11, N.Y., USA.Be to, BALFas siunčia dar to-

Laiškas siųstas 3 kartusViena Kanados lietuvių šeima gavo laišką iš savo giminių Sibire su pridėtu atskiru lapeliu, kuriame rašo:“Nelaimingas šis laiškas. Siun čiu jau trečią kartą. Tavo laišką gavau birželio 23 d. Ant rytojaus parašiau tau. Siuntinio dar nebuvo. Nunešiau laišką į paštą ir radau siuntinį. Atplėšiau laišką, prirašiau, kad siuntinį gavau pilnoje tvarkoje, vėl užlipinau ir pasiunčiau. Po 10 dienų grįžo iš Maskvos. Užrašy-

ta, kad suteptas vokas, naujo užadresavau ir čiau. Šiandien vėl grįžo. Nurodo, kad reikia kita forma adresuoti. Šį kartą adresuoju .kitaip.Širdingai dėkoju už dovanas, kurios mums yra tikrai brangios ir reikalingos, nes mes jau buvom silpnai ir apsirengę...”Varšuva. — Lenkijos prokuratūra jau gavusi per 600 'prašymų reobilituoti nuteistus už “išdavystę”.

Vėl iš pasiun-

kius siuntinius:
Siuntinys Nr. 1:
Bonka Starkosan, 500 gr. netto, 
Šokolado 300 gh,
Sviesto dėžutė, 450 gr.,
Dėžutė kiaulienos taukų, 450 gr., 
Cukraus 500 gr.
Ryžių 700 g r.,
Arbatos 100 gr.,
Pipirų 100 gr.,
Kavos ekstrakto 48 gr., 
Skalbiamo muilo 600 gr., 
Multivitamin 100 tabl., 
2 poros mot. nylon kojinių.

Siuntinys N r. 2:
Kavos pupelių 500 gramų, 
Arbatos 100 gr., -
Kakao, be cukraus, 500 gr, 
Bič.i! medaus 500 gr., 
Šveicariško sūrio 500 gr.. 
Dėžutė sviesto, 550 gr., brutto. 
Dėžutė margarino, 500 g r. , brutto, 
šokolado 300 gr.,

. Bonka Satrkoson, 250 gr. netto, 
Cukraus 250 gr.,
Dvi poros mot. nylon kojinių, 
Vitamin B12 100 tablečių.Šių siuntinių kaina į Lietuvą po $22, į Rusiją $23. Mokesčiai ir 

muitai įskaityti. Gavėjui mokėti nieko nereikiax Siuntinio turinio pakeisti negalima.Užsakant siuntinius į Rusiją, žinoma, ir į Sibirą, reikia pridėti gavėjo adresą rusiškomis raidėmis. Nepamiršti, siunčiant BAL Fui užsakymą, pridėti savo ir gavėjo adresą.Gyvenantieji Vokietijoje, krei piasi į artimiausią BALFo atsto-. vybę ir ten sumoka, kartu su užsakymu, reikalingą sumą (doleriais) ir pateikia reikalaujamus adresus.Šiuo tarpu kitokių siuntinių palengvintomis sąlygomis užsakyti dar nėra galimybės.Ta proga kviečiami tautiečiai dadugiau aukoti Šalpos Fondui, kad būtų sutelkta žymesnės lėšos šalpos reikalams tų tautiečių, kurie randasi koncentracijos stovyklose.Montrealio Šalpos komitetas tiems tautiečiams, kurie norės, siuntinių užsakyme tarpininkauja. P. Šimelaitis.
STEBĖKITE ŠIUOS GYVIUS KANADIŠKUOSE POSAKIUOSE

Kvailas kaip naras

Keistas, kvatojantis šio paukščio šauksmas davė pagrindą šiam

tipišką vaizdą, lygiai kaip ir Wendigo.

crazy as a loon

CARLING'S RED CAP ALE
BREWERY LIMITED



Pavergtoje tėvynėje
Dr. .Jurgis Alekna, dr. Ragai- dėstytojų vaidmenį ir ątsakingu- 

šienė * Bieliūnieuė ir ats. maj. 1 >------
Zubrys yra mirę Lietuvoje. Pas
tarasis mirė vėžio liga.

Kum. Juozas Matelionis, buvęs
Panemunėlio klebonas, grįžęs 
Sibiro gyvena Utenoje. Taip pat 
grįžęs iš Sibiro Tėvas Antanas 
Simonaitis, SJ, kuris dabar vi
karauja prie šv. Petro ir Povilo 
bažnyčios Vilniuje.

Klaipėdoje dabar yra statoma 
katalikų bažnyčia.

Maironio sesuo Marcelė tebė
ra gyva ir guvi, nors jau 93 me
tų. Dar vaikščioja be lazdos, pa
ti apsirūpina. Tuo tarpu jos ne
bylę seserį bolševikai ištrėmė - į 
Sibirą, ir ten ji mirė.

dentų tam tikroms “nesveikoms 
apraiškoms”, dabar Sovietai su
skato augštąjį mokslą einantį 
Lietuvos jaunimą sustiprintai 
“perauklėti”. Vilniaus radijo pra 
nešimu, sausio 26 d. Vilniaus 
augštųjų mokyklų dėstytojai, 
profesoriai, aspirantai ir kiti bu
vo suvaryti į un-to aktų salę 
“apsvarstyti klausimų, susijusių 
su mokomojo auklėjamojo dar
bo pagerinimu tarp studentų”. Į 
“pasitarimą” buvo atvykę visa 
eilė kp žymių pareigūnų ir “sve
čių iš~Maskvos”. Pagrindinį pra
nešimą padarė, nurodydamas 
svarbiausias direktyvas, So v. 
Sąjungos augštojo mokslo mi- 
nisteris. Jis ypačiai išryškino

mą “auklėjant studentiją komu
nizmo dvasia”. Po pranešimo pa
sisakė Pedagoginio Instituto dir. 
Mickevičius, un-to rektorius Bu
lavas, Konservatorijos dir. Kar- 
navičius, Mokslų Akademijos 
“prezidentas” Matulis ir kiti. 
Reikšmingesnę faplševikišką kal
bą pasakė taip pat LKP ,ck sek
retorius Niunka. Paskum Sovie
tų. Sąjungos augštojo mokslo 
ministeris atsakė į eilę klausi
mų, nušviečiančių auklėjamojo 
darbo problemas augštojoje mo
kykloje pagal “komunistinę kon
cepciją”.

Vilniuje pastatyta šiluminė 
elektros jėgainė, kuriai naudoja
mos durpės iš Baltosios Vokės ir 
Žagarinės durpynų-. (Žagarinė 
yra porą kilometrų prieš Rudni- 

[kus važiuojant nuo Vilniaus). Į 
abu durpynus nutiestos geležin
kelio šakos. Žagarinėje, kurios 
durpynas nusausintas per kana
lą iškastą į Merkį, įkurta visiš
kai nauja gyvenvietė miške, nau 
jas miestelis.

Į
1954 m. Lietuvoje buvo pa

skersta apie 40.000 arklių, kurių 
daugumas buvo sudirbti į arkli
nes dešras, teigia atvykusieji iš 
Lietuvos. Arklienos kg kaštuo
davo 12 rublių, už litrą pieno 
tekdavo mokėti pd 3 rublius, už. 
“Kaprono” mot kojines — 35 rb. 
Už vieną kilogramą vilnų 220 rb.

VANCOUVER, B.C
Vasario 16 minėjimas Br. Ko

lumbijos lietuviams įvyks vasa
rio 17 d., sekmadienį, Vancouver 
mieste, B.C.

11.30 vai. ryte šv.‘Mišios St 
Patricks katalikų bažnyčioj, 116 
East 12th Avė. (kampas Main • 
St. ir 12th Ave.), Vancouver.

3 vai. p.p. Ukrainian Commu
nity Centre, 154 East 10 Ave.,— 
iškilmingas minėjimas: atidary
mas, paskaita, meninė progra
ma. Programoje dalyvauja vi
siems Vanccuverio lietuviams 
žinoma lietuvaitė p-lė Benstead, 
pianistė p. Radzevičienėj akorde 
p. Diėkas ir E. Kaulius, tautinių 
šokių grupė, vadovaujama p. 
Katilienės. Paskaitai pakviestas 
visuomenininkas P. Baronas.

rio 3 d. pp. Štaniškių namuose 
buvo sušauktas lietuvių susirin
kimas su tikslu suartinti seno
sios ir jaunosios kartos ateivius 
glaudesniam bendradarbiavi
mui. Susirinkus gražiam būre
liui tautiečių buvo prieita nuta
rimo, kad reikia šaukti visuotinį 
lietuvių susiirinkimą aptarti nuo 
savų namų įsigijimo reikalą. 
Tam reikalui buvo išrinktas or-s 
ganizacinis komitetas iš penkių'

asmenų: J. Naruševičius, E. 
Gumbelevičius, J. Subačius, p. 
Naruševičienė ir D. Mikalajū
nas.

Organizacinis komitetas nuta
rė šaukti visuotinį lietuviių su
sirinkimą vasario 24 d. 3 vai. po 
pietų, sekmadienį, 767 Keefer 
St., Jugoslavų salėje, Vancou
ver.,. B.C. Dienotvarkėje numa
tomos diskusijos nuosavų namų 
Įsigijimo reikalu.

Visi lietuviai be pažiūrų skir
tumo remkite ši didelį ir kilnų 
užsimoiima turėti nuosava tau- 
tinį ir kultūrinį židinį, kuriame 
mes visi galėtumėme sutilpti.

Mes kviečiame visus Vancou- 
verio ir apylinkių lietuvius kuo! 
skaitlingiausiai dalyvauti šiame 
ypatingame susirinkime, kuria
me bus sprendžiamas taip svar
bus mums klausimas.

Komitetas organizaciniams 
reikalams. 

Padėka
reiškiama buv. KLB Britų Ko
lumbijos apylinkės pirm. adv. J. 
Jusčiui, kuris per 2% metų ne
nuilstamai vadovavo lietuvybės 
išlaikymui. Adv. Justis lieka ir 
toliau KLB Britų Kolumbijos 
apylinkės teisiniu patarėju.
' Apylinkės valdyba.

ANGLYS saugiausias kuras
Visų rūšių onglis ir malkos užsakykite per mūsų atstovus 

Vytautę ir Sigita Aušrotus

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

DOMINION COAL & WOOD CO.
VIENYBĖJE — GALYBĖ!
Taupyk ir skolinkis Kredito Kooperatyve

“PARAMA”
INDĖLIAI APDRAUSTI. AUGŠTOS PALŪKANOS.

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

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

Vasario 16-os minėjimas įvyks 
vasario 17 d., sekmadienį, 5 v.v.

Programoje: paskaita, kurią 
skaitys KLB Kr. Valdybos pir
mininkas Vyt. Meilus. Meninę 
dalį išpildys sol. Vac. Verikaitis, 
jo vadovaujamas kvartetas ir 
deklamacijos.

Hamiltono ir apylinkės lietu
viai kviečiami skaitlingai daly
vauti. Įėjimas — laisvos aukos. 
Pelnas skiriamas Tautos Fondui.

Bendruomenės valdyba.
KLB Windsoro apyL valdybos 

rūpesčiu Toronto CJBC radio 
stotis, paminėdama Lietuvos Ne- 
priklaus. paskelbimo šventę, ban 
ga 860, vasario 16 d., šeštadienį, 
2-2.30 vai. p.p. pusvalandį skiria 
angliškai kalbančiai Kanados vi
suomenei; prie specialiai šventei 
pritaikinto pranešimo bus duo
dama lietuviška muzika ir dai
nos.

Visi prašomi atsidėkojimui 
parašyti radio stočiai trumpą 
padėkos laiškutį šiuo adresu: 
CJBC Radio Station, c/o Cana
dian Broadcasting Corp., 354 
Jarvis St., Toronto, Ont.

Rinkiminės komisijos 
pranešimas •

Rinkimai į KLB Hamiltono 
apylinkės valdybą ir Revizijos 
komisiją vyks š.m. kovo 3 d. nuo 
8.30 vai. ryto ikį 6.30 vai. vak.

Rinkiminė būstinė.— Vilniaus 
Aušros Vartų parapijos salė, 58 
Dundurn St. N., Hamilton.

Prašome organizacijas prisiųs
ti savo atstovus patalkininkauti 
Rinkiminei komisijai.

Visus hamiltoniečius kviečia
me atlikti savo pareigą, skait
lingai dalyvaujant rinkimuose.

Kandidatai į apylinkės v-bą:
1. Dalis Stasys, 36 m,, tarnau

tojas, 506 Sherman Ave. So., 
Jazbutis Anatolijus, 34 m., 
inžinierius, 175 Burris St., 
Juozapavičius Alfonsas, 37 
m., darbininkas, 20 Kensing
ton St. W., 
Kanopa Povilas, 41 m., tar
nautojas, 942 Burlington St. 
North,

5. Lukoševičiūtė Saulė, 22 m., 
stenografė, 123 Grant Ave.,

6. Lesevičius Pranas, 36 m., 
darbinink., 100 Ontario Av.,

7. Mikšys Kazimieras, 43 m., 
darbininkas, 18 Barton St. 
West,

8. Patamsis Alfonsas, 45 m., 
darbininkas, 9% Proctor BĮ.,

9. Žukauskas Kazimieras. 26 
m., saskaitinink., 310 Queen 
St. So.,

10. Žilionis Zigmas, 53 m., tar
nautojas, 24 Blake St.

Kandidatai į Rev. komisiją:
1. Jankūnas. Albertas, 48 m., 

darbininkas, 31 Stirton St..
2. Lukoševičius Petras, 42 m., 

tarnautojas, 115 Robinson, Į
3. Mingėla Antanas, 44 m., mo-. 

kvtojas, 190 Catharine St.S.,
4. Norkus Kestutis, 31 m. tar

nautojas, 102 Ontario Ave.,
5. Navickas Vaclovas, 52 m., 

darbininkas, 82 Eastbourne 
Ave.,

6. Paukštys Alfonsas, 54 m., 
darbinink., 327 Main St. W.,

7. Stanaitis Kazimieras, 50 m., 
darbinink., 95 Delaware Av.,

8. Savickas Povilas, 41 m., bu
halteris. 142 Market St.

Rinkiminė komisija.
Didžiausiu parengimu, po N. 

Metų sutikimo yra laikomas kau 
kių balius, rengiamas šiemet 
Hamiltone LSK Kovas Royal 
Connaught viešbučio salėje, ko- 

; vo 2 d. Paruošiamieji darbai jau 
i pradėti. Gražiausios kaukės - 
kostiumai bus premijuojami, o 
taip pat jų nuotraukos patalpin
tos vietos The Hamilton Specta
tor dienraštyje. Be to, numato-

2

3

4.

HAMILTON, Ont
ma ir trumpa, sportiška, progra
ma. Vienu žodžiu, kovo 2 d. pa
rengimas laukia rekordinio da
lyvių skaičiaus, juo labiau, kad 
tai bus paskutinis pasilinksmini
mas prieš gavėnią.

Patartina visiems kaukių ba
liui jau dabar pasiruošti, pakvie
čiant ir savo pažįstamus iš Ha
miltono apylinkių. K.B.

Vienkartinė revizijos komisija, 
išrinkta sausio 13 d. įvykusio vi
suotinio gyventojų susirinkimo 
ir susidedanti iš Zigmo Lauga- 
lio, Vaclovo Navicko ir Juozo 
Stonkaus (102 Ontario Ave.), da 
lyvaujant paaiškintojais TF Ha
miltono Sk. v-bos dabartiniam 
pirm. Jonui Mikšiui ir buvusiam 
pirm. Stasiui Bakšiui, vasario 3 
d. patikrino TF trečio knygų pla 
tinimo vajaus apyskaitą ir rado:

1. III knygų platinimo vajaus 
pelno gauta $359,50 grynais pi
nigais ir $389,67 knygomis (su 
25% nuolaida), kurios perduotos 
platinti Z. Orvidui. Iš viso pelno 
gauta $749,17, kas centas į centą 
atitinka apyskaitoje parodytam 
pelnui.

2. Už $208,25 pirktos Tautos 
Fondui knygos pagal skyriaus 
v-bos nutarimą ir pinigai už jas 
St. Bakšiui išmokėti teisėtai. Ši 
suma kasos knygoje išlaidomis 
nurašyta vieną kartą. Nei apys
kaitoje nei kasos knygoje ji ant
rą kartą nenurąšyta.

3.1 ir II knygų vajų pelnas ka
sos knygoje užpajamuotas ir ati
tinka apyskaitose parodytam 
pelnui.

Kaip matome iš revizijos ko
misijos akto atpasakojimo (pats 
aktas bus irgi paskelbtas spau
doje), komisija kieno nors nesą
žiningumo nerado nė už dolerį. 
Ji darbą pradėjo 2 vai. p.p. ir 
baigė tik 10 vai. vakaro. Smul
kiausiai sutikrino likusias kny
gas pagal s-tas pati išvedė pelną 
ir kai atsivertė kasos knygą, jis 
atitiko cento tikslumu jos įra
šams.

Po poros metų ramaus lietu
viško veikimo Hamiltone ši stik
linėje vandens audrh susilaukė 
visuotinio hamiltoniečių reaga
vimo. Apie šį įvykį kalbėjo visi 
ir, žinoma, su įvairiausiais ko- 
mentarais. Atsiliepė jie ir į Na
mų Fondo veikimą: į jį įstojo 2 
nauji nariai, kurie šį reikalą bu
vo prieš tai atidėję porai metų, 
o vienas narys padavė pareiški
mą jo įneštą $100: jam grąžinti.

Visdėlto absoliuti dauguma 
tautiečių šios bylos atžvilgiu pa
rodė tikrai augštą lietuvišką su
sipratimą, laukdami visuotinio 
susirinkimo rinktos k-jos spren-

dimo. Dabar, kai šis nemalonus 
įvykis jau pradės eiti užmarštin, 
paliestiems asmenims nereikėtų 
jo tęsti su kandžiomis diskusijo
mis spaudoje, bet padavus viens 
kitam ranką, vieningai žengti 
lietuvišku keliu į ateitį. Nes be 
atleidimo nėra sugyvenimo.

NF vakaras vasario 2 d. Royal 
Connaught turėjo vos 80 svečių. 
Tik turtingos loterijos dėka gau
ta, palyginti, didokas pelnas — 
apie $150.

Tai iš eilės antras parengimas 
šioje salėje, turėjęs rekordiniai 
mažai lankytojų. Ar tik tai ne
bus mūsų visuomenės tylus pa
reiškimas oganizacijoms, kad 
nuo šios salės nuomavimo ateity
je atsisakyti. Kaip žinome bu
fetą laikė pats viešbutis, imda
mas už gėrimus augštas kainas.

Šiuo vakaru Namų Fondo val
dyba užbaigė pirmųjų savo veik 
los metų parengimų planą, su
keldama iš jų grynų pajamų (at
metus visas turėtas NF per 1956 
m. išlaidas) apie $1.800.

Labai dėkojame naujiesiems 
NF nariams, paskyrusiems po 
šimtinę Tautos Namų įsigijimui: 
Kažemėkui Jonui, Žirgulienei 
Eugenijai, Dervaičiui Jonui ir J. 
A. Su jais NF pasiekė 163 narių 
skaičių. Pirmieji NF veikimo me 
tai baigiasi bal. 1 d. Labai pra
šome hamiltoniečius ir apylin
kių lietuvius skaitlingiau jung
tis į NF narių eiles, kad baigian
tis pirmiesiems metams, galėtu
mėm pasidižaugti gražia 200 na
rių šeima!

Rašykite ar skambinkite St.
Bakšiui, 38 Stanley Avė., Hamil-; 
ton, Ont. Tel. JA. 9-4662.

K. Blekaitienė vasario 6 d. grį
žo iš ligoninės, kurioje išbuvo 
pusantros savaitės. Malonu, jog 
po nuodugnių širdies tyrimų, pa
aiškėjo, kad jokių didesnių jos 
sutrikimų nėra.

Ji augina 4.sūnūs, kurių vy
riausias Sigitas mokosi TT Pran 
ciškonų liet, gimnazijoje Kenne
bunk Port.

Gruodžio 29 d. sukūrė šeimą 
Pajarskas Feliksas su torontie- 
te Stočkųte Onute. Vestuvės vy
ko Toronte.

Pajarskas Feliksas Hamiltone 
žinomas, kaip reto nuoširdumo 
lietuvis, jautriai atsiliepiąs i vi
sus tautinius reikalus. Jį mato
me ir Namų Fondo pirmųjų na
rių eilėse.

Linkime gražiajai 
šeimai 
metu!

laimingiausių
Pajarskų 

ateities
Sk. St.

DELHI -TILLSONBURG, Ont.
Lietuves nepriklausomybės at- 

J statymo 39-jų sukaktuvių minė
jimas įvyks vasario 16 d., šešta
dienį, 7 v.v. Aylmer Memorial 
Arena salėje. Paskaitą skaitys 
iš Toronto atvykęs žinomas Lie
tuvos pedagogas A. Rinktinas. 
Toronto vaidybos mėgėjų grupė 
vaidins R. Spalio dviejų paveiks
lų komediją “Batai”. Po. oficia
lios minėjimo dalies bus šokiai. 
Publiką prašome nesivėluoti, 
nes šventės minėjimo programos 
negalime pradėti vėliau.

Tillsonburg, Delhi, Rodney, 
Ingersoll, Woodstock, Simcoe ir 
kitų apylinkių lietuvius prašome 
skaitlingai dalyvauti. Gausiu 
dalyvavimu parodykime lietu
viško solidarumo pavyzdį. Nepr. 
šventės minėjimas tegul būna 
tikra tautinė demonstracija dėl 
Lietuvos laisvės.

Trumpas nepr. šventės pami
nėjimas vasario 16 d- 2.05 vai. 
p.p. bus transliuojamas per Till
sonburgo radio stotį CKOT, ban-

ga 1510.
Nepr. šventės minėjimo pelnas 

skiriamas Tautos Fondui.
KLB apylinkės valdyba ir
Tillsonburgo Ūk. klubas.

Lietuviai pasaulyje
JA VALSTYBĖS į Ričardo Bačkio plačią apžvalgą,

Lietuvių Fronto rezistencinė kurioje išsamiai apibūdinama 
stipendija paskirta stud. Jonui padėtis pavergtuose Pabaltijo 
Šoliūnui. Stipend!j atas yra gana 
veiklus lietuvių studentų veik
loje, taip pat gyvai reiškiasi 
spaudoje.

Laisvoji Lietuva sausio 24 d. 
d. išleido savo šių metų Nr. 2, 
kartu pranešdama, kad toliau 
“dėl įvairių persitvarkymų kurį 
laiką eis kas antrą savaitę”.

Am. Liet. Dailininkų Sąj. Či
kagos apygarda ruošiasi netru
kus atidaryti klubą Marquette 
Parke. Jis vadinsis Dubysa, 2548 
W 69 gatvė. Ten bus nedidelė ga
lerija ir salė susirinkimams.

Čikagos didžiojoje parodoje —- 
1957 Chicago Artist No-Jury Ex
hibition — dalyvauja ir devyni 
Am. Liet. Dailininkų Sąj. nariai. 
Paroda atidaroma vasario 12 d.

Liet. Dailės Institutas . šiemet 
švenčia savo gyvavimo dešimt
metį. Ta proga jis Kolorado uni
versiteto galerijoje ruošia meno 
parodą nuo vasario 5 iki kovo 5 
d. Paroda apims liet, liaudies 
meną, grafiką ir tapybą. Parodą 
globoja konsulas dr. P. Dauž- 
vardis.

Columbia universitete Niujor
ke dėstomi trys lituanistiniai 
kursai. Studijuojantiems jie už
skaitomi lygiai su kitais dėsto
mais dalykais. Dėsto dr. A. šeš- 
plaukis - Tyruolis. 
VOKIETIJA .

Vietoj M. Gelžinio Mažosios'

kraštuose. “Nouvel Horizon” ra
šo apie Lietuvoje vykstančią de- 
stalinizaciją.
ITALIJA

Kun. A. Lubickas, baigęs An- 
gelicum teologinius mokslus Ro 
moję, išvyko dirbti į Balsamao 
marijonų vienuolyną Portugali
joje.
AUSTRALIJA

Austrai. Krašto V-bos pirmi
ninku išrinktas St. Kovalskis, 
vicepirm. B. Daukus ir Z. Bud
rikis, sekr. H. Kmitas, iždininku 
V. Simniškis, švietimo ir kult, 
reikalų vadovu J. Veteikis ir B. 
Stašionis — nariu “Mūsų Pasto
gės” administracijos reikalams.

Antrasis Australijos lietuvių 
katalikų suvažiavimas Sydney 
mieste, apsvarstęs aktualiuosius 
reikalus, į LK Federacijos vai-, 
dybą išrinko J. Gylį, Br. Zumerį, 
S. Balčiūną, A. Grigaitį, J. Mu- 
loką ir J. Motiejūną; dvasios va
das — kun. J. Kungys. Leidžia
mas savaitraštis “Tėviškės Ai
dai”. Melburne gyvena apie 200 
lietuvių tremtinių.

Geelongo lietuvių bendruome
nė savo susirinkimą pirmą kartą 
sušaukė jau lietuvių namų sa
lėje. Juose jau sudėtos grindys, 
langai, durys ir baigiami kiti 
įrengimai.

Melburne sėkmingai trečiuo-
Lietuvos Tarybos prezidiuman ! sius mokslo metus baigė sekma- 
įėjo E, Žilius. dieninė parapijos mokykla, lai-

Pagal specialų įstatymą pabė- kinai įsikūrusi australų kat. pa
galiams iš bolševikų okupuotų i rapijos mokykloje. Veikia 6 sky- 
kraštų įsileisti į JAV emigracija i riai, dėsto V^Samulis,E. Švam- 
eina į galą. Šiuo metu baigiamos" ’ ’ T ir>~ *
išrašyti vizos ir tvarkomi pas
kutiniai formalumai. Galutiniai 
skaičiai dar nėra suvesti, bet 
pagal jį iš Vokietijos, kaip atro
do, bus išvykę per BALFą apie 
1.500 lietuvių, o gal ir daugiau. 
Šį kartą daug kam pavyko emi
gruoti ir dėl sveikatos, nors se» 
niau buvo sutikę sunkumų. JAV 
kongrese 28 demokratai įteikė 
projektą, kaip reiktų naujai su
redaguoti dabartinį imigracijos 
įstatymą. Įteiktuoju projektu 
numatoma kasmet įsil.eistiną 
imigrantų skaičių padidinti iki 
250.000. (E)
OLANDIJA

Olandijos katal. organizacijos 
priims 20-30 lietuviško jaunimo 
atostogautojų 2-3 savaitėms 
Olandijoje. Reikės tik apmokėti 
kelionės išlaidas iki Olandijos 
sienos. Atostogas išrūpino Vyt. 
Memenąs, Ateitininkų Federaci
jos atstovas prie Tarptaut. Kat. 
Jaunimo Federacijos Romoje.
PRANCŪZIJA

Prancūzų žurnalas “Jeunesse valdyba energingai ėmėsi dar-

barienė, J. Stašytis. Prie mo
kyklos veikia jaunimo kursai, 
kuriems vadovauja Br. Zumeris. 
Mokyklą lanko per 50 vaikų, ku
rie daugiausia gimę ir augę trem 
ty.je. Mokyklos globėjas — Mel
burno lietuvių kapelionas kun. 
P. Vaseris. Prie mokyklos veikia 
4-6 m. vaikučiams darželis.
BRAZILIJA

Dr. Sofija Nedveckaitė - Sau- 
norienė, Lietuvoje medicinos 
mokslus baigusi 1936 m., gyvena 
Rio de Janeiro ir verčiasi gydy
tojos praktika.

OTTAWA, Ont.
Vasario 16 d- minėjimas įvyks 

sekmadienį, vasario 17 d., 5 vai." 
pp., 157 Nicholas St., dr. A. Šid
lauskaitės patalpose. Programo
je prof. dr. A. Ramūno kalba. Po 
iškilmingosios dalies — bendri 
užkandžiai. Prašome visų daly
vauti. Apylinkės valdyba.

SUDBURY. Ont.
Visuotiniame KLB Sudburio 

apylinkės susirinkime išrinktoji

Libre” Nr. 19-20/1957 paskelbė

WINDSOR, Ont.
Vasario 16^ tos proga bus: ! Iškilmingos pamaldos bus x 

iqarin 17 d ępkrYudipni 12 vs

Hamiltono ir apylinkės lietuviai 
taupykite ir skolinkitės pas savus -

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

- _ „ . va-
Radio pusvalandis skirtas ang-Įsario 17 d.° sekmadienį, 12 vai., 

liškai kalbančiai visuomenei. į 
Šeštadienį, vasario 16 d., 2-2.30 
vai. p.p. Windsoro CBE radio 
stotis, banga 1550, paminėdama 
Lietuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo sukaktį prie pranešimo 
duos lietuviškos muzikos ir dai
nų. Paminėjimas bus pertrans
liuojamas Toronto CJBC radio 
stoties banga 860. Prašome pa
siklausyti.

Kadangi radio stotis1 lietuviš
kąjį pusvalandį duos nemoka
mai ,todėl visi prašomi atsidėko
jimui parašyti radio stočiai trum 
pą padėkos laiškutį, adresu CBE 
radio station, Security Bldg., 
Windsor, Ont.

Koncertams, dalyvaujant dai
nininkėms A. ščepavičienei ir V. 
Žemelytei įvyks vasario 16 d. 7 
vai. vak. Kroatų salėje, 2520 
Seminole St. Čia solo ir duetu 
bus išpildomos lietuvių liaudies 
dainos ir ištraukos iš operų. Po 
koncerto toje pačioje salėje bus 
šokiai, veiks bufetas.

Prašome dalyvautu

Kroatų bažnyčioje, 1479 Albert 
Rd. Pamaldų metu giedos sol. A. 
Ščepavičienė ir V. Žemelytė. Šv. 
Mišias laikys kun. V. Rudzins- 
kas. ■ .

Šventės minėjimo aktas bus 
sekmadienį, vasario 17 d., 1 vai. 
pp. Rumunų salėje. Kalbės sve
čias iš Čikagos ALT narys adv. 
J. Skorubskas. Po paskaitos me
ninė dalis. Minėjimo metu bus 
renkamos aukos Tautos Fondui.

Visi lietuviai prašomi minėji
me dalyvauti.

WINNIPEG, Man.
Vasario 16 d. šventės minėji

mas rengiamas vasario 17 d., sek 
madienį, lietuvių bažnyčios sa
lėje. Pradžia 4 vai. p.p. Progra
moje trumpa paskaita ir meninė 
dalis. Visų lietuvių ir miesto ir 
apylinkių maloniai prašome mi
nėjime dalyvauti.

Apylinkės valdyba.

bo. Pirmame posėdyje išrinktieji 
nariai -pasiskirstė pareigomis: 
pirm. St. Krivickas, vicepirm. 
St. Tolvaišą, sekr. V. Vaškelis, 
ižd. J. Bataitis, švietimo vad. V. 
Kapočius.

Nors ir nedaug liko ligi Vasa
rio 16 d., bet valdyba nutarė su
ruošti Nepriklausomybės Pa
skelbimo minėjimą. Tam reika
lui V. Kapočiaus pastangomis . 
jau gauta puiki ukrainiečių salė. 
Minėjimas įvyks vasario 16 d. 7 
vai. vak. Sudburio miesto ir apy
linkės lietuviai nuoširdžiai kvie
čiami atsilankyti į minėjimą ir 
tą vakarą praleisti savųjų tarpe, 
prisimenant žavias nepriklauso
mos Lietuvos dienas. V.V.

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.

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

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

Savininkai: V., H., J. IVANAUSKAI

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 ir pirmadienius.

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

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

Siuntiniai iki 19 svarų pilnai garantuoti. Siun
tėjo apmokėti nueina per 6-8 savaitės. Daug lietuvių • A A A .. 9 •

Moderniškiausia lietuviška 
NEKILNOJAMO TURTO ĮSTAIGA 

HAMILTONE

Namai Bizniai • Ūkiai Žemė

Savininikai:

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

ZIGMAS DIDŽBALIS, A. PRANCKEVIČIUS

Pardavimo ir pirkimo reikalais kreipkitės į mūsų atstovus:

Siuntiniai Lietuvon
Mes siunčiame į Lietuvą ir j SSSR respublikas.

SKUBUS IR GARANTUOTAS PRISTATYMAS. 
TIESIAI IŠ KANADOS.

Visos išlaidos apmokamos čia (paštas, muitas, draudimas ir t.t). 
Jūsų giminės gaus siuntinį be jokių primokėjimų.

TROYKA BOOK SHOP

799-A COLLEGE ST., - TEL LE. 5-6693
Toronto 4, Ont

Mūsų krautuvėje yra vertingų ir Jūsų siuntiniams reikalingų 
prekių. Augštos kokybės, žemos kainos.
Krautuvė atidaryta 10 - <j v. v. kasdien, išskyrus ketvirtadienius.
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čiau ji graži ir verta kitų dėme
sio. Laisvoje Lietuvoje būtinai 
turėtume suintensyvinti turiz
mą. Iki šiol mūsų krašte mažai 
kas lankėsi (o kad atsilankę ža-

Kanadoc Lietuviu Studentu Centro Valdybai pavedus veda redakcinis sambūris.
Adresas: B. Vaškelis, 23 Oakmoant Road, Toronto, Ont. Telef.: RO. 6-2965

Ateities darbams besiruošiant
Tautinio susipratimo išlaiky

mas šiandien mums, laisvajame 
pasaulyje gyvenantiems lietu
viams, yra tapęs svarbiausiu už
daviniu. Tą dažnai prisimename 
spaudoje, minėjimuose, pokal
biuose ir t.t. Ne kartą toks iš
sireiškimas tampa įkyriu, nes jis 
jau įgauna frazinį pobūdį. Ta
čiau tam yra pagrindo, nes ne 
vienas iš mūsų savo tautiškumo 
išlaikymui nepadedame esminių 
pastangų — pasitenkiname vien 
šabloniškomis deklaracijomis ir 
paprastais, kasdieniniais reiški
niais. O tai žalinga.Studentiškų susibūrimų programose pasigendame originalaus, realumu pagrįsto šio klausimo vertinimo. O galimybių yra daug; čia norisi bent keletą iškelti.Viena iš geriausių garantijų savo tautiškumo išlaikymui yra realus ruošimasis grįžimui į tėvynę. Esmiškai apsvarstę padėti, mes visgi turėsime sutikti su mintimi, kad mums prasminga lietuviškumą išlaikyti tam, kad laikui atėjus, galėtume į tėvynę grįžti. Su šiuo pagrindiniu dėsniu turime sutikti. Siekti tautinio susipratimo išlaikymo ne- sąlygojant jo galimybe grįžti į tėvynę būtų psichologiškai netikslinga ir toks procesas būtų pasmerktas kaip gyvenimiškai nepateisinamas reiškinys. Gi jeigu grįžimo sąlygą suprasime ir suvoksime, bus natūralu galvoti apie tautinio susipratimo išlaikymą ateities planavimo rėmuose. Deja, apie tai mažai galvojame. Ypač studentų tarpe tų minčių pasigendama. Jos ryškesnės pas vyresniuosius, bet jie ne tiek realiai sugeba padėtin įžvelgti; jų galvojimas dažnai jungiasi su svajone į kraštą grįžus tęsti iki šiol ten patirtą gyvenimą su visais jo vargais ir ypač patogumais.Kaip gi mes galime ruoštis, planuoti savo gyvenimą grįžimo rėmuose? Tam galimybių yra 

t--'—-daug. Studijas pradėdamas jaunuolis jau atlieka vieną planavimo žingsnį. Nuo pasirinktos studijų šakos dalinai priklauso ir grįžimo galimybės. Grįžim -> mintis dar labiau išryškė’r ■ dijas pabaigus; kai r-.-v-. rimui paruoštas jaunuoV0 crAasi jam siūlomus darbu0 .urėtų daug dėmesio s'"’ ’ ir tam, kaip jis pas’rin’-' ’ rbą galės pritaikyti tė’ nė’_. Ar įgyta patirtis turės • . ..ymo galimybių krašte,’•u. is mūsų lauks. Yra ir kitų tokių momentų jaunuolio gyvenime, kurie jam suteikia progos savo sprendimą atlikti ir grįžimo galimybių šviesoje. Ties vienu tokių čia norisi kiek plačiau sustoti.

Šias eilutes rašąs niekad ne
užmirš trumpo pokalbio prade
dant studijas su vienu amerikie
čiu studentu, šis, lyg norėdamas 
užakcentuoti amerikietiško gy
venimo struktūrą, tvirtino, kad 
Amerikoje netiek svarbu kiek 
žinai, kiek svarbu ką pažįsti. Šio 
tvirtinimo realumu ne vienas 
jau turėjome progos įsitikinti. Iš 
tikrųjų, ar nebūtų realu pa v. 
darbui pasamdyti iš 2 išsilavini
mu lygių jaunuolių tą, kurį pa
žįsti arba kurį bičiulis rekomen
davo. Labai aišku, kad asmeni
nis kontaktas, bičiuliški ryšiai 
nlačiai praveria duris ten, kur 
šiaip nei kojos į tarpdurį įspraus 
ti negalime. O kaip tik šioj kon
takto plotmėj lietuvis akademi
kas beveik nieko nepasiekė.Žinome, kad mūsų studentiškoji bendruomenė universitetuose labai rezervuotai ir izoliuotai laikosi. Tiesa, pasitaiko išimčių; tačiau dažnai tokie individai pasineša į kitą kraštutinumą — jie net bijo prisipažinti esą lietuviais, ir ką jau bekalbėti apie prabilimą lietuviškai universiteto ribose ar kitų svetimtaučių tarpe. Dauguma mūsų betgi vengiame amerikiečių kolegų, platesnių ryšių užmegzti nemokame ar nenorime. Ne šio rašinio tikslas aiškinti tokios izoliacijos priežastis. Norisi tik iškelti tų plačių galimybių praradimą dėl mūsų izoliacinio nusistatymo.Įsivaizduokime laikotarpį, kada Lietuva ban-lys ekonomiškai atsistatyti (nesvarbu ar tai būtų kokios federacijos rėmuose ar praeityje įprastose formose). Nė ra. abejonės, kad mums reikės daug kapitalo iš vakarų. O kaip jį galėsime gauti? Reikės vykti į Vašingtoną ir ten jo prašvti, derėtis. Labai galimas dalykas, kad mūsų diplomatai ir ekonomistai, kuriems šis uždavinys bus pavestas, bus studiia^ t m pačiam amerikiečiu v -•-■crsLete su dabar sutikt’5’ ' nerikiečiais, gal bus net t*5 ęačioi kia’sėj’sėdėję. t--j. ienas kito nepažįsta. ‘ ’ u. kad derybos būtų ■’ ’ ■ ” sklandesnės ir gal net ge- " r.ius rezultatus užtikrinančios (ar bent — minimaliniu atžvilgiu — lengviau pradedamos), jeigu jau universiteto suole būtų buvęs sudarytas kontaktas, pažintis. O visgi šiandieninė padėtis tuo atžvilgiu liūdna. Uni-. versitetuose lietuviai, studijuoją politiką, neturi platesnių kontaktų su savo kolegomis;. jų trūksta ir ekonomistams, biznio administraciją studijucjantiems.Neturime ir savų žmonių ameri- rydama didelę įtaką į individo kietiškųjų studentų organizaci- psichologiją. Iš vaiko gimsta jų tarpe, o apie dalyvavima va- jaunuolis — fizinės ir psichinės

progos įsitikinti, kai jis kartą iš
sikalbėjo su savo profesorium ir 
tas jam pradėjo pasakoti apie 
puikias 1936 metų vasarą praleis
tas dienas Nidoje). Užsieniečių 
turistų skaičiaus ryškus padidi
nimas būtinas tiek ekonominiais 
tiek propagandiniais - reklami
niais sumetimais. Ir šio uždavi
nio įvykdymą jau dabar galėtu
me pradėti. Užmegztos bičiulys
tės, pažintys daug ką reikš pa
sirenkant atostogų metu lankyti 
numatomas vietoves. Pagalvoki
me: jei mes šiandien parengtu
me maršrutą po Centrines Ame
rikos valstybes, ar nebandytume 
ten sustoti, kur žinome, kad mus 
trumpam priglaus studijų metų 
bičiulis? Juk jis ir geriausiai iš
aiškins bei nurodys dėmesio ver
tus reiškinius, padės kalbos sun
kumus nugalėti. Visi tokie smul
kūs, menki reiškiniai turės dide
lės įtakos.

Suminėta viena kita konkreti 
galimybė. Jų daug. Laikas tuo 
klausimu susirūpinti. Universi- tinai pasiteisinę ir, smulkių kas
tetą baigus galimybės plataus dieninių rūpestėlių genami, pa
mąsto kontaktą užmegzti kur likome tą dalyką užmarščiai bei

1 taikę “Lituanus” leidėjams
Lygindami mūsų ir JAV lie-|mo (kuriame atviras kelias kiek- 

tuvių studentų Veiklą, dažnai vienam!), yra dar du svarbūs ir 
prisimename studentijos negau-’net gal būt tiek pat reikšmingi 
sumą Kanadoje. Tuo lyg ir pa- dalykai — tai lėšų sukėlimo ir 
siteisiname. Kiek toks pasiteisi-1 pačio Lituanus platinimo rūpes- 
nimas yra tikslus nebandysiu čiai. Šių rūpesčių dalininkais tu- 
čia spręsti, bet aišku, kad tokiu ri būti kiekvienas emigracijoje
samprotavimu daroma neigiama 
įtaka bendrai studentiškai veik
lai. Sąmoningai ar nesąmonin
gai pradedame vis dažniau tą 
samprotavimą naudoti net ir to
kiais atvejais, kada tikrai galė
tume ką lengvai įvykdyti. Vie
nas iš tokių uždavinių ir seniai 
“pateisintų’* • reikalų yra propa
gavimas lietuviškųjų reikalų 
spausdintu žodžiu svetimtaučių 
tarpe. ;

Mes gėrimės JAV kolegų pa
stangomis pasirodančiu Litua- 
nus, gal būt vieninteliu žurnalu 
taip plačiai ir sistemingai infor
muojančiu anglų kalba apie Lie
tuvą. Gal būt, nevienas iš mūsų 
apsidžiaugė pirmą kartą jį išvy
dęs ir apgailestavo, kad mes 
esame neskaitlingi ir todėl ne
pajėgūs panašiam dadrbui. Ir su 
tuo samprotavimu viskas baigė
si. Atrodo, mes jaučiamės užtek-

Išsikepkite ir pasilaikykite sau!

| Sulaikykite slogos Į 
simptomus

i tik su 4 tabletėmis i

I Kam kęsti čiaudulio, kosulio, šalčio I 
| ar gerklės skausmus?,Tik 4 Dr. Chase |
■ Brand tabletes, paimtos pagal mūsų | 
J nurodymus, tu <
■ ri sulaikyti vi- 
I sus slogos 
| simptomus 24
■ valandų bėgy 
! arba pinigai
■ bus sugrąžinti.
112 tablečių — 59c. 40 tablečių — I 
| $1.49 sutaupo jums 48c. I

stot totą nnrtom m t* wwi
Or. Chase 
TABLETS

4 . ttl 0 <fS

i Spuogai pašalinami i 
i per 7 dienas Į 
J arba pinigai sugrąžinami. .
I 1. Nuplaukite su muilu ir vandeniu. ■ 
I 2. Nusausinkite, po to patrinkite su 1 
| Dr. Chase's Ointment atsargiai odą. | 
g 3. Palikite nakčiai ir rytą nuplaukit, g 
■ DR. CHASE'S OINTMENT I

i Dideli skausmai i 
(šaukiasi PARADOL<
I • Galvos skausmas Jei skauda, sku- * 

bioi pagelbės Pa- I 
RADOL. Jo moder-1 
ni formulė sudory- | 
ta iš keturių vais-| 
tų, pagelbsti net. 
kenčiant didelius" 
skausmus — are v- ■ 
tai ir efektingai. I 
Greitai pasijusite | 
skubiai romus.

| • Neuralgia
| • Pantų 
l skausmai
| • Ausų skausmas
! • Reumatiniai

• skausmai
I • Periodiniai
| skausmai
I DR. CHASE'S PARADOL

I 
I 
I 

| VELTUI! Jei norite išbandyti keleto > 
| Dr. Chase's gaminių, prisiųskite savo I 
. pavardę ir adreso su 25c /pašto ir Į
■ pasiuntimo išlaidoms/, sekančiu ad- ■ 
I resu: Deportnjent NCP, The Or. A. _ 
| W. Chase Medicine Co. Ltd., Oak- ■
■ ville, Ont. I
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kas sumažės. Būtų gera, kad studentiškos vadovybės realiai į šį klausimą pažiūrėtų; jaunimui konkrečių pokalbių formoje turi būti išryškintos tokių asmeninių kontaktų teigiamos ir neigiamos savybės. Kartą paveikus, mūsų jaunimas jau pats mokės atlikti tolimesnius pažinčių užmezgimo aspektus. Svarbiausia, kad jis sugebėtų įžvelgti prasmingumą lietuviškumo fone tokius kontaktus sudarant. <
Saulius Rimkaitis.

JAV liet, studentijai. Atmetus atskiro panašaus leidinio leidimo mintį, kyla klausimas ar mes tikrai negalime kuo nors prisidėti prie Lituanus leidimo? Ar tikrai mes tokie beiėgiai,’ kokiais pasirodėme iki šiol šiame reikale?Atydžiau panagrinėję šį reikalą, sutiksime, kad yra daug galimybių ir būdų prisidėti prie Lituanus gyvavimo ir tobulėjimo. Be medžiagos žurnalui paruošimo ir žurnale bendradarbiavi-
Bręstančio jaunimo problemaDaug buvo kalbėta ir rašyta išlaisvinti save iš tėvų įtakos. • « •» • ' V . • , —— . • .. • . • V • 1 j “šiuo klausimu. Daug aštrių pasisakymų tiek jaunimo, tiek mūsų vyresnės .kartos teko matyti spaudoje, bet ar tikrai jau taip yra? Argi mes nebegalime suprasti vieni kitų, — tėvai vaikų, — vaikai tėvų? Argi mes esame taip toli vieni nuo kitų nutolę, kad šis reiškinys, kuris pasireiškia bebręstančiame jaunuolyje, yra toks svetimas ir nesuprantamas? Nenorėčiau teigti, kad šitaip yra. Yra tam tikras laikotarpis jauno žmogaus gyvenime, kuris nėra naujas, bet ėjęs kartu su pačia žmonijos egzistencija, kurį mes esame visi išgyvenę. Kada jaunas žmogus, teisingiau tariant — vaikas, pasijunta peraugęs savo vaikišką pasaulį, bet nepakankamai dar subrendęs pasijusti savistoviu. Jis pasireiškia gana keistoka vaiko - jaunuolio psichologine laikysena ir todėl kartais sunkiai suprantamas. Jis pradeda vystytis iš vaiko į jaunuolį. Manyčiau todėl šitas laikotarpis yra vertas ypatingo dėmesio.Tame laikotarpyje žmoguje vyksta didelė fizinė kaita, da-

dovybėse jau kalbos nėra. Tiesa, vienoje kitoje kolegijoje pasitaiko, kad kolega ar kolegė išrenkami smulkesnio pobūdžio pareigomis; dažniausiai tai būna mažose mergaičių kolegijose, kur kasdieninis kontaktas neišvengiamas ir amerikietės turi progos pajusti mūsų kolegių subrendimą ir prasmingumą joms tokias pareigas patikėti. Iš mūsų pačių veržlumo ir iniciatyvos tikėtis būtų lyg perdaug ko reikalauti.Kitas atvejis. Atsikurianti Lietuva bus veikiama įvairaus plauko ir visokiausių tikslų siekiančių firmų, kurios norės mūsų tėvynėje įsteigti savo atstovybes ir tuo būdu plėsti pramonę ar prekybą. Ir, turbūt, nebūtų labai smarkiai prasilenkta su realybe, jeigu šiandien bandysime tvirtinti, kad daugumoje tokios vietos atiteks užsieniečiams. Mes permažai kontakto turime, permažai dinamikos parodome, kad tokioms pareigoms būtume pakviesti. O juk daug prasmingiau ir kraštui vertingiau būtų, jei kokios garsios benzino ar žibalo firmos atstovu būtų lietuvis. Tam atsiekti jau šiandiena reikia kontakto, bičiulysčių. O jų universiįeto suole lengviausiai atsiekiama; tik nereikia vengti.Trečia iliustracinė galimybė.Nors mūsų šalis ir maža, ta-

Esmėje jis stengiasi išsivaduoti pats iš savęs.ir todėl nesąmoningai ir netiesioginiai sukyla prieš save ir savo sąžinę. Jam ątrodo, kad jis nebegali priimti tos gyvenimo normos, kurios tėvai reikalauja, nes jos priėmimas pažymėtų jo nesubrendimą. Todėl jaunuolis psichologiniai išeina iš šeimos ir ieško atramos už jos ribų. Jam būtinai yra reikalingas atramos taškas. Atmesdamas jį šeimoje jis suranda jį aplinkumoje, ypač drauguose. Klaidingai yra manoma, kad šiame Laikotarpyje jąuųųplis yra labai individualus ir neprisitaikąs. Iš tikrųjų jis prisitaiko, bet. prisitai ko ne pagal tėvų normas, bet prisitaiko toms normoms, kurias pateikia kiti — ypač draugai, nes ką kiti daro yra gera ir teisinga.Šitai gali būti pačiu svarbiausiu momentu jaunuolio gyvenime. Jis atsiranda draugų tarpe, kurie yra kitokios kultūros ir dvasios. Čia įvyksta dvilypė trauka. Iš vienos pusės jis jaučiasi pririštas prie savo tautos kamieno savo prigimtimi ir savo tėvų įtaka, iš kitos pusės jis jaučia, kad jeigu jis nepritaps prie aplinkumos ir savo draugų jis bus atmestas ir tuo pačiu savotiškai nubaustas. Kadangi šiame | laikotarpyje jaunuolis sukyla pats prieš save, tėvus ir visa, kas surišta su jais, — jis pasisavina draugų kalbą, jų elgseną ir gyvenimo būdą. Jis pasisavina visa tai,, nes tai duoda jam saugumo jausmą, nes šitoks gyvenimo būdas ir gyvenimo išreiškimas yra atspindys išorinės aplinkumos reikalavimų.Tai yra vienas iš pačių esminių žingsnių, kada jaunuolis pradeda įeiti į socialinį gyvenimą. Visa tai yra normalu ir visa tai turi įvykti nesvarbu kokioje situacijoje rastųsi jaunasis žmogus. Šiame laikotarpyje psichologiškai jis turi išeiti už šeimos ribų. Ir jeigu šeimoje randasi ziugaym jo pasumejmiu savi- perdidelis autoritetas ir jeigu ši i kaip subrendusiu individu. kuri verčia jį ieškoti savo

savybės kinta. Jis veržiasi tiek į fizinį, tiek į psichologinį subrendimą. Šita jėga, kuri įgalina ir stumia jaunuolį į didesnį dvasinį ir fizinį subrendimą,’ pasireiškia jaunuolio savęs išstatyme į naujas, jo dar neišgyventas situacijas, kurios reikalauja daugiau jėgų ir savarankiškumo. Jis nori jas išgyventi ir įimti į save, kaipo pačio savęs dalį — pažinimo būdu.Galbūt jis nėra dar pakankamai nepriklausomas ir visa šita pasidaro labai gąsdinantis reiškinys. Negalėdamas šito išspręsti savyje jis ieško pagalbos tėvuose, bet kartu atmeta viską, kas jį darytų priklausomu nuo tėvų. Kas jį darytų nesavistoviu ir žlugdytų jo pasitikėjimą savi- j mi Jis jaučiasi turįs pareikšti protestą prieš šitą vaikišką prisirišimą prie tėvų ir tėvų autoriteto. Esmėje jis nesąmoningai sukyla pats prieš save. Bet visa tai įgauna kitokią formą, nes jaunuolis, nenorėdamas atpažinti savo paties silpnumo, pasirenka tuos individus, kurie yra dalis jo “nesėkmės” — savo tėvus ir visa, kas yra surišta su jais. Čia kyla konfliktas. Jaunuoliui atrodo, kad tėvai jo nesupranta, kad neleidžia jam būti tuo, kuo jis jaučiasi esąs — pakankamai subrendęs individas. Jam atrodo, kad jis turi atsipalaiduoti,

gyvenąs lietuvis studentas ir, 
savaime suprantama, mūsų stu
dentija Kanadoje. (Žodį turi 
vartoju ta prasme, jei studentas 
prisipažįsta esąs lietuvis ir ran
da reikalo bendrauti su lietuviš
kąja studentija,' turi žinoti, kad 
lietuviškųjų reikalų propagavi
mas svetimtaučių tarpe yra vie
nas iš pagrindinių studentiško
sios veiklos dalykų. Kitaip nega
lima būtų pilnai pateisinti stu
dentiškosios veiklos. Šiuo atve
ju, Lituanus yra vienas iš tin
kamiausių propagavimo būdų).Spaudoje paskutiniu metu pasirodė Lituanus leidėjų prašymas, apeliuojantis į lietuviškąją visuomenę finansinės paramos reikalu. Kanadoje tuo klausimu kol kas tylima ,lyg tai būtų ne visus, bet tik JAV studentus liečiąs prašymas. Yra tapusi lyg ir taisyklė, kad visuomet apstu pasiūlymų, ginčų ir kritikos, bet kada iškyla parėmimas to visko, finansiškai, užviešpatauja tyla, kurti tyla, nutraukianti staiga nesibaigiamus ginčus ir dažnai ribų nežinančią kritiką. Ši tyla labai retai baigiasi pozityviu pritarimu, o dažniausiai aimanomis bei pasiteisinimais. Mūsų atveju turėtume šią tylą užbaigti pozityviu išėjimu, su aktyvia 
akcija į mūsų visuomenę kreipimusi į organizacijas tiesiogiai ir per spaudą, rengimu vakarų bei kitokiais būdais keliant lėšas Lituanus leidimui. Gal būt patogiausias laikas vakarų ruošimui būtų pavasaris, vos pasibaigus egzaminams. Žinoma, mes taupome jėgas ir laiką vakarų ruošimui studentų šalpai, bet šis klausimas yra ne mažiau svarbus. . . ;Lituanus platinimas yra tiek pat svarbus, kiek ir jo išleidimas. Jo sukrovimas kur nors sandėlyje nepateisintų įdėtojo idealistų darbo jį išleidžiant, o išplatinimas vien tiktai lietuviškoje visuomenėje būtų nukrypimas nuo tikrojo tikslo — informuoti svetimtaučius. Pagal Lituanus leidėjų pranešimus, vos keletas žurnalo egzempliorių pasiekia Kanadą. Gal būt ne vienas iš mūsų nustebs — kodėl vos keliolika, o jaę. keli šimtai?' Žinoma, Lituanus' administraci j a pasiųstų ir šimtus, jei turėtų adresų. Iki šiol neatsirado kas pagelbėtų tame nesudėtingame adresų parūpinimo darbe. O juk netiesiogiai tuo pačiu būtų suteikiama tam tikras moralinis atpildas ir lyg. padrąsinimas tęsti pradėtąjį darbą.Adresų telkimo akcijoje gali dalyvauti kiekvienas studentas, nes juk dauguma pažįsta arba žino platesnio akiračio bei plačiau besidominčius profesorius, visuomenininkus, politikus ar net ir universitetuose veikiančių klubų vadovus bei studentus. Lituanus padėtų jiems pažinti Lietuvą ir lietuvius. Tai padėtų laimėti ne vieną mūsų reikalų užtarėją. Tikriausia, nė viena Kanados un-to skaitykla negauna Lituanus, kada kitų tautybių leidiniai yra reguliariai prisiunčiami. Neatsisakytų Lituanus priimti ir miestų prie bibliotekų skaityklos, tik reikia joms pasiųsti. Toks adresų surinkimas ir patiekimas Lituanus leidėjams (916 -Wiloughby Ave., Brooklyn 21,’N.Y., USA) nereikalauja daug darbo — vienkartinis, bet svarbus ir didelė pagalba žurnalo leidėjams, o tuo pačiu ir mūsų tautai.Mieli Kolegos’ Tenebūnie šis JAV kolegų prašymas Kanados liet, studentų atsakytas tyla! Į talką Lituanus leidėjams!

B. Vaškelis.

i

Maker tf Canada'j finest Shirts

Jau daugiau 50 metų John Forsyth Limited 
specialistai dirbo augiausios rūiies 

iJeiginius marškinius. Pirkdami šios firmos 
gamintus baltinius juose rasite rošytg 

garantijų apie jų kokybę ir rū’L busite 
patenkinti kiekvienais Forsyth marškiniais, 

kuriuos tik pirksite.

paties nepriklausomumo bus pa
laužta tėvų autoriteto, tada jau
nuolis gali grįžti į save, į savo 
pirmykštį vaikiškumą, kuris ga
li turėti didelių neigiamų pasek
mių tolimesniam jo vystymui
si. Nenorėčiau teigti, kad vaikas 
nėra reikalingas moralinės, tėvų 
paramos. Ji yra būtina šiame lai
kotarpyje. Nors jaunuolis ir prie 
šinasi, nors jis apkaltina tėvus, 
bet esminiai psichologiniai ryšiai 
nenutrūksta. Jeigu iki šio lai
kotarpio vaikas buvo sąmonin
gai auklėjamas savo tautos dva
sioje, šis keitimosi laikotarpis 
neturės esminės reikšmės jau.- 
nuolio pažiūroms’. Ir nors jau
nuolis gali įleisti šaknis į aplin
ką, kurioje jis randasi, nes ki
taip būtų išbloškimas jo iš pa
ties gyvenimo, esminiai jis pasi
liks prųe savo tautos kamieno. 
Mes turime sutikti, kad tai gali 
iššaukti kaikuriuose individuo
se psichologinį dvilypiškumą, — 
kada individas nebegali surasti 
atramos taško. Jis gali nebepri- 
tapti prie savo etninės grupės, 
nei prie aplinkumos. Tai galėtų 
sutrugdyti io dvasinį plėtojimą
si ir net pakeisti jo vertybių su
pratimą. čia ne tiek tėvai, kiek

mūsų visuomenė turėtų sudary
ti visas galimas sąlygas jo dvasi
niam pasireiškimui. Nes yra ga
na skaudus reiškinys, kai žmo
gus pasijunta bestovįs tarp dvie
jų vartų — kultūrų ir nei į vie
ną iš jų nebeturįs nei jėgos, nei 
noro įleisti šaknis. Bet tai būtų 
kitas klausimas, į kurį mes tu
rėtume pažiūrėti iš tautos ir in
divido taško.

Svarbiausia mes neturime pa
miršti, kad šitas jaunuolio kei
timosi laikotarpis yra emocijų 
laikotarpis, kad šiame laikotar
pyje daugiau ar mažiau formuo
jasi jo pažiūra į gyvenimą. Tė
vai vieni nieko-neįstengs pada
ryti. Visuomenė daug.

Duokime jiems progos, duoki
me jiems erdvės, kad jie galėtų 
pasireikšti konstruktyviai. To 
negalima išvengti, jeigu norima 
išugdyti sveiką žmogų. Jaunuo
lis reikalingas paramos, padrą
sinimo ir įtakos, bet virš visko— 
laiko, kad galėtų susiformuoti 
ir sukristalizuoti savo galutinį 
charakterį. Kazys. M.

- - APŽV
— Liet, jaunimas ruošiasi Jau

nimo Kongresui Čikagoje birže
lio 29-30 d. Sausio 26 d. Čikago
je išrinktos įvairios komisijos 
rūpintis kongreso pravedimu.

Į Rengimo komitetą išrinkti: 
pirm. Adomas Mickevičius, Jur
gis Štuopis ir Ramojus Vaitis; į 
Programos komisiją: Juozas 
Kregždys (Liet. Studentų S-gos 
Čikagos sk. pirm.), Jurgis Štuo
pis (stud, at-kų), Ramojus Vai
tis (stud, santariečių), Adomas 
Mickevičius (skautų), Raimun
das Misauskas (studentiškos 
spaudos) ir Algirdas Antanaitis 
(stud, varpininkų). Programoje 
numatytos dvi bendros paskai
tos su diskusijomis ir eilė pa
skaitų atskirose sekcijose — 
spaudos bei literatūros, sporto ir 
griežtųjų mokslų;

Į spaudos komisiją išrinkti R. 
Misauskas, R. Vėžys, A. Anta
naitis, G. Gedvilą, E. Šulaitis ir 
V. Kleiza.— Vasario 8 d. šv. Jono Kr. parapijos salėje įvyko Toronto liet, studentų .initium semestri. Programoje kun. dr. Gaidamavičiaus paskaita, vaišės, šokiai ir žaidimai.— Sausio 26-27 d. Toronto akademikai skaiitai-ės ir vyr. skautės bei skautai vyčiai susirinko žiemos stovyklon, Flasherton, Ont. Stovyklą organizavo ir pravedė G. Šernas. Programa buvo gana įvairi. Atskiri būreliai turėjo savo sueigas bei pasitarimus, o laužas, iškyla į kalnus, slidinėjimas, rogutės, šokiai bei filmos suartino visus stovyklautojus.— Kalėdų švenčių atostogų metu JAV studentai susibūrė daugelyje žiemos stovyklų: ateitininkai prie Čikagos ir Phila- delphijos; stud, akademikai Mi- chigane ir santariečiai Michiga- ne ir New Hampshire.— Akademikai E. Vilkas, G. Prialgauskaitė ir V. Černius sudaro naująją Mūsų Vyties redakciją. A. Avižienis ir G. Vėžys rūpinasi techniškais reikalais.— Kęstutis Šalkauskis sausio

ALGA - -
9 d. Toronto un-te tarptautinia
me studentų atstovų susirinkime ; 
atstovavo lietuvius studentus.

— Vasario 15 d. Toronto un-te 
įvyks lietuvių, latvių, estų, uk
rainiečių, lenkų ir vengrų stu
dentų šokių vakaras su progra
ma, kurio pelnas bus paskirtas ' 
Vengrijos studentams sušelpti. 
Programoje dalyvaus Verikaičio 
kvartetas.

— Gytis šernas sausio 19 d. 
KLB Kr. Tarybos I-je sesijoje iš
rinktas į Kanados LB Krašto 
Valdybą.

— Gražina Ročytė Newman 
klube Toronto un-te vaidina po
nios Pettis rolę C. Kummerio ■ 
komedijoje.

— Justas Kibirkštis tarnybos ' 
reikalais kuriam laikui iš Mont- 
realio persikėlė į Niujorką.

— Sausio 19 d. Montrealyje 
įvyko Liet. Akademinio Sambū
rio vakaras su įdomia programa.

— Vasaris Bersenas pakvies
tas į Toronto un-to garbės korpo
raciją (Theta Delta Chi Frater
nity).

— Vasario 4 d. Čikagoje įvyko 
Studentų Santaros sąskrydis. 
Kalbėjo A Gureckas (New 
York), K. Ostrauskas (Philadel
phia) ir R. Mieželis. Sąskrydžio 
metu įvyko paroda pavadinta 
“Santara paveiksluose”.

— Vasario 21 d. 7.30 vai. vak. 
šaukiama Toronto skautų aka- 
demikų-kių sueiga 49 Oakmount 
Road.

— Akademikų skautų korp. 
Vytis Toronte 1957 metams iš
rinko naują vadovybę: G. Šernąs 
ir V. Abromaitis.

— K. Matkevičius, pernai bai
gęs inžinerijos studijas Toronto 
un-te, persikėlė dirbti i Čikagą.— Australijos lietuvių studentų sąjungos pirmasis suvažiavimas vyko Sydney mieste. Visuose parengimuose dalyvavo apie 50 studentų. Suvažiavimą atidarė Z. Budrikis. Nutarta kasmet ruošti studentų suvažiavimus, pagyvinti ryšius su kitur gyvenančiais lietuviais studentais ir kt.

B.R.P.

Ant Kanados vieno cento monetos antrosios pusės 
iškalta klevo šakelė su dviem lapais.

Klevo lapas yra susijęs su kanadiska tradicija ir 
istorija. Klevo lapas yra Kanados tautinė emb
lema.

♦ •

Pirmieji ateiviai šioje žemėje, dažnai nesulaukda
mi mėnesių mėnesius maisto siuntų iš Europos, 
būdavo priversti ieškoti maisto vietoje. Tik iš in
dėnų jie sužinojo, kaip iš klevų gauti sulos, kuri 
tais laikais atstojo cukrų. Iš sulos verdant ją puo
duose virš! ugnies išgaunamas syrupas.

Klevas visuomet puikus medis. Ypatingai pasi
daro gražus rudenį, kai jo žali lapai tampa įvairių 
spalvų; nuo ryškiai raudonų iki šviesių auksinių, 
kol pagaliau iš lapų pasidaro spalvotas kilimas 
ant žemės.

Klevo lapas įsišaknijo mūsų istorijoje ir šiandien 
jis yra virtęs viso, kas kanadiška, simboliu.

the yiouse of Seagram
(Distillers of fine whisky strut 1857)
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JOINT REALTY LTD.
899 BLOOR ST. W. - TEL. LE. 4-6381

Turime daug įvairiose vietose nainų pasirinkimui 
tik kreipkitės ir gausite pilnas informacijas 

Tvarkome visus morgičių reikalus.

SPORTININKAI Iš LIETUVOS SPORTAS

A. MORKIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

priklausąs Toronto Real Estate Board & National Assoc, of Roa! Estate Boards. 
1077 BLOOR ST. W. — TELEF. LE. 4-8450

PARŪPINA PASKOLAS TIK 6%. Geriausiai sutvarko morgi-

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

W A L L Y ’ S G A R A G E “
5 Robert St, Toronto

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

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

“Mūsų Pastogės” korespon
dentas “MP” Nr. 51-52 tarp kit
ko rašo:

Esu rašęs, kad įvairiomis pro
gomis susitikau su lietuviais 
sportininkais, atvykusiais Sov. 
Sąjungos rinktinės sudėtyje į 
pasaulinę olimpiadą Melbuman. 
Žadėjau patiekti įdomesnių tų 
pasikalbėjimų ištraukų. Patie
kiu tai, ką gali visi skaityti.

Be šių septynių lietuvių į olim 
piadą turėjo atvykti dar krepši
nio komandos treneris Vyt. Ku
lakauskas, Sov. Sąjungos ir Eu
ropos sunkaus svorio bokso čem
pionas A. Šocikas ir 2 lengvaat- 
letai, kurių pavardžių nebepri
simenu. Pasiteiravęs, kodėl ne
atvyko mano senas pažįstamas, 
Vyt. Kulakauskas, kuris buvo 
vienas pirmųjų, mano krepšinio 
mokytojų, pokalbio dalyvis at
sakė:- *

— Prieš išvažiuojant jį pakei
tė KįtiL__

Veik visi Iii 
tos tėvynės ro<

, ■■ —i i...... 11...................    , ■

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

J. STANIONIS,
' narys Radio Electronic Technicions Association.
115 MONTROSE AVE. ' TELEF. LE. 1-5142

Jūsų naujojo krašto balsas

DIENRAŠTYJE

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 pasirinktą kraštą 
žmonių mintis ir geriau supranta jų charakterį.

Jų palikuonys ir dabar džiaugiasi tebeskaitydomi šį 
laikraštį, >kuris išaugo kartu su Kanada.

KANADOS TAUTINIS LAIKRAŠTIS

Dabar geriausias laikas investuoti į 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

U ..
etuviai is paverg- 
glligyvą susidomė

jimą mūsų gyV^himu. Bet, kaip 
sakoma, nors žemė dreba, turi 
būti... tvarka... sporto stovyk
loje. Taigi, jei kuris šios stovyk
los sportininkų ilgiau užsiplepė
davo su Vakarų pasaulio žmo
gum, tuoj pro jo nugarą pra
šliauždavo “šešėlis”, kuriam už
tekdavo pasižiūrėti į sportinin
ką, kai šis tardavo:

— Man jau reikia eiti prie sa
vųjų . Atsiprašau...

Vieną popietę, Rusijos krepši
nio rinktinei baigus rungtynes, 
beveik visi žaidėjai pasiliko pa
sižiūrėti kitų valstybių susitiki
mo. Jų tarpe buvo ir visi lietu
viai, kurie, lyg tyčia, sėdėjo kiek 
atokiau. Su rusais žaidėjais sė
dėjo ir jų treneris, gerokai žils
telėjęs vyras, kuris jau per 20 
metų yra Maskvos “Dinamo” ir 
visos Rusijos pirmasis krepšinio 
treneris. Jis Lietuvą pažįsta dar 
iš 1941 metų, ir gerai prisimena 
Lietuvos rinktinės krepšininkus, 
kurių rado ir Australijoje.

Priėjęs prie jo, kiek įstengda
mas rusiškai, paaiškinau, kad 
esu vietinės ir Amerikos lietuvių 
spaudos atstovas ir paprašiau 
leisti sporto klausimais pasišne
kėti 'su jo rinktinės lietuviais 
sportininkais. Treneris, ilgai ne
galvojęs, sutiko. Ir taip .nesivar
žant “šešėlių”, galėjom -ilgiau 
pasišnekėti; Žinoma, šis mūsų 
pokalbis lietė tik grynai sporti
nius reikalus. Pasikalbėjome 
apie sportinę veiklą Lietuvoje, 
apie jų rinktinės gastroles po Eu
ropą, Kiniją ir Pietų Ameriką. 
Papasakojau jiems apie sportinę 
veiklą Australijoje ir Amerikoj: 
Jie viskuo domėjosi, klausinėjo.

— Ar sportas Lietuvoj dabar 
populiarus? — paklausiau.
' — Taip. Jaunimas labai ver

žiasi į mokslą, o tuo pačiu ir 
daug sportuoja. Sportininkų gau 
su visose šakose — miestuose ir 
kaimuose. Dabar Kauno Kultū
ros rūmuose. įrengtas plaukimo 
baseinas. Tiesa, jis nėra didelis, 
bet pakanka.

Čia pasiteiravau apie senus, 
kadaise garsėjusius sportinin
kus: Leščinską ir Šačkų.

— Taip, jie dabar Lietuvoj. Ne 
seniai grįžo ... Leščinskas dar 
buvo bandęs žaisti krepšinį, bet 
jau per senas. Mokytojauja pro
vincijoj.

Kita proga buvau paklaustas, 
kaip čia įsikūrę lietuviai. Atsa
kiau, kad daugelis turi namus, 
automobilius, gyvena sočiai...

— Gyvenkite — juk esame tie 
patys broliai. Tik laimingesnio 
likimo dėka įsikūrėte ir gyvena
te geriau...

Čia jis pridūrė, kad Pietų

Amerikoje lietuviai gyvena ne- 
taip gerai, kaip Australijoje.

Kiekviena proga, kada tik te
ko kalbėtis su lietuviais, tik da
bar atvykusiais iš brangios tėvy
nės ir vėl grįžtančiais į ją, jaus
davau kažkokį neišsakomą jiems 
artimumą ir malonumą su jais 
pasikeisti žodžiais ir mintimis.

Visi olimpiniuose žaidimuose 
dalyvavę lietuviai sportininkai 
yra palikę Lietuvoje artimų šei
mos narių, todėl, pasibaigus olim 
piadai, jų noras buvo kuo grei
čiau grįžti pas savuosius .

Koncerte nedalyvavo
Gruodžio 2 d. Melburno Lietu

vių Dainos Mylėtojų Sambūris, 
vadovaujamas A. Čelnos, suruo
šė koncertą, į kurį buvo kviesti 
olimpinių žaidimų dalyviai lie
tuviai. Deja, jie koncertan nebu
vo išleisti.

Dar prieš koncertą, kalbantis 
su lietuviais sportininkais, girdė 
jau jų didelį norą jame daly
vauti, bet jau tada jie abejojo, 
ar begalės-į koncertą atvykti. 
Taip ir atsitiko. Manoma, kad 
svarbiausia priežastis, kodėl jie 
nebuvo išleisti, yra ta, kad jų 
politiniai vadovai, nors treneris 
rusas buvo irgi kviestas, bus pa
būgę prieš komunistinės propa
gandos ir nenorėjo, kad lietuviai 
iš už geležinės uždangos, šitokio
se aplinkybėse susidurtų su lais
vajame pasaulyje gyvenančiais 
tautiečiais. A. Laukaitis (M.P.)

SPORTAS PASAULYLJE
Buv. Lietuvos futbolo rinkti

nės treneris austras Hahn, pasi
traukęs iš Norvegijos vienuoli
kės trenerio pareigų, dabar va
dovauja Miuncheno Bayern fut
bolo klubui.

Tarptautinėe ledo rutulio1 ly-‘ 
goję greičiausiai pirmoji vieta 
teks Detroito ar Montrealio klu
bui. Torontas buvo priverstas 
šauktis į pagalbą veteraną Ted 
Kennedy, kuris 16 mėnesių bu
vo pasitraukęs iš aktyvaus spor
tinio gyvenimo.

Į JAV atvykę Vengrijos spor
tininkai, nenorėję grįžti į savo 
pavergtą tėvynę iš olimpinių žai 
dimų, pamažu įsijungia į vietos 
sportini gyvenimą. Tačiau du jų 
nusprendė grįžti .atgal į Vengri
ją, kadangi vieno yra pasilikęs 
pagalbos reikalingas senas tėvas, 
o antrojo žmona laukianti kū 
dikio.

Pasaulio ledo rutulio pirmeny
bėse Maskvoje nei JAV nei Ka-_ 
nada nebedalyvaus. Bendrai, da
lyvių skaičius yra mažas. Tai 
daugiausiai atstovai Sov. Sąjun
gos satelitų. _

Naujasis pasaulio sunkaus svo
rio bekso meisteris Patterson la
bai norėtų susitikti ringe su pa
sitraukusiu R. Marciano, tačiau 
pastarajam, ndturint jokių fi
nansinių sunkumų. tas yra visiš
kai neaktualu, juo labiau, kad 
jis žmonos prašomas “pats pa
kabino ant vinies’’ bokso piršti
nes. .

Lietuvių kilmės sunkiasvoris 
boksininkas K. Norkus, po ilges
nės pertrakos vėl grižo i ringą.

K. B.

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.

Perkant ar parduodant betkokią nekilnojamų nuosavybę, paskambin
kite į šią lietuviams gerai žinomą firmą. Sukeliami morgiČiai bei 
sudaromos paskolos labai mažu procentu. Turime didelį pasirinkimų 
namų, biznių, formų, sklypų ir tt. visuose Toronto rajonuose.

$1.700 įmokėti, 8 kambarių mūrinis 
namas, išilginis planas, 2 virtuvės, 
alyva šildomas, dvigubos garažas, 
randasi Euclid - Bloor rajone.

$3.700 įmokėti, 9 kambarių, atskiros 
mūrinis nomos, kvadratinis plūdos, 
2 virtuvės, 2 vonios, vandeniu aly
va šildomos, garažas, Pacific Avė. 
- Bloor rajone.

$4.000 įmokėti, 10 kambarių, atski
ras, mūrinis namas, kvadratinis 
planas, 2 mod. virtuvės, vandeniu 
šildomos, dideli kambariai, labai 
skubus pardavimas, viena skola 
10-čiai metų, randasi Parkdale ra
jone.

$5.000 įmokėti, 7J4 kambarių, at
skiras raupių plytų namas, kvad
ratinis planas, 2 mod. virtuvės, 
vandeniu alyva šildomas, garažas 
su privačiu juažidvimu, randasi 
Jane - Bloor rajone.

$5.700 įmokėti, 9 kambarių, atski
ros mūrinis namas, kvadratinis 
plonas, 3 virtuvės, vandeniu olyvo 
šildomos, Havelock - Bloor rajone. 

$6.000 įmokėti, 9 kambarių per du 
ougštus, atskiras mūrinis nomos, 
kvadratinis plonos, 2 virtuvės, van
deniu olyvo šildom., garažas, Sun
nyside - Roncesvalles rajone.

$8.000 įmokėti, 14 kambarių atski
ras mūrinis namas, kvadratinis 
plonos, 3 virtuvės, 3 vonios, van
deniu šildomas, garažas su priva
čiu įvažiavimu, turi būti parduo
tos, Ookmount Rd. - Bloor.

$4.500 įmokėti, 10 did. kambarių, 
mūrinis namas, vandeniu apšildo
mas, 2 modern, virtuvės, vienas at
viras morgičius 10-čiai metų, Park- 
dale rajone.

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

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

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

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

t

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

P. Karteris B. Sakalauskas
LL 1-2471 erto

VAISTAI LIETUVON!
ISGKLIOKITE GYVYBES. PASIŲSKITE SAVO .

GIMINĖMS IR DRAUGAMS VAISTŲ.
pasėmus .

.'W-- veltui. ■
; WAI TMAM’ę ‘nHL I RIMU O DEPENDABLE DRUG STORE

Lietuvių Namus)
\ ; Telefonas LE. 6-2139 / E: .•

ŽUKLAVIMO
ir įvairius kitus 

SPORTO REIKMENIS 
su atitinkamomis nuolaidomis 

gausite tik .

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

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
PARDUODU IR STATAU NAUJAS KROSNIS, 

OILBURNERIUS IR GAZBURNERIUS.
Duoda 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. 4-8123
ANT. JUOZAPAITIS.

—————I_

1956 m. Pabaltiečių Sporto 
Federacija laimėtojo neskelbs 
Pabaltiečių Sporto Federacijos 

pagrindinis tikslas yra stiprinti 
vienybę, ugdyti tikrąjį sportiš
kumą ir gražų tarpusavio bend
radarbiavimą Pabaltijo tautų 
sportininkų tarpe. To tikslo sie
kiant bet kokiose varžybose lai
mėjimas ar pralaimėjimas būtų 
lyg antraeilės svarbos reikalas.

1956 m. Pabaltiečių futbolo tur 
nyrąs dėl iš anksto nenumatytų 
tikslių žaidynių taisyklių nedavė 
aiškaus laimėtojo. Sužaista: lat
viai - estai 0:2, latviai - lietuviai 
1:3, estai - lietuviai 1:1.

Atsižvelgiant į augščiaū minė
tus organizacijos tikslus Ir ne
sant aiškaus laimėtojo, Pabaltie
čių Sporto Federacija neskelbia 
1956 m. Kanados pabaltiečių fut
bolo meisterio.

Pabalt. Sporto Federacija.
Vytietės laimi

Praėjusį sekmadienį Vyčio 
krep’šininkės CYO pirmenybių 
grupės baigminiuose žaidimuose 
antrą kartą nugalėjo tas pačias 
priešininkes ir tapo savo grupes 
nugalėtojomis. Po šių laimėji
mų vytietės sekančias rungtynes 
žais su kitos grupės nugalėtojo
mis dėl CYO Senior klasės čem- 
pijonato. Nors sekantis prieši
ninkas bus žymiai stipresnis, bet 
reikia tikėtis, kad vytietės, pir
menybių metu nepralaimėjusios 
nei vienų rungtynių, • bus lygia
vertis priešininkas.

Šias paskutiniąsias rungtynes 
vytietės laimėjo pasekme 37:27. 
Rungtynių pradžia priklausė mū 
siškėms, kurios Balsytės ir bent 
keliais Kriaučiūnaitės metimais 
veda žaidimą 6 taškų skirtumu. 
Atsigavęs nuo pirmųjų antpuo
lių, priešas pamažu pradeda ly
ginti ir iki pirmojo kėlinio galo 
pasiveja ir net persveria savo 
naudai. Antram puslaiky vytie
tės susikaupia ir atkakliai kovo
damos vėl išlygina žaidimą. Dė
ka tolimų, bet tikslių A. Biškevi- 
čienės metimų, pasiekiamas de
šimties taškų skirtumas. Jis išlai
komas iki žaidimo galo.

Žaisdamos šioje lygoje vytie
tės yra padariusios žymią pažan
gą ir jei prie savo atkaklumo 
pridėtų daugiau technikos, bū
tų puikus vienetas. Šiose rung
tynėse žaidė: Balsytė 9, Kriau- 
čiūnaitė 7, Kasperavičiūtė 3, Biš- 
kevičienė 13, O. Žėkaitė 5, Bilkš- 
tytė. A. S.
Pirmasis .’’Vyčio” garbės narys

Sporto klubas Vytis per aštuo
nis gyvavimo metus įsigijo daug 
draugų. Klubas turi virš 100 na
rių, apie 20 narių rėmėjų. Svar
biausia turi pirmąjį garbės narį.

Remiantis klubo statutu 1956 
m-, valdybos buvo pristatyta vi
suotiniam klubo narių susirinki
mui patvirtinti ir kviesti mūsų 
klubo narį rėmėją J. Strazdą — 

.garbė snariu. Visuotinis susirin
kimas valdybos žygį užgyrė.

Klubas sveikina p. J. Straz
dą ir džiaugiasi turėdamas jį pir 
muoju garbės nariu. J. Strazdas 
rėmė ir remia mūsų klubą ne 
vien tik materialiai. Jis daug įde
da pastangų iškovoti paramos, 
užtarimo bei lengvatų visose in
stitucijose bei organizacijose, 
kuriose jis turi svarų žodį. Tai 
yra didelis dalykas lietuviškam 
išeivijos sportui. To fakto aki
vaizdoj galim užtikrinti, jei mes 
gerai ir išmintingai tvarkysim 
savo klubą, jis išaugs iš buvusių 
organizacinių, finansinių bei ki
tokių ir dar neseniai kilusių ne
galavimų. Paskutinis negalavi
mas taikomas ne klubui kaip to
kiam, bet pavieniams sportinin
kams ieškantiems bei .neapsi- 
prendžiantiems kokių naujovių 
jie nori. Visa tai jų asmeninis 
reikalas, o ne klubo skilimas, 
žlugimas bei likvidacija. Klubas 
atsistojo ant tvirtų pamatų, o 
kam nepatinka, gali iš jo išstoti. 
Tai mano manymu yra labai aiš
ku. Juk niekas negali uždrausti 
bei priversti kam ką daryti ar 
pasirinkti. Negi dėl vieno ar kito 
užmačių turime atsisakyti nu
eito klubo kelio spęrtinėje dir
voje. Praeityje klubas turėjo 
daug ir gana saldžių pasiūlymų 
“nusidažyti” — tačiau džiugu 
pareikšti, kad klubas visas vilio
nes atmetė ir tebegyvuoja sau 
sveikas ir bespalvis. Jei būtume 
kitu keliu nuėję, tikriausia ne
turėtume tiek rėmėjų, taipgi ir 
mūsų garbės nario J. Strazdo. 
Esu įsitikinęs, kad p. J. Straz
das ir kiti nariai rėmėjai stebė
jo mūsų kelius ir kovas išsilaiky
ti bei prasimušti. Viso to pasė
koje mes juos laimėjome savo 
naudai.

Tikiu, kad metams bėgant 
klubas susilauks ir daugiau pa
našaus masto rėmėjų bei garbės 
har;ų. K. Lukošius.

Septintąją sporto šventę Aust
ralijoje atidarė krašto tarybos 
suvažiavimo pirm. B. Daukus. 
Dalyvavo 5 lietuvių sporto klu
bai. Daugiausia taškų laimėjo ir 
gavo krašto valdybos pereina
mąją taurę Sydney klubas “Ko
vas”. ALFAS pirmininku per
rinktas V. Daudaras. šiemet 
sporto šventė numatyta suruoš
ti Geelonge. t

Mann & Martel 
tlALTOIS 

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

$5.500 įmokėti, atskiros, raupuotų 
plytų, 6 kambarių namas, kvadra
tinis planas, vandeniu alyva šil
domas, 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 oskola balansui dešim
čiai metų. Randasi Swansea.

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

$13.800. 6 kambarių mūrinis, ne
pereinami kambariai, alyva apšil- 
dom as, 2virtuvės, dvigubos garo- ♦ 
žos. Bloor ir St. Clarens rajone.

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

Skambinti 
Ant MIČIŪNAS 

Telef. LE. 4-8481

$10.000 įmokėti, Parkdale rajone, 
atskiros, mūrinis, 16 didelių kam
barių, 3 vonios, 5 virtuvės, pajamų 
$565 į 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, garažas.

$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 virtuvės, van
deniu alyva šildomas, greitos už
ėmimas.

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

Skambinti 
KUZMAS.

Telef. LE. 4-3481

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

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

JANIQUE TRADING CO.
J. KAMIENSKI

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

10649 — 97th Street, telefonas 2-3839

Vyru ir moterų rūby siuvėjas 
A. BERESNEVIČIUS

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

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

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

Tarp Dovercourt Rd. ir Lisgar. y

Krosnys - Gazai - Alyva - Anglys
CONVERSION BURNERS — gazo ir alyvos. VANDENS TAN
KAI — gazo ar elektros. Šaldytoj ai (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
Kanodos premijuoti ŠALDYTUVAI ir KROS
NYS Kanadoje — tik McCLARY. McClory 

krosnys garantuotos 3 mėtoms.

Pirkite geriausius — pirkite

McCLARY.

Lietuvių Baldų Krautuvėje

Mohawk Furniture 
Company

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

Western Textiles
766 DUNDAS ST. TEL. EM. 3-9984*

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

ATSKIRŲ MEDŽIAGOS GABALŲ UŽ PIGIĄ 
KAINĄ PASIRINKIMAS.

ŽEMIAUSIOS KAINOS TORONTE,



Y PUSI*.
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1852 BLOOR ST. TORONTO ?

* /Pacific sustoįimoš/ 
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Daitbo voIobSm: 2-4 w 6.30-8 i. v,

Dr.SaGOLAB
Motery ligos, vidaus ligos, chirurgija

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

Gydytojas ir chirurgas 
Priėmimo votanrios: 10 - 12 vol, 2^ 

4 30\ol. tr 7-9 vol. vok.
r 606 BATHURST 'TREET a 

Torontą...... . ..
Telefono? U. 3-4323 - -

V. VĄSIS 
@ REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

S72 BLOOR ST. W. (prie Ossington) - • TELEF. LE 
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms.

Šie neokanadiečiai mokosi anglų kalbos iš specialių, gar
sinių filmų, kuriuos veltui parūpino John Labatt Limi
ted. Jie ant ekrano stebi brėžinių serijas ir. kartoja gar
sus, kurie pažymi matomus ekrane paveikslus. Paska
tinami draugingo instruktoriaus jie daro greitą pažangą 
naujoje kalboje. ’ ;

- (NCP) Toronto ir kituose On-! len’s /katalikų mokykloje ir 
tario centruose neokanadiečiai rią St. Paul’ir Holy Name para- 
mokosi anglų kalbą iš specialių!pijų salėse. 
garsinių filmų, kuriuos veltui pa 
rūpina John Labatt Limited.

Paskutinių kelių mėnesių bė
gyje Labatt’s įvedė filmus ang
lų kalbos mokytis pagal naują 
Harvardo universiteto metodą, 
žinomą “English Through Pic
tures” vardu. Šioje serijoje yra 
48 filmai specialiai skirti prade
dantiems. X

Kiekvienos pamokos metu mo
kinys stebi nubraižytus paveiks
lus ekrane. Kiekvienas iš šių pa
veikslų palydimas kalbamo ir 
ant ekrano, užrašyto sakinio, 
reiškiančio paveikslą. Filmas 
kartojamas ir kartojamas, kol 
mokinys išmoksta skubiai pa
kartoti ir atspėti kas paveiksle 
rodoma.

Mokomąjį dalyką demonst
ruoja pats instruktorius, kuris 
pataria mokiniams kaip, vartoti 
praktiškai išmoktą medžiagą.

Šiuo laiku Labatt’s veda ketu
rias filmų klases Katalikių Mo
terų Lygai Toronte: dvi St. He-

Sunkus nusikaltimas I Kaip tokį galima gydyti!...
Čekoslovakijoj viename laik-1. Gydytojas B. buvo pratęs pa- 

rašty pasirodė pranešimas apie' cientus gydyti nustatydamas gy- 
mirtį: "Dievo pašauktas į gėrės-! venimo tvarką, bet ne vaistais, 
nį gyvenimą, su mumis atsisky- "' 
re mūsų mylimas vyras ir tė
vas ...”

Sekančią dieną mirusiojo šei
ma buvo suimta ir apkaltinta 
viešai pareiškusi nepasitenkini
mą gyvenimu liaudies respubli
koje ...

Paaiškino sąvokas
Maskvos Didžiajame teatre 

grupė šokėjų paklausė direkto
rių ką reiškia sąvokos: kapitaliz
mas, socializmas, komunizmas ir 
reakcija.

— Gerai,—atsakė direktorius,
— paaiškinsiu. Jei kas nors susi
žavėjęs mūsų menu įteiks man 
1.000 rublių, tai bus kapitaliz
mas. Jei aš liepsiu šį 1.000 išda
lyti visiems po lygiai, tai bus so- 
cilizmas, o jei tą tūkstantį pasi
laikysiu sau niekam nieko ne
duodamas, tai bus komunizmas. 
Jei jūs išdrįsit atverti burnas ir 
protestuoti, tai bus juodžiausia 
reakcija...

Tiek neduoda už nieką
Paliestas nustalinimo politikos 

vienas draugas atvyko į Kremlių 
prašyti visagalių viešpačių, kad 
sumažintų bausmę jo svainiui, 
kuris nuteistas 25 metais sun
kiųjų darbų kalėjimam Vienas iš 
Kremliaus galiūnų klausia:

— Už ką jis sėdi?
— Už nieką, drauge.
— Negali būti, — atsako tas.

— Už nieką pas mus duodama 
daugiausia 15 metų...

Per vėlu
— Jei liausitės gėrę, sulauk

site ir 70 metų, — sako gydyto
jas pacientui.

— O, kad tai anksčiau būčiau 
žinojęs!... Dabar jau per vėlu.

— Niekad nevėlu, Tamsta.
— Jau per vėlu, nes man jau 

eina septyniasdešimt antrieji...

vie

Jis savo tebeturi
Vyras ir žmona neseniai buvo 

susipykę, bet stengiasi tai pa-Į 
miršti ir kalbasi pašaliniais da
lykais. Vyras pagaliau sako apie 
sūnų:

— Jonukas nekvailas. Protą! 
jis bus iš manęs paveldėjęs.

— Gali būti, — atsako žmona,! 
— nes savąjį aš dar tebeturiu ...

Angliškas būdas
Anglų rašytoja R. M. Andres, 

kuri dar neseniai mirė, yra pa- i 
rašiusi 120 knygų ir uždirbo 20 ■ 
tūkstančių svarų. Kartą, drau
gų užklausta kaip jai taip seka
si, ji paaiškino:

— Aš pirmiausia sudarau su 
leidykla sutarsi dėl honoraro, 
paskum sugalvoju pavadinimą i 
ir pagaliau rašau.

Kaži, kad mūsų rašyto]ai'-iš
bandytų šitokį kelią ...

Geras išauklėjimas
Kartą vieną filmų artistą pa

klausė, ką jis laiko geru išauk
lėjimu.

— Geras išauklėjimas bus pa
rodytas pav. tada, kai Tamsta 
gražiai nuaugusią mergaitę api
būdinsite nepanaudodami ran
kų:

Penkta klasė Toronte bus pra
dėta kompanijos nuosavose pa
talpose — 311 King Street East, 
telef. EM. 6-5411, ąntradieiiį, va
sario 19 d., 8 v.v, kiekvienas neo 
kanadietis norįs išmokti anglų 
kalbos mielai iaukiamas. (Dau
giau informacijų galite kreiptis 
į šį laikraštį, 941 Dundas St. W., 
tek EM. 8-6813).

Daugiau filmų klasių Labatt’s 
veda Londone ir Sarnijoje, taip 
pat kompanija siūlo jas veltui 
bažnytinėms organizacijoms, et
ninėms grupėms , ir piliečių ko
mitetams, kurie nori padėti neo- 
kanadiečiams išspręsti naujos 
kalbos problemas.

Fort William, Port Arthur, Ont.
Vasario 16 d. minėjimas ruo-. rusius ir kenčiančius tėvynėje ir 

šiamas vasario 16 d. Fort Wil- kitur ištremtuosius. Vakare 6 v. 
liame. Ryte 9 vai. bus atlaikytos. minėjimas ukrąįniečių salėje 
šv. Mišios St. Elizabeth bažny-’-“Prosvita” (Lake Theatre — ki- 
čioje (kampas Empire ir Spra- 'nas, Simpson gatvėj).
que gatvių, Fort William) už mi- J Programa prasidės 7 vai. vak. i

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

Kanados šventes

■Ii

•:Po to bus pobūvis. H. Poškus o'r- 
ganizūoja vyru kvartetą.

Maloniai prašome visus atsi- 
I lankyti, 
j Kalėdų švenčių proga V. Sibu- 
i lis padovanojo dvi knygas i^ūsų 
į liet, knygynui. Didelis ačiū: 
I 1956 m. yra surinkta: Tautos 
į Fondui platinant ženklus ir pa-: 
i sus $81, parengimo pelnas Vasa- 

•• rio 16 d. proga $58,10. Viso $139, 
i 10. Aukotojų sąrašas jau tilpo
• spaudoje anksčiau.
j. Vasario 16 gimnazijai surink
ta $50.60 ir lietuviams Vokieti- I

. joje $34. Pinigai persiųsti.
Aukojo: $12 — E. Josevičiūtė; $6.80 

— V. Sibulis; po $5—M. Kasperavičius, 
J. Pelekys, P. Ramonas; po $4 — L. Mi- 
tolienė, A. Jonaitis; $3.80 — V. Se-i 
moško; po $2 -r— Pranas Viklas,, H. i 

; Kavaliauskas, W. Bružas, J. E. Kriščiū- ■ 
I nas, V. Zujus, J. Škėma, Jak'ovlėnas, A. ‘ 
! Andriušoitis, P. Bačinskas, K. Kamins- 
: kas, V. Bačinskas; po $1 -— A. Bagdo-
• nas, L. Ramanauskas, St. Kniukšta, A. 
; Domeika, A. Savickas, Ig. Jurša, Cha4
j les Liskas, Benas Galbuogis, Antanas 
! Giedraitis, V. Balčytis, J. Špokauskas, H. 
: Poškus, P. Bružas, J. Paukštys, Frank 
’Still, St. Gimbutis, J. Danėnas.

Aukas rinko P. Bružienė, J. 
Špokauskas, V. Bružas, Pranas 
Vilkas ir kt. Aukotojams ir rin
kėjams nuoširdžiausiai dėkoja
me.

Pp. Jonavičius, pp. Druktenius 
jau anksčiau pasiekė žinios iš 
Lietuvos apie namiškių mirtį. 
Dabar pp. Bružienė gavo laišką, 
kuriame praneša apie jos moti
nos mirtį.

Reiškiame nuoširdžią užuo
jautą.

Charles Jakovlėnui padaryta 
’ operacija McKellar ligoninėje 
Fort Williame. Ligonis gerėja. 
Linkime greit pasveikti. E.J.

Šv. PATRIKO DIENA
Šv. Patrikas buvo misijonierius. Jis mirė 493 rh. kovo 17 
dieną, palaidotas Downpatrick vietovėje, Airijoje. Sham
rock augalas, skaitomas šventu augalu senovės Persijoje, 
Airijoje pasidarė šv. Patriko simboliu, nes šventasis šio 
augalo trimis lapais atžymėdavo savo religinius pamokslus. 
Iki šiandien kovo 17 dieną Airijos sūnūs ir dukterys pri
sisega shamrock lapą, žalią kaklaraištį ar kitą žalią ženklą 
šv. Patriko prisiminimui.

BREWERS 5INC£ 1828

Paieškojimai
Juozas Budrys iš Sibiro (Kras 

nojarski Kraj. Dolgi-Most, UI. 
j Pramišlinerstr. 20, Sibirija) ieš
ko savo dėdės Prano Budrio, sa
vo dukterų Nastės ir Marijos ir 
sesers Onos. Jie, spėjama, grei
čiausiai gyvena Kanadoje. Pra
nešti Eltai, Garten Str., Reutlin
gen 5j W. Germany.

Makutėno Alekso, s. Petro, 
ir Gelažiaus Jono, ieško giminės 
iš Lietuvos. Atsiliepti Mažeikie
nė B., 680 Crawford St., Toron
to, Ont.

Antano ir Vaclovo Grigaliū
nų, kilusių iš Gudriūnų v., Kė
dainių apskr; Yra žinių iš Lie
tuvos. Kreiptis: Aldona Aleliū- 
nas. Box 133, Forget, Sask.

Vinco Pledzinsko, sūn. Juozo, 
gim. 1924. I. 29, 1944 m. išvyku- 
sio Vokietijon, ieško motina. 
Kazio ^Jervicko, s. Raulo, gim. 

’ 1916 m., ieško sūnus Julius, gyv. 
Kaune, Kranto alėja 6-2. Žinan
tieji prašomi pranešti: A. Pul- 
kys. 287 Marguaretta St., Toron
to 4, Ont.

TtVIŠKeS ŽIBURIAI

Kartą jis naują pacientą klausia:
— Tamsta geri?
— Ne.
— Rūkai?
— Ne.
— Geri kavą ar stipria arbata?
— Ne.
— Vėlai einate gulti?
— Ne.

'j—Tai kaip aš galiu Tamstą 
išgydyti, jei neturiu ką uždraus
ti? — sako pagaliau susimąstęs 
gydytojas.

Garantuoti siunti
niai j Sovietų Rusiją 
ir užimtus kraštus

ir kt. dc-

Mes siunčiame tiesiai iš mūsų sandė
lių Kanadoje arba Anglijoje. vNauji ir 
vartoti dalykai: -’mcriicir.os -dalykai/ 
batais maistas, saldainiai 
lykai.

Atvvkite asmeniškai į 
dėlį ar prašykite mūsų 
paštu.

Būsite patenkinti mūsų tarnyba 
100%

mūsų san- 
koinoraščio

YANA FABRICS
698 QUEEN ST. W.r TORONTO 

‘ Telefonas EM. 8-9527.

Vienintelė firma, siunčianti siuntinius 
iš Kanados. Didžiausias prekių pasi

rinkimas.

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

TAISO

TELEVIZIJOS
IR

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

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.
Visi elektros darbai atliekami 

greitai ir prieinamomis 
j kainomis.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

251 LAUDER AVENUE 
Telef. LE. 5-7714 

Toronto

I LIETUVA

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

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

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

valstybės Skandinavijoje tiesiai į Lietuvą.
20 svarų cukraus (brutto) ...... ... $14.00
20 svarų taukų (brutto) ...........  $25.00

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

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

Dr. M. MATTIS
- SAURAZIENĖ 

Gydytoja ir chirurgė- 
Vidaus ligos, moterų ligos, ir 

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

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

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

Telef. LE. 6-9622
Priima taip pat ausų, nosies ir 

gerklės ligonius.
Darbo valandos: kasdien 12-3 

vai. pp. ir 6-9 vai. vak. '

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
ROOM 503

/kampas Bay & Richmond/
TELEFONAI:

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

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

Advokatas — Notaras

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, c. 7

taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau 

iširusius galus ir pradegintus kilimus.

SKAMBINTI LE. T-4973 -

P. KARALIŪNAS

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont.

Tel. EM. 4-2715
. ■-,u'4e, jtbikj

Savi pas savus!
Auto masinu mechaniniai darbai, su- 

f * ■ ■

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

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

VEDYBŲ BIURĄ "WALD1" -. 
191 Augusta Avė, Toronto, Ont. 

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

veltui.

Dr. V. Sadauskienė
Qantugydytoja

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

les), Toronto.

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

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR. ST. W. 

(prie Dufferin)
Telefonas LE- 1-2933 -

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

R.,i,., i ,

. Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

NAUJAS KABINETAS 

280 Roncesvalies Avė.
TELEFONAS LE. 4-4778

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

Kitu laiku pagal susitarimą.

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

(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. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

345 BLOOR ST. WEST 
(kompos Bloor ir .Huron gotvių)

TORONTO

WA. 3-2003
I

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

Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS 

lakatais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą

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

DANTISTAS
Dr. ELIAS WACHNA

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

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

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas •— 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis. >.

1147 Dundas St. W., Toronto
Telefonai: LE. 4-S431 » LE. 4-8432

DŪDA GENERAL 
INSURANCE

42 EVELYN AVE.

RO. 9-4612

Veikia 24 valandos.

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
. ANTANAS ČEPONIS
Taisau, patikrinu, prijungiu ar 

perstetau:
europtetiškus ir vietinius radijo apara
tus, patefonus, visų paskirčių automa- 
rn. Kintamos ar tiesioginės srovės 

, motorus.
•e to, aptmu namus piinom instalia
vimui ar pakeitimui srovės, duodu 

techniškus patarimus. t
• Skambinti telef. LE. 3-1080
44 GWYNNE AVE., TORONTO

STANLEY SHOE STORE
Augiausios rūšies moterų, vaikų ir 
vyrų batai, normalaus dydžio ir pietūs 

EE—EEE
1438 Dundas St W. Toronto

W Dr. L. SIMON
Odos ir veneres Ilgy specialistai. 

Naujas adreso; buo balandžio 1 d.
288 ST. CUAIR AVE. W., .

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

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

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

1393 DUNDAS ST. WEST 
Toronto

(tarp Gladstone ir Rusholme)

Priima ligonius 
iš anksto susitarus.

Telefonas LE. 4-6851

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI
Vidaus figų specialistas, 

X RAY (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

ir
chirurgas j

Priėmimo valandos 2-3 ir
7-9 po pietų

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

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

kampos Euclid Ave.
Priima- vakarais Dagai susitarimq.

Telef. EM. 8-9822

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

Patikrina akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

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

(at Dundas)

AKIU SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek- 
«3«re. iffJria akių nervus, kuri* daž 
nai sukelta gnJvOs skaudėjimų ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbami*.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA- 

BEJNAR, R.O.
WIKTORIA 

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVE.

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

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

LIETUVIO ADVOKATO 
IŠTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

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

Nauja lietuviška įstaiga 
International

Service Bureau
91 Ron įlies Avė., Toronto 

Įstaigos direktorius
A. LIŪDŽIUS, 

Advokatas iš Lietuvos - Trem
tinių Reikalams Teisių 

, Patarėjas. . _ ,.
Bendradarbis — 

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

vietos Advokatas, Notaras. 
Statybos Inžinierius.

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

— Telef. LR 6-5613 —
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TORONTO, Ont
Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Iškilmingos Vasario 16 pa

minėti pamaldos par. bažnyčioje 
šį sekmadienį 11 vai. Jų metu 
giedos Toronto liet, choras .Var
pas. Pamokslas kųn .B. Pacevi- 
čiaus. Po pamaldų organizuotai 
einama prie paminklinės lentos 
žuvusiems už Lietuvos laisvę, 
kur įvyks trumpas susikaupi
mas, sugiedamas Tautos Himnas 
ir padedama gėlių. Oficialiems 
asmenims vietos rezervuojamos. 
Kūrėjai savanoriai ir šauliai pa
maldose dalyvauja organizuotai 
su vėliavomis.

— Par. choro bendra repetici
ja šį ketvirtadienį 7.30 v. v. ir 
sekmadienį po 11 vai. pamaldų 
muzikos studijoje. Choro vado
vybė kreipiasi į visus norinčius 
ir galinčius giedoti gausiau įsi- ga 740. Programoje dalyvauja 
jungti į perorganizuojamą ir TLCh. “Varpas”, sol. V. Verikai- 
stiprinamą par. chorą. Jaunimo įtis ir sol. John Rubes. 
choras giedos yasario 16 proga’ 
sekmadienio ankstyvose pamal
dose. Choro repeticija — šešta
dienį 2 vaL p.p. Repeticiją ves 
kun. B. Jurkšas. s .

— Šią. savaitę, lankomos šios 
gatvės: Roxton, Shaw, Craw- 
ford, ’ Montrose; Dundas,- College 
ir viestonc gyveną lietuviai.

— Par. Liet. Kat. Mot. D-jos 
skyriaus valdybos posėdyje pra
ėjusį seKmadienį vicepirm. So
fijos Stonkuvienės bute, nutar
ta kviesti nares Vasario 16 pro
ga sekmadienį 11 vai. pamaldose 
rž Lietuvą priimti Komnuiją. 
Skyriaus parengimas įvyks va
sario 23 d., šeštadienį, šv. Jono 
Kr. par. salėje. Parengimo metu 
statoma dviejų veiksmų komedi
ja “Batai”.

— Prie parapijos organizuoja
ma berniukų šv. Kazimiero var
do sodalicija. Ją globos kun. B. 
Pacevičius ir kun. B. Jurkšas.. 
Sodalicijos tikslas: lietuviškoje 
dvasioje suburti jaunuolius, duo 
dant jiems progos vaidinimais, 
choru, trumpais referatais bei 
pobūviais vyresniųjų jaukioje 
globoje ugdyti mūsų tautos gra
žiąsias iaunimo tradicijas.

— Sutuoktas Julius Paliulis ir 
Viktorija Kirkienė.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Šį sekmadienį 11 vai. pa

maldos skiriamos Nepriklauso
mybės Šventės paminėjimui. Mi
šių metu parapijos choras giedos 
progai pritaikintas giesmes.

— Šį šeštadienį par. salė uždą- 
’ ryTŽ' dėl dienos rimties..,Taip pat

šį sekmadienį dėl tos pačios prie 
pasties salėje nebus kino nei jau
nimui pasilinksminimo.

— kad kiekvieną Toronto CJBC rodio stotis, i Liet. Neprikląusomybės šyen-
sckmadieni po 10 vai. Mišių vai- banga kLB Windsoro apy-i tės proga, šį ;

'linkės valdybos rūpesčiu, šį šeš-[ riebus. Mokyklos vadovybė visus 
« ’ padienį, vasario 16 d. nuo 2 iki mokinius kviečia kartu su tėvais

2.30 vai. p.p.. paminėdama Lie- šeštadienį dalyvauti lietuvių pa- 
tuvos nepriklausomybės paskel-[ maldose katedroje.
bimo šventės 39 metų sukaktį, Šiuo metu šeštadieninėje mo- 
pusvalandį skiria angliškai kai- kyklcje darbuojasi šie mokyto- 
bančiai visuomenei; čia prie pra- jai: vedėjas mokyt. Julius Šir- 
nešimo bus 'duodama tik lietu- ka, V skyr.. Marija Gudaitienė—- 
Viską muzika ir dainos. Pasi-; la skyrių, J. Gustainis — Ib sky- 
klausykime. iriu, sesuo Margarita — II sky-

Kadangi radio stotis liętuviš-i rių, J. Valiukienė — III skyrių, 
kąjį pusvalandį duos, nemoka-’ J. Vaseris — IV skyr. ir J. Jan
inai. todėl visi prašomi atsidė-! kaitis — Vi skyr. Tikybos pamo- 
kojant parašyti radio stočiai kas dėsto: katalikams kun. B. 
trumpą padėkos laiškutį. Adre-; Pacevičiūs ir Tėv. Paulius, evan 
sas: CJBC Radio Station, c/oigelikams — kun. J. Kostizenas. 
Canadian Broadcasting Corp., j Dainavimo pamokas veda kun. 
354 Jarvis St., Toronto, Ont. | B. Pacevičius. Mokinių tautinių

šokių grupėms vadovaują Rita

VASARIO 16 D. TORONTE

CBL radio stotį, banga 740, 6.35 
- 7 vai. vak. “Continental Caru- 
sel” programoje lietuviška mu
zika ir. trumpas Vasario *16 api
būdinimas.

Penktadieni, vasario 15 d., iš 
stoties. CHUM, banga 1050, 4.30- 
5 vai. p.p. lietuviška muzika ir 
pastabos apie Lietuvą.

Vakare iš stoties CLB, banga 
’40, Assignement programoj 8-9 
vai. bus kalbama ir apie Lietu
vą. Iš radio stoties CJBC, ban- 

> 860 9-9.30 vai. vak. progra- 
noje “Memory turn about” lie
tuviška muzika. Tuo pačiu laiku 
speciali pusės valandos progra
ma per CBC radiją visai Kana
dai "Songs of my People”, ban-

šeštadienį, vasario 23 d. Prisikėlimo parapijos salėje

linksmas
šokiu vakaras

Orkestras — geras. Tas pats, kurs nuotaikingai linksmino spaudos 
balių. Bufetas — dar geresnis. Gausus gėrimais irr užkandžiais. 
Loterija ir įvairenybės!

GAVĖNIA ČIA PAT!
-A f f

Pradžia 8 vai. vak. Visus maloniai kviečia
Įėjimas tik $1.— T.M.V. Mokyklos Tėvų Komitetas.

Vasario 16 minint
Jau 39 metai sukanka 'kaip 

tautos narsūs sūnūs, sunkiomis 
ir nelygiomis kovomis išvadavo 
kraštą iš po ilgos svetimų valdo
vų globos ir vergovės, o pasauly 
nuaidėjo šūkis, kad Lietuva ta
po laisva ir nepriklausoma vals
tybė!

Šeštadienį, vasario 16 d. 11 vai. 
ryto iškilmingos pamaldos šv. 
Mykolo katedroje. Pamaldas 
laikys ir pamokslą pasakys J.E. 
vyskupas A. Morrocco. Jam asis-1 Dabar, kai Lietuva vėl sveti- 
tuos abiejų parapijų klebonai. ; mo ir žiauraus priešo pagrobta 
Tuoj po pamaldų organizuotai vergauja, kai didžiulė dalis, nie- 
einama prie City Hali paminklo!kuo nekaltų žmonių ištremta į 
uždėti vainiką žuvūsiems dėl šalto ir nykaus Sibiro dykumas 
Lietuvos laisvės. Kalbą pasakys; tyliai nvksta mirdama toli nuo 
Jonn Yaremko, MP. mielos ir brangios tėvynės, ši

12 vai. “Tėvyn. Prisiminimai” sukaktis po visą laisvąjį pasaulį 
aitio valandoj speciali progra- išsiblaškiusių lietuvių minima 
na. Kaloės gen. Konsulas min. ■ su skausmu ir liūdesiu.
V. Gylys. - . Deja, liūdesiu ir ašaromis ne-

8 vai. vak. iš CFRB radio sto- ■ padėsime nei tautos kančioms, 
ties, banga 1010, speciali “Can-[nei dėl krašto laisvės ryžtingai 
actian Ali” programa kanadie- besiaukojančio Lietuvos miškų 
Jams. Pasikalbėjimą su stoties 
omentatorium J. Callingwood 

Reade padarys Krašto Valdybos 
pirm. V. Meilus.

Aienuię pi ogi amą išpildo TL 
Choras “Varpas”, sol. Stefanija 
.lašalaitė ir sol. Algis Simanavi- 
jius.

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

3.30 vai. p p. College teatre ,

jj — 2 SAVAITES, PRADŽIA PIRMAD., VASARIO 25 D.
U VAKARAIS: 8.20 vai. PO POPIET: trečiadienį (kovo 6 d.) 

ir šeštadieniais — 2 vai. p.p.
’Aštuntasis metinis sezonas

OPERA FESTIVAL COMPANY OF TORONTO
stato:

ig "ABDUCTION from the SERAGLIO" — Mozart /anglų kolboje/ 
"TO^CA"-— Pucc»ni /italų kolboje/

® "HANoEL & jGRETEL" — Humperdinck /anglų kalboje/ _ 
Kainos: vakarais -

O po pietų /kovo 6 d./
H pietų — $3.50, $3.00, $2.50, $2.00, $1.^0.

$4.00, $3.50, $3.0U, $2.00, $1.50. Trečiadienį W 
- $3.U0L$2.50, $2.00, $1.50. Šeštadieniais po

Kasa atidaryta nuo pimadienio, vasario 18 d.
ROYAL ALEXANDRA THEATRE -I

MONTREAL, One.-

partizano žūtbūtinei kovai.
Laisvėje gyvenančių lietuvių 

yra šventa pareiga, vieningai 
burtis bendrų tikslu siekti ir vi
somis galimomis progomis kreip 
ns į laisvųjų kraštų valdovus 
ieškant paramos, užtarimo ir su
pratimo, greičiausiam išlaisvini
mui pavergtų tautų iš raudono
jo siaubo kančių ir vergijos.

- THE EATON OPERETIC SOCIETY -
stato

“The Vagabond King”
, muzika — RUDOLPH FRIML

Antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį, šeštadienį 
vasario 12, 13, 14, 15, 16, d,d., 

8.20 vai. vak.
Bilietai: $1.00, $1.50, $2.00.

• / EATON AUDITORIUM —
Suprantama, kad tam reika- K. Liet. Kat. Kultūros D-jos | Sol. St. Baranauskas, 

lingos ir jėgos, kurias sutelkti'
Conege - Dovercourt Rd. kam-[nebūtų sunku, jei visi mes vie
las) iškilmingas nepriklauso- (ningai i? nuoširdžiai suprastume 

r> šį svarbų tikslą, neskaldydami
avo ir taip jau menkų iėgu.
Tad, brangus lietuvi, šią Vasa-

nybės akto ir dr. J. Basanavi
čiaus 30 m. mirties sukakties mi- 
'ėjimas. Pagrindinis kalbėtojas 

prof. Stp. Kairys. Programą Įš
ilau IjuCn. "Varpas” ir sol. A. 

?aulionis.
I iškilmingą aktą pakviesti: 

Ontario min. pirm. L. Frost, pro
kuroras Kelso Roberts, miesto 
burmistras, vysk. Fr. Allan, fed. 
•r provinc. parlamento atstovai,

metinis narių susirinkimas įvyks rudenį dainavimo studijoms iš- 
š.m. kovo 9 d., šeštadienį, 3 vai vykęs į Romą, gautomis žinio

mis, uoliai imasi dainavimo pa
mokų pas vieną italų dainavimo 
specialistą. Atliekamu laiku sol. 

j įsijungia i visuomenini lietuvių 
ri° 16 d. liūdną sukaktį minint i į gyvenimą: užpildydatnas progra
skirk kad ir kuklią auką Lietu- į 

os išlaisvinimo tikslams, per 
Tautos Fondo Atstovybės To
ronto skyrių, kurs šiuo metu 
vykdo aukų rinkimo vajų. Jei 
pats neturi progos įteikti, siųsk 
šiuo adresu: 235 Ossington Avė.,

pp. “Tėv. Žiburių” patalpose.
Lietuviai televizijoje

Toronto skautų Tautinių Šo
kių Grupė, vadov. V. Torutos,

i o artistų patalpose katecheti
nės pamokos, kurias veda Nėkal- 
to Prasidėjimo Seselės. Gimna
zistams, lankantiems nekatali
kiškas mokyklas, pamokos po 11 
vai. Mišių muzikos studijoje.

— Vasario 23 d., šeštadienį, pa
rapijos salė užleista šeštad. mo
kyklos parengimui.

— Šią savaitę atvyksta T. Ste
ponas Rapolas eiti vikaro parei
ki? parapijoje.

— Vasario 24 d. šv. Kazimiero 
vienuolyne. Brooklyne pradeda
mos pranciškonų metinės reko
lekcijos, kuriose dalyvaus T. 
Vytautas, Br. Hortulanas ir T. 
Bernardinas. Kiti tėveliai reko
lekcijas atliks Kennebunkporto 
veinuolyne birželio mėn.

— Vasario 25 d., pirmadienį, 
salė užleista vestuvėms. Dėl to 
tą dieną nebus “Aušros” treni
ruočių.

— Pakrikštyta Anna Maria Če 
kavičiūtė.

— Ateinančią savaitę lankysi
me parapijiečius sekančiose gat
vėse: Alhambra, Marmaduke, 
Lynd. Neepawa, Ritchie, Gol
den. Grenadier, Fermanagh ir 
Westminster.

Virimo - kepimo kursai
L. Kat. Moterų D-jos Prisikė

limo parapijos sk. virimo - kepi
mo kursai jau pradėti. Pirmą 
kursu vakarą j parapijos kavinę 
susirinko virš 50 kursančių. Kur
sus atidarė D. Kerševičienė, šio 
skyriaus v;bos narė — kursų bei 
laisvalaikių vadovė. Pirmoji lek
torė M. Tamulaitienė gerai pa
ruoštoje paskaitoje nurodė py
ragaičių kepimo taisykles, smul
kiai paaiškindama padiktavo 
pora labai naudingų receptų ir 
pavaišino savo pačios pagamin
tais. pagal aiškinamus receptus, 
pyragaičiais. Kursančių susido- 
mėiimas i“ 
baį didelis.
ketvirtadienį 7.30 vai. vak. punk 
tualjai. Dgv. '

Stasys Stankevičius, kuris kar 
In su broliu Antanu iš vakarinės 
Ontario prieš kurį laiką išvyko 
i Lietuva, pakeliui mirė nuo šir- 

• dies smūgio Londone. Jo brolis 
Antanas pasiekė Lietuvą ir da- 
bar gyvenas Panevėžy, dirbąs 
medžio apdirbimo darbus. įsikū
ręs kartu su reaotriantais iš Ku
bos f?) ir Brazilijos. Taip “Liau
dies Balse” informuoja F. Tumė
nas, gavęs iš Antano St. laišką.

dėstomais dalykais la
is. Pamokos vyks kas

Nepriklausomybės šventė mi- narius. Pavyzdingais nariais, 
nima vasario 17 d. Plateau sale* kurie prie bankelio veikimo pri- 
je. Salė bus atidaryta nuo 3 vai. sideda su visa širdimi, nurodyti 
p.p. Minėjimas prasidės punktu- -- j— *—
aliai 4 vai. p.p. Šventėje daly
vaus miesto meras p. Drapeau ir 
kiti žymūs asmenys. Prašome 
visų būti punktualiais. Prasidė
jus programai salės durys nebus 
leista varstyti iki pertraukos.

Aušros Vartų bažnyčioje va
sario 17 d. 11 vai. bus atlaikytos 
iškilmingos pamaldos prašant 
Augščiausiojo sugrąžinti mūsų 
tautai nepriklausomybę. Visos 
organizacijos prašomos dalyvau
ti pamaldose su savo vėliavomis. 
Renkasi parapijos salėn ne vė- 
'iau 10.50 vai. Vėliavų eiseną 
tvarkyti ■ pavesta Pr. Paukštai- 
čiui. Šioje šventėje pirmą kartą 
autinę vėliavą lydės Šaulių 

Klubas. Seimelio prezidiumas.
Rinkimai. Remiantis KLB Kr. 

”arybai rinkti taisyklėm, skel
biame, kad rinkimai į naują KL 
B-nės Montrealio liet, seimelį pa
birti kovo 17 d. Kandidatų są
rašams į naują seimelį pristatyti 
laikas pratęsiamas iki vasario 24 

•.. vai. -Kandidatų sąrašai pri- 
ftatomi Rinkiminės kom. pirm 
Pr. Laurušoniui. 1629 St Domi- 
<nique St., tol. AV. 8-3515.

Seimelio prezidiumas.
Vasario 16 d. proga montrea 

liečiai kviečiami klausytis dvie
jų radijo programų. Vasario 15 
d., 9 v.v., CBC Trans Canada 
Nettwork duos pusę vai. lietu
viškų liaudies dainų ir muzikos 
čroeramcje vadinamoje “Songs 

of my people”.
Vasario 16 d., šcštad’eni, 2.3C 

vai. p.p. per Montre lio radijo 
stotį CHLP k'Įbes seimelio prez 
pirm. L. Bal * ’ s T :p oat bu 
duota lietuviškos muzikos ir 
dainų.

AV mokykla vasario 16 d. mi- j 
nės šeštadienį, vas. 16 d., 11 vai. j 
rytą School of St. Paul mokyk-; 
los salėje. 5525 Angers St. (va-1 
žiuoti Church St, autobusu). ;

Parapijos komiteto susirinki- 
mas įvyks penktadien., vasario j 
15 d., klebonijoje 7.30 vai. vak.

Šv. Jcno liuteron. bažnyčioje

Vieraitis, Pakulis ir dar trys. 
Be jau minėtų asmenų bankelio 
valdyboj dalyvauja P. Rudins- 
kas, vicepirm.; L. Balsys, sekr. ir 
J. Skučas, narys veiklos vysty
mui.

Montrealio liet Kredito Uni
ja “Litas” praneša, kad 1956 m. 
apyvartos padarytą $219.277,35 
— pajamų $113.114,76 ir išlaidų 
$106.162,59. Pelno turėta $2.134, 
81. Nariams indėlininkams išmo
kėta $1.638,46, t.y. 47<.

Aktyvas:
Paskolos ........
Investavimai ....
Centrinėje kasoje 
K. V-jų S-goje 
Inventorius ......
Kasa ...... ............

$54.876,00 
8.000.00 
5.000.00 

50.00 
73,00 

7.416,42

Viso $75.415,42
Pasyvas:

Indėliai - šėrai ; ..... $75.089,14
Atsargos kapitalas .... 300,00

Viso $75.415,42
1956 m. valdyba: pirm. AĮ Nor- 

keliūnas, vicepirm. P. Rudins- 
kas, sekr. L. Balsys, bank. ved. 
D. Jurkus, valdybos narys veik
las vystymui J. Skučas.

Kredito komisija: pirm. J. Juš
kevičius, nariai J. Lukoševičius 
ir A. Kudžma. Ęev. Kom.: pirm.
J. Bulota’, nariai P. Povilaitis ir
K. Toliušis.

“Neringos” skaučių ir Montre
alio skautų tuntai intensyviai 
ruošia didžiulę laužo programą, 
kurios metu pasirodys stipriau
sios skautiškos pajėgos. Laužas 
pirmą kartą bus apipavydalintas 
lygiagrečiai vykstančiu tikru sto 
vykliniu gyvenimu, vadovaujant 
prityrusiems laužavedžiams J. 
Ramanauskui ir V. Sabaliui.

Bilietai jau platinami ir vi
suomenė kviečiama galimai grei- 

. Ičiau juos įsigyti, nes žiūrovų 
'* I škaičius ribotas. Įėjimas 50 et.

! Laužas ivvks kovo 10 d., sek-, 
madienį, 3.30 vai. p.p., šv. Ka; 
zimiero paraoijps salėje, kampas 
Parthenais ir Sherbrooke.

Į .Vyr. skautininkas S. Kairys 
į kovo 9 ir 10 d.d. atvyksta į Mont- 
į reali. Montrealio skaučių ir skau

___ . .. ’jma liet, radio valandėlėje Ro- 13594 Jeanne Mance ir Prince Ar
ron<S,CBC televizijos programa- • e su soį j Liustikaite dai-lthur gt. kampe, vasario 17 d..
je Country Hoedown’ pašoks — ... .... ---- - -• ■
“Malūną”. Muzika šiam šokiui 
bus specialiai orkestruota ir iš
pildyta televizijos orkestro.

Kaip žinomo, mūsų šaunūs šo
kėjai įtempti? ruošiasi šokių fes

2.30 vai. p.p., lietuvių pamal
tos. Pamokslas skiriamas Vasa- 
•io IR d. Šventei minėti. Prieš, 
pamaldas, 11.30 vai., ivyks me-i tų tuntai rūpestingai ruošiasi jo 
>nis paraoiiiečių susirinkimas [ Priėmimui, kuris sutaps si^šy.^ 

apatinėje salėje. [Kazimiero švente. -
Kun. dr. M. Kavolis, f “Tauro” krepšininkaį M-lio se- 

Bankclio “Litas” metinis susi- į aiorų B lygos varžybose jati įėjo 
-inkimas įvyko sekmadienį, va-j i pusfinalį ir šeštadienį, vasario 
sarto 10 d., po pamaldų A V pa-p d., lošdami prieš “Golden 
rapijos salėje. Susirinko apie 40 j Knights”, Catholic High mokyk- 
oankelio narių. Kalbėjo pirm. A. 'os salėj; savo priešininką nuga- 
Norkeliūnas, vedėjas D. Jurkus, Įėjo 82:69. Už Taurą krepšius 
Kredito kom. pirm. J. Juškevi- įmetė: Bukauskas 22, Piečaitis 
Jus ir Rėv. kom. pirm. J. Buto- i 14, Sinius 24, Gražys 4, Otto 16 
a. Visi vald. nariai pasidžiaugė ! ir Šięelis 2.

Jankelio “Lito” augimu, apy-į “Tauro” valdyba praneša na- 
vartos didėjimu, indėlių ir pa- riams, kad jau įgyti krepšinin- 
;kolų plėtimusi ir narių daugėji- ! -prns uniforminiai švarkai, labai 
nu bei jų rodomu pasitikėjimu : dailūs, kreminės - juodos spal- 
Jankeliu. j vos. Ruošiamos uniformos mer-

Šiuo metu bankelis turi 2261 gaitėms.

nuoš Vasario 16-sios minėjime 
Romoje, o savaitę po to Mainze 
Vokietijos lietuvių rengiamame 
didžiuliame Nepriklausomybės 

' minėjime. Solistas Romoje jau
čiasi gerai, džiaugiasi gerokai 
pramokęs italų kalbos.

.aaci .Kun. Bruno Jurkšas
n.aUuv>»,Televizija savo menininkus ge- praėjusių metų gale iš Edmonto- 
šeštadieni pamoku rai apmoka ir šis mūsų šokėjų ’n0 persikėlęs į Torontą, šiuo me-

' * ' ' ' ‘ pasirodymas duos $400-500 paja-! tu lartko Toronto konservatoriją,
mų, kas bent dalinai padengtų gilindamas žinias vargonų kla- 
kelionės išlaidas. . ' sėje. Jis yra pajėgi muzikalinė

Atrodo.' kad ir ateityje bus ga- asmenybė: gyvendamas Ispani- 
lima susitarti su televizijos at- joje ilgą laiką profesoriavo ku- 
stovais duodant progos mūsų nigų seminarijoje. Gražiai reis- 
meniniams vienetams pasirody- kėši jo vadovautas jaunimo cho

ras. Gyvendamas Edmontone 
buvo centrinė figūra liet, veik- 

i loję, o taip pat vadovavo bend-
• « v • X, • m _ _  __

iraugingu, valstybių konsulai ir Toronto 3. Ont , , 3^^ klausi-
- • a 4* v 14 i TFA Toronto skyrius. ■-nas kelionei buvo kritiškas, bet

*labar gali teigiamai išsispręsti.!
dtu tautvbiu atstovai.

Šeštadienio mokykla

2.30 vai. p.p., paminėdama Lie- šeštadienį dalyvauti lietuvių pa- 
A___ _ L T _________ ________1- I L_-____ 1 - i ! 11 t" _ J T ‘ .

Šiuo metu šeštadieninėje mo-

Vasario 16 akto ir d r. J 
Basanavičiaus 30 m. mirties 

sukakties minėjimą Nepriklau
somybės Talka rengia vasario 16 
d. 7.30 vai. v. liet, evangelikų 
parapijos salėje 1424 Davenport. 
Rd. (kampas Davenport ir Duf- 
ferin).

Įžanginę kalbą pasakys Liet, 
gen. konsulas min. V. Gylys. 
Kalbės Lietuvos Laisvės Komi
teto narys dr. Br. Nemickas ii' 
P. Budreika.

Meninę dali atliks solistas A. 
Kulionis akompanuojant muz. 
St. Gailevičiui.

Aukos — aukotojų nuožiūra: 
'Jetuvos Nepriklausomybės Fon 
iui, Vasario 16 ’ gimnazijai ar 
Tautos Fondui.

Lietuvos Nepriklausomybės 
Talkos Toronto Komitetas.

Juknevičiūtė ir Roma Jurkšai- 
tytė.

Linksmos vaikų užgavėnes , 
Įvyks kovo 3 d. Prisikėlimo pa
rapijos salėje. Programoje maty
sime įvairiausių gyvulėlių ir me
niškai deklamuojantį kaminkrė
tį. Į salę atvažiuos “Gaidelis ir 
Vištytė”, kurie vaikučiams su
teiks daug gražaus juoko ir pa
vaišins skaniais “rojaus” obuo
liukais. Po programos laisvi šo
kiai ir žaidimai.

Programą atliks jaunutės atei
tininkės ir vaikų darželio vai
kai vadovaujant Nekalto Prasi- 
dėiimo Seselėms. Įėjimas — au
kos.

Visi Toronto vaikučiai ir tė
veliai kviečiami nepraleisti pui
kios ir naudingos progos.

“Brrndos atestatas” Toronte
Clcvclando liet. Vaidilos te- 

j atras kovo 30 d. atvyksta į Ha
miltoną, o sekančią dieną, t.y.

Kur. - savanoriai
biet. nepriklausomybės šventės 
iroga kviečiami organizuotai da
lyvauti iškilmingose pamaldose, kovo 31 d., sekmadieni, — į To
Pam tikslui 10.45 vai. rytą ren- ronta. Hamiltone “Brandos ates 
kasi “T2” priestato salėje, o po tau” stato vietos ateitininkų 
to organizuotai su vĄ'iava daly- kuopa, o Toronte — lietuvių Ca- 
vauja 11 vai. pamaldose šv. Jono ‘ritas.
Kr. bažnyčioje. Valdyba. | . , - , „

1 Solistės A. Sčcpavicicnė ir V. 
„.„j •Žcmelylė šį savaitgalį išvyksta 
daivvauti | konccrdtuoti į Windsorą, kur šeš

vietos liet, rengiamame koncer-

stato vietos ateitininkų

T. Šaulių klubo nariai 
orašomi skaitlingai ____ ... •., »
Vasario 16 minėjimo iškilmin-, tadienį^ jos išpildo programą 
tose pamaldose vasario 17 d. 11; ' ’ '-------
vai. šv. Jono Kr. parapijos baž- te. o sekmadienį — Lietuvos ne- 
lyčioje.

Šauliai 10.30 vai. renkasi j šv.
Jono parap. priestato II augs
ią, iš kur organizuotai su vėlia
va dalyvaus pamaldose.

Šaulių Klubo valdyba.

Elena šelmienė, prieš dvi sa
vaites sėkmingai operuota West
ern Hospital, šiuo laiku sveiks
ta ir šią savaitę grįš namo.

priklausomybės minėjime.
Sol. Marija Vilčįauskaitė • Czaj- 
kewska T. Lietuvių Namuose ve
da dainavimo studiją. Dėstoma 
taip pat vaidyba ir scenos tech
nika.

BALTIC EXPORTING CO., 
849 College St., šeštadienį, vasa
rio 16 d. nuo 12 vai. bus užda-

Eug. A. Bubelis.
Sof. Baranauskienė,' 

gerokai nukentėjusi inam.0 gais
ro nelaimėje, jau visas mėnuo 
gydosi šv. Juozapo ligoninėje. 
Paskutinėmis dienomis ligonė 
išgyvena kaikurių komplikacijų, 
kurias pristačius specialių vais
ių iš JAV, tikimasi nugalėti. Li
gonė slaugoma dr. Pacevičiaus ir 
abiejų dukterų.

Vasario 16 miške 1948 m.
Lietuvos nepriklausomybės 

šventė pirmyių karo' imip'antų 
miškakirčių Kanadoje oficialiai 
buvo atšvęsta 1948 m. papuošto
je miško barako salėje — Valo- 
roje, stovyl^ėjė -305/ * Oficialia " 
kalbą pasakė miškakirtys inž. 
Stasys Naikauskas. Choras iš tų 
pačių kirtėjų, vadovaujamas 
Vaclovo Verikaičio, dabartinio 
solisto, sugiedojo Tautos Himną 
ir miškakirčių dainą “Juokias 
žali medžiai”. ,

X JT į- « V r • J • - ’* , '

Ar “Tėv. Žiburiai”^klaidiną?
t “Dirvos” vasario 7* d. numery 

p. P. Kvedaras rašo specialiai dėl 
“Tėv. Žiburiuose” spausdinto 
KLB Kr. Tarybos aprašymo. Gir 
di. “reikalinga kaikurių paaiški
nimų”. Tų “paaiškinimų” tėra 
vienas. Esą^ Kr. Taryboje buvę 
konstatuota, jog kolonijose esą 
daug nesutarimų, o viso to prie
žastis rinkliavos Tautos Fondui.

Toliau rašo: “Buvo padarytas 
pasiūlymas per Vasario 16 mi
nėjimus surinktus pinigus palik
ti apylinkės reikalams. Šis pa
siūlymas visų suvažiavimo da
lyvių buvo priimtas kaip bazė 
nesutarimams! pašalintu kiwis 
buvo plačiai išdiskutuotas”...

“TŽ” iš Kr. Tarybos sesijos 
pateikė ne tik reporįažą, bet ir 
visus nutarimus tfczoliuęijaš; 
Kaikas ten gal nerado tokių- nu 
tarimų, kokių būtų norėjęs. Bet 
ar p. Kvedaras “paaiškindamas” 
norėjo teigti, kad “TŽ” tuos nu
tarimus sufabrikavo., nuslėpė ar 
iškreipė? Jei ne. tai juk jokie 
“paaiškinimai" nebuvusių nuta 
rimų nepagimdys.
Iinuomot«mi du butui, Hlfih Purk rajo
ne: 3 kumb., virtuvė ir veranda ir 1 kam
bary*, virtuvė, pliu« faldytuvas, TV an
tenų. Tui. RO. 6-7634.

ti.

ram jaunimo ęhorui. Čia Toron
te. atliekamu nuo konservatori
jos laiku, jis įsijungia į šv. Jone 
Kr. liet, parapijos choro paren
gimą, ir ypač darbuosis su lietu
viškuoju jaunimu.

Siuntinius siunčiančių 
dėmesiui

Kanados paštas perspėja, kad 
siuntiniuose siunčiamuose į Eu
ropą dažnai pasitaiką degtukų ir 
kitokių užsidegančių dalykų, kas 
yra aiškiai draudžiama paštų įs
tatymo. Jo 59 poskyrio § 212 sa 
koma:
•/‘Kiekvienas ąsmųo,- kuris lais
tė,siuntiny ar kitokioje pašto 
siuntoje siųs ar į betkurį paštą 
įmes sprogstančią, pavojingą bei 
gadinančią medžiagą ar skysti
mą arba daiktą galintį pažeisti 
ar sugadinti betkurią pašto siun
tą arba kurį asmenį iš pašto tar- 
naųtojų, laikomas nusikaltęs įs
tatymo laųžymū”. ■
- Paštas dėl to primena, kad to 
kiuos daiktus dedantieji į siun
tinius pastato į pavojų visas paš 
to siuntas ir patys gali būti bau
džiami.

šeimininkė
keturių asmenų šeimai, du suaugę ir 
dvi mokyki, amžiaus mergaitės. To
ronto priemiesty—Don Mills, Papras
tos virimas, visi patogumai, gražus 
kambarys, TV. Sunkesnius valymo 
darbus atlieka kito moteris. Kreiptis: 
Miss WALLY, tel. EM. 3-5386.

tALTIC MOVERS & CARTAGE 
B«ldu tt toliwtowilt
distancijom*. ŠALDYTUVŲ perv«žim< 
wecUHtfol. VHoi veiomoi hirtei ep 
draustos. Važiuojam Icos teverff | Mowf- 

loRtfotto, Wlnekora, Homihm 
North Bov, Sodbvrv Ir
30 DIWSON ST, • - TIL LL 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, 
pirkinio 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
1611 BLOOR ST. WEST. TORONTO. ONT.

Kanados. Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

Telefonas LE. 6-2738, LE. 2-8772, vakarais HU. 9-1513

¥


