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Grupės ir susitarimas
Senieji romėnai sakydavo, kad nepigaus tas pats, jei du tą 

patį dalyką dirbs. Kiekvienas žmogus kitaip tą patį vaizdą mato, 
kitaip garsus priima, kitaip tų pačių reiškinių paveikiamas. Kiek
vieno kitoks yra mintijimo kelias, kiekvienas kitų argumentų 
griebiasi tam pačiam dalykui, tai pačiai tiesai įrodyti. Visiškai 
natūralu, kad tuos pačius dalykus , žmonės nevienodai vertina 
ir prie to paties dalyko vis iš kitos pusės prieina. Iš čia kyla nuo
monių skirtumai bei visuomeniniai susigrupavimai. Žmonės, ku
rie kaikuriuos dalykus vienodai supranta, kurie vienodų sieki-. 
mų ar vienodų jausmų kuriam nors reiškiniui turi, pajunta tam 
tikro artimumo ir buriasi į krūvą. Taip gimsta visokiausių rūšių 
žmonių sambūriai — klubai, draugijos, sąjungos, politinės par
tijos, pasaulėžiūriniai bei kitokie sąjūdžiai ir*t.t. Visa tai rodo 
visuomenės bei tautos gyvybingumą, jos interesų šakotumą. 
Tai visiškai normalus reiškinys ir neturėtų būti ramybę ardančiu 
veikshiu. Kiekvienam valia puoselėti savo idėjas, užsiimti tuo, 
kam kas patraukimo turi, žinoma, jei tik tame nėra ko kenks
mingo artimui bei visuomenei. Sveikas'ir sveikintinas dalykas 
yra kultūringa rivalizacija bei lenktyniavimas.

Bet jau liūdnas reiškinys, kai žmonių ir visuomenės tarpe 
pasireiškia amžinas nepasitikėjimas, priekabingumas ir svetimam 
daržely vien blogio'ieškojimas, kai savo artimo ar kurios grupės 
veiksmuose nebeįžiūrima nieko gera, kai savo neurasteniško įta- 
ririgumo poveiky griebiamasi net visiškai absurdiškų prielaidų. 
Kartais žmogus net nebežinai ar tai liguistos fantazijos vaisius 
ar piktos valios reiškiniai. O tokių reiškinių, deja, matome ir 
individų bei šeimų tarpe ir visuomeniniuose santykiuose, net 
tą patį darbą dirbančių žmonių tarpe. Ar reta, kad be jokios ap- 
čiuopiamios priežasties, vien dėl liguisto įtaringumo pakrinka 
santykiai šeimose ir bičiulių tarpe. Pakrinka, ir niekas nežino 
dėl ko.

Tas pats įtaringumo žadinamas užsispyrimas iššaukia ne
santaiką tarpe visuomenės grupių. Dažnai kaip tik tarp tokių, 
kurios normaliai turėtų daug kur bendros kalbos surasti. Įvyks
ta priešingai, o dėl ko, taip ir neaišku niekam.. Prasideda išmįslin- 
gi priekaištavimai, būtų ir nebūtų kalčių rankiojimas, dažnai 
pereinąs į tikras sportines lenktynes, kur prakaitas liejamas tik 

' dėl svetimų “nuodėmių” rinkimo rekordų. Kiek čia prirankioja- 
ma kitų grupių nusikaltimų, viską dar išpučiant iki neįtikėtinų 
ribų. Ir į tai galima būtų mot ranka, .jei tai neturėtų neigiamos 
įtakos mūsų didiesiems ir visiems rūpimiems reikalams. Ir ne 
vien dėl to, kad tai blaško jėgas bei energiją, kad gaištamas lai- 
kas nesiryžtant didesniems ^ygiąms^ kąd- visų trokštamęji vie- 
nybė vis lipinama ir lipinama, o sūkių kraštai net nesusiliečia ... 
Dar blogiau, kad šitie pasižodžiavimai, šitie nesutarimai išneša
mi į svetimą aplinką. Išnešami kartais sąmoningai, norint pa
kenkti varžovams. Pavyzdžiui, kad varžovams kenkiant paken
kiama visam lietuviškam reikalui, kad nuvertinamas lietuviškas 
vardas, tokių pavyzdžių turime nevieną. Deja, dar nesimato 
ženklų, kad- jų būtų vengiama ir ateityje. Grupės pešasi. Bet 
kas gi pasakytų dėl ko? Argi jos turi kuri tokių siekimų, kurie 
labai skirtųsi nuo kitų grupių planų? Ne tikrieji tikslai, bet grei
čiau ambicijos, vieno kito peštukiškas charakteris veikia. Jokia 
grupė Lietuvos nepardavė, neį viena nuo kovos dėl tautos laisvės 
neatsisakė, o bendro fronto sudaryti taip ir nesiseka. Kad gi nors 
būtų rimtų priežasčių...

Šitaip atrodo dabar J.E. vysk. Teofilis Matulionis, grąžintas iš 
Sibiro, kur buvo išvežtas 1946 m. Netrukus jam sueis 84 m. am
žiaus. Kol kas jis gydosi Birštone. Kaip Kaišjadorių vyskupui 
jam neleidžiama eiti pareigų.

i Atvyko iš Lietuvos 
t

Daugelis šeimų jau seniai rū- 
' pinasi norėdami kaip nors atsi- 
■ kviesti savo artimuosius liku
sius okupuotoje Lietuvoje. Kaip 
žinome, tai labai sunkiai spren
džiamas reikalas. Visdėlto vie
nam kitam yra pasisekę-iš ten 
išsprukti. Štai pereitą savaitę į 
Hamiltoną atvyko viena vokie
čių šeima, gyvenusi Garliavoje, j _ _
Ji atvyko pas vyrą, Kanadon at- -Uo mokinys, yra ilgos patirties diplomatas, gerai pažįstąs dip- 
vykusį prieš trejetą metų. 1

Pereitą penktadienį pro To- vyras. Šepilovas paskirtas kompartijos sekretorium, 
rontą pravažiavo pas tėvus į 
Windsora vykstanti mergaitė, 
dukra motinos, kuri pas savo vy
rą atvyko Kanadon prieš porą 
metu.

Savaitės įvykiai
Sovietų užsienio reikalų min. Šcpilovo atleidimas iš pareigų 

buvo staigmena vakariečiams, kurie šį faktą įvairiai aiškina. Dau
gumas betgi mano, jog A. Gromyko paskyrimas jo vieton rodo, 
kad Šepilovas grįžtančiai šaltojo karo politikai esąs persilpnas. 
Viena, jo politika rėmėsi vadinama taikia “koegzistencija”, kuri 
tapo jau nepopuliari, antra, Šepilovas nėra karjeros diplomatas 

kietas derybininkas. Gromyko gi, kietojo Molotovo ir Višins-

lomątinius triukus bei kietas derybininkas, žodžiu, Stalino stiliaus

KAS NAUJO
Nevedusių vyrų skaičius Ka

nadoje yra žymiai didesnis už 
netekėjusių moterų skaičių. Pa
gal 1955 m. duomenis, buvo 
1.621.000 nevedusių vyrų virš 15 
metų amž., 1.227.700 — neved. 
moterų, t.y. 393.300 mažiau nei 
vyrų. Vedusiųjų skaičius padi
dėjo iš 6.976.200 iki 6.820.700 ir 
sudaro beveik du trečdaliu visų 
gyv. virš 14 m. Našlių ir persi
skyrusių skaičius iš 721.600 pa
kilo iki 735.000. Moterų našlių ir 
persiskyrusių skaičius rodo ten
denciją didėti, vyrų — mažėti.

Imigracijos reikalu išėjo nau
jas leidinys “Canada’s Immigra
tion Pol’cy”, parašytas B. Ko
lumbijos un-to prof. D. Ch. Cor
bett (University of Toronto 
Press, $4). Jame autorius nu
šviečia imigracijos istoriją <r vy
riausybės politiką. Esą pramonė 
ieško vis daugiau gamintojų ir 
vartotojų, bet darbininkų unijos 
ir prancūzų nacionabstai į tai 
žiūrį kreivai. 1952 m. “The Im
migration Act” esąs labai palai
dai suredaguotas, ir imigracijos 
ministerijai palikta daug laisvės 
ypač nebaltosios rasės imigran
tų atžvilgiu. Per 89 metus nuo 
1861 mm. Kanadon atvykusių di
delis skaičius — 6.423.000 — 
6.423.000 — emigravo į JAV. Pu
sė visti ateivių esą darbininkai; 
kanadiečių — 33%.

Senatvės pensija*. neoficialio
mis žiniomis, nutarta padidinti, 
esą dar nenustatyta k>ek — $5 
mėn. ar daugiau. Senatvės pen
siją — $40 mėn. gauna dabar 
794.000 asmenų, sulaukusių 70 
m. Padidinimas $5 valstybės iž
dui atsieitų $47.640.000. Min. 
pirm. L. St. Laurent mano, kad 
reikia padidinti visų rūšių pen
sijas — aklųjų, invalidų, vetera
nų. Feder, vyriausybė moka 75 
% aklųjų ir 50% — invalidų 
pensijos. Visame krašte yra 194. 
000 invalidų, kuriems pensija iš*

KANADOJE?
mokama pagal invalidumo laips 
nį —$129.000.000 kasmet. Yra 
52.000 veteranų su šeimų nariais, 
kuriems išmokama kasmet $40 
milijonų.

V "/ .. *
Dulks, JAV užsienio r. minis- 

teris, buvo apkaltintas spaudo
je ir Ontario seime, esą medžio
jęs briedžius uždraustu laiku 
Duck saloje, Ontario ežere; nors 
sala esanti jo nuosavybė, tačiau 
tai neatleidžia nuo pareigos lai
kytis įstatymų. Dulles pareiškė 
niekad savo gyvenime briedžių 
nemedžiojęs nei kitiems leidęs 
tai daryti uždraustu laiku.

Pertvarkoma kariuomenė ry
šium su naujų atominių ginklų 
atsiradimu. Tuo tarpu panaikin
ti du pėstininkų batalijonai, ap
ima 900 karių, kurie perkelti į 
kitus nepilno sąstato vienetus 
(batalijonas — 950 vyrų). Vieto
je panaikintų dalinių įsteigtas 
šarvuočių pulkas—8th Canadian 
Husars.

JAV kariams Kanadoje iš Va
šingtono Įsakyta neimti šeimų 
priedų iš Kanados vyriausybės. 
Pagal įstatymą, esą JAV karių 
šeimos, išgyvenusios bent metus 
Kanadoje turėtų teisę tokius 
priedus gauti. Tokiu atveju bet
gi reikėtų, kad jų šeimos būtų 
laikomos dirbančiomis Kanadoj 
ir mokančios pajamų mokesčius.

Tautinių grupių atstovai iš To
ronto nuo 28 laikraščių lankėsi 
Otavoje pas min. pirm. L. St. 
Laurent ir jam įteikė raštą su 
pageidavimais: suorganizuoti kil 
nojamą parodą, pavaizduojančią 
Kanados gyvenimą ir ją siunti
nėti po kraštus, iš kurių laukia
ma ateivių; pasikeisti kartais ra
dijo programomis su Europos ir 
CBC radiju; duot* valdžios skel
bimus ir tautinių grupių laikraš
čiams, nes jie yra veiksmingiau
sias ateivių įjungimo Kanados 
gyveniman įrankis.

VOKIEČIAI APIE VYSK. 
MATULIONĮ

Dienr. “Der Tag”, Berlyne, 
remdamasis Vilniaus radijo ži
niomis, parašė ilgoką straipsnį, 
kuriame nušviečia jo kanč ios 
kelią .Jis buvęs suimtas 73 m. 
amž. senelis ir ištremtas į Sibi
rą. Paskiausiai jo vardą minė
jo “Sovietskaj a Litva” 1952 m. 
vasarą ryšium su tariamai su
sekta “amerikiečių šnipų afe
ra”. Okupantai vyskupą išvadi
no “senu Vatikano šnipu ir fa
natišku . darbo klasės priešu”. 
Esą jis slėpęs “nacionalistus” ir 
ganyt, laiškuose “varęs subver- 
syvinę propagandą”. Dienraštis 
išsamiai aprašo kankinio vysku
po gyvenimą ir nuostabų dvasios 
taurumą.

SOVIETAI ‘PUOLA fAl
Rusų bolševikų politika pilna Į Rašo J. M. ŠIUGŽDA 

dinamizmo Jie nuolat puola Va-1 iš Niujorko
karus su savo vis naujais ir nau-( ---------—
jais pasiūlymais. Vakarai vos j žmonių, o jie pasiskirstys parei- j daryti ko jie neskelbė, ką jie tu- 

analizuoti ir narplioti. J gOmis. Dabartinį pirminįnką I rėjo padaryti, kaip ir Rusijoj, 
Taip įvyko ir pastarąją savaitę, į daugiausiai pūde' Niujorko ko- ■ tai su Gomulka ir nesutarė. Už 
kai Šepilov sudainavo savo gui-j munistu partijos oficiozo "Dai-’ tai jis buvo pasodintas į kalė- 
bės dainą, pasiūlydamas JT Hy Worker” redaktorius Gates: įima ir tik pripuolamai nenu- 
svarstyti JAV “nusikaltimus tai-j ’ Ligi šiol komunistinio centro teistas ir nesušaudytas kaip ir 
kai”: JAV esąs agresorius ir gre- buveine buvo Niujorkas, dabar daugelis kitų tautų panašių ko
šia taikai bei saugumui. Šitą ag-! perkeliama į Čikagą. Septyni ęk munistų. Išsėdėjo jis komunistų 
resiją jie įžiūrėjo prezidento pa-! nariai yra juodukai ' ’ ’
siūlyto] kongresui Art. ir Vid.; kad partija aktyvių narių turildien kaikieno nuomonė, jis jau 
Rytų politikoj. JAV sutiko svars tik 20-25.000. bet komunistai, 
tyti viešai JT posėdžiuose, bet: pasirengę nelegaliai veiklai, vi- 
komisija, kuri peržiūri ir spren-; sada turi ir tokių narių, kurie 
džia tokius pasiūlymus dėl įtrau veikia slaptai ir kurie oficialiai 
kimo į pilnaties posėdžių darbų • nepriklauso partijai. Ligi šiol 
tvarką, atmetė. Amerika baisa-j komunistų partija visame pašau-1 
vo kartu su sovietais už svars- lyje buvo* partija iš esmės nusi-’. leidžianti erižti i savo tė-
tymą. O gaila. Būtų buvę tikrai stačiusi prieš savo kraštą. Ji v v
įdomūs ginčai. Vieną kartą Ame greičiau buvo svetimos valsty-1 vynes penkioms tautelėms: kal- 
rika būtų buvusi priversta ir bės agentų korporacija, kuri tu j to ūkams, čečėnams 
pati pasisakyti dėl rusų - bolše- rėjo uždavinius taikos metui ir 
vikų agresijos, nes visa ką daro į karo metui. Tik Vakarų nesu 
Amerika, yra tik apsigynirrio pratimas — kas tai yra bolševiz- 
priemonės prieš rusų pasirengi- imas — leido jai egzistuoti, 
mus. Toks viešas išprovokavi-! Gomulka, rusai ir lenkai ’ 
mas ginčų būtų privertęs ame- Vienas įdomiausių politinių 
rikiečius pasitempti nenorint ■ žaidimų dabar vyksta Lenkijoj, 
pralaimėti viešosios opinijos ir Kas laimės? Gorriuika kol kas 
pavaizduoti tikrą padėtį bei I laikosi. Prieš jį pradžioj rusą i - 
kartu įrodyti kas yra tikrasis 
agresorius. Taigi nustojome įdo
maus spektaklio!

Vakarai perdaug kreipia dė
mesio į čekistų pakeitimus. Jie 
svarsto pagal savo mastą. O 
Maskva turi savo išrokavimus ir i į komunistini parlamentą vėl ru- 
savo ėjimus; ir mažiausiai pai-1 sai Įvairiais būdais stengėsi, kad 
so Vakarų; paskyrė Gromyko, i Gomulka pralaimėtų. Laimėjo 
kuris Vakarams sudarys su savo jis ir šį kartą. Dabar ateina eilė 
suktais ėjimais daug rūpesčių. Gomulką prispausti finansiškai 
Koks skirtumas ar ten sėdi vie- ir ūkiškai: sudaryti Lenkijoj 
nas ar kitas? Politiką, nustato ūkinę suirutę, numušti Gomul- 
politbiuras, o ten eina irgi ko% kos prestižą, o jau tada bus leng
va, bet vidaus kova. [va apsidirbti. Klausimas, kiek

JAV komunistai Amerika parems Lenkiją, o kar-
Keturias dienas posėdžiavę JA tu ir Gomulkos vardą. Jei ir ši 

V-bių komunistai nutarė būti kartą Gomulka išeis laimėtoju, 
nepriklausomais nuo Maskvos.. tada liks tik gryna jėga, kurią 
Už tai esą balsavę net du trečda-: rusai atėjus momentui nepasi- 
liai. Konferencija buvo nevie- drovės panaudoti. Bet tada bus 
ša ir todėl neviskas žinoma. Ne-, blogiau kaip Vengrijoj. Lenkija 
sutikta su Maskvos taktika Ven
grijos ir Lenkijos atžvilgiu; pa
silikta broliška teisė kritikuoti 
kas darosi pas kitus komunis
tus, ko pirmiau niekad nebūda
vę; marksizmo ir leninizmo 
principus taip reikią interpre
tuoti, kaip to reikalauja Amcri 
kos sąlygos. Nerinkta nei pir
mininko, nei generalinio sekre
toriaus. Ar norėta tuo izoliuoti _______ .
dabartinį pirmininką Fosterį, sijoj. Jis nėra išėjęs čekistų mo- 
kuris už maskvinę liniją? Išrin-įkyklos. Jis yra iš darbininkų, iš

spėja

a ei v Į- J

pistų. Ką atėję bolševikai 1945 
,r ri. jis priėmė už gryną

pinigą. Kai bolševikai pradėjo

Sakomą kalėjime apie tris metus. Šian-

viso nėra komunistas.
(Nukelta į 5 psl.)

bolševikai pasisakė labai smar
kiai. Bet jis atsilaikė ir įkopė į 
lenkų komunistų partijos sekr. 
vietą. Jis išėdė marš. Rokosovs- 
kį ir išvalė lenkų armiją nuo 
rusų karininku. Per rinkimus

dabar1 turi savo lenkišką kariuo
menę. Su laiku gal ji bus dar 
stipresnė. Dėl galutinio rezulta
to neabejojama, nes rusai turi 
savo kariuomenės pačioje Len
kijoje. Ryt. Vokietijoje, Ukrai
noje. I^enkija yra apsupta jš vi
sų pusių.

Kodėl rusai nori Gomulka 
nusikratyti? Jis, pasirodo, nie
kad nėra buvęs treniruotas Ru-

Dar prieš paskelbdamas užsie
nio r. ministerio pakeitimą, 
KrečąMus pradėjo pulti JAV po
litikė Vid. Rytuose: gerindama- 
sis arabų vadams, ypač Nasse- 
riui, pasiūlydamas keturių di
džiųjų konferenciją ir pateikda
mas rezoliuciją J. Tautose prieš 
JAV,- esą šios nusikaltusios ag
resyvumu teikdamos pagalbą 
arabų, kraštams. Kol kas nė vie
nas jų ėjimas nebuvo veiksmin
gas. Iš arabų kraštų tiktai Egip
tas ir Syrija aiškiai palankūs 
sovietinei įtakai, kitos gi pasisa
ko arba už Vakarus arba neut
ralią laikyseną. Keturių did. 
konferencija liko atmesta kartu 
su sovietų pasiūlytais punktais— 
atitraukti svetimų kraštų ka
riuomenės iš Vid. Rytų, atsisa
kyti karinių bazių, sąjungų, gink 
lų siuntimo ir pan. Nepasisekė 
sovietams ir JT, nes darbotvar
kės komitetas jų siūlymą pateik
ti kaltinimus prieš JJA atmetė.

Susitinka galvos
Britanijos karalienė Elzbieta 

lankėsi Portu Įjoję, o rudenį 
atvyks j JAV

Britanija pranešė ketinanti su
mažinti savo karines pajėgas V. 
Vokietijoj 30.000 karių, palikda
ma 50.000. Panašiai yra nusista
čiusi ir Prancūzija — jai reika
lingi kariai Š. Afrikoj. JAV jau" 
nuo seniau planuoja sumažinti 
savo karines pajėgas. Nors ame
rikiečiai yra pažadėję sumažintą - 
karių skaičių atsverti atominiais 
ginklais, tačiau ir kancl. Aden- 
aueris ir Š. Atlanto Sąj. karinių 
pajėgų vadas Norstadt tuo yra 
susirūpinę. Pastarasis pareiškė 
britams, kad toks kariuomenės 
mažinimas dėl ūkinių sumeti
mų esąs pavojingas V. Europos 
saugumui. Paskutinis Bulganį- 
no laiškas kancl. Adenaueriui 
pavojaus buvimą tik patvirtino. 
Esą V. Vokieija tapusi kapita
listų aotminio karo baze. Atsa
kydamas į jį kancleris pareiš
kė, kad Vokietija tėra viena ir 
kad R. Vokietija tesanti sovie
tų okupuota sritis, kuri turinti 
būti išlaisvinta.

Tariasi vienytis

pasimatymą su prez. Eisenho- rimtai yra b a 
weriu kovo 21-24 d. Bermudos 
saloj, kuri tebėra britų teritori
ja. Tai bus pirmas JAV - Brita
nijos vyriausybių galvų susiti
kimas po Suezo kanalo įvykių. 
Jame numatoma atstatyti abie
jų kraštų tradicinę santarvę. 
Tuo pačiu tikslu vasario 26-27 
d. Prancūzijos min. pirm, lan
kysis Vašingtone ir Otavoje. Ka
nados min. pirm, matysis su 
Macmillanu Bermudoje. Į Va
šingtoną yra pakviestas ir kanc
leris Adenauer. Jų visų rūpestis 
— sovietų skverbimasis į Vid. 
Rytus, V. Europos gynyba, Vo
kietijos suvienijimas ir kt.

Leidžia grįžti deportuotiems
Sovietų Sąjunga paskelbė de®

ingušamę, 
karašams, kabardinams ir bal- 
karams, deportuotiems 1943-44 
m. Dekretas nemini Krymo toto
rių ir Pavolgio vokiečių, kurie, 
kaip ir anos grupės, buvo masiš
kai deportuoti iš savo kraštų. Jis 
nemini nei Lietuvos, nei kitų 
Pabaltija kraštų, iš kurių depor
tacijos čia mažesniu, čia dides
niu mastu tebeina. Dekretas bu
vo pateiktas vyr. sovietui, neva 
seimui, ir čia buvo priimtas 
vienbalsiai. Jame sakoma, be 
kitko, kad anų tautinių grupių 
deportacija buvusi Lenino prin
cipų pažeidimas, be to, palikusi 
ištisas sritis be gyventojų ir to
dėl įsakoma: “likviduoti šias 
klaidas bei grąžinti toms tau
toms autonomines teises ir leis
ti joms grįžti į savo tėvynes”. 
Taip pat paskirtas repatriacijos 
komitetas, kuris ketina savo dar 
bą vykdyti neskubėdamas^ kad 
nebūtų pakenkta paliestų sričių 
ūkiui. .

Kalmukai — budistų tikybos, 
mongolų rasės tautelė, gyvenan
ti prie Kaspijos jūros, šiaurės 
vakarų lygumose. Gyventojų 
skaičius prieš deportaciją—apie

ŽVEJAI BEDARBIAI
Žvejai negali kiaurus metus 
žvejoti. Bent keletą mėnesių jie 
praktiškai yra bedarbiai. Iki 
šiol betgi Kanados nedarbo drau 
dimo sistema jų neapėmė. Dabar 
darbo ministerija paskelbė, kad 
nuo 1958 m. sausio 1 d. ir žve
jam bus mokamos nedarbo pa
šalpos. Jos bus mokamos nuo 
sausio 1 d. iki balandžio 15 d. 
Kas norės tuo pasinaudoti, tu
rės jau nuo š.m. balandžio 1 d. 
pradėti mokėti nedarbo draudi
mo įnešus.

Toronto. — Ontario kelių mi
nisterija automobilių numerių 
pakeitimo ir licencijų įsigijimo 
terminą, pasibaigusį sausio 30 d., 
prailgino iki kovo 14 d. Iki pir
mojo termino numerius pakeitė 
tik 22% auto savininkų.

omą įgyvendin 
ti ūkinę vienybę, šeši kraštai— 
V. Vokietija, Prancūzija, Belgi
ja, Olandija, Italija ir Liuksem
burgas — jau seniau yra sudarę 
Europos ūkinio bendradarbiavi
mo tarybą, kurią sudaro ūkio ir 
finansų ministerial. Jungtis į to
kį vienetą sutiko ir kiti 11 kraš
tų. Visi jie Paryžiuje posėdžia
vo ir išrinko atitinkamus orga
nus, kurie planuoja būsimą lais
vą V. ir Š. Europos rinką.

Arabai — izraelitai
JT pastaruoju metu yra įklim- 

pusios arabų - izraelitų byloje. 
Alžerijos klausime joms pavy
ko kol kas nusiplauti rankas — 
Prancūzija pagrasino išeisianti 
iš JT, ir Azijos - Afrikos kraštų 
rezoliucija, įpareigojanti tartis 
su Alžerijos sukilėliais, neran
da reikiamos daugumos. Buvo 
priimta visai nekalta rezoliuci
ja, išreiškianti viltį, kad bus ras
tas taikus ir teisingas proble
mos sprendimas.

Izraelio - Egipto ginče JT ne
randa kol kas išeities. JAV bu: 
vo pasišovusios pačios laiduoti 
laisvą laivininkystę Akvabos 
įlankoj, bet arabų kraštams pa
sipriešinus, JAV užs. r. min. Dul 
les pareiškė, kad jos sutiktų Iz
raelio reikalavimus palaikyti J. 
Tautose, jeigu jo kariuomenė pa 
sitrauktų iš Gazos ir Akvabos 
sričių. Izraelis betgi reikalauja 
pirmiausia tvirtų garantijų, nors 
prez. Eisenhoweris savo laiške 
sako, kad garantijos dabartinėse 
sąlygose esančios pakankamos ir 
kviečia Izraelį paklusti JT rezo
liucijai.

ko betgi Centro Komitetą iš 20 1 taip vadinamų komunistų idea-i tautų?

jį®

i ■ I -

karai ir čečėnai - ingušai yra 
mahometonai, įvairios rasinės 
kilmės, gyveną šiaur. Kaukaze. 
Bendras ju skaičius prieš II D. 
Karą — 900.000.

Tuo būdu ir patys Stalino se
kėjai oficialiai pripažino, kad jų 
“mokytojo” užsimotas ištisų tau 
tų žudymas yra gėdingas net 
bolševikams. Bet kada gi jie nu
plaus kruvinas gėdos dėmes nub . .
kitų deportuotų ar pavergtų Kanadiečių mėgiama žiemos pramoga — žvejojimas ant ledo, ku* 

' / ris išlaiko ir automobilius ir palapines.
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RELIGIJA NEDUODA RAMYBĖS
-- Raudonoji okupuotos Lietu

vos propaganda visą laiką sten- 
“gėsi sudaryti įspūdį, kad religi- 
„ nio klausimo nebėra — “pažan

ga“ tiek pakilusi, jog religija 
...beveik išnykusi, išskyrus kaiku- 

riuos jos reiškinius — senovės 
".“atgyvenas”. Praėjusių metų pa

baigoj betgi “Tiesoje” pasirodė 
skaitytojų laiškų tarpe kblūkie- 

'..tčs M. Staugienės laiškas, kuri 
pasisako esanti katalikė ir kartu 

L^ėra kolūkietė - pirmūnė. Ro
dos, kas gi čia nepaprasto? Jos 
laiškas betgi susilaukė plataus 
atgarsio. Redakcijon ėmė plaukti 
komunistinių infelektualų ilgo- 

,,'ki atsiliepimai .bei straipsniai, 
aštriai pasisaką prieš religiją. Jų 

"'tarpe matyti — mokyt. M. Mozū- 
rait-is, buvęs Telšių kun. semina- 

“isjiros auklėtinis, prof. V. Ruo
kis, Kauno Politechnikos Insti
tuto dėstytojai L. Kulikovas ir 

. "J. Leonavičius, stud. M. Aleliū- 
nas, mokyt. M. Miėžiūnas, J.

' Barzdaitis ir kt. Ypač išsiskiriąs 
atsiliepimas yra Vilniaus un-to

— aspiranto L. Drotvino, kuris iš 
dalies pateisina religiją kaip

"-meno, architektūros, muzikos 
..įkvėpėją, nors ir laiko ją daliniu 

'•■•laisvės kovų stabdžiu. Jo nuo- 
...mone, religija besilaikanti žmo- 

hių sąmonėje “kaip ir kitokios 
->‘seno gyvenimo blogybės — gir- 
-"tavimas, pasileidimas, sukčiavi- 
Amas ir 1.1.”, bet dėl skirtingų mo- 
.tyvų. Jis pripažįsta, kad “šios 
blogybės dažnai būdingos nere- 

-••ligingiems žmonės” (“Tiesa’’, 
1956. 12. 11). Religija esą ne
trukdanti darbininkų nei kol- 

^.ūkiečių iniciatyvos, neragina ne- 
"dirbti ar blogai dirbti. M. Stau- 

-••gienė esą būtų blogesnė kolūkie
tė, jei atimtų kas iš jos “religiją

■ • ■ ir ja besiremiančias moralės sa
vybes”. Be to, religija negalin
ti būti pakeista pramogomis, 
muzika, blizgesiu, kinais, cere- 

...monijomis ir pan. Pažanga pa
stebima ir tuose kraštuose, kur 

..7.’mokslminkai yrą, religingi ir ■ at-

— husmukęs, norėjas' žymiai bėdfe-
- 4.vfškesnis už kitus šimtmečius.

— jeigu religija esanti prietaras, 
jei Dievo nesą, tai kam jaudintis 
ir kovoti?

J’..’ Į šitokį pasisakymą pasipylė 
"aštroki laiškai, kraštai gina 

v . marksizmą. V. Volkus iš Kėaai- 
”nių pareiškia, kad religija — se- 
~nas prietaras, tačiau religingi 

darbininkai bei kolūkiečiai gali
— būti geri žmonės, sąžiningi. Tik
— jie esą būtų geresni, “jeigu jų 
'^nevaržytų religiniai varžtai” 
-- (“Tiesa” 1956. 12. 19). Aštriau-

šiai puolė L. Drotviną, jauną ta- 
jrybinį mokslininką, L. Kuliko- 
.. -vas ir-J. Leonavičius, prilygin- 
■~dami jį “pikčiausiam kapitaliz- 
-mo apologetui" ir kartu išreikš- 
"Ldami savo pasipiktinimą. Jiedu 
—šaukiasi Lenino autoriteto, Drot- ‘

ša, nepažįstančiu komunistinės 
moralės, bet argumentų taip ir 
nepateikia.

Reikia manyti, kad “Tiesos” re 
dakcija, kuri savo prierašu kvie
čia skaitytojus pasisakyti reli
gijos klausimais, atras tokių 
smerkiančių laiškų dar ne vieną 
ir pasistengs tuo būdu religinį 
klausimą “palaidoti”.

Būdingas betgi yra pats ginčo 
faktas, kuris rodo, kad religija 
Lietuvoje ir po ilgo bei triuški
nančio komunizmo siautėjimo 
tebėra gyva. Ir patys komunis
tai pastebėjo, kad religija lietu
vio širdyje turi gilias šaknis ir 
ją galima sunaikinti tiktai su
naikinus pačias širdis. Prisitai
kydami prie Kremliaus nurody
mų, jie bando kruvinąjį perse
kiojimą pakeisti “moksline ko
va”, kuriai ginklus tebeteikiai 
dialektinis materializmas. Ne
tenka abejoti, kad jie ne vieną 
suklaidins ir neleis laisvai .pri
sikelti organizuotai krikščiony
bei; bet taip pat netenka abejo
ti, kad jie nesunaikins, kas yra 
nesunaikinamo žmoguje. Perse
kiojimas paprastai palieka daug 
griuvėsių, bet kartu — ir naują 
prisikėlimo ryžtą. Jau daug kur 
matyti ženklų, kad prievarta 
brukamas komunizmas neberan
da dirvos jaunose širdyse, kurios 
ilgisi ne materializmo, o tikro
sios Tiesos. Pr. G.

(Pabaiga)
Socialistinis realizmas

Vienas mano bičiulių, parašęs 
originalią studiją apie Markso 
plagijavimą, tvirtina, kad mark
sizmas tesilaiko burzuazjnio pa
saulio bankrotu, “scięntistų” ak
lumu ir jų bevalia laikysena, ta
rytum jie būtų Maskvos samdi
niai. Tas pat nutiko ir socialis
tus, kurie tik kitoje tos pat upės 
pusėje bestovį.

Sniečkus ūtarodamas apie so
cialistinį realizmą nuduoda, lyg 
vaidilą neapšviestoje scenoje: 
“Mes turime atkreipti .dėmesį, 
kad atskirais atvejais mokslinin
kai ir menininkai yra nuklydę 
nuo marksistinės filosofijos. Kai- 
kurie prisidengę kritika puola 
socialistinio realizmo ideologi
ją, sovietinius mokslininkus bei 
partijos požiūrį į mokslą bei me
ną, o patys tuojau nuslinksta į 
buržuazinės kultūros platmę”.

Socialistinio tikroviškumo, ko
munistiškai tarus realizmo klau
simas yra senas. Juk jį išniekino 
ne lietuviai mokslininkai ar me
nininkai, bet patys rusai tai pa
darė. Dalimi prisidėjo ir Chruš
čiovas paneigęs asmeninę dikta
tūrą ir nuslydęs į kolektyvinę. 
Gi kolektyvinėje diktatūroje 
gali būti tiek balsų, kiek yra sam 
būryje asmenų. Toks pat susi
skaidymas įvyko tarp moksli
ninkų ir menininkų. Juk stali
niniai mokslininkai jau nuvai
nikuoti ir jų vieton atsistoja 
bent kiek platesnio požiūrio at
stovai.
Socialistinis tikroviškumas yra 

pakinktas, kuris uždedamas kiek 
vienam lietuviui mokslininkui, 
rašytojui ar menininkui. Pa
tiems komunistams jau paaiškė
jo, kad socialistinis tikrovišku-

mas yra nesąmonė. Chruščiovas 
šiuo klausimu buvo atleidęs žąs
lus. Tačiau ryšium su Vengrijos 
ir Lenkijos neramumais socialis
tinio tikroviškumo dar stipresni 
kamantai yra uždedami. Komu
nistinė spauda staiga panūdo 
ginti tai, kas anksčiau lyg atgy
ventu laikyta. “Komunist” Nr. 
15, 1956. X. 15 “Pravda”, lapkri
čio 30 d. “Sovietskaja Kultūra” 
ir gruodžio 4 d. ’’Komsomolska- 
ja Pravda” sutartinai ^nė šauk
ti, kad socialistinis tikrovišku
mas, atseit, minties vergija, vėl 
turi būti atgaivintas.

Neramumai augštosiose 
mokyklose

Visa tai, ką iki šio meto Snieč
kus pasakė tebuvo tik pasiruoši
mas pulti lietuviškąją studenti
ją: “Sovietinės Lietuvos augšto
siose mokyklos? mokomi darbi
ninkų ir kolchozininkų vaikai. 
Jie yra dėkingi Sovietų galybei 
už sudarymą palankių mokslini-* 
mosi sąlygų. Tačiau per plačią
sias universitetu duris ieina ne
turį gyvenimo patirties ir nuo
vokos apie kūrybinio darbo kliū
čių esmę. Ir kaip tik tokie pa
tenka į melo pinkles, kurias pa
tiekia mūsų priešas. Nelaimė, 
kad mokomasis personalas nieko 
nedaro pašalinti šias nelemty- 
bes iš studentijos tarpo. Jis net 
nesistengia pašalinti mokomojo 
darbo negerovių”.

Dar labiau reikia nustebti, kad 
Sniečkus tvirtina“ “Tam tikras 
skaičius studentų įsijungė į uni
versitetus, nors prasiskverbė- 
liai yra svetimi sovietiška j ai stu 
dentijai. Kaikurie net nenori 
naudotis sovietinės galybės su
kurtomis mokslinimo sąlygomis 
tapti geru sovietiniu specialistu 
ir neramumus keldami trukdo 
kitiems studentams mokytis.

Magiku^ karas
Karas prasidėjo

Kai ir naują savo uždavinį jis 
atliko, viršūnės nusrendė, jog 
dabar laikas imtis, to kas buvo 
numatyta. Tik viena kliūtis iš
kilo — reikėjo, kad maskoliai 
pradėtų karą, nes amerikiečiai 
buvo užsispyrę ligi galo ištesėti 
savo žodį, jog kariaus tik. tuo-

(Pabaiga)

męk.hai juąaJ^tąs ųž gerklės -vanis perlipti 
nutvers. Tačiau jų žvalgybos Tačiau kaip 
viršininkas, klastingai šyptelė
jęs, paprašė palikti jam šiuo da
lyku pasirūpinti. Jis užtikrino, 
jog kai tik jam bus pasakyta, 
kad karas turi prasidėti, ruske;
liai jį ir pradės.

Ir iš tikro, kai tik viskas buvo 
pasiruošta ir žvalgybos virši
ninkui pranešta, kad sovietai jau 
turėtų pradėti karą, tie ir. pradė
jo. Lyg kokios šunmusės Įkirsti, 
jie sujudo, užtraukė Internacio
nalą apie paskutinę lemiamą ko
vą ir, įsimetę į krepšius po ke- 
palaitį duonos bei voblos, suju
do i žygį sugriauti supuvusį ka
pitalistinį pasaulį.

Pirmieji, prisikabinę bombas, 
sušoko į savo lėktuvus lakūnai, 
pasiryžę nieko nesitikintiems 
jankiams užkurti tokią pirtį,

"■•saukiasi Lenino auioriteto, Drot-|kad tie nė nemanytu atsispirsia. 
-viną išvadina nayvėliu, nemok-Į Jie be ypatingų kliūčių perskri-

i VEIDMAINIU
C*

— “New York Times” . vedamuo-
— ju rašo:
Y Nuvertindamas Staliną, Chruš
čiovas kalboje (nuo savo žmonių 
-tebeslepiamoje) rusų- komunis
tų partijos kongresui sakė:
— “Stalinas niekuo nepasitikėjo, 
„visiems buvo liguistai nuožval- 
-gus. Mes tą žinojome, nes su juo' 
□ urėjomc dirbti. Jis. būdavo, su- 
jVeria žmogui savo akis ir klau- 
'sia: “Kodėl tavo akys šiandien 
/benori tiesiai žiūrėti?” arba: “Ko
dėl tu šiandien neramus ir vengi 

“man i akis žiūrėti?” Visur ir vi
duose jis Įžvelgė “priešus”, “veid 
-mainius” ir “šnipus”. Turėdamas 
’gavo rankose neribotą galią jis 
-smarkiai savavaliavo ir pasmaug 
„Savo žmogaus kūną ir dvasią”.
• Satlino valdymo būdas pavaiz
duoja taip vadinamas “gydytojų 
^Sąmokslas”. Gauto laiško nepa
tikrinęs. Stalinas 193 m. pradžio

je tuojau patikėjo, kad Sovietų 
^Sąjungoje atsirado gydytojų są- 
"inokslininkų. Jis įsakė areštuoti 
nrilę įžymesniųjų. Profesorių Vi- 
-nogradovą liepė retežiais apkal
ai. o kitą primušti. -Vidaus reika
lų ministeriui Ignatjevui pagra
sė: “Jei negausi prisipažinimų, 
galvos neteksi!”. Prokurorui, kū

KOMISARAS
ninkai”.

Kodėl Chruščiovas veidą at
mainė? Prašosi tik viena išva
da: diktatūra vėl nusprendė kraš 
tą valdyti Stalino teroru, gaz- 
dinimais ir žmonių žudymais, 
nes pabūgo žmonių, kurie nu
vertinę su Chruščiovu Staliną 
nuėjo toliau nuverstinti ir tą ko
munizmo sistemą, kuri Staliną 
jiems užrioglino ant sprando, 
bet kuri Chruščiovą ir sėbrus, 
it inkstus' taukuose, išlaiko. Dik
tatūra gal įsitikino, kad Stalino 
valdymo būdai ir komunizmo 
sistema tai neatskiriami dvynu
kai. kad vienas negali be kito gy
venti. Tačiau, grįžimas prie Sta
lino būdų yra desperacija. V.

Poznanė. — Lenkų teismas du 
saugumiečius nubaudė 8 ir 4% 
metų kalėjimo už “neleistinus 
tardymo metodus”, nuo kurių 
tardomasis miręs.

Varšuva. — Į naująjį Lenkijos 
seimą išrinkta 12 katalikų kandi
datų. Visi jie gavo daug daugiau 
balsų negu patys didieji dabar
tinės valdžios vadai. Katalikų 
partijos Lenkijoje nėra. Juos 
pastatė įvairios organizacijos.

-------------- ---------------- , Maskva. — Paslaptingasis 
-ris tardymą vedė, įsakė vartoti į Kremliaus ligonis, pas kurį bu- 
kitokią “teisybei'” išspausti juri- Vo iškviestas Vokietijos gyd. spe 
jdinę priemonę — mušk, mušk ir j cialistas Schulten, esąs mašinų 
-dar syki mušk!------------------------pramonės ir atominės energijos
T*. Tai šitaip Staliną Chruščiovas įministeris A. Mališev. II D. karo 
Raiboje apibūdino pereitą vasa-Jmetu jis buvo generolu Įeit, 
’ari. Bet. štai, šių metų sausyje; 1953 m. buvo paskirtas viceprem 
•Chruščiovas jau kita gieda, net jeru: pastaruoju metu, kai buvo 
-Dievo vardą suminėdamas. Sa- pašalintas iš vyr. planuotojo pa- 
3o: “Dieve duok, kad- kiekvienas reigu Maxim Saburov ir paskir- 
-komunistas kovotų kaip Stali- tas Pervuchin, jis tapo jo pava- 
“nas”. Arba vėl: “Mes visi stali- duotoju.

A. GRAŽIŪNAS
FANTASTINĖ HUMORESKA

do beveik visą Atlantą ir net pa
siuntė į Maskvą radiogramą, 
kad Kremlius jau gali išgerti per 
galei aplaistyti paruoštus vod- 
kos kaušus: jie jau matą Ameri
kos krantus, o amerikiečių pa
statytą spindulių sieną jų lėktu- 

t£rynas ijiekis- 
Tačiau kaip tik o laikū, kai 
Kremliuje buvo sušukta tris 
kartus ura ir vodka supilta už 
ūso, atsitiko, nelauktas dalykas. 
Kažkoks paibelis pasidarė, kad 
pradėjo atsikabinėti ruselių lėk
tuvuose visokie kabliai — ir jų 
neštos bombos šlumštelėjo nie
ku nedėtoms Atlanto žuvims ant 
galvų. Ir pasekmės buvo visai 
kitos, nei jie tikėjosi. Jų tos bom 
bos buvo kaip tik tokios, kurios 
į žemę gręžiasi. Tai nugrimz- 
dūsios pradėjo gręžtis į Atlanto 
dugną, kol pragręžę jame skylę 
ligi Pacifiko. Ir tuo laiku, kai 
ruseliai, vėl pasiuntę radiogra
mą “Bombos pakeliui atsikabi
no. Ieškokit sabotažninkų”, spau 
dė, kiek galėdami, namo, per tą 
skylę ne tik išgąsdintos žuvys 
japonų džiaugsmui iš Atlanto i 
Pacifiką išniro, bet ir pats At
lantas ten ištekėjo.

Šitai paskui turėjo didelių pa
sekmių. Pirmiausia nukentėjo 
Niujorko žydeliai, kuriems da
bar teko šabą švęsti be gefilte 
fiš. Sugriuvo Lietuvai Atstatyti 
Komisijos projektas ateity iš
leisti Lietuvos žvejus banginių 
gaudyti. Tuo pasinaudojo tik 
Amerikoj įsikūrę buvę DP. Deg
dami patriotizmu, jie weekendo 
ar vacation proga ne tik prie te- 
leviženo nesnopsojo, bet nėjo 
net žiūrėti lietuvių vardu futbo
lą spardančių vengrų su ispa
nais. Užrakinę hauzas ir šokę į 
karus, movė buvusiu Atlanto 
dugnu Nemune pameškerioti ar
ba kur nors į Kulautuvos miške 
ruošiamą pikniką, pakeliui su
stodami atsigaivinti labai įdo
miose karčiamikėse, kurios bu
vo įrengtos buvusiuose Sovietų 
povandeniniuose laivuose, kurie 
pusiaukelėje į Ameriką nusilei
do ant dugno, kai,jų lakūnų pra
kiurdintas, Atlantas į Pacifiką 
ištekėjo. Viena tų karčiamikių, 
LB pastangomis, net buvo pava
dinta Božegraikos vardu. Tad 
buvo labai smagios iškylos. Kiek 
nusiskųsdavo tik tie, kurie, Pu
nios šile ar kitoj idiliškoj viete
lėj leisdami weekendą, prie stik
liuko Skaidriosios nebegalėjo 
gauti kadais labai mėgtos Kara
liškos silkės.

O Jungtinėse Tautose dėl tos 
skylės tiek ilgai ėjo ginčai, ar 
prakiurdintą Atlantą užkišti, ar 
neužkištą palikti, jog, kai paga
liau nutarė užkišti, tiek visur 
buvo viksvų ir karklų jau pri
augę, kad ligi šiol tos skylės ne
surado. Ar suras ją ruošiama 
lietuvių mokslinė ekspedicija, 
^parodys tik ateitis.

Nuotykiai prasidėjo ir kitiems 
į Žygį išsiruošusiems ruseliams.

Kai tankistai pasiruošė pulti 
jankių ir jų sąjungininkų vokie
čių pozicijas, staiga jie pastebė
jo, jog iš pradėjusių veikti mo
torų vieniems pradėjo birti tik
ras Kaspijos kąviaras, o kitiems 
tekėti kažkoks skystimas. Ir kai, 
pavilgę pirštą, tą skystimą pa
uostė ir paląižė. pasirodė, jog tai 
gryna. vcldfewTad kiekvienas 
tuoj kišo po čiurkšlele savo bak- 
lašką ir, užsikąsdami duona su 
kaviaru, pradėjo taip uoliai vai
šintis, jog paskui kitas jau ir į 
tanką įlipti nebeįstengė. O kurie 
ir įstengė, tų tankai kipšas žino 
kur važiavo, virto į griovius ar
ba vienas už kito kabinosi. To
kius nusilesusiuS maskolius, pa
gal minėto lietuvio žurnalisto 
sumanymą, Free Europe su ba
lionėliais pasiųstais lapeliais pa
ragintos, buvusios pavergtos tau 
tos'be didelio vargo susigaudę 
savo kraštams atstatyti.

Kita vora bežygiuodama pri-. 
ėjo kelio galą ir pelkėtą mišką, 
kuris jokiuose žemėlapiuose ne
buvo pažymėtas. Teko sustoti. 
Komandyrai dairėsi ir keikėsi, 
kad prie jų žemėlapių gaminimo 
sabotažninkai bus nagus priki
šę, o boicai susėdo pakelėj vob- 
los su duona užkąsti. Bet kai tik 
jie iš savo sunkvežimių ir . kito
kių vežimų išlipo, staiga su vi
sais jų ginklais ir municija tie 
pakilo nuo žemės, kaip toji stik
linė kadais Amerikos generolo 
kambary, ir nuskrido kažkur už 
to miško.

Tai pamatę, net politrukai tris 
kartus kryžmai persižegnojo ir 
leidosi, kad tik kulnai žaibavo, 
nes niekas nė abejot nesuabejo
jo, jog tai tose klampynėse lin
dėjęs čiortas jiems tokią išdaigą 
iškirto.

Kai jie, iš baimės pametę net 
krepšius su vobla, pasiekė buvu
sią savo stovyklą, niekas neno
rėjo patikėti jų pasakojimu. Įta- 

(Nukelta į 9 psl.)

Mes manome, kad tokiems stu
dentams neturi būti vietos augš
tosiose mokyklose”.

Sniečkaus sapaliojimu tik pa
tvirtinta londoniškio The Times 
žinia. Tačiau jo sapaliojimas dar 
kartą įrodo, kad jis teturi grei
tas kojas, bet labai silpną galvą. 
Jo kojos papirktos. O jo galvos 
negalėjo tinkamai išmiklinti net 
specialūs kursai Maskvoje. Jei 
po 15 m. “sniečkinio” valdymo, 
kai visi Lietuvos žmonės “džiau
giasi didžiosios galybės Sovietų 
atvežta dovana: skurdu ir ver
giška dalia, jei jie pasak paties 
Sniečkaus ankstesnių tvirtinimų 
susigyveno su Maskvos primes
ta “pažanga ir kūrybine nuotai
ka”, iš kur gi staiga atsirado 
“prasiskverbėhai”, “riaušinin
kai” ir visokie kitokie “niekadė- 
jai”?

Tarkime tai buržuaziniai na
cionalistai. Nes jie tvirtesni už 
lietuviškąjį granitą. Pripažinki
me — lietuvių tauta dar alsuo
ja žodžiais “iš praeities tavo sū
nūs te stiprybę semia”. Sakyki
me atvirai, kad komunizmas nu
čiuožia lietuviškuoju kūnu, lyg 
vanduo nuo žąsies. Lietuviška 
mintis ir idealaf lieka įsiskver
bę lietuvių tautos ainiuose.

Bet kas gi darosi kitur, kur 
nėra “buržuazinių nacionalis
tų”? Sakysime Tiflise dar jų pėd 
sakai nevisai užšalo. Ir ten Stu
dentai riaušes kėlė. O kas gi ne
ramumus kėlė Maskvos, Lfenin- 
grado, Taganrogo ir eilėje rusų 
universitetų? Gruodžio 15 d. 
“Komsomolskaja Pravda” sako, 
kad tai padarę demagogai, ple
piai, nepasitikėjimo kėlėjai, esa
mos santvarkos kritikai...

Nejaugi komunistai išaugino 
net už save didesnių -demogogų 
ir plepių? Argi gali būti, kad iš 
komunistų būtų pasimokę savy
bėje nepasitikėjimą kelti ir savo 
santvarką griauti?

Kas toliau?
Gyvenimo tėkmė nenustoja, 

kaip neišeina Nemunas iš savo 
vagos. Sėjamas blogis šaukiasi 
gėrio. Melas, apgaulė ir suvedžio 
jimas negali būti amžini. Deja, 
visa tai seniai žinoma komunis
tinėje Rusijoje. Sukilimai buvo 
užgniaužti, generolai sušaudyti. 
Tūkstančiai nuslinko į Sibirą, 
kuriame dabar ugdomi penki 
pramonės telkiniai. Tūkstančiai 
mirė ir net svyruojanti smilga 
neišdrįsta papasakoti gulinčio, 
po velėną tragikos. Juk ir mū
sų brolių ten apstu. Vienus kan
čia' palydėjo ligi kapo, kiti dar 
ją turi pakelti ant savo pečių.

Vakariečiai vis dar tebegyve
na šiurpiu neatsakingumu. Aš 
čia pasikviesiu jo patį žymiau
sią atstovą — John Foster Dul
les. Jis dar taip neseniai šaukė: 
vyrai, Sovietų imperija griūna, 
kai net pirštas nepajudinamas 
nelaimingai vengrų tautai' gel
bėti. Ir vėl jis apsigręžęs porina 
kongreso, komisijai: Artimuose 
Rytuose komunistinis pavojus 
žymiai didesnis, kaip mes nuvo
kiame.

Vakariečiai gyvena sąmyšy. 
Panašaus samvšio ir suirutės ne
mažą dalį ir mes esame pasisa
vinę. Gyvename praeitimi. Me
tas atkreipti akis į tikrovę, šiur
pią tikręvę, kurią turi pakelti 
lietuvių tauta. Ji yra šio meto 
Promętėjum ne sau išsižudyti, 
bet būti mums pavyzdžiu, kad 
ir sukausyti gali galvą pakelti. 
Pakelkime akis stebėti ateičiai 
ir išmokti mažo dalyko: organi
zuotai dirbti palikus kišenėse 
grupinius pasus. Jei kam grupi
niai popiergaliai yra vertingesni 
už šventą Lietuvos reikalą ir sa
vo asmeniškos ambicijos deda
mos ant laisvinimo svarstyklių, 
ar tai nėra tokio mažyčio sam- 
dinėlio sniečkučio bendradar
biai? Ir kai mes iškopsime iš liū
no suskubkime pagarbiai nu
lenkti galvas tiems jauniems vy
rams, kurie gal jau karčiomis 
ašaromis savo tautos dalią Sibi
re palydi.

LIETUVIŲ {STAIGA

J Baltic Exporting Co. įj
849 College St. (prie Ossington), Toronto, tel. LE. 1-3098 
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Į LIETUVĄ,
Estiją, Latviją, Ukrainą ir Sovietų Rusijos kraštus, 

kaip seka:
IŠ KANADOS:
Jūsų sudarytus, apdraustus, rūbų, avalynės, vaistų ir kitų reikmenų 
įvairius siuntinius.

IŠ ANGLIJOS:
Pigiausiomis kainomis įvairius vaistus, švirkštus, stetoskopus, klausos 
aparatus, chirurginius diržus, dantų taisymui bei plokštelių paga
minimui medžiagas, kosmetikų ir t.t. ir t.t.
Gražiausių spalvų ir geriausios rūšies dirbtino šilko /rayon/ ir kartūno 
medžiagas vasarinėms suknelėms, kurių kaina nuo $1.30 iki $1.85 
už jardų, įskaitant muitų. .
Nepaprastai geros kokybės moterų paltams medžiagas, kurių kaina 
tiktai $4.00 už jardų, įskaitant muitų.
Firmos "Cyma" ir "Dixton** šveicariškus didžiausio pasirinkimo ran
kinius laikrodžius, kurtų kaina nuo $29.50 iki $369.00, įskaitant 
muitų. .v.
Ypatingo grožio vokiečių firmos **Kern & Soehne stalo laikrodžius, 
kurių kaina po $40.00 ir $44.00, įskaitant muitų.
Vardinių, jungtuvių ir kitoms progoms dovanų standartinius 
liūs oro paštu.

į,

siuntinė-

VYRAMS:
. 4; ■■ _ w

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

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

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

MOTERIMS: 

' - ■ 
Vilnonis megztinis ...... 1
Skarelės /dirbt, šilko/ ...... 4 
Rankinis laikrodis, Dixton, 

šveicariškas, antimagne
tinis; 17 akmenų, paauk
suotas .... —

Viso,.. ...$52.00

. 2. ■
Vyr. viršutiniai marškiniai, 

/dirbt, šilko, rayon/... 1
Ko j inės ....................... 2 poros
Kaklaraištis .... .............. 1
Amžina plunksna, Parker.. 1

Viso... ... $56.00
2. ‘ ' J ‘

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

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

Viso . .....$31.00 Viso.......$32.00

a

*

/Įskaitant visus mokesčius/

★ Standartinius medžiagų siuntinius paprastu paštu.

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

.. $102.50

2. •
Vilnonė medžiaga vyriškam kostiumui ...................... .....
V«ln°nė medžiaga vyriškam 
Suknelėms medžiaga, dirbt. 
Suknelėms medžiaga, dirbt. 
Suknelėms medžiaga, dirbt. 
Vyriškas rankinis laikrodis, 

antimagnetinis, paauksuotas ...................
Pamušalo medžiaga
Klijanka ........... . ........

% Sagų dviems kostiumams ir paltui

Viso...... .. $139 20
/įskaitant visus mokesčius/

★ įvairios sudėties maisto siuntinius.

%

y

S

Viso .

S

. ... ....... 7 jardai k 
mėlyna/ 3Yz jd. 1

5 jardai k
. 5 jardai ™

4. i
. 7 jardai / 
. 3 jardai

s
paltui .......   ........ .-
šilko, rayon, margos spalvos.
šilko, rayon, margos, spalvos..,,...... 
šilko, rayon, margos spalvos.....  ...
Dixton, šveicariškas, 17 akmenų,

7 jardai
3 jardai
5 jardai
5 jardai
5 jardai

1
7 jardai
3 jardai

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

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

Saba • Koerting - Blaupunkt
JIE GAUNAMI GENERALINĖJE ATSTOVYBĖJE -

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

tik

Čia Jūs rasite geriausį pasirinki
mą TELEVIZIJOS APARATŲ 
prieinamiausiomis kainomis ir 

geriausiomis išsimokėjimo 
sąlygomis.

Skyriai. bęi Agentūros visuose 
didesniuose Kanados

*

20

14

6. Cukraus ............
Taukų ................
Sviesto ..................
Ryžių ..... ........

.....5-svarai

.... 5 svarai
.... 5 svarai
.....2 svarai■. •

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

7. Cukraus ....  ..... ....  6 svarai;
Taukų ........ ..... ... 10 svarų

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

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

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

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

20 svarų bruto ... ...... .......$22.50

10. Cukraus .... 4 svarai
• Kakavos .... 2 svarai

Šokolado ....... ..... . . 1 svaras
Pieno miltelių .... .... 2 svarai
Sviesto .......... ....4 svarai
Kovos .... ......... .... . 1 svaraš
Medaus ......... . .... 2 svarai

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

1 1. Cukraus ............... . 2 svarai
Sviesto ..................8 svarai
Medaus .............. 2 svarai
Kakovos 2 svarai
Kovos ................ 2 svarai

20 svarų >ruto
12. Ryžių .....

Cukraus 
Kakavos 
Kavos

$32.50
4 svarai
6 svarai
4 svarai
2 svarai

Pipirų ....
Arbatos

20 svarų bruto

13. Cukraus 
Taukų 
Miltų 
Ryžių .....

svarų bruto

Kumpis .. 
Arbatos 
Kavos ....
Kakavos 
Cukraus

I 
.. Vi svaro 
. Vz svaro | 
.. .$29.50 \ 

...4 svarai \ 

...4 svarai | 

...8 svarai ’ 

...2 svarai | 

.... $20.00 | 

14 svaru | 
. 1 svaras 

... 1 svaras | 

... T svaras k 

.. . 2 svarai |

v

$33.50

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

15. Kumpis ....
• Cukraus

Miltų ........ .......

.14 svarų
. . . . 2 svarai
.. . 3 svarai

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

16. Kumpis ..... .....
Taukų ...................

14 svarų 
... 4 svarai

20 svarų bruto ....... .... $38.00

17. Kumpis .................
Cukraus ..... ...........

14 svarų 
...5 svarai

20 svarų bruto ....... ... $36.00

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

. 12 svaru 

...4 svarai 

. . .3 svarai

20 svarų bruto ............. $32.50

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

. 12 svarų

... 2 svarai

... 4 svarai

y.

20 svaru bruto 
/įskaitant visus mokesčius/

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

Be to, pranešame, kad nuo 1957 m. sausio mėn. 1 d. žymiai ATPI
GINTAS ORO PAŠTO MOKESTIS. Jeigu anksčiau už pasiuntimą kitogro- 
mo vaistų oro paštu mokesčių reikėjo molėti virš $8, tai dobdr už tą patį 
kilogramą mokama tiktai $3.40, nes iš Anglijos /Londono/ oro paštu 
siuntiniai į Lietuvą, Latviją ir Estiją debar yra siunčiami ne per Maskvą, 
bet iš Londono į Rygą /Latviją/, ir tikimasi, kad tuo bus sutrumpintos 
vaistų gavimo laikas.

Iš Anglijos viską galima siųsti oro paštu iki 20 svarų. Tad ilgai ne
laukdami, bet tuoj pat užeikite į BALTIC EXPORTING CO., 849 College 
St., Toronto, ir susipažinkite su mūsų nauju katalogu ir pavyzdžiais, nes 
dabar pats laikas pasiųsti dėžėje kumpį papuošimui ir praturtinimui tė
viškėje šv. Velykų stalo, o vasaros suknelėms gražių medžiagų. Arba 
skambinkite telefonu LE. Į-3098 ir klauskite informacijų.

Mūsų skyrius HAMILTONE, MS Cannon St B, pas p. V. 
Juraitienę, telef. JA. 8-6686, siunčia tik vaistus, tnaisto 
siuntinius ir standartinius dovanų ir medžiagų siuntinius.

DARBO VALANDOS nuo 9 vai. ryto Bei 7 y ai vak.
Gyvent) ne Toronte goli vohtij, mortto, efandertinlg tiaMinig bei

W Sav. A. KALtfZA J
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Kunigu, Vienybė apie spaudaVasaris yra katalikų spaudos mėnuo, šį mėnesį apie spaudą daug rašoma, kalbama susirinkimuose, sakoma pamoksluose. Tai rodos labai graži ir kilni tema, ištiesų gi yra labai sunki ir nedėkinga. Kodėl? Nes retai kur kitur, kaip čia, sutiksime tokį skaitytojų ir klausytojų abejingumą ir apatiją.Paprastas sekmadienio katalikas laiko katalikiškuosius laikraščius ir žurnalus nuobodžia spauda, kurią galima sušelpti, bet ne skaityti.Mes, kuriems katalikų spauda rūpi, kaltiname už tai sekuliariz- mą. Supasaulėjusį kataliką labiau vilioja pasaulinė spauda, nes ji savo puslapių skaičiumi, išvaizda, iliustracijų gausumu ir meniškumu, už katalikiškąją yra pranašesnė. Ji turi milijoninius tiražus, gausybę skelbimų, turi didelius kapitalus ir su ja šiuo atžvilgiu katalikams sunku susilyginti. Per daug nevertėtų nei stengtis. Nes juk visi tie žavingi iliustruoti pasaulinių žurnalų ir laikraščių puslapiai vistiek po kelių dienų virs šiukšlynuose surinkto popieriaus kroviniais.Bet tai menka paguoda. Ji problemos neišsprendžia. Patikimomis žiniomis eilinis katalikas išleidžia per metus spaudai maždaug $20. Iš tos sumos tik $2 katalikų laikraščiams ir žurnalams.Negaiškime tad laiko lygindami katalikišką spaudą su pasauline, verčiau šį spaudos mėnesį stenkimės įrodyti katalikams, kodėl jie privalo katalikiškąją spaudą skaityti.Štai trumpa tų įrodymų santrauka.
1. Katalikui reikia turėti ka

talikiškoji pažiūra į dienos 
įvykius.Tikras katalikas žino, kad yra katalikiškoji pažiūra į visa, kas daroma ir kas betkur ir betkada įvyksta. Kad katalikas tą pažiūrą išlaikytų gyvą, jis turi skaityti katalikišką spaudą.Pasaulinės spaudos žinios ir jų aiškinimas labai dažnai turi nekatalikišką antspalvį. Mauriač sako, kad rašytojas rašo ne tokią knygą, kokios norėtų, o tokią kokios pats yra vertas. Anot No- valio “būdas yra likimas”. Paskui rašytoją slenka visa jo praeitis. Ši praeitis, įsitikinimai, skaitytų knygų įspūdžiai, drau- gų įtaka būtinai prasiskverbs ir *į jo raštus. O šios šalies rašytojų praeities niuansai katalikiškos pažiūros sudaryti tikrai jiems nepadėjo ir nepadeda.

2. Katalikas privalo turėti pa
stovų, tvirtą nusistatymą.Kristus paliko mums išbaigtą mokslą ir įstatymus. Tad kataliko pasaulėžiūra ir pažiūros privalo būti pastovios ir tvirtos? Pasaulinėje spaudoje to nerasime. Ji yra savininko, skelbimų davėjų ir skaitančios minios įtakoje. Tuo tarpu kataliko pasaulėžiūra negali būti betkieno įtakoje. Net demokratinė santvarka čia nieko nepateisins. Kristaus mokslas yra Kristaus mokslas nežiūrint kiek už jį ar prieš jį žmonių balsuotų.Šios šalies spauda tarnauja žmonėms, nes nuo jų priklauso visa jos egzistencija. Tad laikraščiai ir žurnalai stengiasi prisitaikinti nuolat kintančiai Ame rikos viešajai nuomonei. O kad toji nuomonė nėra katalikiška, pakanka prisiminti vietinės spau dcs pažiūras į divorsų ir kontracepcijos priemonių klausimą, religijos eliminavimą scenoje ir literatūroje.

3. Pasaulinė spauda nepaiso .. 
padorumo.Pagal Kristaus mokslą mes

katalikai gerbiame padorumą. Žiūrėkime kokiu menku daiktu padorumą laiko pasaulinė spauda. Seksualines orgijas vaizduojančius jos paveikslus galima visai teisingai pavadinti “Daily Parnographic“. Net tokis, laikomas rimtu “Life” žurnalas pereitų metų pabaigos moterims skirtame numeryje įdėjo tokią išrinktą Broadway lokalo moterų grupę ir tokiose pozose, kad gėda žiūrėti. O kiek vulgariškų dalykų yra pasiūloma televizijoje ir kino teatrų bei knygų apžvalgose. Iš kur tas visas triukšmas už Elvis Presley ir “Baby Doll” filmą?
4. Pasaulinė spauda šlykštu

mus perša mūsų jaunimui.“New York Time” korespondentas paklausė knygų recenzentą Orvell Prescottą, kam jis siūlo tokį menkos moralės vertės Norman Mailerio romaną “Naked and Dead”. Jis be to klausia, ar recenzentas duotų tokią knygą į rankas savo dukrelei, jeigu ją turėtų?Prescott atsakė, kad, jo nuomone, prieauglis su šlykštumais greit apsipranta ir jais perdaug nesijaudina. Pagaliau sako: “Mū sų dukterys turi gyventi šiame pasaulyje. Jos pačios turi spręsti, kokios moterys jos turi būti. Jau dabar jos pačios privalo nusistatyti nebūti tokiomis, apie •kurias taip entuziastiškai kalba pono Meilerio kareiviai”. Dar keistesnis yra tokis jo tvirtinimas: “Vadinamieji cenzoriai užmiršta, kad niekas žinojimu arba vien žodžiais negali būti demoralizuotas”. Ištiesų gi drąsiai galima tvirtinti, kad demoralizuotų “vien žodžiais” yra 90%.Katalikiškoji spauda ne tik energingai reaguoja prieš šių laikų nepadorias sroves, bet ir pozityviai aiškina padorumo grožį ir jo reikšmę katalikų gyvenimui.
5. Erotinė anglų literatūros 

kryptis.Anglijoje ir Amerikoje katalikų rašytojų yra mažuma. Šių šalių pasauliečiai rašytojai ir laikraštininkai daugiausia ėjo mokslus ir buvo auklėjami katalikams nepalankiose sąlygose. Didžiausią įtaką jų pažiūroms turėjo literatūra. Anglų klasikinė literatūra tris šimtmečius buvo protestantiška: Elzbietos laikais griežtai antipopiežiška. Septynioliktojo šimtmečio Miltonas savo raštuose aršus protestonas. Ankstybojo devynioliktojo šimtmečio anglų rašytojai neigia Kristų, o tokie kaip Hardy, yra aiškūs bedieviai. Net šių laikų talentingasis Churchillis savo veikaluose laikosi protestantiškų prietarų.Kadangi būsimam laikraštininkui ir rašytojui, einančiam augštuosius mokslus ta pati literatūra, kaip klasikinė, yra privaloma ir šiandien, ji neabejotinai palieka savo įtaką. Tai įtakai atsverti, ypač augštuosius mokslus einančiam jaunimui būtinai reikia skaityti bent periodinė katalikišoji spauda.
6. Katalikas privalo žinoti 

Bažnyčios mokslą einamo
mis problemomis.Šios šalies katalikui reikia, pvz. žinoti Bažnyčios mokslą apie darbą ir kapitalą. Vieni klaidingai mano, kad popiežių enciklikos yra besąlyginiai už darbininkų reikalus ir pateisinančios visokios rūšies streikus, darbininkų prievartavimus, unijų piktadarus. Kiti tuos popiežius, kurie kalbėjo darbininkų ir darbo davėjų klausimais, laiko menkais teologais, kurie, anot jų, nukrypo nuo senovės nusistaty-

mo laikytis išvien su turtinga, Bažnyčiai duosnia darbo davėjųklase.Tik katalikų spauda atskleis tikrąjį popiežių mokslą apie darbą, darbininką ir jo santykius su darbo davėju.
7. Visuotinoji, katalikiškoji 

mintis tik katalikų 
spaudoje.Pasaulinis laikraštininkas paprastai laikosi elementarinės žur nalistinės strategijos, pvz., tokio dėsnio, kad juo tolesnė yra įvykių vieta, juo mažesnis jais skaitytojų susidomėjimas. Niujorko gyventojas nesirūpins epidemija Afrikoje, bet jaudinsis žinia apie epidemiją Staten Islands. Ši iš esmės žmogiška tendencija vis dėlto veda prie visiško nesido- mėjimo ir nejautrumo kitų žmonių reikalams ypač jų nelaimėms.Garbė katalikų spaudai, kad ji vienintelė kelia tą visų žmonių 'bendravimo mintį. Kodėl? Labai aišku. Roma yra vienas Katalikų Bažnyčios centras. Jos nariai visame pasaulyje. Mistinis Kūnas yra visuotinis kūnas. Dėl to katalikų spauda negali būti tik provincinė, negali nusilenkti nei rasizmui, nei siauram nacionalizmui. Ji yra visuotinė.Baigdami norime priminti, kad paskutinis katalikų spaudos tikslas yra Dievo garbė. Viršinė Dievo garbė yra keliama Išganymo plėtimu visame pasaulyje, sielų gelbėjimu, visų apaštalavimu. Tuščios tad būtų kalbos apie Katalikų Akciją — pasauliečių apaštalavimą, jeigu katalikų spauda nesirūpintume.

Kunigų Vienybės CV-ba.

BALSAS iš SIBIROTeko skaityti daug laiškų iš “ano pasaulio”... Ne iš amžinybės, bet tik iš... Sibiro, kuris iki šiol nuo mūsų buvo atskirtas garsa nepraleidžiančia uždanga. ‘'Tavo laiškas — nepa-danga. ‘’Tavo laiškas — nepaprasta staigmena. Tai lyg balsas iš ano- pasaulio... Iki šiol mes jautėmės gyvi palaidoti...”— rašo vienas Sibiro tremtinys. Beveik visi iš ten gaunami laiškai turi vieną visiems jiems būdingą bruožą. Sibiro lietuviai, kad ir gyvendami tokiomis nuotaikomis, lyg jie ten būtų gyvi palaidoti, pirmoj eilėj rūpinasi ne duonos kąsniu ar apdaru, kurių jiems taip trūksta, bet apie tai, kokia kalba* mes ir mūsų vaikai namuose kalbame ar vaikai turi progos lankyti lietuviškas mokyklas ir pan. Kiek patriotizmo, savo krašto ir -kalbos meilės, kaupiasi tose nužmogintų tautiečių širdyse! Pirmoj eilėj— lietuviški reikalai, o tik paskui — savi. O kaip į šį reikalą mes, čią gyvenantieji, žiūrime? Kuriuos reikalus laikome pirmaisiais ir kuriuos paskutiniaisiais mūsų pastogėje? Geriau į šį klausimą čia neatsakyti... Tūla Sibiro tremtinė, gal tik pradžios mokyklą baigusi, susirūpinimo nuotaikoj pateikusi augš- čiau paminėtus klausimus, ryžtingai pabrėžia: ’’Mes, nors jau dešimtį metų čia gyvename, rus- kai dar neišmokome!”. Manau ne vienas iš mūsų tai paskaitę turėtume parausti: tie išbadėję ir pusnuogiai mūsų broliai, dirbdami labai sunkų darbą septynias dienas per savaitę, randa dar galimybę rūpintis lietuviškais reikalais, kai tuo tarpu mes, gyvendami puikiose sąlygose, nepajėgiame ne tik savo darbu
PASAULYJERELIGINIAME

* ’’Steikite mokyklas ir semi-1 išlaidas, surengti oficialius pri- narijas” — ragino Ap. Delegatas-! ėmimus Kremliuje, ekskursijas Kanadai arkiv. Giovanni Pani-jir t.t; Federacijos vadovybė kvieco, kalbėdamas Winnipege ukrainiečių metropolito Hermanin- ko iškilmingo pareigų perėmimo proga. “Be jų ukrainiečių Baž- nvčia ne tik sustings arba neat- liks savo uždavinio,, bet dargi neįstengs išlaikyti to, ką turi”. Jis taip pat ragino būti pasiruo- šusiems siųsti dvasinę pagalbą Ukrainai, kai ateis laikas, nes tada esą teks atstatyti Bažnyčią ant komunizmo griuvėsių. “Be organizuoto apaštalavimo jūsų tikinčiųjų eilės iširs, jūsų institucijų veikla sumenkęs ir dvasinis jūsų tautiečių gyvenimas ims nykti”.
* Ekskomunikavo vienuolį R. H. Horvath popiežius Pijus XII už tai, kad veikęs “prieš teisėtą Bažnyčios vyresnybę” ir bandęs ją nuversti. Horvath yra cįstersų ordino narys, ikišiol vadovavęs vengrų komunistiniam taikos sąjūdžiui, kuriam priklauso 11 kunigų, pasitraukusių iš savo vyskupijų. Sukilėlių išvaduotas kar-

timą atmetė.
* Pirmą kartą po reformacijos Haagos mieste (Olandijoje) burmistru išrinktas katalikas Kolfotschen. Pagal tradicijas keturi Olandijos miestai — Haa- ga, Rotterdamas, Amsterda- mas ir Utrechtas — burmistru tegalėjo turėti protestantą. Prieš kataliko išrinkimą protestavo kaikurie pastoriai.
* 27 pastoriai Anglijoj 1955 - 1956 m. perėjo į kątalikybę. Tai rekordinis skašg-iu^ nuo šio šimtmečio pradžioš. šioje srityje dirba “The Converts’ Aid Society”, įsteigta 1896 m. Leono XIII prašymu.
* Izraelis ketina užmegzti diplomatinius santykius su Vatikanu. Spėjama, šiuo reikalu lankėsi Vatikane M. Fisher, buv. Izraelio atstovas Turkijoj.
* Žurnalas “La Vie Intellec- 

tuelle”? įsteigtas Prancūzijos do- mininkonų Paryžiuje 1928 m. į. . . „inuo 1^57 m. sausio mėn. sustojo į .dinolas Mindszenty, dar prieš įėjęs dėl finansinių nedakteklių. i pasislėpdamas JAV ambasadoje,; jQ~ vietoje domininkonai išlei-į^’ suspėjo Horvath suspenduoti, į džia vienkartinius leidinius!^ bet šis* tebėjo pareigas. Be to, i “Rencontres”.kardinolas atšaukęs 18 kunigų ir ■ * Maldininkų kelionę Lenki- ||uždraudęs jiems dalyvauti poli-J jon rengia ponia S. Nowosielska, tinėj veikloj. Vatikanas pagrasi- j ekskursijų biuro direktorė. Mal- no juos ekskomunika, jeigu ne- dininkai išvyks iš Niujorko lie- ■ grįš į savo vyskupijas bei paskir- pos 27 d. laivu “Stockholm” ir ‘ v ’ tas vietas. _ grįš rugsėjo mėn. Tris dienas
* Katalikų moterų federacija, jie praleis Čenstakavoj, be to, apjungianti viso pasaulio orga-! galės laisvai keliauti po Lenkiją zuotas moteris, gavo iš Sov. Są- .16 dienų. Prisidėti gali ir kana- jungos 1 C .studijų grupėje, kuri nagrinė- bus St. Borucki, buvęs sianti moterų teises. Kvietime gan Catholic”, Detroito vyskupi- taip pat žadama apmokėti visas jos organo, redakotrius.

TARPTAUTINIAI ĮVAIRUMĄ!prisidėti prie ,lietuviškų paręn- girnų įvykdymo, bet net neįstengiame į juos ateiti... pasėdėti! Nebegalime pravesti susirinkimų, išrinkti valdybų. Taip pat dažnai “pamirštame” užsisakyti lietuvišką laikraštį ir lietuviškai kalbėti. Yra gera mokėti svetimas kalbas. Tai nieko blogo. Bet yra didelis nusikaltimas gimtos kalbos nebevartoti! Kalbos klausimas nėra lengvai sprendžiamas, kiek jis liečia vaikus. Kai abu tėvai dirba, jie tik vieną ar dvi valandas kasdien turi progos su savo vaikais lietuviškai pasikalbėti. Visą likusį laiką vaikai praleidžia tarp angliškai kalbančių. Bet visai nedovanotinas dalykas, kai jaunos poros, savo vaikystę praleidusios Lietuvoj, pradeda namuose daugiau anglų kaip lietuvių kalbą vartoti. Vaikai turi vienintelę galimybę išmokti gimtos kalbos kaip tik tame laikotarpyje nuo gimimo ligi pradėjimo lankyti anglišką mokyklą. Kokią kalbą jie išmoks tose šeimose, kurios namuose kalba daugiau angliškai kaip lietuviškai? Aiškus atsakymas — daugiau vartojamąją. Lietuviškoji, kaip mažai girdima, neprigis vaikų sąmonėje. Ne vienas iš mūsų prieš keletą metų stebėdavosi, kad anksčiau į šiuos kraštus atvykusieji ar čia gimusieji lietuviai kalba netaisyklinga lietuvių kalba. Deja, jau dabar su apgailestavimu tenka pranašauti, kad patys juos pralenks: naujųjų ateivių vaikai bemokės dar mažiau. Atrodo, kad mūsų tautinės šventės, *kaip Vasario Šešioliktoji ir kitos, būtų daug prasmingesnės ir tautai naudingesnės, jei tomis progomis mes nepasitenkintume vien pasyviu minėjimo išklausymu, bet kiekvienas savyje padarytume kurį nors taurų pasižadėjimą lietuviškam reikalui, pa v.: ateity savo darbu daugiau prisidėti prie lietuviškos veiklos, užsisakyti dar vieną lietuvišką laikraštį ar knygą, didesne auka paremti Sibiro brolius ar Tautos Fondą, įsijungti į Vasario 16 gimnazijos rėmėja būrelį, arba — namuose kalbėti tik lietuviškai, vaikus siųsti į lietuviškas stovyklas ir 1.1, ir 1.1. Smulkūs mažmožiai dažnai turi didelių vaisių.Tegul tas nuoširdus, bet kartu ir graudus šauksmas iš tolimojo Sibiro nelieka vien balsu tyruose šaukiančiu, bet tegul jis laisvės varpu iš naujo suskamba -mūsų širdyse: Kur vienas stulpas lūžo — kitą skubiai statykite ... Kelkite... Kelkite ... užsienio lietuviams, citavo ”ži Kelkite!... Daniliūnas. Inomo Amerikos lietuvių publi

Vokietijos Balsas. Trumpomis bangomis, 31 ir 49 m. diapozite, iš Koelno kasdien, nuo 1.30 iki 4.30 vai. p.p. Greenwitcho laiku (šešiom valandom anksčiau lyginant su ĖST laiku šiame kontinente) Vak. Vokietijos radijas turi specialias transliacijas vokiečių kalba užsieniui. Gyvenusiems Vokietijoje ar išvis besidomintiems ateities svarbiausiojo krašto Europoje reikalais gali būti malonu ir pravartu jų pasiklausyti. Programos labai įvairios ir nenuobodžios. Žinios, paskaitos, komentarai, klasinės ir pramoginės muzikos koncertai, naujų filmų apžvalgos, kultūriniai ir ekonominiai pasiekimai.
Triukšmas dėl knygos. Yra toks amerikietis rašytojas John O’Hara. Hollywoodas yra pastatęs keletą filmų pagal jo veikalus. Tikrumoje, tai esama pornografijos specialisto, jaunimo sielų nuodytojo. Detroite, policijos komisionierius Piggins, administraciniu būdu ėmė ir uždraudė platinti ir pardavinėti mieste O’ Haros knygą “Ten North Frederick”, kurios, jau vos tik keletą puslapių pavarčius, nesunkiai pamatai turinio nešvankumą, minčių bjaurumą ir nedoras autoriaus tendencijas. Uždraudus kilo audra. Rašytojo ginti stojo piestu visos jėgos, kurios rem- damosios spausdintojo žodžio laisve, principiniai pasisako prieš bet kuri knygų draudimą.. Esą tai prieštarauja laisvėms tei-

cisto” Leono Prūseikos straipsnį “Kuriuo keliu?” Raudonasis lietuvis amerikietis ten sako, kad būtų netikslu visus dypukus apšaukti fašistais. Girdi, ir tokių esama, kurie bijodami artėjančios karo audros pasitraukę ’į užsienius, dabar kaskart vis daugiau įsitikiną klydę ir gailįsi savo to žygio. Esą, vis daugiau dypukų žavisi tais pasiekimais, kuriuos rodanti tarybinė Lietuva žengdama socialistiniu keliu. • Tokie, buktai norį grįžti, tik juos sulaikanti emigrantinės spaudos vedama akcija ir propaganda, kuri klaidingai nušviečianti dabartinį Lietuvos gyvenimą. Kita dalis tų dypukų esą stengiasi galimai greičiau praturtėti, dolerių įsigyti, bet pamato, kad sunku yra pritapti svetimoje žemėje. Pateikiama Dovydėno straipsnio mintys iš “Vienybės”, kurioje buvo aimanuojama dėl sunkios lietuviškos knygos ateities išeivijos gyvenime, tuo tarpu, pasak Prūseikos ir Vilniaus radijo, .kultūrinis gyvenimas šiuo metu Lietuvoje klestįs.Šiaip jau, aiškiai nesikreipiama į JAV ar Kanados lietuvius kviečiant grįžti. Mat, visą laiką gyvenę su “fašistais” tik jau nebetinkami sovietinei aplinkai ir kaimynų galvosenai. Bet kai net pats Prūseika, nei Bimba, nei Jonikas, nei Andrulis, vis dar neparodo pavyzdžio ir negrįžta tėvynėn, tai nėra ko ir likusiems skubėti. Al. Gimantas.kiamoms amerikinės konstituci-! - ~jos. Šiuo metu Detroite gyvas i • LENKAIS NEPASITIKI sujudimas dėl to reikalo^ Visa! padorioji visuomenės dalis, žymūs pedagogai, dvasiškiai, aišku, pasisako prieš šlamšto platinimą, bet esama net ir ryškesnių veidų, kurie, dėl tos “laisvių” minties, plėšosi visomis keturiomis.Dabar, atrodo, byla žada riedėti į teismą, kuriame jau bus nuspręsta, ar policijos komisionierius turėjo teisę savavališkai uždrausti į Detroitą įvežti jo įsitikinimais nešvankų leidinį. Byla bus labai įdomi. Abi šalys sakosi turį rimtų argumentų ir lengvai žada nenusileisti. Tarė žodį ir pats autorius, taipgi gražiai pakalbėdamas apie ”lais- ’ ves”. Miesto tarybos pirmininkas L. C. Miriahi, nedviprasmiškai pasisakė stovįs policijos pusėje. Už kelių savaičių laukiama galutinų rezultatų ir principinio klausimo išaiškinimo. -f
Ne visi fašistai. Anądien, Vilniaus radijas savo transliacijoje

Lenkų armiją Maskva laiko “nepatikima”. Sovietiniai daliniai išdėstyti aplink Varšuvą maždaug 40 km nuotoliu. Taip pat sustiprintos Sovietų įgulos lenkams priklausančiuose Baltijos uostuose. Sovietų daliniai Čė koslovakijoje ir sovietinėje zonoje taip paskirstyti, kad per kelias valandas galėtų Lenkijoje operuoti. Ypač tarp lenkų jaunimo didėja antisovietinės nuotaikos.Vokiečių spauda rašo, kad Maskva gali dar šiais metais inscenizuoti Jugoslavijoje sukilimą prieš Tito ir pamėginti Jugoslaviją “grąžinti į tarybinių tautu šeima”...
Roma. — Dvi ekskursantų gru pės iš Lenkijos — grupė architektų ir grupė menininkų — ap

lankė Romą, kur užmezgė ryšius 
suten ėsarim^sTehkif dvasininkais — arkivyskupu Gawlina ir prel. Meysztowicziu (panevėžietis), per kuriuos gavo audienciją pas popiežių.

INTERSECTION RAD REPAIR 
8 arba 1« OLD WESTON RD, TORONTQ 

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

DĖMESIO LIETUVIAI MAŠINŲ SAVININKAI!
Naujai atidarytas lietuvio prityrusio mechaniko

WALLY’S garage
5 Robert St, Toronto

PRIE COLLEGE - SPADINAČia 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 atsilankyti — čia jums bus greitai ir sąžiningai patarnauta.
TeL namuose LE. 3-9556, darbe WA. 1-9541.

ŽUKLAViMO 
ir įvairius kitus 

SPORTO REIKMENIS 
su atitinkamomis nuolaidomis 

gausite tik 

J. BERŽIOKAS
1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO • TELEF. LE. 2-9547 
Cte pat galima oiitekyti fatoama matam* bei jaairlu* medžiokliniu* lautavu.
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Tai Jusu Kanada

pakvietimą dalyvauti diečiai. Maldininkų kaoelionu <’ ’ ' ' ----- - • - . -‘Michi. k’
NAUJOJI LENKIJALenkijos daug studentų siunčiama į sovietinius universitetus. Jie skundžiasi, kad ten esą skriaudžiami, nustumiami į šalį. Jie turį dirbti pačiose prasčiau- siose laboratorijose ar tyrinėjimo įstaigose. Todėl lenkai skatina mažiau siųsti savų studentų į Sovietų Sąjungą, o vietoj jų — siųsti kitur.Kai senieji lenkų kp vadai gyveno labai prabangingai, švaistydami pinigus, tai to negalima pasakyti apie Gomulką. Jis atsisakė labai puošnios būstinės, skirtos augštiesiems lenkų valdžios ir partijos pareigūnams, ir gyvena kukliame 2 kambarių butelyje Saska Kepa vadinamoj Varšuvos miesto daly.Lenkijoj, nors ir laimėjus Go- mulkos šalininkams bei tautiniams komunistams, stalininkai savo veiklą vis stiprina. Paskiausiu metu net buvo atspausdinta, kaip spėjama, sovietiniame konsulate Krokuvoje visa eilė prieš dabartinę lenkų kom. vyriausybę nukreiptų atsišaukimų. Stalininkai grasina, kad jie gali sudaryti “socialistinei visuomenei ištikimą vyriausybę” Balstogėje. Vokiečių spauda rašo, kad lenkai jau leidžia išvykti į Vak. Vokietiją ir tolimiems giminaičiams. Lenkų įstaigos jau paleido iš kalėjimų ar darbo vergų

stovyklų apie 1.200 lenkų vienuolių. Apie 250 vienuolių miriė kalėjimuose. 'Lenkijoje yra įvykdyta visa eilė esminių pakeitimų,’ vedančių iš politinės valstybės į didesnes laisves. Politinė policija panaikinta. Apie pusę jos narių ruošiami civilinėms profesijoms. Gatvėje ir lokaluose gyventojai naudojasi visiška laisve tarti savo žodį ką norėdami. Kaikada tokios pastabos esti net aštresnės negu Vakaruose. Jau nebesą smurtingų suėmimų, panaikintos koncentracijos stovyklos, kaip skelbia “Mūnchener Mer- kur” bendradarbis iš Varšuvos, taip pat neruošiama bolševikiškų inscenizuotų bylų, o juk seniau slaptai buvo ruošiama byla dar tebesant min. pirmininku net prieš patį Cyrankievičių. Stalino aukos buvo pagerbtos oficialiai atspausdinant Jų nuotraukas kp organe “Trybuna Lu- du”. Žodžiu, Lenkijoje esama žymiai daugiau laisvių, nors ir nevisiškų, kokių yra prie Tito. Tito dar vis nedrįsta tiek toli žengti, kiek nužengė Gomulka.Lenkai rūpinasi , juo greičiau repatrijuoti iš Sov. Sąjungos savo valstybės piliečius. Pereitų metų antrajam pusmety grįžo per 33.000 asmenų.

u

*

Parlamento Rūmai yra Otavos mieste, Ontario. Tai demokratijos sirdis Kanadoje. Kanados gyventojai išrenka 262 atstovus Parlamentan, kad jie atstovautų jų reikalus vyriausybėje. Rinkimai daromi mažiausiai kartą per 5 metus, balsuoti turi teisę visi, kuriems sukako 21 metai amžiau^.Kanados konstitucija yra dalinai rašytinė, dalinai nerašyta. Nerašytoji dalis susideda iš principų ir praktikos, kuri vykdoma parlamentinėje^ demokratijoje, ir kuri atėjo ne tik iš Did. Britanijos, bet iš viso pasaulio žmonių, kurie tik kovojo už savo teises ir laisves.Laisvė tikėti ir laisvė kalbėti, tai Kanados demokratijos pagrindas, šiomis laisvėmis naudojasi kanadiečiai — šiomis laisvėmis jie mielai dalinasi ir su naujaisiais ateiviais šiame krašte.
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I Pavergtoje tėvynėje
baigiamas 1861 m. baudžiavos 
panaikinųno manifestu, II t. bus 
vaizduojamas pats sukilimas.

Be to, Putinas verčia Ad. Mic
kevičiaus “Poną Tadą”.

Kazys Boruta spausdina “Šiau 
rėš kelionės”,. “Pergalės” žurna
lui atidavęs spausdinti romaną 
“Sunkūs paminklai”, kuriame 
vaizduojama 1941 m. karo, pra
džia ir skulptoriaus Grybo mir
tis. Rašąs romaną iš 1926 m. “Ne 
perversmas, bet išdavimas”, taip 
pat romaną “Vakarykštė die
na” iš tautininkų valdymo laikų 
Įr “Sūduoniai” iš 18 amž._Nese
niai išėjo Borutos verstas V. Ko
rolenkos apysakų rinkinys “Gi
ria gaudžia”.'

Kviečia persikelti į Šiaurės 
Kazachstaną plėšininių žemių 
dirbti. Vyr, persikėlimo įr orga- 
nizuoto "darbininkų telkimo val
dyba prie LTSR ministru tary
bos siūlo tokiems 600 rublių ne
grąžinamos pašalpos šeimos gal
vai ir po 200 rublių kiekvienam 
šeimos nariui. Šeimoje turį būti 
nemažiau, dviejų dirbančių na
rių. - T - ■

Kas vyktų darbams Į Karagan
dos sritį, siūlo po 150-300 rublių 
pašalpos, po 10 rb. dienpinigių 
vykimo laiku ir nemokamą ke
lionę.. Tenai .Įmonėse jie nemo- 

našiai kelintas mėnuo remontuo- ^a??a^ gausią bendrabutį ir pa
talinę.> ■

Šito darbininkų “telkimo” įs
taigos yra Vilniuje. Kaune, Šiau
liuose. ^Klaipėdoje ir Panevėžy.

Lietuvojc - ekonominė padėtis 
yprč prasta, pirmoj eilėj — kai
me. kolchozuose. Todėl žmonės 
stengiasi, idant galėtų kaip nors 
išsiversti, visokiais būdais “kom 
binuoti”. Kaune “liaudies teis
muose” kasdien esti po 6-10 bv- 
lu už įvairias “kombinacijas”. 
Bet kitos kombinacijos esti la
bai didelės. Pvz. 1956 m. balan- { 
džio mėnesį iš “Kauno Audinių” ■ 

! fabriko buvo išvežta įvairių 
prekių, suklastojus dokumentus, Į 

Gelgaudu pilies restauravimo1 už 850.000 rublių vertės. .Jas ta- 
ddrhoi čiomot ; r>i=>r,o riamai turėjo gauti Leningrado

■ įsiuvu:’n ai t, ei c xvduuuii. z-ivcu^r,- 
'dė”. Tik po kiek laiko paaiškė- 
jo, jog tai būta ‘‘geros kombina- 

Panašiu būdu iš Kauno 
kepyklos prie Nemuno buvo iš
vežta 6 t. miltu.

Kuo. Jurgis Danys, buvęs Lin
kuvos klebonas, grįžo iš Sibiro 
ir apsigyveno Pamūšyje., ♦ 

Kun. Povilas Drunžys yra 
Truskavos klebonas, o kun. Au
gustinas Liepinis yra Panemu
nio, Rokiškio apsįdr., klebonas.

Lapkričiu ir gruodžio mėn. Lie 
tųvoje, ypač Kaune ir Vilniuje, 
kaip dabar ateina žinių, buvo 
naujų didesnių, suėmimų ir trė
mimų. Kaikurie tada suimtieji 
jau per 37 dienas pasiekė Sibirą. 
Dėl to, kaip atsimenam, ir gau
namuose iš Lietuvos laiškuose 
buvo juntama nervingumo, kal
bama apie vėjus, šaltį, reiškiama 
baimės.dėl pūgų ir t.t.

Kauno Tbč dispanserio vedė
ja gyd. Zakevičaitė, Romainių 
sanatorijos direktorius gyd. Ka- 
vįlįayskąs,, p. kaulų sfcyr...vedė-_ 
jas gyd. Barkauskas.

Okiip. Lietuvos gyvenimo są
lygas pava zduoja kad ir šie bū
dingi “švyturio” žurnale Nr. 24, 
J!>56 m-.,, paskelbti linkėjimai: 
Klaipėdos miesto kūno kultūros 
ir sporto komiteto pirmininkui 
J. Rageliui — ištesėti pažadą... 
atiduoti naudotis atvirą plauki
nio baseiną. Išvalyta duobė, ji 
apsodinta gyvatvore, bet tuo vis
kas ir pasibaigė. Taip apie tą ba
seiną šnekama jau 5 metai. Pa- 

jąrna‘Valiaus dietinė valgykla. 
Jos direktorė Tulispva žada, kad 
viilgĄ’kla bus atidaryta spalio 
menesį, paskum — lapkričio, ga
liausiai — gruodžio... Bet jos 
nėra ligi šiol. Taip ir eina toliau 
gasaka be galo ... Telšių “Mas- 
ęto” kolchozui mechanizuoti ti
pines karvidės žadama jau treti 
metai. Viską MTS sumontavo, 
bet pastatyti vėjo variklį, siurb
lį vandeniui varyti “nebeužte
ko” jėgų ... Kaię toj pasakoj: 
pažadėsi — patiesysi, neištesėsi 
4-; negriešysi... (E) >

Numatyta restauruoti Kauno 
pilies bokštas ir toliau vykdyti 

rtarbai Šiemet į darbų planą artelė “Raudon. Zvaigž-

nuo.lyno ir bažnyčios ansamblio 
restauravimas. Vilniaus radijo c;;os” 
teigimu, ’’šis puikus 17 a. baro- 
kinis kūrinys, išsiliejus Kauno , 
ji^ai liks , saloje _ ir patrauks v. filmuojama pir-
^Uig tuiistų . Busią apdengti > mojj lietuviškoji kino komedija

Dėl blogo oro 
’ Kūršįų, Neringoje1

j^.jj ?tai . Gediminų bokšto pa- yij darbai buvo nukelti į Jalta, 
stotą, bųs .pntaikm i istoriniam p inajniai komediios likėjai 
Vi-ivrus muziejui. (E) ”• -
. Į Sįbįrą sovietai yra suprojek
tavę pasiųsti dar daugiau darbo 
jėgos, pirmoj eilėj — jaunimo. Iš 
maždaug 1,4 mil. paskiausių me
tų abiturientų partijos patvar
kymu tik apie 16% įsileisti į 
aųgštąsias mokyklas, arba 60.000 
mažiau, negu 1955 m. 1,17 mil., 
arba 84%, buvo priversti, kaip 
•fizinio darbo darbininkai, eiti į 
fabrikus, kolchozus, statyti Si
bire įmonių ir kelių, atlikti “pir
mūnų žygių” Arkties zonose. 
Atcitvje abiturientai, kaip dar
bo jėga. bus dar griežčiau siun
tinėjami tariamai “savanoriais” 
ten. kur partija šaukia, o į studi
jas bus leidžiama dar mažiau, 
negu ligi šiol. Dėl to tarp jauni
mo ir didėja nepasitenkinimas 
sovietiniu režimu. Net ir sovieti
nė, jaunuomenė, nepaisant visų 
kom. spaudos ir radijo įrodinėji
mu, nenori savo noru vykti į pri
verčiamuosius darbus arba dirb- 
,ti šachtose, kolchozuose, darbo 
vergų stovyklose.
? Vincas Mykolaitis-Putinas ra
šo “Sukilėliu” romano II t. I t.

— Janavičiūtė. Genys, Petraus 
kas, Bernotas ir kt.

HAMILTONE! Lietuviai pasaulyje

TtVISKtS -2IBMB1AI

HAMILTONE!
Š.M. KOVO MĖN. 2 D. ROYAL CONNAUGHT VIEŠBUTYJE RENGIAMAS TRADICINIS

KAUKIU BALIUS
Trys gražiausios kaukės bus premijuotos! Turtinga loterija ir kt. staigmenos. Groja Continentals 

. ’ a k.

orkestras, ved. V. Babecko. Pradžia 7 vaL 30 min.

Ta pačia proga, šeštadienį, yra rengiamos krepšinio ir stalo teniso rungtynės

ROČESTERIS - HAMILTONAS
2 vai. p.p. vyrų ir jaunių krepšinis Cathedral mergaičių mokykloje, Main St. E,

6 vai. p.p. lietuvių parapijos salėje stalo tenisas.
Sporto Klubas Kovas.

LKM D-jos H. skyrius vasario 
24 d. 5 vai. šaukia visuotinį na
rių susirinkimą parapijos salėje. 
Bus renkama nauja valdyba. Ta 
pačia proga bus' įdomi paskai
ta iš medicinos srities.

Prašome dalyvauti visas na
res. Taip pat maloniai kviečia
me visas moteris atvykti į susi
rinkimą ir pasiklausyti įdomios 
paskaitos . Valdyba.
Vyr. ateitininkų susirink'mas 

šaukiamas vasario 24 d. 5 . vai. 
p.p. parapijos salėje. Paskaitą 
skaitys inž. Alg. Ankudavičius 
iš Brantfordo. Paskaitos tema — 
“Lietuvos ir Lenkijos santykiai”. 
Maloniai kviečiame atsilankyti 
visus prijaučiančius. Nariams 
dalyvavimas būtinas.

Kuopos valdyba.
Sportininkai iš JAV atvyksta 

į Hamiltoną šį šeštadienį, vasa
rio 24 d. Tai Detroito sporto klu
bas Kovas, kuris mūsų kolonijo
je sužais draugiškas stalo teni
so ir krepšinio rungtynes su vie
tos sportininkais. Kovo 2 d. Ha
miltoną aplankys Ročesterio Sa
kalas. 'Plačiau apie rungtynes 
sporto skyriuje.

Kaukių balius jau čia pat! Su
sidomėjimas juo yra labai dide
lis, tačiau visi svečiai galės lais
vai tilpti, kadangi Royal Con
naught viešbutyje yra išnuomo-

HAMILTON, Ont
dėl Orvydas skolingas TFpndui tautiečiai ras sąžiningą, žymiai 
už knygas $389,67 kas atitinka' pigesnį ir greitą patarnavimą.

Ją atidarė Juozas Švabaitis ir 
Antanas Garkūnas. Taisomi ra
dijai, televizijos, elektrinių ply
tų laikrodžiai, šaldytuvai,, dul
kių siurbliai, patefonai ir visi

apyskaitoje nurodytai bendrai 
netto pelno sumai (359,50+389,67 
=749,17).

Visi apyskaitos pateisinamieji 
dokumentai rasti tvarkoje.

Rev. komisija dėl š.m. sausio kiti mažesnės apimties elektros 
mėn. 9 d. III-jo knygų platini- motorai. Skambinti JĄ. 9-9579. 
mo vajaus Rev. komisijos akto 
Nr. 1 priėjo šios išvados:

Kas pažįsta šiuos mieluosius 
hamiltoniečius, tikrai sutiks, 

pagal TFondo Atst. Hamilto- kad šie mūsų tėvynainiai yra re- 
no sk. v-bos protokolą Nr. 52 to nuoširdumo ir teisingumo, to- 
nutarimą, v-ba nupirko iš St. dėl visi pc kiek laiko įsitikinsim, 
Bakšio knygų už $208.25 brutto Ijad tie žodžiai nėra tuščia rek- 
kainomis, kas pagal TF skyriaus lama, bet nuoširdus patarimas, 
kasos išlaidų pateisinamuosius 
dokumentus yra teisėta.

III-ją vajaus apyskaitą yra 
parduotos ir iš gauto už jas pel
no pilnai atsiskaityta. Minimas 
knygas nupirko St. Bakšys, ku-

IA VALSTYBES
BALFo vajaus metu Niujorke 

surinkta aukų $10.463.
“Draugas” persikėlė į naują

sias savo patalpas. Jo naujas ad
resas: 4545 W. 53rd St., Chicago 
29, Ill., UAS.
D. BRITANIJA

Prof. St. Žymantas, eilę metų 
gyvenęs Londone, sausio vidury
je iš Anglijos išvyko į kažkurį 
kraštą Europoje. Prof. St. Žy
mantas buvo DBLS vicepirmi
ninkas. Tas pareigas dabar per
ėmė buvęs sekr. J. Vilčinskas, o 
sekretoriaus pareigas perėmė iš 
kandidatų įėjęs G. Glatkauskas.

DBLS dešimtmetį numatoma 
paminėti platesniu mastu, su 
plačia menine programa.

DBLS projektuoja įkurti sa
višalpos kasą. Į ją įeitų ir dalis 
narių mokesčio. Taip visi DBLS 
nariai automatiškai taptų šalpos 
kasos nariais. Paruoštas tuo rei
kalu statuto projektas bus svars
tomas sąjungos suvažiavime.

Lietuvių sodyba paskelbė, kad

Sereika Vytautas, Erna ir Al
girdas;

Misevičius Albinas, Marija ir 
Gabrielė;

Leschkies Franz, Elma, Vid
mantas, Irena, Erna, Ervin, 
Erich, Helmuth, Kurt ir Ewald;

Dumašius Vytautas;
Eichhorn Reinhold, Olga ir 

Irma;
Fischer Otto;
Gavėnia Jonas, Augustė, Ella;
Jurgeiluks Horst, Irene, Emil 

ir Waltraud;
Klein Josef, Selma, Erwin ir 

Vilma;
Kurepkat Gustav;
Pfeiffer Johann, Ida Marija, 

Irmgard ir Werner;
Pohlis (Polkis) Gottlieb, El

se ir Adolf;
Brand Hermann, Hildegard ir 

Reiner; 7 '
Vaitiekūnas Antanas, Elzė ir 

Eberhard;
Wieberncit Hans, Anna, Die

ter ir Elfriede.
I.’ubecke atgaivinta vargo mo 

kvkla, kuriai vadovauja VladasnJUtUVilį 3VU j Ud yaonviuV) nau [.whig. rxuci vau'^vauja v įauao

jau laikas esąs užsisakyti kam- j Klėvečka ir joje dar dėsto Erna 
barius vasaros atostogoms. Yra Į Smitaitė buv. Vasario 16 gim- 
keliamas sumanymas sodyboje pazijos mokinė.
įkurti senelių prieglaudą, kuri i pinneherge išrinkta nauja apy 
gautų valdžios paramą. Įlinkės valdyba: P. Simanavičius,

Dail. M. Dobužinskas dabar
gyvena Londone, kur sausio mė 
nesi buvo suruošęs savo darbų 
parodą.
VOKIETIJA

Iš Bremerhaven laivu “Gen
eral Langfitt” vasario 2 i. išplau 
kė į JAV lietuviai ir buvę Lie 
tuvos piliečiai:

Barkauskas Vladas;
Gasneris Stasys, A:dona, Gied

I. Banevičienė ir E. Funkas. 
Ncumiterstery sausio 31 d.

vienas lietuvis nusižudė. Liko 
jo žmona Lietuvoje ir du vaiku
čiai su vokiete, su kuria buvo 
susituokęs civiliškai.
AUSTRALIJA

Kosto ir Irenos Bagdonavičių 
sūnus Andrius, 10 m. berniukas, 
žuvo automobilio nelaimėje pir
mą Kalėdų dieną netoli Sydne- 
jauš.

K. Simutis, 40 m. amžiaus, ki- 
i les iš Žemaitijos, Kalėdų išvaka- 
’ rėse pagautas dvasinės despera
cijos nusižudė. Jo žmona buvo 
likusi Lietuvoje.
URUGVAJl S
• Urugvajaus raudonieji organi
zuoja naują ekskursiją į Lietu
vą. Ji išvyksianti birželio mėn. 
Verbuoti stengiamasi daugiausia 
jaunimą. Buvusieji pirmojoje 

, ekskursijoje komunistai Lietu
vos gyvenimą, žinoma, giria, ta- 

mone opkoltmusius, prašydamos prisjpažista, kad pas savo 
gimines vieni, be palydovų, ne- 

mūsu laukia buvę leidžiami.
____ ______ _____ _ „„JVENECUELA

St. Daliui, Ant. ‘ ne išdidumo stumiamas, or ko nors kol- į V^eitecucloS lietuviu skautų 
ypač svarbu mono naujai pasiimtame ’ P^viesta V^ccūdos L.

____ _ j Kat. centro v-bos pirm. J. Ku- 
. . ... . Prašydamos visus tautiečius šiq mo- kanauzos, dalyvavo eucharisti-

scier, Mrs. G. Stoif už otionkymo ir gė- no pa<jėko priimti tuo nuoširdumu, ku- ; njame kongrese Maracav mieste, 
les, St. Bakšiui už atlankymo nomuo-Į riu0 oj į0 rašau, dar kartę kreipiuosi f l ietuviu skautu rainnn vadiin<? 
se ir dovono. Nuoširdžiai dėkoju p. P. ! Hamiltono, Oakville, Brantford, Paris ir ^}etuvlU Skautu rajono vadJJOS 

uiaovmv iiouo Kovcliui už pervežimo savo mašina_ mo- Iapylinkes lietuvius, kviesdamas visus iki i
K-rtnc loirlvin il-i tr> laito ietnfi ' l'gonincs ir per 8 d. man būnant j yicho įsijungti i Lietuvių Namu ĮSigiįį- ' * ---
ty „OS teiazia, IKI to (ia ° - O1 ligoninėje kiekviena diena atlankant. J mo darbo ir įamžinti mūsų buvimų šio

Jei kas seka spaudoje aukotojų 
sąrašus, dažnai randa jų pavar-

Šios visos (69) knygos pagal dės' stambesniųjų aukotojų tar-

I. 16 $199.25. 1956. kovo mėn. 20 
d., eit Nr. 3, ir $9 1956 m. ko
vo mėh. 28 d., eil. Nr. 5.

I knvgu platinimo vajaus pel
nas $202,54 užpajamuotas ka

sos knygos eil. Nr. 10 ir II va
jaus pelnas $302,35 užpajamuo
tas eil. Nr. 16.

Pasirašė: Z. Laugalys, V. Na
vickas, J. Stonkus.

NF v-bos posėdis įvyko vasa- 
liuje dalyvaus ir svečiai iš Ro-,rio 10 d. pp. Žukauskų bute, 310 
česterio — gausus būrys jaunų Queen St. S. Ilgiau buvo svars- 
krepšininkų ir stalo tenisininkų, tomas metinio NF koncerto ren- 
Trys gražiausios vakaro kaukės girnas, kuris įvyks gegužės 4 d., 
bus premijuotos piniginėmis do
vanomis. ‘ t

Tad kovo 2 d. visi atvykstame 
į rengiamą Sporto Klubo tradici
nį kaukių balių, kur taip pat bus 
turtinga loterija, maža progra
mėlė ir kt. staigmenos. Įėjimas

pe. Tad ir jie mūsų visų turėtų 
būti nuoširdžiai remiami.

% Sk. St.
_ t . Pereitam “TŽ”’Nr. KLB Ka

rias už $208,25 pardavė TFondui. miitono Apyl. Rink. Komisijos
Išmokėti už knygas^ St. Bak-, atspausdintame pranešime įsi-

šiui pinigai nurašyti iš TFondo brovė mažytė korektūros klai-Įrė, Violeta, Gražina ir Laima;
t «-S s‘tas iš1956- da. Išspausdinta — Dalis Stasys, j Kontaras Edvardas;

i on Q turj būti Dalius Stasys. I Laikūnas Kazys;

tos dvi salės. Be hamiltoniečių 
ir apylinkės lietuvių, kaukių ba-'

lenkų sąlėjKi3p7 Barton St. E. 
Ta proga planuojama išleisti di
desnį leidinį — programą, suren
kant į ią galimai daugiau skel 
bimų. Jame taip pat numatoma i

P. GENOVAITEI KARALĖNIENEI ir jos šeimai, Lietu
voje mirus bragiam tėveliui

A. t A. JONUI URBANAVIČIUI, 
nuoširdžią užuojautą reiškia

G. J. Žemaičiai.

Padėka [si į ____ __ _______ , r _
Nuoširdžią padėka reiškiu už man pa- - visus tuos nemalonumus pamiršti. Ne

darytą operaciją ir gydymą: dr. T. Ja-: rėčiau manyti, kad tai buvo neapdairi 
remias, dr. N. Pamukoff, dr. O. Valai-J klaida ir neįsigilinimas.
tienei. -;Už padarymą rentgeno ir lan- Į bendras darbas Lietuvai. Visa tai, ką iki 
kymą Vyt. Strjkui. Už atlankymo ligo7 [ šiol tuo r-eikcHu rašiau spaudoje, rašiau 
ninėį: J. Krištolaičiui, f r , _ _______ _________ , __ ___
Maksimavičiui, J. Bulioniui, Ad. Buiniuii, i tindamas, bet tik save gindamas! O. tas 
V. Sakavičiui, Vyt. Babeękui už atląnky- ■ ypač svarbu mano naujai pasiimtame

WELLAND, Ont.
Lieį Nepriklausomybės šycn/ 

tės minėjimas įvyks vasario 24 
d. St. Columbus salėje tuoj po 
pamaldų. Susirinkime visi vie
ningai švęsti šią didžią šventę, 
pasiryždami kartu ir toliau tęsti, , , . - _ .
Tėvvnės išlaisvinimo darba. miitono sk. v sob-pirm J. Mik-

Šventės proga prisiminkime siui- vadovaudamasi Hamiltono 
Tautos Fondą, kuris tik šios! ?PVL visuotinio susirinkimo is 
šventės proga prašo tautiečius š.m. I. 13 nutarimu, 1957 m. va- 
individualios piniginės paramos J s?r’° mėn. 3 d. padarė pakarto- 
Tėvvnės išlaisvinimo darbui. TFondo vydyktos III-jo

Apylinkės valdyba turi pagei- knygų platinimo vajaus apy- 
gą priminti, kad nesumokėjusie- i ssaitos,patikrinimą ir rado: 
ii solidarumo mokesčio $2 -už ’ - *-
1956 m. galėsite tai atlikti minė

išspausdinti balandžio 1 d. NF mo ir dovano, V. Labinienėi, gail. sės. [Tautos Namų įsigijimo darbe. 
V. w . T • *4. 7 I (t t L w+ai KA r M R OC- ! rv _ _ X, I 1_____ __  ___k e i^>

meiv 11 m. icjiuiao j r»*11'111 -S3T3S3. V’03 13b3! norčtll

$1.50, o moksleiviams ir studen- i pirmuosius veikimo metus už- 
tams — pusė kainos. K.B. {baigti su 200 narių, tad maloniai

Revizijos komisijos aktas
Vienakrtinė Revizijos komisi

ja, susidedanti iš V. Navicko, Z. 
Laugalio ir J. Stonkaus, daly
vaujant patariamuoju balsu St. 
Bakšiui ir TF Atstovybės Ha-

prašome visus lietuvius, kam są-

Rit. Kemežytei, L. Šukytei, Mr. H. Ros

ies, St. Bakšiui už < 
se ir dovaną. Nuoširdžiai dėkoju p. i Hamiltono, Oakville, Brantford, Paris ir

mingame eucharistinio kongreso 
uždaryme Caracas mieste.

Skautų leidžiamas “Vyties ke
liai” Įžengė į ketvirtuosius me
tus, o pats Venecuelos rajonas 
pradėjo septintuosius.

nariais.
Iš NF v-bos nuo sausio 1 d. iš 

stojo Juodis Marcijonas ir Tu-, 
maitis Adolfas. Nuo vasario 10 
d. į ją įėjo Kažemėkas Juozas ir 
Rimkevičius Henrikas.

Mielieji lietuviai! NF vba pa
rodė didžiausias pastangas ir jau 
atsiekė gražių vaisių. Bet galu
tinis laimėjimas pareina nuo 
Tamstų. Šimtas kitas dolerių, 

.nukreiptas Liet. Namams mūsų

1956 m. galėsite tai atlikti minė- pirkta 1.114 knygų brutto kai- vienas visą laiką esame jų val- 
jimo proga, be to, galėsite isigy- 'na už $3.285,55.

— -• — visos knygos išparduotos ir i
apyskaitoje nurašytos, išski
riant knygas perduotas platinti 
Z. Orvidui brutto kaina $519,55.

Leidykloms už visas knygas 
sumokėta netto kaina $2.302,37. 
platinimo išlaidų turėta $104, 
13. Viso išlaidų susidarė $2.406. 
50. Gryno pelno už visas išpla
tintas knygas gauta $359,50 pi
nigais ir liko neparduotų knygų 
netto (leidyklų) kaina už $366, 
75 (Orvydo knygos).

Kadangi Orvydui knygos duo
tos platinti su 25% nuolaida, o 
faktinai leidyklų kaikuriom kny 
gom duota didesnė, todėl par
davus visas knygas susidarytų 
nuolaidos skirtumas $22,92, to

ti Krašto Valdybos išleistą lei
dinį anglų kalba apie Pabaltijo 
valstybių okupaciją. Tai puiki 
informacinė dovana anglams su 
istoriniais faktais ir 
mis.

Iki pasimatymo

nuotrauko

Iki pasimatymo Didžiosios 
Šventės minėjime. Apyl. v-ba.

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 bundurn St. N., arba skambinkite iždininkui 

. E. Lengnikui, tel. JĄ. 9-2114, 15 Homewood Ave., Hamilton.
‘ f*!.**'

Pagal pateiktą apyskaitą nu-; nesuvargins. O be to, mes kiek- 

dytojai ir kritiškam reikalui 
esant visada juos galime atsiim
ti su 3% palūkanų. Kad tai tie
sa. rodo ir gyvenimo praktika: 
per praėjusius metus 3 nariams 
jų įnešai buvo išmokėti, pagal 
raštišką pareikalvaimą.

Praėjusią savaitę įstojo į NF 
vėl 4 nariai, paskyrę po $100. 
Tai Čižauskaitė Stasė. Garkū
nas Antanas, Rusinavičius Vla
das ir Bajoriūnas Jonas. Jiems 
v-ba nueširdžia idčkoįa.

Rėmėjų būrelių vadovai pra
šomi aukas gimnazijoms prista- 
tvti St. Bakšiui iki kovo 10 d. 
Dėkojame!

Nauja radijo, televizijos ir 
elektros motorų taisymo dirbtu
vė atidaryta 15 Burris St. Čia

Visiems nuoširdus očiū!
Vin. Narkevičius.

Padėka
Vienkartine Rcy. ^komisija, ąusidedan 
iš Z. Laugalio, V. Navicko ir J. Ston 

kaus, savo nuoširdžiu sąžiningumu ir ; 
visišku objektyvumu patikrino Jll-čiojo ! 
knygų vajaus apyskaita ir konstatavo ! 
padetj tokio, kokia ji pagal knygas ir 
dokumentus faktinei yra, tuo atitaisy
dama man padarytų didelę moralinę 
skriaudą. Nežiūrint man žinomo lobai 
didelio užkulisinio spaudimo, jie pa
klausė tik savo sąžinės balso. Užtat šie 
vyrai iškilo mano akyse tauriomis asme
nybėmis, ir oš jiems liksiu begalo dėkin
gas visą laiką. Šios k-jos objektyvus 
revizijos aktas ne tik apgynė mano os- 
męnj, bet ir^ drįstu tvirtinti, lėmė toli
mesnę Namų Fondo veiklą.

Kiek šis įvykis buvo mano dvasioje 
išgyventas galėtų pilnumoje suprasti tik 
tas, kas per 2 metus su krepšiais išpar
duotų, vaikščiojant po lietuvių namus, 
liet, knygų už apie $4.200 ir visą pelną 
apie $1.000 atiduotų liet, o-joi.

šio proga su nuostabiu pasigėrėjimu 
reiškiu ypatingą padėką savo kaimynui 
Jonui Kažemėkui, kuris dar Pr’€Š šią 
reviziją retu nuoširdumu pareiškė man 
jo visišką tikėjimą mano sąžiningumu 
taip užtikrintai ir tvirtai ne tik žodžiais, 
bet ir darbais! Maloniai dėkoju p. Ged- 
rimienci, p. Dozkaitienci, J. Bajoriūnui, 
K. Žukauskui, H. Rimkevičiui, E. ir V. 
Sakavičioms, P. Kanopai, Alb. ir K. Žu
kauskams, Alf. Paukščiui, p. Jul. Kaz
lauskienei ir visiems kitiems tautiečiams, 
nepatikėjusiems mano asmens pažemi
nimu.

Baigdamos šią viešą padėką, kreipiuo-

ti

! je šalvie grožiu ir didingu lietuvišku 
(simboliu —- Tautos Namais.
! Jūsų '

St. Bakšys, x

; Hamiltono LN Fondo v-bos pirm.

DABAR KLAIPĖDOJE
(ELTA) Oldenburge policijos į dos, palydėjo ne tik vokiečiai, 

tarnautojas Max Werkmann ga
vo džiugią žinią, kad Kūčių va
karą į Friedlandą grįžo iš Klai
pėdos krašto jo duktė Hanne
lore. Ji gruodžio 18 d. su visa 
eile Klaipėdos krašto vokiečių 
buvo paskirta Į transportą ir Kū
čių vakarą pasiekė Friedlandą. 
Drauge su ja atvyko taip pat iš 
Klaipėdos 62 metų Šušelienė, ku
ri išleista į Wildcshausena pas 
savo vyrą. Hannelore karo, me
tais išsiskyrusi su motina kurį 
laiką gyveno prie Gailiuvienės. 
Kad ją paleistų, teko rašyti net 
į patį Kremlių. Galiausiai 16 me
tų mergaitė gavo “be pilietybės 
pasą” ir leidimą išvykti į Vaka
rus. Mokykloje tesimokė tik lie
tuviškai ir rusiškai. Kiek anks
čiau grįžęs j Vak. Vokietiją Koh- 
leris, parvežęs krepšelį su tėviš
kės žeme ir perdavęs Klaipėdos 
krašto vokiečiams, pasakoja, kad 
juos, išvažiuoįančius iš Klaipė-

bet ir keli lietuviai. Šie atsisvei
kindami kalbėjo: “Sveikinkite 
jūsų Vokietiją! Sveikinkite Eu
ropą!” — ir jie įdavė siuntinė
lius. Milicija nedraudė vokiškai 
kalbėti ir vokiškai dainuoti atsi- 
svekinimo giesmes.

Iš Klaipėdos krašto vokiečiai 
rašo, kad didžiausia kliūtimi 
jiems išvykti yra gautieji sovie
tiniai pasai. Vokiečių jaunimas 
jau beveik visiškai užmiršo vo
kiškai šnekėti.

Per Kalėdas ir Naujuosius Me
tus į Klaipėdos kraštą buvo at
vykę visa eilė vokiečių iš šiau
rės Rytprūsių. Dažna šeima su
silaukė iš ten svečių. Šiaurinėje 
Rytprūsių dalyie religines apei
gas atlikinėti ir praktikuoti yra 
sunkiau nei Lietuvoje.

“Tiesa” praneša, kad žiemos 
pirmoji pusė Lietuvoje buvo ga
na minkšta — šalčių nebuvo.

Moderniškiausia lietuviška

Siuntiniai LietuvonHAMILTONE
Žeme

TROYKA BOOK SHOPMAIN STR. EAST *

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

Mes siunčiame į Lietuvą ir į SSSR respublikas.
SKUBUS IR GARANTUOTAS PRISTATYMAS. 

TIESIAI IŠ KANADOS.

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 • 6 v. v. kasdien, išskyrus ketvirtadienius.

Bizniai • ŪkiaiNamai

ZIGMAS DID2BALIS, A. PRANCKEV1C1US

Siįiskite siuntinius į LIETUVĄ
ir į kitus SSSR kraštus per

SAKAS PARCEL SERVICE, 
sent by UKRAINSKA KNYHA

314 Barton St East, Hamilton, Ont
TELEFONAS JA. 9.987ft

Darbo valandos nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. vak. kasdien, 
išskyrus se’ ntadienius ir pirmadienius.

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

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

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

S a v i n i n i k a i:

1147
Tcl. LI- 9-3597 arba Ll. 9-3238

Pardavimo ir pirkimo reikalais kreipkitės į mūsų atstovas:

M. STUKAS. S. BAIPŠYS, L. GASIŪNAS.
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Kas mūšy didybę išmatuos?
Donelaitis rašė:
Dumplės yra naudingos į 

, kaminą pūsti,
Bet prieš vėjus pūst dar jos 

niekados nederėjo.
Ir debesų greitų žingsnius 

stabdyt negalėjo.
žodžiai tinka tiems, kurie, pa

grindinį propagandos tikslą pa
miršdami, siekia “lietuviškos in
formacijos anglų kalba” gana 
mitrų žirgelį taip perkrauti, kad 
vos kojeles pavilktų. Dalykas 
jau ne 160 milijonų Amerikos 
gyventojų apšviesti apie mūsų 
gyvenimą, bet “subendrinti VLI 
Ko ir ALTo informaciją anglų 
kalba, kad artimaiusiu laiku bū
tų leidžiami abiejų šių veiksnių 
biuleteniai, ir dažniau, ir tokiais 
skaičiais, jog pasiektų visas ang
liškai kalbančias šalis ir Azijos 
tautas”. (TŽ, nr. 6). Valio! Pro- 
paganduosime jau ne milijonus, 
bet bilioną žmonių! Tik lietuviai 

’ tokius sapnus ir sapnuoja!
Aną dieną “New York Times” 

dienraštis paskelbė mirtį ameri
kono Byor. Man prisiminė 1919 
metų dienos. Tautinė Taryba, 
kurios nariu buvo mano tėvelis, 
J. O. Sirvydas, ir Tautos Tary
ba, kurios nariu buvo dabartinis! 
ALT pirm. L. Šimutis (“Drau
go” redaktorius) išlaikė Vašing
tone Tarybų Egzekutyvinį Ko
mitetą, kurio, vedėju buvo da
bartinis SLA centro sekretorius, 
dr. M. J. Vinikas. To meto “in
formacijos anglų kalba” pasige
dusių sugundytos Tarybos ir jų 
Egz. K-tas nusprendė nusamdyti 
Byoro “public relations” biurą 
“prikišti Amerikos spaudą strai
psniu apie Lietuvos praeitį, at
budimą ir pastangas laisvę iško
voti”. Byoro biuras mums dirbo 
nuo balandžio 30 iki rugpjūčio 
16 d. 1919 metų. Tarybos, paste
bėjusios, kaip greitai tirpsta vi
suomenės suaukoti pinigai ($60. 
000 per 3V2 mėnesių), o kaip 
menkas šitokios profesionalės 
propagandos vaisius, rimčiau ap
sigalvojo. Tautininkams, rodos, 
dalykas kainavo $10.000, katali
kams (jie' buvo turtingesni) — 
$50.000.

Po to veik visas dėmesys nu
kreiptas į tą liniją, kurios (su di
deliu našumu) ALTas ir šian
dien laikosi — veikti ne visą 
Amerikos visuomenę, ar spau
dą, bet tik augštesnius jos poli
tinius sluogsnįus. . Ir ta^ įiniįą, . 

. kaip man teko “Drauge* vasario ’ 
6 d. rašyti: “Lietuvos laisvės 
klausimu buvo lemiančios svar
bos. pradedant (pertoli į praeitį 
nesigilinant) JAV valstybės pa- 
sekretoriaus Welles pareiškimu 
1940 metais, baigiant prez. Ei- 
senbov-erin p’-anešimu Kongre
sui 1957 metais”. Vien mūsų Va
sario 16 minėjimai, kada dešim
ties JAV valstybių gubernato
riai ir didmiesčių burmistrai ir 
veik šimtas senatorių bei kong- 
resmanų skelbia “Lietuvos Die
nas” ir sako kalbas už Lietuvos 
laisvę, bet kam įrodytų, kad su 
informacija anglų kalba Ameri
koje viskas tvarkoje. Pagrindi
nis mūsų tikslas pasiektas.

O koks mūsų tikslas? Rodos, 
prikalbinti, pavyzdžiui, Vokie- 
tiios Adenauerį, Prancūzijos 
Mollet ar Pineau, Anglijos Mac
Millan, Kanados Pearson, Indi
jos Nehru taip kalbėti Lietuvos 
klausimu, kaip kalbėjo prez. Ei- 
senhoweris. Kaip geriausiai to 
tikslo pasiekti? Ar išsiuntinėji
mu ant gražios popieros, geriau-

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI TORONTE
I šioje spaustuvėje spausdintų, 
puikios iš\'£:-Jos mūšų pačių 
patiems įdomių straipsnių prira
šytų biuletenių, ar veikti, kaip 
Amerikos lietuviai veikia savo 
kongresmanus, senatorius, guber 
natorius, burmistrus ir spaudą?

Anglijoje, pavyzdžiui, eina 
“The East European and ^Slavic 
Review”,' Vokietijoje “Jahrbū- 
cher fur Geschichte Osteuro- 
pas”, Prancūzijoje “Revue des 
Deux Mondes”. Juos dažnai Mc
Gill universiteto bibliotekoje 
perskąitau. Jei ką ir randu lie
tuviškais klausimais, tai kitatau
čių, ypač vokiečių, prirašyta. Pa
vyzdžiui, paskutniame “Jahr 
būcher” (spalio mėn.) recenziją 
rašo — Hans von Rimscha! Ko
dėl gi mūsų šviesuomenė negali 
parūpinti rimtų, dalyką nušvie
čiančių raštų žurnaluose, kurie 
jau eina, kurie plačiai skaitomi 
ir kurie pasiektų įtakingesnę 
kitataučių visuomenę? O ir Ame 
rikos “The American East Euro
pean Review“, “The Central Eu
rope Review”, ir kituose pana
šiuose leidiniuose veik niekad 
nėra mūsų raštų.

Jei, sakoma, neužtenka laiškų 
redakcijoms rašymo (200.000 per 
keletą metų), Lietuvos Pasiunti
nybės ir Eltos biuletenių, Liet. 
Inf. biuro leidinių, studentų ”Li- 
tuanus”, tai — ko užteks? Auk- j sol. V. Verikaitis Songs of my 
sinio Pegaso žirgo su šv. Jonu 
Auksaburniu raiteliu? Man ro
dos, keli Pr. Alšėno laiškai, įdė
ti Montrealio “Gazette” dienraš
tyje, pasiekė didesnį skaičių ang
liškai kalbančių kanadiečių, ne
gu projektuojami “veiksnių” 
biuleteniai, skiriami visiems ang 
liškai kalbantiems kraštams ir 
— Azijai!

Dėl areštuotų Lietuvos žydų 
šnipų Niujorke, A. G. siūlomas 
“specialias laidas” (kurias gali 
ir ALT išleisti) toks pat likimas, 
kaip praneša TŽ bendradarbis 
J. M. Šiugžda:

“Ikišiol (laiškai amerikonų re
dakcijoms) spaudoje nepasirodo. 
Paprastai, skaitytojų laiškai, 
nors ir kaip redakcijoms nepa
tinka, dedami”.

Visi žino, kodėl laiškai, aiški-, 
ną, kad šnipai ne lietuviai, bet 
Lietuvoje gimę žydai, nebus 
spausdinami ir nei telegramų 
agentūros, nei radijas, nei tele
vizija į juos dėmesio nekreips.

Lietuviškoji bendruomenė To-« tinkamą pamokslą pasakė J.E. 
ronto gyvenime palengva įpau-lvysk. A. Marocco. Katedroj gie-
na vis daugiau svorio, jos ryšiai 
vis plečiasi. Tai rodo ir Nepn- 

• klausomybės šventės minėjimas. 
Šiemet jis miesto gyvenime pa
siekė žymiai platesnių atgarsių. 
Be abejonės, tai mūsų Bendruo
menės organų pastangų ir rūpes
tingumo vaisiai.

Ypatingai plačiai Lietuvos 
šventė paminėta per radiją. Be 
savos “Tėvynės Prisiminimų” ra 
dijo valandos, kuri tautos ir vals 
tybės šventes visada atžymi, Lie
tuva ir jos Nepriklausomybė 
paminėta net 6 įvairių stočių 
programose — jau vasario 13 d. 
paminėta CBL programoj “Con
tinental Carusel”, penktadienį 
net 3 — CBL Assignment, CJBC 
“Memory turn about” ir CBC 
“Songs of my People” —progra
mose, o šeštadienį CFRB “Can
adian All” programoje. Tą pačią 
dieną CJBC stotis pertransliavo 
Windsoro radijo stoties progra
mą, išrūpintą tenykštės apylin
kės valdybos. Tenka pastebėti, 
kad Songs 6f my People ir Can- 
nadian Ali programose lietuviš
kai muzikai bei liet, dainai pa
iliustruoti buvo naudotos ne 
plokštelės, bet čionykštės lietu
viškos meninės pajėgos — abie
jose programose TLCh Varpas,

■■ People, o sol. St. Mašalaitė ir A. 
Simanavičius Canadian All pro
gramoje. Pastarojoje dar buvo 
įpintas pasikalbėjimas su KLB 
Kr. Valdybos pirm. V. Meilumi.

Lietuviškos visuomenės masė 
šventės iškilmes pradėjo šešta
dienio rytą 11 vai. pamaldomis 
katedroje, kurias atlaikė ir ati-

prasiveržti į vadovaujančiųjų 
sferų tarpą ir paveikti jų opini
ją Lietuvos naudai. Prof. Kairys 
palietė mūsų jaunimo ugdymo 
ir mūsų visuomenės sugyveni
mo principus. (Jo kalbą, kiek su
trumpinta. spausdinsime sekan
čiame “TŽ” Nr.).

Antroji akto dalis buvo skirta 
svečių sveikinimams. jPirmiau- 
sia kalbėjo ponia J. D. New
man, kontrolierių tarybos pir
mininkė; atstovavusi miesto bur
mistrą N. Phillips, kuris pats 
buvo išvykęs į JAV. Toliau svei
kino federalinio parlamento at
stovas D. D. Carrick, perskaitęs 
taip pat ministerio pirmininko 

j L. St. Laurent sveikinimo raš-

i sveikino parlamentaras Mc-

mis nepramusi.
Vyt. Sirvydas.

BALIUS IR SKERSTUVĖS
(SKAITO TIK TORONTIECIAI IR KAIMYNAI)

Istorija kuriasi mūsų akyse. 
Ruošiamasi karams ir organizuo 
jamos netikros taikos. Suezas ir 
vėl išvalytas. Laivai plaukioja. 
Anglijoje, atrodo, infliacijos ne
bus. Ją išgelbėjo atitraukimas 
30.0Q0 karių iš Europos. Bet ar 
svarbu mums? Kam mums sukti 
galvą istorijos. raida? Visa tai 
įvyks ir be mūsų. Bet vienas da
lykas tai neapsieis be mūsų — 
UŽGAVĖNIŲ BALIUS. Jeigu 
ten mūsų nebus — balius ne
įvyks. Jeigu baliaus nebus, reiš
kia kažkas netvarkoje istorijos 
eigoje.

Kalbėkim apie balių
Užgavėnių balius ne eiinis. Jį 

pražiopsoję turėtume ilgai lauk
ti, net šešetą savaičių, iki kito 
pasišokimo - parengimo. Užga
vėnių baliai, be to, surišti su 
gražia lietuviška tradicija, su 
paskutiniu pasispardymu. Kiek 
pamenu, seniau užsigavėjus ne
galima būdavo net dainuoti, o 
;ą jau kalbėti apie šokius. Mer-

dojo Prisikėlimo parapijos cho
ras ir scl. V-. Verikaitis. Ir čia te
ko pasigėrėti Toronto lietuvių 
laikysena, kai pamaldose daly
vavo 6-700 žmonių, kurie tuojau 
po to visi susirinko pagerbti žu
vusiųjų už Lietuvos laisvę pa
dedant vainiką prie žuvusiųjų 
už laisvę Kanados karių pamink
lo rotušės aikštėje. Čia pasakė 
kalbas miesto burmistro atsto
vas kontrolierius Cornish, Onta
rio vyriausybės atsotvas parla
mento narys J. Yaremko ir KLB 
Krašto Valdybos pirm. V. Mei
lus. Pabaigoje sugiedotas Tau
tos Himnas. _______

Sekmadienį liet, banžyčiose į ta. Ontario vyriausybės vardu 
atlaikytos iškilmingos pamaldos sveikino parlamentaras Mc- 
už Lietuvą, o 3 vai. p.p. College Kenzie, N .Yorko atstovas, o nuo 
teatro patalpose įvyko iškilmin- savęs MP J. Yaremko ir CCF 
gas Nepriklausomybės šventės Ontario lyderis McDonald. To- 
minėjimo aktas su turtinga dvie- liau kalbėjo estų konsulas Mar
iu dalių programa ir su menine kus, Pabaltiečių federacijos ir 
dalimi.

Minėjimą atidarė apyl. pirm, lacis ir Mutual Cooperation Lea- 
J. R. Simanavičius, pakvietęs at-; gue reikalų vedėjas Jakubec 
sistojus pagerbti žuvusius už (slovakas). Po to išvardinta visa j_ ______ __________ ____
Lietuvos laisvę ir dr. J. Basana- eilė svečių, kuriems kalbėti jau i jnai su berniuku kalbėti buvo 
vičiaus atminimą, nuo kurio mir neužteko laiko — kandidatas į < raudžiama 
ties sukako 30 metų. Tuo pačiu! paiiarnentą Maloney, bent keli ' ' 
-netu kun. P. Ažubalis perskai- j ukrainiečių ir vengrų organiza- nį. Niekas aguonų nebemala. 
tė invokaciją. Po to kalbėjo į cijų atstovai. Raštu be min. pir- Net ir bulvės nebe maistas. Tik 
»en. konsulas min. V. Gylys, KL i 
B-nės Kr. Valdybes vicepirm. 
dr. J. Sungaila (pirm. V. Mei
lus iškilmėse nedalyvavo, nes 
buvo išvykęs į tokį pat minėji- 
■ną Hamiltone) ir pagrindinis 
minėjimo kalbėtojas prof. Stp. 
Kairys. Abu pastarieji kalbėto
jai gilinosi į mūsų dabarties už 
davinius —- dr. J. Sungaila ak
centavo reikalą mokslo pagalba

latvių federacijos pirm. Upes-

.... Dabar, žinoma, 
airicš'm ir silkių rašalo sko-

Gerb. Toronto šaulių klubo valdybos nariui

J. Čirvinskas, A. Borkertas, J. Zaves- 
tauskas, B. Savickas, A. Žolpis, P. Be- 
laišis, F. Jonynas, J. Morkūnas, S. 
Juodikis, V. Benderius, M. Petrulis, 
S .Pociūnas, P. Žibūnas, A. Dūda, B. 
Žolpys, J. Sabaliauskas, A. Bilitavi- 
čius, V. Jonaitis, J. Šulcas, O. Maša- 
lienė, V. Butrimas, R. Benętas, K- 

‘--Kizys, J- Naujokas, T. Dani£raoskas»

1951 m. Lietuvoje mirus jo brangiai motinai Onai Jasiū- 
nienei; giliausią užuojautą reiškiame

i min. L. St. Laurent sveikino 'priedas prie maisto. Seniau gi 
miesto burmistras N. Phillips, silkutė ir bulvikė išlaikydavo 
Ontario teisingumo min. Kelso griešniką kūnelį iki pat Velykų. 
Roberts, Lenkų Kongreso, es- Va, kodėl vadinu Užgavėnių ba
tų ir ukrainiečių organizacijų: Hų paskutiniu pasispardymu. Ir 
bei Antibolševikinio tautų bloko ;dar tradiciniu.
pirmininkai. j Tiek to apie senovę. Dabar

Meninėje dalyje D. Meilutė, naujas gyvenimas. Ir Užgavėnių 
kaip visada, giliai įsijautusi pa- balius ruošiamas kitaip. Moder- 
deklamavo B. Brazdžionio “Po niškai. Va Prisikėlimo parapijos 
sunkių valandų”, bosas iš Sa. katalikės moterys ruošia kovo 2 
Catharines A. Paulionis padai- ! į. _ kitą šeštadienį — užgavė- 
navo tris liet, daineles ir 5 dai-į nių balių, kaip sakiau,—moder
nas išpildė TLCh “Varpas”. Muz. i niškai.
St. Gailevičius akompanavo iri Pagal tradicijas turi būti vė- 
solistui. 'darai. Jų nenupirksi. Kanadie-

Visą minėjimo programą tvar-: čiai nežino, kaip jie atrodo. Mo
kė Irena Žemaitė - Meiklejohn, terys sugalvojo pasigaminti pa- 
choro programą pranešinėjo Da- čioš. Sugalvota — bus padaryta, 
lia Meilutė . Kiaulę nupirko. Reikės piauti.

Viskas baigta Tautos Himnu. ' Tik ... moterys nesusitaria, kuri 
Lietuvos nepriklausomybė te- jpiaus, o kuri laikys. Bet tiek to 

bėra šventas reikalas visai lie ! — jos ruošia, jos ir padarys. Su- 
tuviškajai visuomenei. Jos prisi- įsitars. Ne be reikalo virimo kūr- 

! rinko apie 1.500. Prie įėjimo bu-Įsus lanko jau antri metai. Tik, 
vo renkamos aukos Tautos Fon-į sako, kursuose apie skerdimą 
dui. [nebuvo kalbama. Nepaskerdus

TORONTO
Paropijos salė šeštadieniais užimta: <
Atvelyky, bal. 27 d. -— Š. Amerikos Į
O’t’rės 7c,d',r’ri< . O'V}. 4 d>—“•

~ 1 i d. — į

SOVIETAI PUOLA JAV
(Atkelta iš 1 psi.) I tis ir nuo įvykių aplink Lenki-

Gomulka siekia ga- ją. Niekas netiki, kad jau Veng-
limai didesnio savistovumo. Jis;riJoJe būtų baigia. Vengrijos .ukraioiečiai veteranai; geg.
ir toliau pasilieka komunistas, i įvykiai gali palengvinti, bet gali < Baitu Sporto Federacija; geg. 18 d.- 
nors komunizmo plėtimą jau ap- ir pasunkinti Lenkijos padėtį. •'
stabdė. Žmonės gali išeiti laisvai Rusai, pamatę šitų tautų neistr 
iš kolchozų. Valstybinėse mo- kimumą, j
kyklose dėstoma tikyba.

Bet Gomulka turi laviruoti. 
Jis kol kas neturi su Vakarais 
laisvų sienų. Iš visų pusių ap
suptas komunistinių režimų. Ir 
nuostabu, kad lenkai, šiaipjau 
politiniai karštakošiai, šį kartą 
elgiasi nuostabiai drausmingai 
ir Gomulkai ne tik nedaro suku- 
mų, bet, priešingai, jam padeda. 
Niekas neabejoja; jeigu būtų vi
siškai laisvi rinkimai, Gomulka 
gautų nedaugiau 10 ar 15% visų 
balsų.

Ateitis daug priklausys nuo 
pačių lenkų sugebėjimo tvarky-

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

Vytautų ir Sigitų Aušrotus

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

DOMINION COAL & WOOD CO.

Restoranas “ROTA”
rytos nuo 6.30 vol. ryto iki 9.00 vol. vok. Visi molonioi kviečiami atsilonkyti.

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

Savininkai: V., H., J. IVANAUSKAI

, sieks įvesti geležinę 
drausmę. Bet norai nevisada pil
dosi. Juk jie labai norėjo net 
paties Stalino rankomis sutvar
kyti Tito, bet rankos buvo per- 
trumpos. Nesugebėjo sudraus
minti, nei jį pašalinti. Ir šian
dien jis yra Maskvai rakštis. To
kia rakštimi darosi ir Gomulka. 
Jei rusai nesugebės jo likviduo
ti, jis įsitvirtins, ir tada galima 
numatyti tolimesnius įvykius 
laisvėjimo prasme visoje C. ir R. 
Europoj. Ateis eilė vokiečių tau
tai ir kitoms.

Lenkų išeiviai šiandien nieko 
padėti negali. Mikolaiczykas 
yra griežčiausioj opozicijoj. Jis, 
gyvenęs su juo daugiau kaip du 
netu. ir šiandien netiki Gomul- 
kos “atsivertimu”. Esą, Gomul
ka yra tikras komunistas, ateity 
elgsis tik kaip komunistas ir be 
reikalo ten jį kas ir ne iš komu
nistų palaiko. Kiti linkę atlai
džiau vertinti Gomulką ir pasi
ryžę nedaryti sunkumų, laukda
mi ko nors geresnio.

Lenkija šiuo metu yra labai 
netikroj padėty. Dabartinė būk
lė ilgai trukti negali. Šiais me- 

i tais turi viskas paaiškėti ir nu
virsti į vieną ar į kitą pusę.

, METROPOLITAN-LICEI^JNGLC

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.

. Kas juos pažįsta?
Visi girdėjome apie suėmimą 

Niujorke bolševikinių šnipų, 
kurie yra gimę Vilkaviškyje, ir 
kurie yra skelbiami lietuviais, 
nors jie tokie ir nėra. Tam vis
kam išaiškinti yra reikalingi

. — par. cho- . 
! ro parengimas; nuo birželio 1 d .iki rug- ■ 
sėjo 14 d. salė udeidžiama vestuvėms.} 
Dar laisvi kaikurie liepos ir rugp. mėn. ' 
Šeštadieniai. |

Rugsėjo 14 d. — Dainos parengimas; i 
rugs. 21— Aušros balius; rugs. 28 d. i
— Skautų rėmėjų parengimas; Spalio 5: 
d. — Šeštad. mokyklos tėvų k-to paren--. 
girnos; spalio 12 d. —- Par. Kat. Mot. : 
D-jos parengimas; spalio 19 d. — "Var- j 
po" pareng.; spalio 26 d. — sp. kl. į 
Vytis pareng.; lapkričio 2 d. -— del Ve- į 
linių rimties salė uždaryto. Lapkr. 9 d. j
— par choro pobūvis; lopkr. 16 d. —i
spaudos balius; lapkr. 23 d. -— Kariuo- Į 
menes šventės minėjimo parengimas; ; 
lopkr. 30 d. — paskutinį šešt. prieš ad- ! 
ventę — Aušros parengimas. '

Sekmadieniai jau rezervuoti: kovo 3 
d. —- vaikų darželio Užgavėnių balius; 
kovo 10 d. -— šv. Kazimiero minėjimas; 
kovo 31 d. — Mokytojų dienos; bol. 28 
d. — S. Am. sporto žaidynės; gcg. 5 d.
— Motinos dienos minėjimas; gcg. 12 d. 
Vaikų darželio Velykų bobutė; geg. 19 
d — KLK Mot. D-jos suvažiavimas/?/; > 
gcg. 26 d. ir birž. 2 d. — Latvių Dainų 
švente; birž. 9 d. — Scštad. mokyklos j 
metų užbaigimo akademija; birž. 16 d. j 
salė uždaryta de IBaisiųjų Birželio dienų 
minėjimo; rugs. 8 d. — Tautos šventė; 
rugs. 29 d. — Kultūros Fondo akademi
ja; Spalio 6 d. —- vaikų darželio pobū- ♦ 
vis; spal. 13 d. — Vilniaus Krašto min.; ; 
spalio 27 d. — Kristaus Karaliaus mi
nėjimas; Gruodžio 22 d. — vaikų darže
lio Kalėdų eglutė; Gruodžio 29 d. — šeš- 
tad. mokyklos Kalėdų eglutė.

Organizacijos, norinčios rezervuoti sa
lę šių metu sekmadieniams ar šiaip ku
rioms laisvoms savaitės dienoms, išsky
rus trečiadienius ir penktadienius, pra
šomos nedelsiant kreiptis j parapijos raš
tinę.

Pirmadienio, antradienio ir ketvirta
dienio vakarais sale rezervuoto par. spor
to klubui Aušrai. Trečiadienio ir penkta
dienio vakarai per metus rezervuoti "Bin 
go" žaidimui. " »

Muzikos studija postoviai užimta se
kančio tvarko: pirmadieniais 5-6 v. v.— 
klasikinio baleto studijai; 6.30-7 30 — 
orkestro studijai; 7.30-9.30 — choro 
repeticijai. Ketvirtadieniais 5-6 v.v. — 
klosik. baleto studijai; penktadieniais 6- 
8 v.v. — išraiškos šokio studijai; šešta
dieniais 3.30-4.30 — klosik. baleto stu-

> ir kvarteto repetic»įi laikas 
svyruoja.

Artistų patalpos sekmadieniais nuo 1 I

* tinėms pamokoms, šeštadieniais nuo 9 
— AugŠtesn. Litu-

1957 M

VAISTAI LIETUVON!
■ , ’ ’ *" t^ĮefiwnioJci|e ar pas mus. į

MLTMAim /dependable drug ST0RU 
1147

' L' ■? 6-2139 ■ - ! . f

žmonės, kurie būtų pažinoję,3.3< 
šiuos du Lietuvos piliečius, ar'd''01 c oro 
bent ių gimines — tėvus, bro
lius. Kreipiamės į buvusius Vii- vol. iki I vol. p.p. rezervuotos koteche- 
kaviškio gyventojus. , Į voi^ki; “.‘. °

Prašome pranešu savo vardą,
pavardę ir adresą šio laikraščio 
Redaktoriui. Buvo stiprūs vaistai. Pereitų 

! metų birželio mė n.buvo aptikti 
vienos firmos pardavinėjami 

Vašingtonas. — JAV senatas įdomūs vaistai—sirupas nuo ko- 
priėmė bilį, kad buvusiam prezi-1 sulio. kuris pasirodė besąs 56.4 
dentui iki gyvos galvos būtų I stiprumu t,y. stipresnis už nor- 
mokama po $25.000 metams ir; maliai pardavinėjamą, likerį, 
duodama patalpa įstaigai bei se- Vaisiai, žinoma, buvo aiškūs. Li- 
kretorius. Bilis pasiųstas kong
resui. Pernai toks pat bilis pra- „ WJ1 
ėjo senate, bet nepraėjo atstovų $1.000. o teismo išlaidų susidarė Į 
rūmuose.

quor Control Board iškėlė by
la ir toji firm abuvo nubausta

dar $2.318. ♦

kiaulės, žinoma, negalima paga
minti vėdarų. Bet paskers...

Antras svarbus šio baliaus pa
tiekalas tai “Žagarėliai”. Mano 
krašte žagarais vadindavo sau
sas šakas nukritusias nuo me
džių. Gi čia, kaip paaiškėjo, ža
garėliai tai tokie saldūs keps- 
neliai, kurie burnoje traškėdami 
tirpsta ... Be žagarėlių bus 
ponėkų.

Aš įsivaizduoju maždaug ši
taip. Įėjus į salę (pirmiausia su
simokėjus dolerį už įėjimą) kris 
į akis balionais papuošta salė. 
Stalai nukrauti tais vadinamais 
žagarėliais ir pončkomis. Ant 
kiekvieno stalo po gėlių puokš
tę. Iš virtuvės sklinda skanus 
vėdarų kvapas. Ar neviliojantis 
vaizdas? Gi scenoje Trimito vy
rai atsiraitoję rankoves:

Griežia smuiką rūpestingai 
Išsiskutęs štai Latvys, 
Saksofonu melodingai
Štai Prielgauskas raito vis... 
Kumščia drūta, apskrita, - 
Muša būbną Gyvata ...
Prie staliukų sėdi šeimos, my

limieji ar draugai. Gurkšnoja 
alutį ar kavutę. Jaunos poros 
sukasi ratu. Vaizdas tikrai pui
kus. Bet. tikrai kalbant, bus dar 
gražiau. Girdėjau-, kad daugelis 
žada ateiti į šį balių jau šeštą 
valandą ir užsisakyti staliukus. 
Dabar mūsų salėje jau įėjo į ma
dą tokia tvarka: ateina jaunuo
liai, pasiima . kokakolo bonką, 
ir, vadinasi, vieta užimta. Po 
kiek laiko ateina vyresnieji ir 
paleidžia jaunuosius namo. Gi į 
galą. atvyksta tie, kurie links
minsis visą vakarą. Todėl patar
tina visiems taip padaryti. Šį 
kartą tikrai bus verta.

Be visų įvairenybių ir nupieš- 
ojo vaizdo dar turėčiau pami

nėti loteriją. Be įvairiausių fan
tų, bus leidžiamas į loteriją ... 
visas paršas... Neduok Dieve iš
traukti! Bet kas ištrauks, bus 
įdomu sužinoti.

Jeigu užsigavėti, tai užsiga
vėti!

Ir aš žadu ten vykti. Kodėl 
nepasimatyti Užgavėnių baliuje?

Janina Beguzikaįtinienė.

PRANEŠIMAS
VERSLO ĮMONES

LICENSUAS GALIMA IŠSIIMTI ŽEMIAU 
IŠVARDINTOSE ĮSTAIGOSE:

CENTRINĖ ĮSTAIGA - 171 EGLINTON AVENUE EAST
HU. 1-5256

11. ŠOFERIŲ MOKYKLOS 
INSTRUKTORIUS

12. ŠOFERIŲ MOKYKLOS 
OPERATORIUS

3. ANTSTOLIO PAVADUOT. 13. KANALIZAC. ĮRENGĖJAS
4. TAKSI SAVININKAS

TAKSI CO. BROKERIS
TAKSI ŠOFERIS

7. CARTAGE SUNKVEŽIMIO;6 INSULACUOŠ^STATYT 
SAVININKAS u. SĄSKAITŲ PRISTATYT.

SEPTINIO TANKO ’

SĄRAŠAS 1.
1. AŲKCIONIERIUS
2. ANTSTOLIS

5.
6.

14. KANALIZAC. KONTRAK
TORIUS

15. SPROGST. MEDŽIAGŲ 
VERSLININKAS

SAVININKAS ’
8. CARTAGE SUNKVEŽIMIO 18. IŠKABU GAMINTOJAS 

ŠOFERIS 19. SEPTINIO TANKO
10. DEGAM. MEDŽ. PRISTAT. ĮSTATYTOJAS

20. ELEKTRIK. ’ (Journeyman)
21. ELEKTRIKAS (Master)
22. ELEKTRIKAS (Mast, ind.)
23. PIENO IŠVEŽIOTOJAS
24. PLUMBERIS (Journeyman)
25. PLUMBERIS - kontraktorius
26. PLUMBERIS (Master)
27. MINKŠTŲ GĖRIMŲ 

IŠVEŽIOTOJAS
28. TV ANTEN. ĮSTATYTOJAS
29. ŠILDYMO KONTRAKTOR.
30. KOLEKTORIUS
31. VAIKŠČIOJANTIS PRE

KYBININKAS

SARAŠAS 2.

ĮSTAIGOSE MIESTO RAJONE:
18. SKALBYKLŲ AGENTŪRA 34. BATŲ VALYTOJAS
19. SKALBYKLA 35. ČIUOŽYKLA
20. NUOMAVIMO KNYGYNAS36. GATVĖS FOTOGRAFAS
21. MASAŽISTAS 37. SEKLIŲ ĮSTAIGA
22. MASAŽISTO ASISTENTAS 38. ŠAUDYKLA
23. PIENO PARDUOTUVĖ
24. KINO FILMOS
25 TEATRAS
26* SENO AUKSO PARDAVĖJ.41. KELIAUJANTIS PREKY-
27. UŽSTATYTŲ DAIKTŲ

BROKERIS
28. VIEŠA SALĖ
29. MINKŠTI GĖRIMAI
30. VARTOTŲ DAIKTŲ .

KRAUTUVĖ

1. PRAMOGŲ VIETOS
2. NAMINIŲ GYVULIŲ 

PARDUOTUVĖS
3. GYVULIŲ PARDAVĖJAS
4. AUTO SERVICE STOTYS
5. KIRPĖJAS
6. BOWLING ALLEYS
7. MĖSININKAS
8. CIRKAI
9. KELIAUJANTI TEATRAI

10. CIGARETĖS
11. CIGARAI
12. TABAKAS
12-. NUOMAVIMO LAIVELIAI 31. VARTOTŲ DAIKTŲ
14. ŠVIEŽIŲ ŽUVŲ PARDAV.
15. MAISTO PRODUKTAI
16. VIEŠAS GARAŽAS
17. PLAUKŲ ŠUKUOTOJOS

39. TURISTŲ POILSIO VIE
TOS. MOTELIAI

40. TREILERIŲ STOVYKLA

PARDAVĖJAS
32. VARTOTŲ DAIKTŲ 

SANDĖLIS
33. BATSIUVYS

BININKAS
42. MAISTO PRISTATYTOJAS
43. VIEŠA MAUDYKLA
44. MAUDYMOSI BASEINAS
45. BILIARDAS
46. VAISIŲ PREKYBA
47. PRIVATIŠKAS KLUBAS

•48. ARKLIDĖ
49. AUTO LENKTYNĖS
50. GYVENAMI TREILERIAI
51. VIEŠA ADRESŲ SISTEMA

Antrame sąraše išvardintas liccnsijas galite' 
įsigyti žemiau išvardintose įstaigose:
TORONTO. FOREST HILL AND SWANSEA CITY HALI*, TORONTO, EM. 6-84It 
SCARBORO TWP. ..............  ........................ 2001 EGLINTON AVE. EAST, PL 5-3321
EAST YORK TWP. ir LEASIDE .................. --.... COXWELL and MORTIMER AVĖS., GL 1192
YORK TWP. ir WESTON ..................... ........... .......... 2696 EGUNTON AVE. WEST, RO. 6-4151
ETOBICOKE TWP............................. ............................. 4696 DUNDAS ST. W., BE. 1-3311
new Toronto, mimico ir long branch m fifth sTr new Toronto, cl 9-1861 
NORTH YORK . ............................................—........... . 5101 YONGE STn BA. 1-9355



TĖVIŠKĖR ŽIBURIAI

NEKALTO PRASIDĖJIMO SESERYS
Š.m. sausio 6 d. Nekalto Prasi- pat pritarė, nors kitos mergaitės 

dėjimo Seserų vienuolyne Put- atsisakė vykti. Keturiolikos me
name įvyko nepaprastos iškil- tų Onutė, iš prigimties nedrąsi ir 
mės: Motina M. Aloyza, Sesuo (savo gyvenime viena toliau trijų 
M. Apolonija ir Sesuo M. Agnie- mylių nekeliavusi, ryžtasi vykti 
tė šventė sidabrinį jubiliejų ir per Atlantą į Lietuvą, kurią pa- 

u- r» >- 2ino įš savo tėvelio pasako
jimų.

Įstojusi į vienuolyną ji nesi
tenkino vien pasišvęsti Dievo 

.garbei ir maldai, bet troško būti 
kuo nors naudinga ir savo tau
tai. Tam reikėjo tęsti mokslą. N. 
Prasidėjimo Kongregacija netu
rėjo pilnos gimnazijos, tad ji 
eksterne Marijampolės gimnazi
joje išlaikė baigiamuosius egza
minus, ir Vytauto D. universite
te, Teol. - Filosof. fakultete, Fi
losofijos skyriuje studijavo pe
dagogiką ir literatūrą. 1932 m. 
davė pirmuosius vienuolės įža
dus, pasirinkdama Marijos Alo
yzos vardą.

Pirmieji žingsniai 
Amerikoje

1936 m. ukn. J. Navicko kvie
čiama, sesuo M. Aloyza, su kito
mis keturiomis seselėmis — M. 
Augustina, M. Apolonija, M. 
Consulata ir M. Tarcizija — Vy-( 
riausios. Kongregacijos Viršinin
kės Motinos M. Teresės (Uršulės 
Navickaitės) palydima, atvyko 
į JAV. Penkios seselės sudarė 
numatomos naujos Kongregaci
jos f iii jos JAV-se branduolį. Pra
džioje jos šeimininkavo Marija- 
napolio kolegijoje ir Marijonų 
kunigų seminarijoje Claredon 
Hill, Illinois.

J . Bet negi šeimininkavimu ir 
turėjo jos tenkintis, jų veikimo 
uždaviniai buvo kur kas dides
ni: socialinė globa, švietimas, 

Į jaunuomenės auklėjimas ir 1.1. 
Kaip visų lietuvių ateivių, taip 
ir Nekalto Prasidėjimo Kongre

gacijos pionierių įsikūrimo pra
džia buvo sunki. Kun. J. Navic
ko rūpesčių dėka pavyko Thamp 
sone, Conn., šalia Mariajanapo- 

' lio kolegijos, įsigyti namą ir iš 
j vyskupo gauti leidimą kurtis bei 
įsteigti novicijatą. 1939 m. pa- 
* šventintas namas, pavadintas 
Villa Maria, jo viršininke paskir 
ta sesuo M. Aloyza. Tai pradžia 
augštų pareigų ir didelių darbų. 
Pašventintame name buvo tik 
du nuosavi daiktai: kryžius ir 
didelė tuščia dėžė, kuri atstojo 
ir stalą ir altorių. Bet nei sesuo 
M. Aloyza nei jos bendrininkės 
nenusiminė, jos pasitikėjo Augš
čiausiojo Ąęvašada? ir nesiliau
jančia Marijos globa.

1940 m. bolševikai okupavo 
Lietuvą, susisiekimas su Kon
gregacijos centru nutrūko. Iškilo 
nauji uždaviniai ir nauji rūpes
čiai. Kongregacijos vadovė, nu
matydama, kad nutrūkę ryšiai 
tarp Lietuvos ir Amerikos gali 
užsitęsti ilgesni laiką, slapta 
siunčia į Vakarus seserį M. Au
gustą ir dar vieną vienuolę su 
specialiais raštais, kuriais sese
riai M. Aloyzai pavedė vadovau
ti visoms N. Pr .seserims Ame
rikoje.

N. Pr. seserų visuomeninė 
veikla prasidėjo nuo senelių prie 
glaudos įsteigimo Villa Maria 
name. 1943 m. nupirkta sodyba 
Putnam, Conn. Ten įkuriamas 
vienuolynas, perkeliamas navici- 
jatas. Nuo antros balševikų oku
pacijos 1944 m. iš Lietuvos į Vo
kietiją pabėgo dar kelios sese
rys, reikėjo pasirūpinti jų perkė
limų į JAV. Bet sąlygos taip su
sidėjo, kad jų perkelti į JAV tuo 
metu nebuvo galima. Išsirūpin-

keturios seselės: M. Bernarda 
(Teresė Meškauskaitė), M. Jonė 
(Ona Laurinaitytė), M. Loreta 
(Ona Jonušaitė) ir M. Klemen- 
tina (Eugenija Kazimerskaitė) 
davė amžinuosius įžadus. Jubi
liačių pagerbimo ir naujų seserų 
įžadų davimo apeigas atliko vie- 

‘ tos vyskupas Bernard J. Flana
gan. Jis taip pat perskaitė iš Va
tikano gautą telegramą, kuria 
jubiliatei Motinai M. Aloyzai su
teikiamas Apaštališkasis palai
minimas. Šv. Mišias atlaikė ju
biliatės brolis kun. Jonas Šau
lys, MIC. Pamaldose dalyvavo 
keliolika kunigų, daugelio kon
gregacijų atstovės ir daug seserų 
rėmėjų bei artimų bičiulių. Į i 
šventės iškilmes buvo atvykusi 
dar gyvenanti jubiliatės motina 
Uršulė Šaulienė su dukra Kas
peravičiene.

K Shanandoąh į Čikagą 
per toli, o į Lietuvą ne 

Motina M. Aloyza — Ona šau
lytė, g. 1914 m. rugsėjo 15 d. 
Maizeville, Pa., 9 vaikų šeimoj 
septintoji. Vėliau šeiima persi
kėlė į Shanandoah, Pa. Jau pra-

Motina M. Aloyza

džios mokykloje Onutė ->pradėjo 
gausti, patra^kųną ir ^vjei^olinį 
gyvenimą ir galvojo^ stoti* į vie
nuolyną. Tėvas nenorėjo apie tai 
nė girdėti, motina, turėdama 
savo, giminėje net keturis kuni
gus, dukters linkimams prita
rė, bet nei į Čikagą pas Kazimie- 
rietes nei į Pittsburghą pas Pran 
ciškietes nenorėjo leisti jaunos 
mergaitės dėl tolumo, o į Brock- 
toną pas Nukryžiuotąsias bijojo, 
kad būsią per sunku, nes ką tik 
buvo įsikūrusi Kongregacija.

Šaulienės dėdė kun. J. Navic
kas patarė vykti į Lietuvą ir sto
ti į Nekalto Prasidėjimo Kon
gregaciją. Marijampolėj. Jis pla
navo grynai lietuviškos kongre
gacijos, išaugusios lietuviškose 
sąlygose, atžalą įsteigti Ameri
koje, todėl rinko kadidates siųsti 
į Lietuvą. Be Onos Šaulytės jis 
dar tris kandidates buvo suradęs 
ir galvojo visas drauge vienu lai
vu išsiųsti. Tėvas, buvęs priešin
gas dukters sumanymui, vykti į 
Lietuvą leido, nes būdamas di
delis patriotas, nepajėgė atsispir 
ti tėvynės meilei. Motina taip

• Nekalto Prasidėjimo vienuolyno Putnam, Conn., sodybos vaizdas nuo Fatimos kalnelio.
tas leidimas joms vykti į Kana- Į natas mergaitėms, organizuoja- ža, nedaug naujų mergaičių stoja 
dą. Šiandien Montrealyje ir To- • mos moterims ir mergaitėms už* į Kongregaciją, finansiniai sun- 
ronte yra N. Pr. seserų filijos ir j daros rekolekcijos, susitelkimo kūmai spaudžia pečius, dar šven-
gražiai veda lietuvių vaikų dar
želius. 1948 m. Šventojo Sosto 
sesuo M. Aloyza neribotam lai
kui paskirta N. Pr. Kongregaci
jos Amerikos ir Kanados f iii jų 
administratore.

N. Pr. seselių veikla
Sumanios ir energingos vado

vės pastangų dėka N. Pr. seserų 
veikla greit pradėjo reikštis lie
tuvių visuomenėje ir plačiai pa
siskleidė N. Anglijos apylinkėse. 
Įsigijus vienuolynui sodybą, 
tuoj pat pradėta organizuoti lie
tuvių mergaičių vasaros .stovyk
las, kurios jau tapo kiekvieno 
lietuvio pasigėrėjimu ir džiaugs
mu. Įkurta spaustuvė, kurioje 
dabar be knygų spausdinami 5 
katalikiški lietuvių laikraščiai, 
įsteigtas bendrabutis - pensijo-

dienos, čia vyksta skaučių ir 
ateitininkių stovyklos. N. Pr. se
serų vienuolynas tapo ne tik re
liginio gyvenimo, bet spindu
liuojančiu lietuvybės židiniu ir 
lietuvių jaunuomenės tautinio 
sąmoningumo mokykla.

Šiandien JAV-se ir Kanadoje 
išviso yra 44 seselės: 4 globoja 
Kongregacijos išlaikomą senelių 
poilsio namą Thompsone, Conn., 
5 Toronte, 4 Montrealyje ir 31 
Kongregacijos centre Putnam, 
Conn., kur ir vyksta didžiausi 
darbai. Seselės laukia dienos, ka
da atsidarys laisvas kelias į Lie
tuvą, kur paliko apie 200 seselių, 
kurių daugelis šiandien išblašky
tos po Sibiro taigas, o daug ir 
mirė kankinių mirtimi.

Tiek darbų, o darbininkių ma-1

tovės skolos neišmokėtos, ir dau
gelis kitų rūpesčių graudžia Mo
tinos M. Aloyzos galvą, tačiau ji 
visad maloni, kiekvieną sutinka 
su spindinčių šypsniu veide. Tai 
nepaprastas Motinėlės pasitikė
jimas Augščiausiojo Kūrėjo ap
vaizda ir Dievo Motinos globa.

Motinai M. Alyozai, jos sidab
rinio jubiliejaus proga, tenka 
tenka palinkėti ir toliau su to
kia energija, drąsa bei pasišven
timu dirbti Dievo garbei, žmo
nių dvasinei naudai ir lietuvių 
tautos gerovei ir laimingai su
laukti šviesaus rytojaus, kada 
Lietuvai nušvis laisvės diena ir 
N. Pr. Kongregacijos Amerikos 
filija vėl susijungs su savo cent
ru Lietuvoje.

Pr. Pauliukonis.

KLB Kultūros Fondo pranešimai
PRATĘSIAMAS LITERATŪRINIŲ PREMIJŲ LAIKAS
1. KLB Kultūros Fondas 1956 

m. buvo paskelbęs tris jaunimo 
literatūrines premijas:

1. Jaunimo dramos — tinka
mos vaidinti, .. $500

.2 Jaunimo apysakos ar legen
dos .......................... $300

3. VSikų (8-14 m.) literatūros 
apysakos ar scenos veika
lo ....... ......... $300

Konkursinių veikalų laikas 
pratęsiamas iki 1957 m. liepos 

^mėn. 1 d.
2. Jaunimo apysakos ar legen

dos $300 premija panaikinama, 
negavus iki š.m. sausio mėn. 1 d. 
nei vieno veikalo.

Jaunimo dramos gauta 3 vei
kalai, vaikų literatūros 2 vei
kalai.

3. Konkurse gali dalyvauti vi
si lietuviai rašytojai, gyveną 
įvairiuose pasaulio kraštuose.

4. Rankraščius, mašinėle rašy
tus ir slapyvardžiu pasirašytus, 
pridėjus voke savo tikrą pavar
dę, siųsti KF Literatūrinės Pre
mijos Konkurso Komisijai šiuo 
adresu: 402 Dovercourt Rd., To

ronto, Ont., Canada.
5. Konkursui siunčiamieji vei

kalai savo turiniu turi būti lie
tuviškos dvasios ir tinką tauti
niam auklėjimui.

6. Jaunimo dramos sceninis 
veikalas turėtų būti 3 ar 5 veiks
mų ir jo vaidinimo laikas apie 
dvi valandas. Sceninio veikalo 
žanras nenustatytas: gali būti 
drama, tragedi/a ar komedija.

Veikalai, gali būti rašomi po
etine eiliuotine forma.

Pageidaujama temų iš seno
vės ar šių laikų didvyriškų lietu
vių tautos laisvės kovų.

7. Premijų įteikimo iškilmės 
ivyks š.m. rugsėjo 29 d. Tėvų 
Pranciškonų Prisikėlimo parapi
jos auditorijoje, 1021 College 
St., Toronto, Ont., Canada.

8. Vaikų literatūrinei premijai 
jury komisija numatyta sudary
ti Toronte, jaunimo dramos 
Montrealyje. Jury komisijos są
statai bus paskelbti pradžioje 
kovo mėn.

KLB Kultūros Fondas.

MOKSLEIVIŲ RAŠINIO KONKURSAS
KLB Kultūros Fondo Švieti

mo skyriaus skelbto M-S-V as
menų duotos sumos $150 moks
leivių rašinio konkursas pratę
siamas iki š.m. balandžio 1 d.

Kaikurios mokyklos turėjo ne
aiškumų'su rašinio “Mano gimti
nė” tema. Tema yra viena, tik 
geresniam rašančiojo susiorien- 

* tavimui yra duota paaiškinan
čių minčių. . . £ **

I- oji premija $100.—
II- oji premija $ 50.—
Visos mokyklos bei gimnazi 

jos, dalyvaujančios konkurse iki 
š.m. balandžio 15 d. atrinkę du 
savo geriausius rašinius persiun

čia savo krašto Kultūros Fon
dui, o šis savo keliu iki š.m. ge
gužės 1 d. siunčia KLB Kultū
ros Fondo Švietimo skyriaus 
Moksleivių Rašinio Konkurso 
Komisijai, 235 Ossington Avė., 
Toronto, Ont., Canada.

Pageidautina, kad pačios mo
kyklos ar atskirų kraštų Kultū
ros Fondai skirtų tam tikras pa
pildomas premijas už geresnius 
savo krašto moksleivių konkur
sinius rašinius.

Rašiniai, laimėję premiją; bus 
skelbiami spaudoje KF vardu.

KLB KF Švietimo skyrius.

Kai žiūrovai gana skaitlingai 
rinkosi į pirmąjį spektaklį, V. 
Alanto naujosios komedijos “Šia 
pus uždangos”, kurią paruošė ir 
pastatė Detroito scenos mėgėjų 
kolektyvas, neretas galvojo, kad 
autorius čia bus pateikęs veikalą 
vis jau ką nors bendro turintį su 
geležine uždanga. Ištikrųjų gi 
naujojoje komedijoje visiškai 
nebūta šių momentų.

V. Alantas šį kartą davė leng
vo turinio miesčionišką komedi
ją, kuri, nors ir turėdama kele
tą dirbtinų situacijų, savotiško 
bohemiškumo, vis dėlto yra gana 
išbaigta. Be to, komedija mėgėjų 
teatrams bus visiškai prieinama. 
Veiksmas gana gyvas, lengvu, o 
neretai ir visiškai gyvenimišku 
jumoru perpintas, nereikalauja 
nei per iškilmingų dekoracijų 
(visus tris veiksmus tenka ste
bėtinoje pačioj, aplinkoj — kam
bary), nei perdidelių aktorių pa
stangų, pagaliau, ir vaidintojų 
skaičius nėra perdidelis.

Matas Žvynakis, rašytojas, 
mėgstąs ramų ir kūrybingą dar
bą, turi gana patrauklią ir tem
peramentingą žmoną Vidą. Jo 
draugai, dailininkas Jonas Kaul- 
akis, modernistas, turįs daugiau 
pretenzijų, nei talento, “profeso
rius” Jurgis Švilpa, šeimyniškų 
problemų “žinovas” ir hipnotiz
mo mėgėjas, senbernis, šiaip jau 
negalįs atsispirti gražioms mo
terims, būtų patys pagrindiniai 
komedijos herojai. Be to, daug

‘šiapus uždangos” premjera Detroite
gyvumo Įneša uošvienė Ona Ro-|lektyvas aiškiai tobulėja ir su 
gienė, Vidos motina, bei Alę, dai- kiekvienu nauju pastatymu ai- 
lininlrn ? m n n a vnirU ‘ noČo f i U- rriiiywTm-i molnninlininko žmona. Savotišką vaid
menį turi režisorius (būtinai su 
berete ant galvos ir pypke dan
tyse — Hollywoodo darbuotojų 
kopija?!), kuris užsako savam 
teatrui komediją pas rašytoją 
Matą. Tas beatsisakinėdamas 
per vieną ar dvi dienas parašyti 
veikalą, nejaunomis sukuria to
kias situacijas, dėl kurių pabėga 
jo žmona su Senberniu Švilpa ir 
dailininku Kaulakiu. Kaulakie
nė atbėga pas rašytoją. Uošvė 
Įsimyli Švilpą. Rašytojas, reži- 
seriaus paginamas, tiesa, jau turi 
puikią medžiagą ir siužetą savai 
komedijai, bet sunkiai pergyve
na žmonos pabėgimą. Scenas 
paįvairina Vidos temperamen
tas ir pavydas, indų daužymai 
(nuo jų ddreba visa scena), ta
riamos savižudybės: “nusišauna” 
vaikišku revolveriu Alė, ją pa
seka Vida. Pagaliau, kaip ir kiek 
vienoj linksmoj komedijoj, atei
na ir palaiminga pabaiga: visi 
susitaiko, pabėgusios žmonos 
grįžta pas savuosius vyrus, uoš
vienė, pagaliau patraukia Švil
pos dėmesį. Gi rašytojas Matas 
Žvynakis, turi ir pilnai pabaigtą 
komediją, kurios herojai kaip 
tik ir buvo žmonės, šiapus už
dangos, t.y. visi tie veikėjai, ku
riuos kasdien matome aplink 
save, ar, pagaliau, esame ir mes 
patys.

Z. Arlauskaitės - Mikšienės ko-

neša ne tik žiūrovui malonių 
naujovių, bet ir vis geresnio vai
dintojų savęs suradimo. Šioje ko
medijoje visu ryškumu savo 
vaidmenis buvo suradę A. Pesys 
(prof. Švilpa), rašytojas — V. 
Žebertavičius. Puiki buvo ir uoš
vienė, I. Laurinavičienė. _

Be abejo, šią komediją pama-

nančių lietuvių ir turės progos 
susidaryti savas išvadas. Šiaip 
jau, šeštadienio ar sekmadienio 
popietei praleisti ir lengvai nuo
taikai susidaryti, atitrūkimui 
nuo pilkos kasdienybės, ši V. 
Alanto komedija, nors sielai ir 
nieko pažymėtino neatneš, bet 
gali būti simpatingai priimta ir 
žiūrima. Al. Gimantas.

Prisiųsta
Aidai, 1957 m. sausio mėn. Nr. 

1 (96), 48 psl.
Turinys: St. Barzdukas, Žvilgs 

nis į JAV Liet. Bendruomenę jos 
5-rių metų gyvatos proga; A. Ma
ceina, Velnio arija; J. Mekas, 
Iš reminiscencijų; Prof. dr. J. 
Eretas; Pr. Gaidamavčius, Nau
joji pagonybė; J. Augustaitytės- 
Vaičiūnienės eilėraščiai. Platūs 
apžvalgų skyriai.

Moteris, 1957 m. sausis-kovas, 
Nr. 1(6), 32 psl.

Turinys: Vysk. V. Brizgys, Ar

KARDIŠKUOSE POSAKIUOSESTEBĖKITE ŠIUOS GYVIUS

era

KLB Kultūros Fondo Švieti
mo skyrius pagal tradiciją š.m. 
kovo 30-31 d.d. organizuoja IV- 
sias Mokytojų Dienas Tėvų Pran 
ciškčnų Prisikėlimo parapijos 
auditorijoje, Toronte.
* Kovo 30 d. vyks mokytojų 
konferencija. Joje priešpietinę 
paskaitą skaitys dr. Agota Šid
lauskaitė iš Otavos tema “Vai
ko brendimas svetimame kraš
te”. Antroji paskaita — popieti
nė — prof; Igno Malėno, žymaus 
lietuvių pedagogo, tema “Moky
mo skaityti metodas turi pakeis
tas iš pačių pagrindų”.

Kovo 31 d. 3-5 vai. p.p. viešoje 
akademijoje prof. Malėno antra 
paskaita: “Naujausias metodas 
mokyti vaikus skaityti”.

Smulki Mokytojų Dienų pro
grama bus paskelbta kovo pra
džioje.

paminėti
nepakeisti sargybiniu?; O. Bač- 

.kienė, Kalba tautos siela; U. Jau 
niškienė, Psichologinis momen
tas; K. Pažėraitė, Drezdeno tra
gedija; Dr. A. Užupienė, Tavo 
kūdikis; K. Lelešiūtė, Asmeninė 
higiena; Dr. A. Šabanienė, Įgim
ti ir paveldėti kūno trūkumai; 
M. F. Yokubynienė, Liet, tauti
niai šokiai; D. Brazytė, Diena; 
eilėraščiai J. Augustaitytės - Vai 
čiūnienės, K. Grigaitytės, E. Tu- 
mienės. Apžvalgos ir kt.

Lituanus, Lithuanian Collegi
ate Quarterly, December, 1956, 
No. 4(9).

Dr. Budzeika, Eastern Europe 
in Search of a New Social Or
der; Z. Ivinskis, In Defense of 
West European Culture; L. Si
mutis, Lithuanian Music Prior 
to 1918; Stp. Vykintas, Lithua
nia and the Problems- of Eastern 
Europe; P. Jurkus, Adomas Gal
dikas — Nature’s Painter; Ina 
Čepėnaitė, Some Old Holiday 
Customs; K. Čerkeliūnas, A Po
wermouse in Basketball.

Muzikos Žinios, 1956 m. spalis- 
gruodis, Nr. 4(157), 83-110 psl. 
ir 4 priedai.

Šiame Nr. rašo: Kreivėnas, L. 
Šimutis, kun. J. Prunskis, kun. 
K. Senkus, J. Lebedys, J. Zda
navičius, J. Žilevičius, A. Gus
tainis, Narkeliūnaitė.

Priedai: J. Žilevičius, Liet, 
muzikų vardynas; sės. M. Ber
narda, Dvi giesmės; A. Aleksis, 
Meilė; A. Aleksis, Jaunystė.

Žibintas, 1957 m. sausio - vasa
ris. Nr. 1 (13), 32 psl.

Šiame nr. rašo: K. Vilkonis, 
dr. Z. Ivinskis, Zigm. Pykulis, 
Just. Marcinkevičius, A. Kalnė
nas, i. Kuzmickis ir kt. •

Skautų Aidas, 1957 m. vasario 
mėn., Nr. 2, 26 psl.

Šv. Pranciškaus Varpelis, 1957 
Nr. 1, 32 psl.

Mūsų Vytis, 1957 m. Nr. 1 
(75), 48 psl.

MOKYTOJŲ DIENOS
Kultūros Fondo įgaliotiniai 

raginami Mokytojų Dienų pro
ga suruošti pagal galimybes 
vietose tėvams ir plačiai visuo-

Krokuva. — Pianisto Pade- 
rewskio palikimo 20.000 svarų 
sterlingų jau gavo vad. Jogai
los universitetas Krokuvoje. Pi
nigai būsią sunaudoti knygom ir 
mokslo priemonėm pirkti.

menei paskaitų lietuviško mo- 
ky mobei auklėjimo temomis.

KLB KF Švietimo skyrius.

Kultūrinė kronika
Lietuvos TSR Katalikų ka

lendorius .išėjo ir 1957 m .Jį pa
ruošė tas pats kan. dr. J. Stanke
vičius, Kauno arkivyskupijos, 
Kaišiadorių ir Vilkaviškio vys
kupijų valdytojas.

Tai grynai bažnytinis kalen
dorius, kuris tinka kunigams ir 
pasauliečiams. Turi 108 psl. ir du 
lapus užrašams. Spaudė Valst. 
spaustuvė “Vaizdas” Vilniuje, 
Strazdelio gt. 2. Užsakymas Nr. 
2351. Tiražas 1.500 egzempliorių.

Kiekvienam puslapy yra 1957 
metų skaitlinė ir užrašytas mė
nuo, grafos: 1. dienos, 2. liturgi
nė spalva ir šventės klasė, 3. 
šventės. Mišios, brevijorius, 
šventųjų, tautiniai ir kiti vardai, 
liturginės pastabos. Laikas ir 
mėnulio atmainos.

Kiekvieno puslapio apačioje 
yra duotos: “Žymiosios datos”.

Tai labai gražus, naudingas ir 
tikslus kalendorius, kokio mes 
katalikai. Lietuvoje ir išeivijoje 
dar neturėjome. Gaila, kad bol
ševikinė valdžia neleido išleisti 
didesniu tiražu. Toks mažas ti
ražas vos gali patenkinti Lietu
vos dvasiški ją. Pasauliečiams jis 
palieka neprieinamas.

“Draugo” romano premijai, 
kuri bus įteikta sekančių metų 
pradžioje, $1.000 paskyrė Jonas 
Andriulis, ūkininkas iš Michi
gan© valstybės, jau 15 metų ver- 
čiąsis sūrių gamyba.

“Darbininko” redakcijon ket* 
vituoju redaktorių vietoje Tėvo 
Barnabo Mikalausko, kuris pa
skirtas Tretininkų Ordino komi
saru, paskirtas Tėvas Modestas 
Stepaitis, Šv. Pranciškaus Var
pelio redaktorius.

Prof, čiurliui sukako 75 m. Va 
sario 10 d. sukakties minėjimą 
Niujorke suruošė Am. Liet. In
žinierių ir Architektų Sąj. Kal
bėtojais buvo pakviesti prof. A. 
Jurskis, prof. J. Kaminskas ir 
inž. V. Birutis.

A. šalčius, “TŽ” bendradarbis 
Niujorke, vėl studijuoja uni
versitete, pasirinkęs “Mass Com
munications” dalykus. Tuo pat 
metu jis ruošia Stuko televizijai 
vieno pusvalandžio programą. 
Rankraštį parašė A. Landsber
gis.

Liet menininkų klubas Čika
goje apima AL Dailininkų Sąj., 
AL Inž. ir Architetktų Sąj., Liet. 
Rašytojų D-ją, Scenos Darbuoto
jų Sąj. ir muzikams atstovauti 
vra paskirtas Ant. Nakas. Klu
bo pirm, yra Z. Kolba. Klubo ad
resas: 5647 So. Wood St., Chica
go 36, Ill., teL PR. 6-4324.

Ruošiamasi pastatyti filmą iš 
šv. Igno Loyolos gyvenimą Ji 
būsianti sukama iŠ dalies Itali
joje, iš dalies Ispanijoje.
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Naujiena tikintiesiems
Sausio 9 d. Rochesterio, NY., 

liettivių koloniją aplankė labai 
mielas svečias Cleveland© “Vaš- 
dilos” teatras su L. Fodoro 
“Brandos atestatu”.

Vaidilos teatrui vadovauja ir 
režisuoja ir net dekoracijas pie
šia aktorius P. Maželis. Apskri: 
tai teatrinis darbas yra sunkus, 
reikalaująs didelio ištesėjimo ir 
jau* vien dėl to mėgėjiškais pa
grindais organizuotą vienetą la
bai sunku ilgesnį laiką išlaikyti 
krūvoj, o dar sunkiau perlaip- 
dinti jį per visus sunkumus, ku
rie pasitaiko kelyje į scenos me-’ 
no augštumas.

Vaadylos-teatras yra daug nu
galėjęs. Pirmiausia: jis laikosi 
krūvoj ir dar žada laikytis. Pas
kum: jo sceninis lygis, kaip mė
gėjų, grupės, yra. gana augštas. 
Kiekvienas aktorius jau yra su- 
ipratęs savo uždavinį scenoje1 
ir suvokia save vietą veikale, o 
tai jau labai daug. Nuo čia akto
riai pradeda' nebe pasakoti auto
riaus žodžius^ bet kuria jo už
brėžtą gyvenimą ir to gyveni
mo ratan traukia žiūrovus.

“Brandos Atestate” vaidilie- 
čiai jau sugebėjo sukurti sceni
nio gyvenimo pilnumą .sugebėjo 
jin įtraukti ir visą salę. Pilnu*

tėtė parapijos salė nepraleido 
nei gausių veikalo sąmojų, nei 
situacijų, ir niekur nesuėjo, reikš 
dama savo jausmus, konfliktan 
su scena.

Ypatingai stiprūs ramsčiai — 
E. Skujeniekas, vaidinęs dr. Ba- 
ranji Domokos, filosofijos mo
kytoją, gilų ir stiprų humanis
tą; Ign. Gatautis, vaidinęs dr. 
Richtig, iki neteisybės kietą ma
tematikos mokytoją.

Šilti ir savo uždavinį supratę 
buvo ir dr. H. Kulcar, direkt. 
(Z. Dučmanas), ir dr. Anna Ma
te (V. Morkūnienė); ir Klotilda 
Salaji (E. Bridžiuvienė), ir Var- 
jas (Zig. Peekus), ir Rakas su 
Hagedušu (J. Kijauskas ir J. Či
ta vičius), kuriems gimnazija tė
ra tik uždarbio vieta, kur už
darbis viskas, o darbas — galė
tų jo ir nebūti. ♦

Tai vis daugiau ar mažiau pa
gyvenę žmonės, nešą Vaidylos 
teatrui -^avo gyvenimo patyri
mą ir- širdies pasišventimą.

Atskirai noriu paminėti būrį 
jaunimo, iŠ kurio turėtų išaugti 
busimasis Lietuvos teatras— tai 
tai N. Balčiūnaitėj vaidinusi Kat 
rę Hovart, N. Balčiūnaitė, V. 
Žilionytė, A. Aiakaitytė, vaidi
nusios tris jos drauges, E. Žilio-

ŠV, Kazimiero Kolegos Ro
moje kunigų iniciatyva yra lei
džiama, tikinčiųjų taiP 
laukiama, maldaknygė Didžioji 
Savaitė. Tai bus naujųjų Di
džiosios Savaitės apeigų lietuviš
kas ir lotyniškas tekstas su gra
žiais paaiškinimais.

Neabejotina, kad ji bus tas 
tikrasis raktas į prasmingųjų ir 
pilnų nepaprasto grožio ir sim
bolikos Didžiosios Savaitės apei
gų tikrą supratimą, gilų jų iš. . —'
nis, gimn. sargą,' ir A. Barzdų- 
kas, sužadėtinį. Jie jauni, jų pa
sireiškimas scenoje irgi dar jau
nas, bet labai gnažus, su žybte- 
lėjančiais daviniais, kad ne vie
nas iš jų ateity ghli pasidaryti ir 
labai šviesiu mfcsų teatro, jau 
profesinio, žiburiu. . <

Vaidilos teatrais dirba didelį 
darbą. Jis savo p isparnėn sujun
gė truputį daugiai negu dvi kar
tas. Jis augina mūsų busimajam 
teatrui menininkus, kelia mus 
pačius iš apatijos savo pačių kul
tūrai; Maža Rochęsterio koloni
ja priėmė jį- išskėstomis ranko
mis ir atviromis širdimis, bet jie 
yra verti, kad ir didelės koloni
jos juos taip priimtų.

Žmogus iš salės.

gyvenimą, bei aktyvų jose daly- 
vamią. Kiekvienas katalikas tu
rėtų įsigyti šią- maldaknygę ir 
tik su ją dalyvauti Didžiosios Sa
vaitės pamaldose.

Paruošti, tekstai jau atiduoti 
spaustuvei. Vasario mėnesio ant
roj pusėj, maldaknygė bus at
spausdinta. Knyga bus virš 200 
puslapių ir kainuos tik apie 90/. 
Platintojams bus duodama nuo
laida.

Dėl laiko stokos ir kitų kliū
čių, gal būt; nebus įmanoma 
kiekvienam Gerbiamųjų Kunigų 
atskirai painformuoti apie šios 
maldaknygės pasirodymą, todėl 
prašome Gerb. parapijų klebo
nus, vienuolijų viršininkus, ku
nigus bei knygų platintojus pa
sinaudoti šiuo skelbimu ir nedel
siant siųsti maldaknygės užsa
kymus. Primename, kad malda
knygės spausdinama ne per di
delis egzempliorių skaičius, to
dėl Gerb. lietuviškųjų parapijų 
klebonai, norį gauti jų didesnį 
kiekį, maloniai prašomi pasku
bėti pranešti leidėjams kiek no
rėtų užsakyti naujosios malda
knygės egzempliorių.

Užsakymus siųsti šiuo adresu: 
kun. R.. Krasauskas, -Via Casal- 
monferrato 20, Roma, Italia.

Romos LKK S-gos V-ba.

DEŠIMTS MĖTĮ KMUDWE

brolius.
Š.m. liepos 31 d. sueis lygiai 

10 metų, kaip mes Halifaxo uos
te įkėlėme koją į šį kraštą, pa
čioje savo jaunystėje — jėgoje. 
Pb linksmų dienų miške, išsi
skirstėme po platų kraštą, štai 
sulaukėme progos tų 10 metų 
įsikūrimo proga suartėti, susitik
ti, išsikalbėti — pasimatyti. Pa
rodyti save- ir savo aplinką: 
žmoną, vaikus ar dar skaistų ne- 
vedusio veidą.

Laikas bėga, atstumai dideli/ 
esame pasimetę, bet mintys pas 
visus tos pačios. Turime atšvęsti. 
Turi būti 10 metų jubiliejus.- 
Kaip kirviu kirsta. Turime kur 
ir kaip, ir iš ko. Tenelieka nė 
vieno apie tai nežinančio ir ne
buvusio.

Pačiai pradžiai “kelmais” bū
sime mes; K. Gudinskas '— 6- 
Burlington West, Hamilton, 
Ont., telef. J A. 7-1967, ir Vyt. 
Macas — 7 Grange Ave., Toron
to 2B, Ont., tel. EM. 4-9968.

Tuojau rašykite, ką galvojate, 
kur norite, kaip ir kada geriau. 
Rašykitės, susiraskite ir atraski* 
te kitus. Tebūna garbės reika-

las. Pareigos reikalas. Mūsų pa
čių didelio malonumo reikalas— 
geresnio gyvenimo, pažangos 
reikalas.

Tuoj pasiūlykite jums artimus 
asmenis rengimo iniciatorių gru
pei, nes praktiškai nei p. Gudins- 
kas, nei aš, nešame kieno skirti 
ar tiesiai įpareigoti.. Jūsų pasiū
lyti asmenys per laiškus busi su
šaukti ir reikalas savaime atsi
durs eigoje Toronte ar Hamilto
ne. Visa bus paskelbta saudoje. 

. Yra kelios mintys pakibusios 
ore: 1. Didelis subuvimas Ha
miltone liepos - rugpiūčio sąvar
toje. Subuvimas įvairaus pobū
džio: suvažiavimo, pobūvio, pik
niko ar panašiai. 2. Kad nesu- 
trugdžius pelnytų šeimos atosto
gų, oficialią datą paminėti kiek
vienoje vietoje ar kur patogiau, 
o tikrą triukšmą atidėti vėliau 
— darbo ar padėkos dienai, ka
da vėsu ir yra laiko, net ir esan
tiems JAV. Visa tai yra visų rei
kalas, ypatingai pirmų 1947 m. 
liepos 31 d. imigrantų bei miško 
stovyklų 305 ir 308. Gal prisidė
tų ir sekančių transportų imi
grantai: miško, kasyklų, elekt
ros ir kt. darbų. Tebūna tai mū
sų tais metais atvykusių šventė, 
po 10' metų vaisingo įsikūrimo

Reiktų įjungti visas lietuviš
kas kultūrines jėgas: asmenis, 
grupes, vienetus. Reta proga. Pir 
ma proga parodyti kitiems tą 
kultūrinį įnašą kraštui — mūsų 
vaikų gimtinei. Laikas jau dabar 
pradėti* kalbėti, kad štai mūsų 
žmonės jau dešimt metų čia. Pra 
turtinti spauda atsiminimais, ra* 
Šimais, pasiekimais ir Lt. Visų 
reikalas, visi sujuskime/ nusi- 
purtinkime dulkes^ stokime su 
pavasariu iki sekančio dešimt 
mečio iki laisvos* tėvynės Lietu
vos. Suvažiuokime, pasimatyki- 
me — praturtėsime dvasia, ži
niomis, darbais, mokėjimu gy
venti.

Jūsų Vytautas Macas.
P.S; Visa lietuviška spauda 

prašoma persispausdinti. Ačiū.

Otava. — Vyriausybei sunia- 
žinus paskolų teikimą, statybai, 
naujų namų statyba sumažėjo 
35%.

Varšuva. — čia reiškiama di
delio susirūpinimo, kad soyiefų 
įstaigos pradėjo trukdyti lenkų 
repatrijbčiją. Daugely kacetų 
komendantai’ net nepranešę ka
liniams apie galimybę grįžti į sa

DABAR
■ ■ . /

VELTUI
BONUS DOVANOS

Ieškokite sau artimiausios 
maisto krautuvės adreso

IGA KRAUTUVES 
TORONTE:

i ŠIAURĖJ:
155 Dupont

1431 Yonge 
1991 Yonge
476 Davisville
854 Millwood

★ 1708 Avenue Rd.
★ 2212Eglinton W.
★ 1700 St. Clair W.

* 
★

VAKARUOSE:
★ 396 Queen W.
★ 1195 Dundas W.
★ 29 Lightbourne
★ 413 Roncesvalles 
★2477 Dundas W.
★ 3048 Dundas W.
★ 289 Jane

DVIGUBAI EIČIAU!!■

g RYTUOSE:
| ★ 17 Carlton
I ★ 230 Wellesley E.
|--.W 317 Carlton
| ★ 440 Queen E.
I* ★ 405- Donlands-
I ★ 251 Greenwood
| ★ 623 Danforah
1 ★ 24T8. Danforth

★ 1857 Gerrard E.
| * 2120 Queen E.

TORONTO 
į PRIEMIESČIAI: 
į ŠIAURĖJ: 
I ★" Thornhill

★ Maple
-★ Elgin-- Mills
★ Oak Ridges
★ Aurora
★ Bradford
★ Keswick 
★• Sutton
★ Ailiston
★ Creemore '
★ Stroud
★ AUandaTe
★ Stoyner .
★ Penetanguishene 
★" Goldwater
★ Elmvale 
★"Orillia
★ Midland
★ Haliburton
★ Bobcaygeon
★ Graven hurst
★ Minden

<!— ★ Cbbocėnk r 
VAKARUOSE:

★ Thistfetawn
★ Cooksville
★ Woodoridge
★ Georgetown
★ Streetsville

BRAMPTON:

Su IGA kasos kvitais plius 

”BO]SUS BOOS1ER” juostelėmis!!
TORONTO 
PRIEMIESČIAI

ŠTAI VISKAS, KĄ JŪS PRIVALOTE PADARYTI ....

Būtinai pareikalaukite oficialios taupymo papkės savo IGA krau
tuvėje. Tuomet kas kartę pirkdami IGA, gautus kasos kvitus įdėkite į mi- 
nėtę papkę. Saugokite tuos kvitus tol, kol surinksite atitinkamę sumę, 
reikalingę įgyti Jūsų norimę dovanę.

«€ Kas savaitę tam tikras skaičius maisto produktų parinkta* kaip 
BONUS BOOSTERS”. Kai pirksite tuos produktus^ Jums bus pridėti 
Booster tapes”, kurie verti kiekvienas po $2.50* Tai saugokite kartu su 

IGA kasos kvitais. Vėliau surinkę atitinkamę sumę, galėsite įsigyti norimų 
IGA bonus dovanų. —<

SEKITE Mūsų savaitinius skelbimus apie mūsų

Bonus Booster” mmsto PRODUKTUS!

ISLINGTON:
★ 31-7 Burnhamthorpe
★ Firewood and

Lloyd Manor Rds.

ETOBICOKE:
★ 234 Berry Rd.

LAMBTON MILLS: .
★ 4161 Dundas W.

MIMICO:
★ 362 Church St.

NEW TORONTO:
★ 1136 Lake Shore RS.

MOUN DENIS:
★ 1162 Weston Rd

WESTON:
★ 10 Dixon Rd.
★ 108 King St.

DOWNVIEW:
★ 2762 Keele

NEWTOWNBROOK:
★ 6200 Yonge

WILLOWDALE:
★ 11 Grantbrook

★ 184 Queen St. E.
★ Bolton
★ Orangeville
★ Shelburne
★ Erin
★ Acton
★ Burlington 

HAMILTON:
★ 981 King- E.
★ 210 Parkdale Nl
★ 287 Queenston R<L 
★1099 Cannon E.
★ Dundas
★ Stoney Creek 

WELLAND:
★ 631 E. Main St.

ST. CATHARINES:
★ 62 Welland Ave;
★ Port Colborne

RYTUOSE:
★ West HiH
★ Highland Creek

• ★Markham
★ Stouffvilfe
★ Pickering
★" Ajax

. ★ Whitby

WEXFORD:
★ Ellesmere &

Pharmacy
★ 1738 Lawrence E.

SCARBOROUGH:
★ 2468 Kingston Rd.
★ Chelwood at

Birchmount
★ 3256 Lawrence Ave.

AGINCOURT: 
★Sheppard and 

Pharmacy

takoto 
ucCTUI S'*W°'E’ 

„eP,w -----
dovanu

BUtlDERS OF

| .★ Uxbridge
I ★ Beaverton
| ★ Cannington

★ Lindsay
OSHAWA:

★ 534Cube»fSt.
★ 166 Alice St.

į * 120 Wilson R£ S.
F ♦ 174Rifcow R<f . S.

★ Simcoe St. N.
★ Cauitiee

k ★ BowmanviMe
★
 tri------ ■

I * Ait Hope

★ C«mpbe4Iford

* Hėvdvefc
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JOINT REALTY LTD.
899 BLOOR ST. W. • TEL. LE. 4-6381

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

Tvarkome visus morgičių reikalus.

Dabar geriausias laikas investuoti į žemę

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

Didžiausias žemės pasirinkimas — sklypai, subdivizijos. 
Namų iškeitimas.

Hamiltono “Talkos” susirinkimas
Įsisteigusi prieš porą metų Ha

miltono Lietuvių Kredito Drau
gija “Talka” pradėjusi nedideliu 
skaičium narių ir mažu kapita
lu, šiandien gražiai auga ir pro
gresuoja. Jos metinis visuotinis 
susirinkimas įvyko sausio 27 d. 
5 vai. vak. parapijos salėje. Su
sirinkime dalyvavo 48 nariai ir 
keletas svečių, pirmininkavo E. 
Sudikas ir Sekretoriavo St. Juo
zapavičius. Praeitų metų visuo
tinio susirinkimo protokolas per
skaitytas ir primtas be pataisų. 
Po to kalbėjo svečiai Mr. Burns, 
Hamiltčn Acme Manager ir p. 
Meilus, Toronto Paramos pirm., 
sveikindami ir linkėdami toliau 
augti ir stiprėti. Toliau vyko 
valdomųjų organų pranešimai 
trumpi ir lakoniški paremti 
skaičiais vaizduoją bankelio 
veiklą. Valdybos vardu prane
šimą padarė J. Giedraitis, Kre
dito Komisijos J. Mikšys, Revi
zijos Komisijos A. Jankūnas.

Iš pranešimų matėsi, kad ban
kelis tvirtai ir užtikrintai auga 
tiek narių skaičiurn, kurių šiuo 
metu yra 152, tiek šėrų kapita
lu. Šis augimas pralenkia ir drą
siausius apskaičiavimus. Banke
lis nusistatęs narių skaičių pa
dvigubinti ir kuo daugiau pri
traukti kapitalo taupymui, taip
gi ir skolinimosi iš bankelio.

Praeitų metų balansas $29.054, 
43. Išduota paskolų $22.137,59. 
Įsigyta inventoriaus: rašomoji 
ir skaičiavimo mašinėlės už $290, 
16. Kasa grynais pinigais $6.626, 
68. Šėrininkų saskaita — pajai 
$20.715,82. Indėliai $7.296,02. In
dėlininkams mokama 3%, o šėri- 
ninkams procentas nustatomas 
gale metų visuotiniam susirinki
me, iki šiol nemažesnis kaip 4%.

Bankelio pajamas sudarė pa
lūkanos už išduotas nariams pa
skolas $1.768,34. Kitų pajamų 
$18,02. Viso pajamų $1.768,36. Iš
laidos: draudimas $256,90, pašto 
ir raštinės išlaidos $190,14, ad
ministracijos — apmokėta kasi
ninkui - reikalų vedėjui’ už pa
darytas išlaidas ryšium su ban
kelio reikalais $240. Ontario Cre
dit Union League mokestis už 
narius $36,10, palūkanos už in
dėlius $91,99, inv. amortizacija 
$1,42. Viso išlaidų $816,55. Gry
nas pelnas $969,81. Pelnas pagal 
valdybos pasiūlymą visuot. su
sirinkimo paskirstytas šitaip: 20 
% garantijos fondui $193,96, 5% 
švietimo fondui (šis fondas pa
gal bankelio statutą skiriamas 
apmokėti delegatų kelionėm į 
suvažiavimus) $48,49, 4% divi
dendo šėrininkams $497,19, ga-

rantijos fondui likutis $230,17.
Sekantiems metams pajamų - 

išlaidų sąmata patiekta tikintis, 
kad bus išduota paskolų nema
žiau kaip $30.000 ir gaunat už tai 
pajamų $3.640, padarant išlaidų 
$2.319. Sekantiems metams, jei 
bankelis toliau taip sėkmingai 
plėsis, numatomą jau išnuomoti 
atskirą kambarį. /operacijoms 
pravesti ir paskirti darbo die
nas. Tam numatyta išlaidų pozi
cijoje atitinkama suma. Balansą 
ir sąmatą referavo kasininkas E. 
Lengnikas.

Nutarta,-kad už šėrininkus na
rio mokestį Ontario Credit 
Union League 50ct. susimokėtų 
kiekvienas narys asmeniškai. Iki 
šiol šis mokestis buvo mokamas 
iš bankelio kasos.

Buvo pasiūlyta už duodamas 
paskolas sumažinti nuošimtį. 
Valdybai pareiškus, kad dabarti
niu metu tai būtų netikslu ir 
bankeliui žalinga, kad visų ban
kų ir valdžios nuošimčiai yra 
keliami, bet nemažinami, % sko
lintojams paliktas tas pats. Tik 
gale metų, jei būtų pelno gali 
dalis % būti grąžinta skolinin
kams komiso pavidale.

Kaikurių valdybos narių ter
minui valdyboje pasibaigus pri
rinkti į valdybą 2 nariai: A. Vai
nauskas ir St. Dalius; Kredito 
Komisijon perrinktas J. Mikšys 
ir Rev. Komisijon P. Lukošius.

Klausimuose buvo iškelta, kad 
krautuvėse perkant skolon ne
reikia žirantų, o bankelyje rei
kia prašant daugiau kaip $200 ir 
geriau išlaikoma paslaptis. Į tai 
buvo, valdybos paaiškinta, kad 
krautuvėse arba Finance Comp, 
skolintis reikia pasirašyti mor- 
gičių pasižadėjimus, kurių nuo
rašai atsiduria teismo tam tik- 
ran skyriuje. Nuėjus į teismą ir 
pasiteiravus šios žinios patei
kiamos kiekivenam, kuris yra 
tik suinteresuotas. Sumokėjus 
30 centų registracijos mokestį ta 
paslaptis yra atvira kiekvienam. 
Tai yra viešas dalykas ir visiems 
prieinamas. Ir pats kasininkas 
tikrindamas prašomų paskološ 
asmenų skolas teismo kartoteko
je užtiko daugelio lietuvių pa
vardes. Tad geriau skolintis ban
kelyje, kur ir nuošimtis žymiai 
mažesnis, ir skolininkai neatsi
duria teismo kartotekoje.

Susirinkimas, užtrukęs apie 
tris vai., buvo tikrai darbingas 
ir parodė, kad bankelis tvirtai 
šaknis įleidžia į bendruomenės 
gyvenimą ir be jo jau būtų sun
ku beišsi versti.

J. J. ELLIS

TČVIŠKŽS ŽIBURIAI

AUŠROS ŽINIOS
— Šį sekmadienį 1 vai. p.p. 

Prisikėlimo salėje B-C lygos 
I rungtynės. Žais: Latviai - Auš

ra ir Tridens - Trotters.
— Šį šeštadienį 12.30 vai. pp. 

Prisikėlimo salėje draugiškos 
rungtynės su Detroito jauniais. 
Tą pat dieną vakare, Parkdale 
gimnazijos patalpose, draugiš
kos krepšinio rungtynės: Andies 
senior - Aušra.

— Pirmose Mažosios krepšinio 
lygos rungtynėse Aušros žalieji 
nugalėjo Vyčio žaliuosius 59:44. 
Sekančiose šios lygos rungtynė
se susitinka: Aušros žalieji su 
Vyčio geltonaisiais (pirmadie
nį); Aušros jauniai su Vyčio gel
tonaisiais (antradienį) ir Aušros 
mergaitės su Vyčio mergaitėmis 
(pirmadienį).

— Aušriečiai Justinas Lauri
navičius ir Boris Mischenko pri
skirti prie 10 geriausių Toron
to gimnazijų ir institutų krepši
ninkų ir išrinkti į “TSSAA Ali 
Star” komandas. J. Laurinavi
čius jau 3 metai kaip sėkmingai 
pasireiškia tarp lietuvių ir sve
timtaučių sportininkų. Praėju
siais metais jis laimėjo geriausio 
Kanados lietuvių sportininko 
jauniaus taurę. Boris Mischen
ko, kilęs iš mišrios šeimos: tė
vo ukrainiečio ir motinos lietu
vaitės iš Raseinių, šią vasarą įsi
jungė į mūsų klubą ir yra vienas 
pavyzdingiausių sportininkų.

Jiems abiems linkime ir to
liau sėkmingai garsinti Lietuvos 
ir klubo vardus. T. P.

Atvyksta Detroito Kovas
Šį šeštadienį, vasario 23 d., į 

Torontą atvyksta Detroito Ko
vo sportininkai, kurie čia turės 
eilę rungtynių. 12 vai. St. Chris
tophers House mergaičių tinkli
nio rungtynės Vytis - Kovas; 1 
vai. jaunių krepšinio rungtynės 
Aušra - Kovas ir 2.30 vai. vyrų 
krepšinio rungtynės Vytis - Ko
vas. Abejos krepšinio rungtynės 
vyks Prisikėlimo parapijos sa
lėje.

Detroito Kovas paskutiniu lai
ku yra padaręs žymią pažangą 
ir visos komandos yra gana pa
jėgiam lygyje, tad ir rungtynės 
bus tikrai įdomios. Kovo sporti
ninkai yra pįrmieji svečiai To
ronte šį sezoną, tad savo atsilan
kymu į rungtynes padarykime 
jas tikrai įspūdingas.

Įėjimas į rungtynes 50 et., mo
kiniams 25 et. A. S.

Nauja Vyčio sportinė 
vadovybė

Naujoji LSK Vyčio valdyba 
vasario 17 d. posėdy nutarė pa
kviesti šiuos naujuosius sekcijų 
vadovus: vyrų krepšinio — M. 
Duliūnas, tel. LE. 6-1783; mote
rų krepšinio — A. Supronas,

LE. 4-8266; futbolo — P. Rožai- 
tis; lauko teniso — J. Balsys, 
RO. 2-3738; stalo teniso — J. Ne- 
šukaitis, OX. 1-7798; mergaičių 
tinklinio — Vyt. Balsys, RO. 
7-6619; vyrų tinklinio — J. Bal
sys; lengv. atletikos — A. Ker
nius, LE. 3-1473.

Krepšinio treniruotės vyksta 
St. Christophers House šeštadie
niais nuo 2-4 vai. pp. vyrams ir 
Loretto Coll, šeštadieniais nuo 
12-2 vai. moterims. Artimiausiu 
laiku bus pradėtos tinklinio tre
niruotės. Stalo teniso treniruo
tės vyksta antradieniais ir ket
virtadieniais šv. Jono Kr. para
pijos salėje nuo 7 vai. vak.

LSK Vytis.
SPORTAS HAMILTONE

Trys didžiosios Kanados kolo
nijos, nesitenkina vien tik vi
daus pobūdžio įvairiais turny
rais, ar tarpusavio susitikimais, 
bet taip pat savo jėgas išmėgina 
rungtyniaudami su JAV lietu
vių sporto klubais. Ir taip šį 
šeštadienį, vasario 24 d. ir kovo 
centru bus Hamiltonas, į kurį at- 
2 d. sportinio gyvenimo svorio 
vyksta Detroito Kovas ir Ročes- 
terio Sakalas.

Vasario 24 d. sporto rungtynių 
programa yr aši: 2 vai. p.p. pa
rapijos salėje stalo teniso susiti
kimas ir 4 vai. p.p. Cathedral ber 
niūkų mokykloje (Main St. E. 
ir Emerald) krepšinio rungtynės 
vyrų ir jaunių komandų tarp 
Detroito ir Hamiltono sporto 
klubų.

Kovo 2 d. Ročesterio Sakalą 
matysime žaidžiantį 2 vai. p.p. 
Katedros mergaičių gimnazijos 
salėje (Main St. E.) prieš Hamil
tono Kovą, o 6 vai. p.p. parapijos 
salėje įvyks stalo teniso rung
tynės. Čia laukiama įdomios ko
vos, nes Ročesteris savo eilėse 
turi Šiaurės Amerikos lietuvių 
stalo teniso vicemeisterius V. 
Grybauską ir Mačiulaitį, o ha- 
miltoniečiai stiprius atstovus — 
A. Grajauską, G. Paltaroką ir Z. 
Stanaitį.

Sportą mylinti mūsų visuome
nė kviečiama į šias rungtynes 
gausiai atvykti, paremiant lietu
vius sportininkus ir moraliai ir 
materialiai. Be to, šie egzaminai 
su JAV sportininkais yra kaip 
tik gera proga išmėginti jėgas 
prieš 7-tas Šiaurį. Amerikos 
Lietuvių Žaidynes balandžio mė
nesį. Todėl lauktina ir mėgėjų iš 
Toronto ir kt. apylinkių, artimes 
niam pažinimui amerikiečių 
“silpnųjų vietų”. K. B.„

Futbolo augštoji mokykla Ita
lijoje, Florencijoje, bus ..pašven
tinta šį pavasarį. Jos pastaty
mas kainavo beveik 2 mil. dol.
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REAL ESTATE LTD.
1072 Bloor St. W. - Telefonas LE. 1-2471

Perkant ar parduodant kokią nekilnojamą nuosavybę* paskambin
kite j Šią lietuviams geiįoi žinomą firmą. Sukeliami morgiČiai bei 
sudaromos paskolos lobo t mažu procentu. Turime didelį pasirinkimą 
namą, biznių, formų, sklypų ir tt. visuose Toronto rajonuose.

Sis naujas persisunkiąs ROXODIUM v i s i š k u šimto 
procentų tikrumu palengvina skausmus ir gėlos: aštrūs, 
kankinanti, durianti ir nuotaika gadinanti kankinimai, 
kurias sunku pernešti. Taip, visi skausmai dingsta: su- 
sidaužymo ženklai, susižeidimai, išsinarinimai ar sąna
rių ar kaklo sukietėjimai, įtempti raumenys dėl pervar
gimo, krūtinės slogos, nugaros skausmai, skaudanti pe
čiai, rankos, alkūnės, riešai, pirštai, skaudę ištinę ke
liai, blauzdos, skausmai šlaunyse, skaudančios, pavar
gusios kojos, pūsles, nutrynimai, mazoliai. Nėra jokių 
skausmų, kuriuos greitai nepašalintų kelių minučių bė
gyje stebuklingas ROXODIUM.

Ypatingai svarbu patrinti skaudančias vietas su 
ROXODIUM, tai daryti po šilto kompreso ar karštos 
vonios. Suaugusiems ir vaikams visuomet turėkit atsar
goje ROXODIUM.

Kaino tik $1.65 butelis. Pirkite tiesiai pas mus, 
nesiunčiome C.O.D.

LUSCOE Products Ltd., T.L.
URMU

559 BATHURST ST., TORONTO 4, CANADA

A. MORKIS
$1.700 įmokėti, 8 kombarių mūrinis 

namas, išilginis planas, 2 virtuvės, 
alyva šildomas, dvigubas garažas, 
randasi Euclid - Bloor rajone.

$3.700 įmokėti, 9 kambarių, atskiras 
mūrinis namas, kvadratinis planas, 
2 virtuvės, 2 vonios, vandeniu aly
va Šildomas, garažas, Pacific Avc.

• - Bloor rajone.
$4.000 įmokėti, 10 kambarių, atski

ras, mūrinis namas, kvadratinis 
planas, 2 mod. virtuvės, vandeniu 
Šildomas, dideli kambariai, labai 
skubus pardavimas, viena skola 
10-čiai metų, randasi Parkdale ra
jone.

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

$5.700 įmokėti, 9 kambarių, atski
ros mūrinis namas, kvadratinis 
planas, 3 virtuvės, vandeniu alyva 
Šildomas, Havelock - Bloor rajone.

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

$8.000 įmokėti, 14 kambarių atski
ras mūrinis namas, kvadratinis 
planas, 3 virtuvės, 3 vonios, van
deniu šildomos, garažas su priva
čiu Įvažiavimu, turi būti parduo
tas, Ookmount Rd. - Bloor.

$4.500 Įmokėti, 10 did. kombarių, 
mūrinis namas, vandeniu apšildo
mas, 2 modern, virtuvės, vienos at
viros morgičius 10-Čiai metų, Park- 
dale rajone.

$3.000 Įmokėti, 6 kombarių mūrinis 
pusiou atskiros namas, 2 virtuvės, 
alyva šildomos, vieta garažui. Con
cord - Hallam.

$5.000 Įmokėti, 6 kambarių atski
ros mūro namas su garažu, alyva 
Šildomas. Bloor - Jane rajone. Pil
na kaina $16.500.

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

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

$12.000 įmokėti, naujas tripfeksas iš 
14 kambarių, arti susisiekimo. St. 
Cloir - Oakwood rajone.

P. Kerberis B. Sakalauskas

REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 
priklausęs Toronto Real Estate Board & National Assoc, of Real Estate Boards. 

1077 BLOOR ST. W. TELEF. LE. 4-8450

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

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

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

J. STANIONIS, 
narys Radio Electronic Technicians Association.

115 MONTROSE AVE. TELEF. LE. 1-5142

LB. 1-2471 orbo

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
PARDUODU IR STATAU NAUJAS KROSNIS, 

OILBURNERIUS IR GAZBURNERIUS.
■ Duodu išsimokėjimui iki dviejų metų.

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

Prahešu savo naująjį adresą:

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

;

L

IŠ VISO PASAULIO
Šiaurės Amerikos dailiojo žiuo 

žimo pirmenybės, įvykusios va
sario 9-10 d. Ročesteryje, atne
šė gražių laimėjimų ir Kanadai 
Poriniame čiuožime, torontie- 
čiai R. Paul ir Barbara Wagner, 
laimėjo pirmą vietą, o individu
aliniuose pasirodymuose Ch. 
Suelling iš Toronto ir J. Pachl iš 
Montrealio pasiekė antros vietos.

Izraelio olimpinė krepšinio ko
manda gastroliuoja JAV, tačiau 
labai nesėkmingai, nes jau eilę 
rungtynių su universitetų klu
bais pralaimėjo gan augštom 
pasekmėm.

Šią vasarą į Kanadą atvyks 
pirmaujantis Anglijos lygos klu
bas ir sužais draugiškas rungty
nes įvairiuose šio kęąšto mies
tuose. Pagrindinės rungtynės 
numatomos Toronte prieš Kana
dos rinktinę.

Vengrijos futbolo pirmenybės 
numatomos pradėti kovo 13 d.

Karalienė Elzbieta II laiko tik
rai didelį rekordą. Nuo karūna
vimo dienos ji dar nėra buvusi 
Wimbledone. Turiu galvoje ne 
geografiniu atžvilgiu, nes tik
riausiai, šioje pietinėje Londono 
dalyje ji aplankė ligoninę, atida
rė parodą ir pan., bet sportiniu. 
Kadangi Wimbledone kasmet 
vyksta neoficialios pasaulio lau
ko teniso pirmenybės,, todėl ir ši 
vietovė yra laikoma baltojo 'spor 
to mėgėjų pasaulio Mecca. Ta
čiau šiais metais, liepos mėn. 
karališkoji pora jau davė sutiki
mą dalyvauti, o gal net ir ofi
cialiai atidaryti ceremonijas. 
Anglijos karališkoji giminė vi
sada buvo lauko teniso dideli 
entuziastai. Pav. karalienės teta, 
Kento princesė yra All England 
Club pirmininkė. Šiai organiza
cijai priklauso ir Wimbledono 
stadionas, tribūnos ir kiti įren
gimai, o taip pat — All England 
Club, kuris kartu su Britanijos 
Lauko Teniso S-ga šį turnyrą va
sarą ir rengia. Karalienės sene
liai, Jurgis V ir karalienė Mary 
būdavo visuomet Wimbledono 
turnyrų svečiai, atvykdami į sta
dioną 4 kartus savaitėje, išbūda
mi jame kartais net visą popietę. 
Taigi, šiemetinis karalienės Elz
bietos dalyvavimas Wimbledo- 
ne, priduos tam turnyrui dar 
daugiau orumo, nors nugalėto
jais daugiausiai būna ne iš ang
lų tarpo. i: t

Laszlo Tabori, žinomas. Veng
rijos ir pasaulio bėgikas, iš Mia
mi grįžo atgal i Niujorką, pasi
sakydamas spaudos atstovams 
apie blogą maistą, kambarį ir 
bendrai treniravimosi galimybių 
stoka. Pažodžiui jis pasakė: “Čia, 
Miami, nėra galimybės suteikti 
man tokio gyvenimo, koks man 
yra įprastas”. Toliau jis sako, 
kad Vengrijos komunistinis re
žimas visiems sportininkams 
duodavo viską, kas geriausia ir 
jis negali suprasti, kodėl JAV 
vyriausybė negali to paties pa
rūpinti vietos sportininkams 
mėgėjams. Reikia pažymėti, kad 
Tabori buvo vienas iš tų Vengri
jos sportininkų, kurių dalis po 
olimpinių žaidimų Melburne ne
grįžo atgal į tėvynę, bet rado 
prieglaudą JAV, apgyvendinant 
gražiausiame Miami viešbutyje, 
suteikiant puikias sąlygas treni- 
ravimuisi, gerą maistą ir t.t. Gai
la, kad Tabori nesupranta tikra 
to žodžio prasme sportininko - 
mėgėjo vardo. Už geležinės už
dangos mėgėjas yra visiškai sve
timas vardas. Ten visi sportinin
kai yra tikri profesionalai.

Žinomi pasaulio futbolininkai, 
kaip vokietis F. Walter, vengras 
F. Puskas, austras Ocwirk, išlei
do savo prisiminimus iš sporti
nio gyvenimo. Knygos turi di
delį pasisekimą ir išleidžiamos 
dviem ar trim laidom 100 tūkst. 
tiražu.

Argentina daro žygius, kad 
kvalifikaciniuose žaidimuose pa- ■ 
šaulio futbolo pirmenybėms 
prieš Boliviją būtų leidžiama 
keisti keturis žaidėjus. Pagrin
das — La Paz stadione (3.600 m. 
augštyje) žaidėjai gali greitai 
“pritrūkti” oro.

Pasaulio ledo rutulio pirmeny
bėms Maskvoje galutinai užsire
gistravo šios valstybės: So v. Są
junga, Lenkija, Čekoslovakija, 
Švedija, Suomija, Japonija, Aust 
rija ir Rytų Vokietija. Vakarų 
pasaulio, lygiai kaip Kanados ir 
JAV, šios pirmenybės yra boiko
tuojamos. K. B.

Atitaisymas
Straipsnyje “Dar apie revoliu

ciją Rusijoje”, TŽ 6 nr., susidarė 
eilė korektūros klaidų, reikalin
gų atitaisymo. Išleistas žodelis 
“dėl” (po — kai mes išreiškėm 
abejonių), vietoje “revoliucijos” 
turi būti “revoliucijas”, vietoj 
pranešimo, kad rusai numatą 
dar 10.000 pabaltiecių deportuo
ti, turėjo būti — 100.000, vietoj 
“nepaprasti sosto”, turėjo būti 
— “neprarasti”, vietoj “siūlomus 
rezoliucijos galimumus, turėjo 
būti — “revoliucijos”, vietojbūti
“nekliudyti rusams dar užgrobr 
ti”, turėjo būti — “ne tik nekliu
dyti, bet dar pasiūlyti rusams

Mann & Martel
1199 Bloor St W., Toronto. Tel. LE. 4-8481

2. Sudarome labai geromis sąlygomis paskolas iš bankų.
15.500 įmokėti, atskiros, raupuotų 

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

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

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

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

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

Skambinti 
Ant. MIČIŪNAS

Telef. LE. 4.8481

$4.500 įmokėti, Runnymede - Annet
te. Labai gerų plytų, atskiros, 10 
kambarių, dviejų butų, 2 garažai, 
vandeniu šildomas.

$5.900 įmokėti, Bloor-Havelock, mū
rinis, atskiros, 10 kambarių, labai 
didelis kiemas, geras įvažiavimas, 
namas nepaprastai gerame stovy, 
vandeniu alyva Šildomas, viena 
skola balansui.

$2.000 įmokėti, College - Brock, 6 
kambarių per du augštus, erdvus 
kiemas, įvažiavimas, namas reika
lingas patvarkymo. Pilna kaina 
$9.800, balansui viena skola.

$11.800 pilna kaina, lobai gerame 
stovyje, mūrinis 4 kambarių bun
galow, alyva šildomas, įvažiavi
mas į kiemų, randasi prie Bloor ir 
Runnymede.

$3.500 įmokėti, Parkdale rajone, 
dviejų butų, 8 k. mūrinis namas, 
dvi virtuvės, dvi vonios, alyva šil
domas, geras pajamų namas.

Skambinti 
KUZMAS.

Telef. LE. 4-8481

F

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 klijentams, kad pasidarėme 
autorizuotu dealeriu PEKAO siuntinių be muito. Siųs
kite greitai ir užtikrintai per

JANIQUE TRADING CO.
J. KAMIENSKI 

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

10649 — 97th Street, telefonas.2-3839

Vyru ir motery 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 į Europą geriausių angliškų me

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

. Tarp Dovercourt Rd. ir Lisgar.

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

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

Savininkai ZALECKIAI
Telefonas HA. 1623.

Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas.

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

krosnys garantuotos 3 metams.

Pirkite geriausius — pirkite

McCLARY.

Lietuvių Baldų Krautuvėje

Mohawk Furniture 
Company

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

Variety Textile
984 DUNDAS ST. W., TORONTO • TEL. LE. 6-7394 

(prieš Šv. Jono Kr. bažnyčią)
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 
Lt Impilai, pagalvės ir kt. Lovos baltiniai

Atskirų medžiagų gabalų už pigią kainą pasirinkimas. 
Žemiausios kainos Toronte.



t/Pacific sus toj imas/
Tel. RO. 6-5773

Darba valandos: 2-4 ir 6.30-8 v. v.

Dr. S. GOLAB
Motery ligos, vidoM ligos, chirurgiįo 

Rentgenas, Eiektrokardiografija
1852 BLOOR ST. W., TORONTO

Nr. 8 (372) TĖVtS^ĖS ŽIBURIAI 9 PUSL

V. VASIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

• S72 BLOOR ST. W. (prie Osujigten) • • TELEF. LE. 14605
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms.

MAGIKD KARAS
(Atkelta iš 2 psL) ‘kilę, su visais kroviniais priešo 

rė, kad tie kalės vaikai, nenore- pusėn nuskrido, bet kad ir pats 
darni ginti tarybinę tėvynę, pra- kremlius per Atlantą į Ameriką 
simanę nebūtą pasaką. Tad vėl nuskridęs. Kiti vėl pasakojo, kad 
apginklavo ir pasiuntė į frontą,Ine tik pabuxlai priešinga kryp- 
o paskui juos enkavedistus, ku-’...............................
rie turėjo saugoti, kad tie nenau
dėliai daugiau iš fronto nepa
bėgtų. Tik kai šie susistatė vi
sokius Stalino vargonus bei ki
tus pabūklus ir norėjo šauti, tie 
vargonai staiga apsisuko ir taip 
užgrojo užpakaly buvusiems en- 
kaveaistams, kad tie patys tik 
nusikeikė ir leidosi iš ten, kiek 
kojos kabina. O boieai, pamatę, 
kad jų pabūklai tvatina enkave
distus, jau nebėgo paskui juos, 
nes žinojo, kuo tai kvepia. Jie 
tik nusivilko marškinius, iškėlė 
ant visokių žalgų bei kartelių ir 
nuėjo pas amerikiečius į nelais
vę, nors su tais savo marškiniais 
net gerokai sutrukdė amerikie
čiams žygiuoti pirmyn. Kas šiuo 
ruožu tie tik pajudėjo, taip pra
dėjo jiems lyg dilgės į blauzdas 
kirsti, kad žygiavimas buvo tuoj 
sulaikytas, nes kilo įtarimas, jog 
maskoliai juos atakuoja kokiu 
slaptu ginklu. Ir tik ištardę ne
laisvėn pasidavusius ruskelius 
išsiaiškino, jog nors prie Mask
vos ir yra apelsinų fabrikas, bet 
gyvos blusos dar nė tarybinė 
technika nepagamina. Į blauzdas 
amerikiečiams kibusias vėjas iš 
jų marškinių iškratęs.

Taip dalyką išsiaiškinus, buvo 
pasiųstos DDT purškintojų ko
mandos, kurios šią netikėtą kliū
tį pralaužė, ir tik tuomet jankiai 
leidosi pirmyn.

Kituose fronto ruožuose pra
sidėjo kitokie nematyti nuoty
kiai. Vienur staiga patys pradė
jo. veikti visokie motorai, ir, be 
šoferių pradėję riedėti, sunkve
žimiai’ ėmė gainioti kareivius. Ir 
tol gainiojo, kol tie išlakstė į vi
sas keturias pasaulio šalis. Ki
tur, kaip tik pačiam vidurnakty, 
kada pradeda visokie vaiduok
liai ir nelabieji bastytis, ruseliai 
išgirdo visom pusėm baisiausi 

x barškėjimą tarškėjimą. Tamsoje 
šmėkščiojo lyg tankai ir judėjo 
kažkokie įtartini šešėliai. Atro
dė, kad jau iš visų pusių juos 
priešas baigia supti. Todėl kapi
talistinio pasaulio griovėjai, ir 
batus nuo kojų nukratę, movė iš 
ten be kvapo.

Karo pabaiga
Žinios apie tokius nuotykius 

tarp ruselių išplito greičiau, nei 
ugnis sausam viksvyne. Tad ir 
prasidėjo tarp jų sąmyšis. Juo 
labiau, kad tos žinios beplisda- 
mos vis siaubingesnės darėsi. Iš 
ausies į ausį sklido gandas, jog 
ne tik fronte vežimai, Į orą pa-

I Išsikirpkite ir pasilaikykite! I
HM! STEBĖKITĖS, |

kodėl žmonės panaudoję |

Dr. Chase’s >
NERVE FOOD 1

■ sako: 
1 “MANO NERVAI 
1 VĖL TVARKOJE”!

Kai jaučiatės pa-
■ vargęs, nervingas, 
I jautrus — menki 
| dalykai jus erzina
■ — rūpesčiai susi- 
J krauna — reiškia
■ laikas imti Dr. 
I Chase's Nerve 
| F o o d. Vitaminas 
| BĮ ir geležis Dr. 
I Chase's Nerve
■ F o o d vaistuose
I padeda atstatyti jūsų sveikatą —I 
'! jausitės pailsėję, pamiršę savo nervų | 
| negalavimus. j
I Dr. Chase's Nerve Food padeda -
■ jums išlaikyti sveikus nervus, gyve- ■ 
I nimos atrodys malonus, įgausite ener-1

. f gijos, džiaugsitės savo šiema, darbu | 
|ir draugais.
I Paimkite Dr. Chase's Nerve Food. 
•dabar. Kuo greičiau įsigysite, tuo ■
■ greičiau pajusite šio vaisto veikimą. "
|89c — $2.23. I

timi apsisuko, bet vienam išti
sam korpusui apsukę net galvas 
ant pečių. Kairas net įtikinėjo 
matęs tuos apsuktomis galvomis 
boicus. Jie visai kUrui netinkami 
iš karto pasidarę, nes rankos 
prieky, o galva į užpakalį žiūri 
— negali į priešą pataikyti.

Kaip tokius dalykus jankiai 
padaro, taip pat sklido visokios 
Kalbos. Kaikurie manė, jog tai 
amerikoniškos priešakinės tech
nikos pasiekimai. Jie buvo įsiti
kinę, kad tai gali būti, nes ta 
amerikoniška technika nematy
tus dalykus galinti padaryti. Vie 
toj vištų ten jau mašinos kiau
šinius dedančios. Tačiau daugu
ma į tokias kalbas tik ranka mo
jo — čia jau nebe technika, bet 
nelabojo galybė veikianti. Todėl 
politikuoti linkę komandyrai 
jau viešai kaltino Kremlių ir 
partiją, kam ne tik masėse sklei
dė gandus, jog kipšų nesą, bet 
ir nesiėmė jokių žygių sutruk-, 
dyti, kad suktieji jankiai ne
trauktų Pragaro į NATO. O boi- 
cai, nesiimdami augštos politi
kos, nusprendė, jog nėr ką galvą 
daugiau sukti. Reikia tik mauti 
nuo tų jankių kuo toliausia, nes 
su pikto galybe nepakovosi. Kai 
apsuks ant pečių galvą, kam be
tikęs būsi. Todėl jie tų. jankių 
nė artyn neprisileido. Kai tik su
žinodavo, jog tie artėja, viską 
metę, skuto tolyn, nė nemany
dami klausyti šūkaujančių ko- 
mandyrų ir politrukų.

Taip amerikiečiams žygis į 
Maskvą buvo labai lengvas. 
Krimsdami chewing gum ir mė
tydami kolchczininkų džiaugs
mui pusiau nurūkytus Camel, jie 
savo džypais važiavo ir važiavo, 
kol pamatė Kremliaus mūrus. O 
juose rado ir visas tarybines gal
vas, kurios kažkodėl nė nebandė 
bėgti ar bent pasislėpti.

Tokia linkme šiam karui pa
krypus, nė jo pabaigos nelauk
dami, visi buvę pavergtieji šo
ko prie amerikonų su sąrašais, 
kas turėtų būti naujoj Niurn
bergo byloj teisiami. Kad tokia 
byla turi būti, niekam nė abejo
nė nekilo.

Neatsiliko nuo kitų ir lietu
viai. Jie net kelis sąrašus įteikė. 
Pirmiausia su juo atskubėjo VL 
IKas. O po jo netrukus savo są
rašą patiesė ir diplomatų šefas.

Tačiau tie teistinųjų sąrašai 
neturėjo pasisekimo. Pirmįau- 
sia amerikiečiai pusę išbraukė.

— Negalim mes jų atiduoti 
teisti. Jie buvo mūsų agentai, — 
paaiškino jie nustebusiems tų są- j 
rašų įteikėjams. ’ton- ^nt-

Iš kažkur atsiradę ir anglai 
taip pat pasiėmė tuos sąrašus ir 
bemaž antrą tiek išbraukė. O pa
sipainiojęs prancūzas išbraukė 
ir likusius. Lietuvių įteiktam są
raše neišbrauktas liko vienas 
Paleckis. Tuomet mūsų atstovai 
nusispiovė ir išėjo pro duris, nu
moję ranka ir į Paleckį.

— Kad taip, — sako, — tai su 
tuo Justu terįiokitės patys. Jei 
jau jokios stambesnės žuvies ne
galima už apipkaklės paimti, tai 
i tokį suskį neverta nė nagus 
kišti.

Taip po trečiojo pasaulinio ka
ro antroji Niurnbergo byla ir 
neįvyko...

Jau bus kitaip
— Ar nori būti mano žmona? 

Sakyk taip!
— Taip. Bet tai paskutinis kar 

tas, kad sakau tau taip!...
Meilė ir protas

Prieš einant į bažnyčią vienas 
kitam prisiekti ji suėmė jo gal
vą abiem savo rankutėm ir tarė 
žiūrėdama į akis:

— Pasakyk man — sr tu mane 
imi iš meilės ar taip tau padik
tavo tavo protas?

— Bet, brangioji! Apie protą 
čia negali būti nei kalbos!...

Išskaitė rankoje
Žinoma kino aęįistė Gloria 

Swanson garsėja taip pat būri
mais iš rankos. Tačiau ji nemegs 
ta to daryti didesnėje kompani
joje. Kartą betgi jpos‘ Angeles 
viename priėmime pristojo prie 
jos-jaunuolis taip, kad jau nega
lėjo atsikratyti. Ji pagaliau pa
ėmė jaunuolio ranką ir pradėjo 
burti:

— Tamsta pažįsti labai įdo
mią damą iš vieno manikiūrų sa- 
liono, bet aiškiai matyti, kad 
Tamsta jos nesi matęs jau bent 
aštuonias savaites...

Ką jis daro?
— Maryte, aš susižiedavau ir 

už šešių savaičių bus mano ves
tuvės. Spėk ką daro mano sužie
duotinis?

•—Kągi, kvailystę...

Paieškojimai
Dėmesio Eichstatto lietuvių 

gimnazijos 11-os laidos abiturien
tai! Dešimtmečio sąskrydis or
ganizuojamas Toronte, Kanado
je. Kreiptis artimiausiu laiku

Maskva. — Čia ypatingai po- 
pulirūs pasidarė Lenkijos laik
raščiai, kuriuose išspausdinama 
daug tokių dalykų, kurių sovie
tini cenzūra saviems laikraš
čiams neleidžia spausdinti.

Mokinių skaičius katalikų mo-f 
kyklose Ontario prov. pasiekė 
205.577; 1955 m. rugsėjo mėn. jų j 
buvo 187.368. Jie paskirstyti • 
1.153 mokyklose, kur dirba 6.055 
mokytojai. *

Tropikinės ligos, pasak “C. 
Medical Assoc. Journal”, galin- 

— Kas ten už sienos visą laiką ‘ėios būti atneštos ateivių iš Ki
nijos, Vak. Indijos, Syrijos ir kt. 
kraštų. Nuo 1944 m. tokių atei
vių atvykę apie 180.000. Kanado-

Pas kirpėją
Kirpykloje vienas klijentas 

klausia:

murma?
— Setas skutasi.
— O su kuo jis ten kalba? , _ _ .
— Su niekuo. Jis tik pats save je šiuo metu esama 15 raupsais 

’įtikinėja, kad veidui reikalingas sergančių.
r masažas... , .

Kūrės kantriausias?
Kartą susitiko suvalkietis, kap 

sas ir kybartietis. Būdami ra
mūs žmonės, kaip jau įprasta iš 
tos pasvietės, tuoj pat ir susigin
čijo. Susiginčijo šį kartą ne už 
Kybartų aktus, bet už paprastą 
žmogišką kantrybę. Negalėjo iš
siaiškinti, kuris yra kantriau
sias. Pritrūkus argumentų, grie
biasi pavyzdžių. Pirimasis kal
bėjo suvalkietis:

— Man kartą buvo taip. Nu
ėjau į geležinkelio stotį. Norė
jau važiuoti į Kauną. Priėjau 
prie langelio ir prašau, kad duo
tų bilietą. Tarnautojas klausia, 
kur važiuosiu. O aš jam sakau, 
kad nesakysiu. Jis- aiškina, kad' 
jeigu aš nesakau, kur važiuoju, 
jis negalėsiąs parduoti bilieto. 
O aš jam sakau, kad jeigu jau 
jis pardavinėja bilietus, tai turi 
žinoti, kur aš važiuoju. Jis vis- 
tiek savo kartoja. Taip ir nega
vau bilieto ir nevažiavau. Bet iš
kentėjau!

— Neblogai, — pastebėjo kap
sas. •

— Bet aš kantresnis! Paklau
sykit! Grįžtu kartą vidurnaktį 
iš darbo. Mat, dirbau naktinėj 
pamainoj. Oras biaurus, lyja, vė
jas, šalta. Pareinu ir beldžiuosi 
į duris. Žmona pašoko iš miego 
ir klausia, kas čia beldžiasi? O 
aš tyliu. O mes buvome taip su-

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

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

gerklės ligonius.
Darbo valandos: kasdien 12-3 

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

♦

Dr. WILLIAM J. Z1NCHESIN

Gydytojas ir chirurgas 
Priėmimo valandos: 10-12 va* , 2 * 

4.30 vai. k 7-9 vol. vak. 
606 BATHURST *TREET< 

Toronto.
• Telefonas LE. 3-4323

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

Dr. V. Sadauskienė
Dantų gydytoja

129 GRENADIER RD. 
(2-ras namas nuo Roncesval

ies), Toronto.

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

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W.

(prie Dufferin)
Telefonas LE. 1-2933

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

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

NAUJAS KABINETAS 

280 Roncesvalies Avė.
TELEFONAS LE. 4-4778

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

Kitu laiku pagal susitarimą.

į
i

Dr. L. SIMON
Odos ir vetieros ligų specialistai. 

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

/prie Spūdina Rd./
Darbo valandos: 10-12 ir 3-7 pp. orbo 

pagpl 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
5

Dr. John REKAI *

•-x r •

Chirurgas ir akušeris
• a

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialiuos. -

X RA Y (Rentgenas) • • 4 -

219 St. Clair Ave. W., Toronto • * ** ♦

Susitarti telefonu WA. 3-2395

* NERVEFOODra

{Greitas skilvio }
i palengvinimas i
®Jei užkietėję dažnai viduriai, Dr. I 
| Chase's Kidney - Liver Pills suteiks I 
■ jums skubią pagalbą. Tūkstančiai | 
! vartoja šiuos vaistus — ir tai padeda • 
■taip pat visai nakčiai. Prašykite savo! 
Ivaistininką dar šiandie Dr. Chase's" 
| K8 L tablečių. įsitikinkite patys?

j JNLCH ASESl-______!

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.
Visi elektros darbai atliekami 

greitai ir prieinamomis 
kainomis.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

251 LAUDER AVENUE 
Telef. LE. 5-7714 

Toronto

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

K i D N EY4IVER rus
TELEVIZIJOS

•veltu »! Išbandymui keletas Dr. j 

■ Chase's gamintų pasiųskite savo po-■ 
|varde ir adresą su 25c /pašto iri 
| persiuntimo išlaidoms/ šiuo adresu: | 
I Deportment NCP, The Dr. A. W. ■ 

Chase Medicine Co. Ltd, Oakville, B

RADIOAPARATUS
»« veltui. Darbas Ir dalys garon- 

Skambmti telef. LE. 1-1602.

šiub adresu: Antanas Ulba, 645; sitarę; kad aš turiu pasakyti sa- 
Glebeholme Blvd., Toronto, Ont. i vo vardą —- kitaip neįleis. Ir vėl 
Canada. • : klausia. Aš tyliu. Ji nuėjo toliau

Antano ir Vaclovo Grigalių-! miegoti. Už poros valandų aš 
nu, kilusių iš Gudriūnų v.. Kė- vėl beldžiuosi. Ji vėl klausia. .Aš 
dainių apskr. Yra žinių iš Lie-; vėl tyliu. Neįleidžia. Praeina 
tuvos.” Kreiptis: Aldona Aleliu-p dar porą valandų. Aš jau nėt me
nas Box 133, Forget, Sask. lynas nuo lietaus ir šalčio. Vos

Kairį Tada, s. Povilo (jo žmo-į beįstengiu pasibelsti.. Žmona ir, 
na ar Unu Tada) anksčiau «v-l vel klausia. As ir vėl tyliu. Ir 
vLusiS ; Kapus vėl atsigulė. Taip ir iškentėjau,
j

šiuo adresu: Kaunas 14, Cernia- stebėjo įybartiefe 
chcvskio. 3 ‘ —O man buvo taip. Pradėjo

Pakalniui Stepu i, kil. is Ma- skaudėti dantį. Nors pasiusk! 
neičių • kaimo, -..Daugailių valse.,,. Nubėgau pas - dantistąr-Skauda. 
yra žinių iš Lietuvos. Rašyti. J-Į sakau! Na, kad skauda, tai rei- 
Sirutis, 88 Sheldon Rd., Shef--. j.Įa ištraukti, nusprendė dantis- 
field 9, England. | tas. Gerai, trauk, pritariau aš

Runo Prano, 1948 m. gyvenu- jam. O kurį skauda? — klausia 
šio. Noranda, Que., ieško gimi- dantistas. O, jeigu tu dantistas, 
nės Sibire. Kreiptis: Kuprevičie- tai turi žinoti, atšoviau aš jam. 
nė. 30 Hepbourne St., Toronto. Jis patraukė pečiais ir išrovė 
“Naujokaičio Jono, s. Jono, at-!vieną dantį. Ar tą skaudėjo? — 
važiavusio i Kanada 1927 m„ ieš- klausia jis mane. Ne, ne tą, sa

kau aš jam. Jis traukia kitą. Ir, 
vis nepataiko ant to skaudamo-; 
jo. Ištraukė visus. Pasiliko tik 
vienas, tas, kurį skaudėjo... 
Na, negi paliksi skaudamąjį.
Taip ir likau be dantų ... — bai
gė kvbartietis.

... Draugai nusprendė, kad 
laimėjo bedantis.. .

j vėl klausia. Aš ir vėl tyliu. Ir . 
vėl atsigulė. Taip ir iškentėjau, 

Kasing, prašo a'tsiliepti _ Sesuo: abejingai pa.

— O man buvo taip. Pradėjo 
-Nors pasiusk!

važiavusio į Kanadą 1927 m., ieš
ko brolis Pranas iš Sibiro. Atsi
liepti: A. JusyS, 195 Rothsay Av., 
Hamilton, Ont.

Kaunui Juozui, gyvenusiam 
Skardupių km., Sintautų v., Ša
kių apskr., yra žinių iš Lietuvos. 
Jis pats ar apie jį žinantieji pra
šomi rašyti adresu: Jonas Ka- 
maitis, 90 Stanley Avė., Hamil-

BALFo centras prašomas pa
ieškoti šių asmenų:

Švelniūtė Ona, kil. iš Atvydai- 
čių km., Laukuvos valse., išvy
ko į Ameriką maždaug 1912 m., 
gyv. Čikagoje;

Martišius Antanas, s. Kazio, g. 
Paliepių km., Kėdainių apskr.;

Stroliai Marytė ir Onutė, kil. 
iš Anykščių valse.;

Grabauskai Stasė ir Juozas, 
atvykę po antro pasaulinio karo;

Sprindžiūnai Algirdas ir Ani
cetas, s. Petro, gimę Gaižų km.;

Džemedžonas Jonas, s. Jono, 
gim. Veročikos km.;

Leiza Karolis ir Dora, vaikai 
Fridriko, išvykę prieš 1914* m., 
gyveno Brooklyne;

Jankauskienė - Matjošaitė;
Bujanauskas Antanas, s. Jono, 

gim. 1906 m. Naujamiestyje, 1943 
m. vokiečių išvežtas į Soldiną;

Milerienė Domiceelė, (Sabo- 
naitė), kilusi iš Kapciškių km., 
Žąslių paštas.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji prašomi atsiliepti šiuo 
adresu: BALF, 105 Grand St., 
Brooklyn 11, N.Y., USA.

Karolinos Bružienės - Šedytės, 
Kosto Bružo, Daunio Kazio, s. 
Jokūbo, ieško giminės iš Sibiro. 
Atsiliepti šiuo adresu: Basaly
kienė, 474 Roncesvalies Avė., 
tel. LE. 4-6214. Toronto, Ont.

Valentinos Varnaitės, 1928 m. 
iš Kauno išvykusios į Kanadą, 
ieško Zaleckienė,. Varnaitė Pau- 
lirh, vyras Zaiecjkis Česlovas, 
kurie dabar randasi Sibire. Toli- 
msenių žinių gauti: A. Kutka, 
tel. RO. 2-0401, dieną.

Garantuoti siunti
niai i Sovietu Rusiją 
ir užimtus kraštus

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

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

i ■

Būsite patenkinti mūsų tarnyba 
100%..

YANA FABRICS
698 QUEEN ST. W.. TORONTO 

Telefonas EM. 8-9527.

Vienintelė firma, siunčianti siuntinius 
ii Kanados. Didžiausias prekių pasi

rinkimas.

i

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA 

Dorna Hairstyling 
1618 BLOOR ST. W.

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

Valau fotelius ir 
įvairius kilimus,

taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau 

iširusius galus ir pradegintus kilimus.

SKAMBINTI LE. 1-4973 

P. KARALIŪNAS

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont.

Tel. EM. 4-2715

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

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

Sav. V. DUNDYS

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

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

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

velt u-i .

I LIETUVA

LIETUVIS

BATSItIVIS
1050 DUNDAS ST. /prie Crowford/

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

Dr. F. Tickett
Gydytojas

- ir
chirurgas j

Priėmimo valandos 2-3 ir
7-9 po pietų

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

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

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

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

Telefonas LE. 6-1794 
Toronto

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

kampas Euclid Ave.
Priima vakarais oagol susitarimą.

Telef. EM. 8-9822

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

345 BLOOR ST. WEST 
(kampos Bloor ir Huron gatvių)

TORONTO

WA. 3-2003

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

Patikrino akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

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

(at Dundas)

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

A

Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniai* 
pagal susitarimą

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

: DANTISTAS
Dr. ELIAS WACHNA

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

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

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras.
Kalba slavų kalbomis.

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

DŪDA GENERAL 
INSURANCE

42 EVELYN AVE.

RO. 9-4612

Veikia 24 valandos.

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.0.

Pritaiko akinius visiems akių defek- 
Stirta akių nervus, kuri* daž 

nai sukelia gcx’vos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomis.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA - 

BEJNAR, R.O.
WIKTORIA 

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVĖ.

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

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

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT

• 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 

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

SĘGUIN
Advokatai — Notarai

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

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

Pi-

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas 
ANTANAS ČEPONIS 

Tateav, patikrmu, prijungia ar

europietiškus ir vietinius radijo aparo 
tus, patefonus, visų paskirčių autamo- 
fjs. Kintamos ar tiesioginės srovės 

motorus.
Be ta, oplmu namus piinam instalia
vimui ar pakeitimui srovės, duodu 

techniškus patarimus.
Skambinti telef. LE. 3-1080 

44 GWYNNE AVL, TORONTO

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

STANLEY SHOE STORE
Augščiausios rūšies moterų, vaikų ir 
vyrų botai, normalaus dydžio ir platūs 

EE—EEE
1438 Dundas St W. Toronto

Nauja lietuviška įstaiga
International 

Service Bureau 
91 Roncesvalies Avė., Toronto 

Įstaigos direktorius
A. UGDŽIUS, 

Advokatas iš Lietuvos - Trem
tinių Reikalams Teisių 

Patarėjas.
Bendradarbis —

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

vietos Advokatas, Notaras. 
Statybos Inžinierius.

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

— Telef. LE. 6-5613 —



10PUSL.

TCKCfSTC. Cnt
Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Iškilmingai praėjo Neprikl. 

šventės pamaldos par, bažnyčio
je. Kūrėjai savanoriai ir-šauliai 
organizuotai dalyvavo su vėlia
vomis už Dievo stalo. Prasmin
gą pamokslą pasakė kun. dr; J. 
Gutauskas. Po sumos, kurią at
laikė kun. Br. Jurkšas, eisena, 
kurioje dalyvavo gen. konsulas, 
KLB Kr. Vald. ir paylinkės pir
mininkai, savanoriai ir šauliai,

Vasario 16 šeštad. mokykloje 
minima šį šeštadienį, vasario 23 
d. 10 vai. pamaldomis šv. Jono 

i Kr. bažnyčioje ir po to para- 
ijos salėje, kur žodį į mokinius 
ars apyl.nkės v-bos narys Jur
is Račys. Meninę programą iš- 
ildys patys mokiniai.
Ir šį šeštadienį mokiniai 9 vai. 

ryto renkasi į mokyklos patalpas 
ir tik po pirmosios pamokos or
ganizuotai einama į bažnyčią, 
fėvai, kurie paprastai po pamo
kų vaikus pasiima iš mokyklos, 
iuo kartu prašomi tai padaryti 

iš šv. Jono Kr. parapijos salės.
Visiems Toronto vaikams 

užgavėnes!
įvyks kovo 3 d. 3 vai. p.p. Prisi
kėlimo parapijos salėje. Sceno- 

I ;e matysime gražias lėles ir pui
kiai deklamuojantį kaminkrėtį.] 
“Gaidelis ir Vištytė” visus vai- • 
kučius pavaišins “rojaus” obuo
liukais. Toliau seks laisvi žaidi
mai. Salėje visi vaikučiai galės 
nusipirkti gražias kepuraites ir 
dėdeles. Programą išpildys jau
nutės ateitininkės ir darželio 
vaikai, vadovaujant Nek. Parsi- 
dėjimo seselėms. Kviečiami visi 
tėveliai su vaikučiais atsilan- 
cyti. Įėjimas — aukos.

T. L. Kredito Kooperatyvo 
“Parama”

visuotinis narių (šėrininkų) su
sirinkimas šaukiamas 1957 m. 
/asario mėn. 24 d. 3 vai. p.p. Lie
tuvių Namų didžiojoje salėje — 
235 Ossington Avė., Toronto.

Darbų tvarka:
1. Atidarymas,
2 Praeito susirinkimo proto

kolo skaitymas, . .
3. Valdybos pranešimas: a) pir 

mininko pranešimas, b) kasinin
ko pranešimas,

4. Kredito Komiteto praneši
mas. ■ ■ A '
- 5. Priežiūros Komiteto prane
šimas,

■ 6.1956 m. pelno padalinimas,
7. Paiamų ir išlaidų 1957 m.

šeštadienį,

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

v GAVĖNIA ČIĄ PAT !
Pradžia 8 vai. vak. Visus maloniai kviečia
Įėjimas tik $1.— T.M.V. Mokyklos Tėvų Komitetas.

MONTREAL. Cue
“The Gazette” vas. 13 d. įdėjo 

ilgoką Kanados kovotojo prieš
DidžiuI ėskautų ir skaučių

šventė _ . .
Kovo 9-10 d. Lietuvos Skautų komunistus Pat Walsh laišką, 

Globėjo šv. Kazimiero šventės kuriame šis, palyginęs 1905 m. 
proga yra skelbiama sskautiškas 
savaitgalis, kurio metu Montre
alio skautus aplankys Vyriau
sias Skautininkas Stp. Kairys.

Šeštadienį, kovo 9 d., įvyks 
vadovų-vių ir skautų vyčių bei 
vyr. skaučių pasitarimai.

Sekmadienį ,kovo 10 d., visi 
skautai ir skautės uniformuoti 
dalyvauja 11 vai. pamaldose šv. 
<azimiero bažnyčioje, po kurių 
įvyks bendri pietūs, paruošiami 
Škautų-čių Tėvų Komiteto. Į 
šiuos pietus kviečiami ir skautų- 
čių tėvai, kurie yra prašomi ne- 
>tidėliojant užsiregistruoti pas 
sš S. Naginionį, tel. LA. 6-3021.

Po pietų įvyks iškilminga 
abiejų tuntų sueiga, po kurios 
eks .įvairus dvidimensinis sto

vyklinis laužas, pravedamsa pri
tyrusi ųlaužavedžių J. Rama
nausko ir V. Sabalio. Laužo me- 
;u pasirodys naujas skautų vy
rių šokių būrelis. Visuomenė 
kviečiama skaitlingai šiame lau
že dalyvauti ir pasistengti iš 
anksto įsigyti bilietus, nes vietų 
skaičius ribotas. Bilietų kaina 
50f. Laužas’ įyyks šv. Kazimiero 
parapijos salėje, kampas Parthe- 
nais ir Sherbrooke. Visas pelnas 
bus paskirtas vasaros stovyklų 
paruošimui, tad aukos nuošir- 

jdžiai priimamos.
Vasario 16 minėjimas AV mo

kykloje St. Paul mokyklos salė-! 
je buvo kuklus, bet gražus. Da- į 
lyvavo apie 70 asmenų, iš jų di- į 
džioji pusė vaikučiai, nuo 5 iki j 
14 m. amžiaus. į

Mokyt. Vaisvr 
mą pakvietė Tėvą Kubilių, SJ, 
Balzarą ir Ruclinską. Sugiedo
jus “Marija, Marija”... visi 
trys į prezidiumą pakviestieji 
pasakė po žodį į vaikučius, api
būdindami šventę ir jos reikš
mę. Ypač graži ir turininga kal
ba buvo Rudinsko, kuris palygi- i 
no lietuvi SU kietu titnago gaba-, rno |ie^jQ kamietės meilę ponaičiui, ku

carų armijos darbininkų šaudy
mą, kaip vaizdavo komunistiniai 
šaltiniai, su bolševikų “pjūti
mi” darbininkų, moterų ir vai
kų Budapešte, pasakoja, kaip 
apie Vengrijos įvykius infor
muoja plačiai paskleista Sov. am 
basados Kanadoje brošiūra 
‘Events in Hungary”.

Pat. Walsh vykusiai demas
kuoja sovietinius melus ir tik 
stebisi, kaip toks tautas įžei
džiantis pamfletas laisvai leP 
džiamas platinti šiame krašte?

Stockholme kovo 7-15 d. įvyks 
pasaulinės stalo teniso pirmeny
bės, kurios dallyvaus 40 valsty
bių. Pirmą kartą stalo teniso is
torijoj pirmenybėse žais ir Ka
nada. Kanadiečių rinktinė suda
ryta iš trijų montrealiečių: John 
Hunnius, komandos kapitonas, 
?aul Belanger ir Jacques Pau- 
in. Geriausiu žaidėju skaitomas 
Belanger, pranešė “Star”. (Ka- 
.m ar čia ne tas pats Belanger, 
.turis rungtynėse jau buvo susi
tikęs su tenisistu Gvildžiu ir bu
vo mūsiškio ne kartą nugalėtas? 
Ką mūsų stalo tenisistai į tai?).

rrogr. konservatoriai Montre
al - Cartier rinkiminėje apylin
kėje ateinantiems rinkimams į 
federalinį parlamentą kandida
tu parinko Aldo Lattik, estą, pa
bėgėlį nuo bolševikų į Švediją, 

* i Montrealy gyvenantį nuo 1949 
m. Jo tėvas buvęs Estijos užsie- 

’inių r. ministeris. Jis yra 44 m. 
amžiaus, baigęs Tartų universi
tetą, airba araudijno įstaigoje, 
yra Montrealio estų sąjungos

lentos, kur po trumpo susikaupi
mo, šaulių klubo narės padėjo 
tulpių ir narcizų puokštę, per
rištą tautiniais kaspinais. Po to 
sugiedotas T. Himnas. Po pa
maldų gražus būrys visuomeni
ninkų buvo susirinkęs kleboni
joje pasidalinti įspūdžiais.

— šį sekmadienį daroma rink
liava bažnyčios remonto sko
loms mokėti. Pamokslai kun. B. 
Pacevičiaus. Ankstybose pamal
dose gieda jaunimo choras, su
mos metu ■— par. choras. Nuo 
šio sekmadienio 12 vai. pamaldo
se užakcentuojamas religinės 
muzikos momentas: vėlyvųjų 
pamaldų metu giedos solistas, 
smuikas, vargonais solo įvairių 
religines muzikos fragmentų iš
pildys kun. Bruno Jurkšas.

— Dėkojama TLCh. “Varpui”, 
gražiai sugiedotomis naujo baž
nytinio repertuaro giesmėmis 
prisidėjusiam prie bendro Vasa
rio 16 iškilmių bažnyčioje.

— Choro repeticijos: ketvirta
dienį 7.30 vai. vak, bendra choro 
repeticija, sekmadienį 10.30 vai. 
ryto ir tuoj po 11 vai. pamaldų. 
Labai pageidaujami nauji cho
ristai įsijungti į stiprėjantį par. 
chorą. Mokinių choro repetici
ja. vadovaujama kun. B, Jurkšo, 
šeštadienį 2 vai. p.p.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Kovo mėn. kiekvieną šešta

dienį .pamaldų salėje 8 vai. ryto 
prie išstatyto Švenčiausiojo bus 
kalbamas Rožančius pagal Fati- 
| u? Marijo.4 pageidavimus, o . .
tuo pačiu metu Mišios prie Ma- sąmata, i vasaros dirbo VD Un-to Odon-

‘ ■ 8. Rinkimai: 1 nario į valdybą, I tologijos chirurginiame skyriu-
1 nario i Kredito Komitetą ir l 'je. Kanadoje — Toronte atliko 
nario i Priežiūros Komitetą. ; mterno (stažistės) darbą šv. Juo

9. Sumanymai, ' zapo ligoninėje, Women’s Col-
10. Uždarymas. ■ lege ligoninėje gilinosi į moterų
Dalyvaujančių narių registrą- i ligas ir dirbo vaikų ligoninėje.

cija prasideda 2 vai- p.p.
Valdyba.

“Dailios” Grupė 
nuoš'rdžiai dėkoia p. 
freigiui už $10 auką.

Sekanti su irinkimą 
varės J. Rukšienė ir “ * . _ - , . . __ v__________ ....... t
lene E. Ališauskienės bute ,101 415 Jarvis St., tcl.; A. 5-1121. ;iTias~ ta prasme, kad pensiją ga-; laisvos nuo pajamų mokesčių. kas A. Ališauskas padeklamavo 
Ivelvn Avė., vasario 24 d. 3 vai. Kuisai veikia savaitės dienomis Iį£.j gauti išgvvėnę Kanadoje 5; ____ _
?.p. Naujos narės mielai pagei- pirmadienio 'ki penktadie- I metus ir turi pilietybę. Atrodo,1 
iaujamos . . i nio imtinai nuo 9 iki 12 ir nuo 1 į nemažas skaičius vyresnio ; , ■ Padėka _
. Ko'^.5 d- Kr. parapi-likrS vai. p.p. \ hmžiaus lietuvių ateityje galės J GctamT Goc.onia^ Jonu
jos saleje {vyks Dainos parem go| y Verikaitis I pasinaudoti tuo. [ icvičiui, J^scliūnoms, Juknevičiams, Ge

- Užgavėnių blynų yaka- į vasario 8 d. koncertavo Bosto-Į Vyresnio - amžiaus lietuviai, į rasimovičiams, Paulauskams, . . , .,, .,
Dainietc. j np paRaifipA;i, t-nnrprtn m amžiaus ikoms- Scepav.čioms, Sikstai, i ūmo-: mais. pašoko Kalveli , vaiku-! nę’..Yad> ,Pabaltieaų koncertų pradedant nuo 6o m. amžiau , soms Vyšniauskui ir Januškoms, ta.p; či„ choras n^ainavo kelias dai- 

kurie penSllOS' gavimo reiKaiU pat ir mūsų oukroi Goilutei ir žentui Le-i ... . ... r •. rr*
norėtu pradėti tvarkyti forma-i onui už dovanos ir vaišes .suruoštos į minėjimas baiatas Tau-
1 r užsiregistruoti pas!rnurns ’svykstont į Montreolį gyventi. Į Himnu. Šiuo metu AV mo- 
umu , . ■ * & nnHundnnt! Mes n,ckad ^epomiršime tos gražios kykloje mokytojauja S. Vaišvi- iu progos susipazmu su pusiasa-

mane iki kovo 1 . a.,. paauoaam ^rouqystcs ir jūsų nuoširdumo, kurį po- lienė R.Siniūtė, J. Jokūbaitytė, lio lietuviais naujam daktarui vardą, pavardę, gimimo datą n jtyicme gyvendami Toronte. ~ J
adres'a. Reikalas bus tvarkomas I Jūs liekotc mūsų širdyse, lyg tėviškės 
per katalikų imigracijos biurą ° Jūsų ^onos pnmins Jus
Toronte kolektyviai. Tuo būdu , 
bus sutaupyta bereikalingų keb-: 
lumu susijusiu su kalba ir kitais į

KAD Prisikėlimo parapijos salėje kovo 2 d. ruošiamas paskutinis | 
pasišokimas prieš Velykas?

KAD šį pasišokimą ruošia LK Moterų D-jos Prisikėlimo parapijos | 
• . skyrius?

KAD šiame pasisekime svečiai bus vaišinami įvairiais tradiciniais | 
valgiais? f

KAD bus taip pat puiki loterija, kurioje galėsite išlošti ir par- | 
' šiuką?

KAD kieti gėrimai pardavinėjami parodžius šoferio leidimą?
KAD gros lietuviškas orkestras Trimitas?

JEIGU DAR NEŽINOJAI, tai dabar perskai
tei. Kodėl neatvykti į r A SK UTINĮ PASi- I
LINKSMINIMĄ?

Dr. Aldona Užupienė 
jau pradėjo gydytojos praktiką; 
savo kabinete 41 Hewitt Ave.,; 
tel. LE. 5-1961. (Hewitt Ave. tę- i 
siasi nuo Rcncesvalles iki Indian 
Rd., tarp Dundas St. W. ir Ho-; 
ward Park Ave.). Ligonys pri-] 
minėjami — moterų ir vaikų Ii- j 

gos, gimdymo pagalba ir kt. —- j 
nusitarus telefonu. I

Dr. A. Užupienė - Statkevičiū- ] 
te 1939 m. Vytauto D. universi
tete gavo medicinos ir dantų gy
dytojos diplomus ir iki 1944 m.

Šv. Jono Kr. parapijos salėje 
vasario 23 d. 7.30 vai. vak.

Liet.-Kat Moterų D-jos šv. Jono Kr. parapijos skyrius 
ruošia

• j. yla ivivii va tanu k-oiiu

:en('_1 pirmininkas ir vicepirmininkas

Dideli Baliu
su dviejų veiksmų komedija “BATAI”

rijos altoriaus.
— Kovo 19 d. prasideda tryli

ka šv. Antano antradienių. Kiek
vieną antradienį 8 vai. ryto bus 
laikonios iškilmingos šv. Mišios 
prie išstatyto Švenčiausiojo, o 
vakarais pamaldos šv. Antano 
garbei. -

— Tėvai firašomi registruoti 
vaikučius pirmai komunijai pa
ruošti. Pamokos prasidės balan
džio 1 d. Pirmoji komunija nu
matoma birželio 9 d.

— Metinės parapiios rekolek
cijos iyyks nuo kovo 31 d. iki 
bal. 14 d. Jas pravesti sutiko T. 
Jonas Borcvičius. jėzuitas.

— Šią savaitę Mišios šokiadie- 
niais tik 7 ir 8 vai. ryto.

— Jaunučiams moksleiviams 
ir ateitininkams vadovauti pa
skirtas 'T. Paulius. Jam padės 
Nekalto Prasidėjimo Seselės.

— Šią savaite, išvykus Tėve
liams rekolekcijų, nelankysime 
parap’jiečių.

— Kovo 23 d. Prisikėlimo salė
je koncertuos sol. Stempužienė

— Pakrikštytas Lorne Pranciš 
kus Matušaitis.

— Šį sekmadieni 5 vai. v. spal
votas muzikinis filmas “So this 
is love” su Kathryn Grayson. 
Priede civilinės apsaugos filmas 
ir vaikučiams “kartūnas”. Po to 
pasilinksminimas jaunimui.
Išganytoje liuter. bažnyčioje, 

1691 Bloor St. W. ir Indian Rd. 
kampe, vasario 24 d., 1.30 vai. 
p.p.. lietuvių pamaldos. Pamal
dų metu eina sekmadienio mo
kykla, o 1.10 vai' prasideda li
turginis pamokymas.

’ Kun. dr. M. Kavolis.
Toronto scenos mylėtojų gru

pėm vadovaujama kun. B. Pace- 
vičiaus ir A. Kalūzos, praėjusi 
savaitgali Tillsonburgo - Delhi 
lietuviu tabako ūkininkų Vasa
rio 16 minėjime Aylmery su di
deliu pasisekimu suvaidino R. 
Spalio dviejų veiksmų komedi
ją “Batai”.

Šis scenos veikalėlis pakarto
jamas ši šeštadienį, šv. Jono Kr. 
par. salėje L. Kat. Mot. D-jos 
ualiuje.,

« Pp. Ožalai 
pereitą šeštadienį iš Toronto iš
vyko gyventi j Montreal į. kur 
versis prekyba. P. Ožalas ten ves 

’ Atlas Import Limited krautuvę 
5864 Park Avenue.

Anglų kalbos pamokos 
naujiesiems kanadiečiams ■ 

(CSc) Ontario Švietimo Mi

Po vaidinimo šokiams gros puikus orkestras. Veiks karštas 
bufetas su Įvairiais gėrimais. Bus loterija ir kitos įvairenybės.

KVIEČIAME VISUS DALYVAUTI! !

lėliu, pakliuvusiu į girnas. Gir
nos sumala į miltus, kitų suvar- 

! tolimui, pribrendusį kviečio grū 
i dą, tačiau titnagėlis tik apdaili- 
1 namas, bet nesumalamas, išlieka 
< kokiu buvo ... Tokiais turėtų 
užaugti ir mūsų jauni lietuviu
kai.

į Meninėje dalyje pasikalbėji- 
, ~jrną “Kas tų?” turėjo du jauni

Kanados univerši- pipiriukai L Zinkevičiūtė ir V.

Skyriaus valdyba.

Senatvės pensijos ’ reikalu / Toronto. —
Yra duomenų, kad dar šioje Ievų siuaentų organizacijos rū- Kerbelis. D. Bartaškaitė, akom

Vincui i nįsterija yra atidariusi dieninius
l angių kalbos kursus naujiesiems ira UUUII1CI1U> „o--------

.muj priima panadieosams Tarptautiniame ed. parlamento sesijoje bus pa- pinasi, kad mokslo priemonėm panuojama R. Kličiaus, padaina- 
ir V. Lapai- Institute Metropolitan Toronte. iic;vias senatvės pensijų istaty- , įsigyti išleidžiamos sumos būtų vo “Tėviškėlė”, o kitas pipiriu-i k’y i as senatvės pensijų istaty- Įsigyti išleidžiamos sumos būtų vo “Tėviškėlė”, o kitas pipiriu-

Kanados Estų. Tarybos. Jis yra 
vedęs, turi tris vaikus, sūnus jau 
lanko McGill universitetą.

J- p-
Žinomos slovu operos "Malko" 

filmas pirmo kartę bus rodomos Mont
realy šį sekmadienį, vasario 24 d. Da
lyvauja Kepura Jontko rolėje ir E. Bohd- 
rowsko - Tarška kaip Kalke. Operos te

n's ję suvedžiojo -ir pametė. Filmas da
rytas Karpatų kalnuose. Eilė puikių me
lodijų bei šokių. Kas mėgsta slavų mu
zikę, verta šį filmo pamatyti, ypač jau
nimui.

Keturi įdomūs priedai.
Patogi "GESU" salė 1200 Bleury St. 

Seansai 1.30, 3.45, 6 ir 8.15 v. v.
Sekantis lenkų ; filmas toje pat salėje 

bus "Raupsuotoji"- Skelb.

Virgil, Ont.
Jau kuris laikas, kaip verčiasi 

praktika ir .turir savo kabinetą 
lietuvis med’einos daktaras Jo
nas Baltrušaitis.

: nio imtinai nuo 9 iki 12 ir nuo 1

! serijoje. Violos spaudos, ypač 
. “The Christians Science Moni
tor”, taip pat “The B. Daily Glo
be” kritikai mūsų solistą įver- 

jtino labai palankiai. Pereitą sek-
..... 1

i savo vedamu kvartetu Hamilto-

nna 
ras.

Jaunučių ateitininkų 
susirinkimas

įvyks vasario 24 d. 3 vai. p.p. Pri
iikclimc par .muzikos patalpose.
Nariu dalyvavimas būtinas., , •
Kviečiami ir’svečiai nuo 9-12 m. J“ kartu su

;savo vedamu kvartetu Hamilto- 
j ne Vasario 16 minėjime.

____ . Šią savaitę sol. V. Verikaitis, 
visuotinis narių ir prijaučiančių ■ kartu su smuikininke Gina Bou- 
susirinkimas įvyks vasario 24 d., kydis ir pianistu R. Battle kon- 
sekmadieni, 3.30 vai. p.p. Lietu- certuoja net keturiose Kanados 
viu Namu priestate.____________ vietovėse: antradienį New

Maloniai visi kviečiami daly- Liskeard, ketvirtadienį Kapus- 
vauti. Skyriaus v-ba.

Teisininkų dėmesiui i
Vasario 24 d., sekmadienį, 4 i 

vai. p.p. Liet. Namuose įvyks 
Toronto lietuvių teisininkų ir 
teismo darbuotojų susirinkimas.

Kiwanis klubo muzikos festi
valy šiemt žada dalyvauti 17.000 
varžovų iš visos Kanados, o lai
mėtojams paskirta stipendijų iš
viso už $6.5000. Varžybos prasi
dėjo vasario 18 d. ir baigsis kovo 
2 d. įvairiose salėse, daugiausia 
Eatono auditorijoje. Kulminaci- mėnesį. Dr. Ancevičiaus varžo- 
ja festivalio bus kovo 5 ir 6 kon- vai šioje apylinkėje dar ne visi 
certai Massey Hall, kur pasiro- žinomi. P ’ ’------ '
dys laimėtojai. [ apylinkę atstovauja

Šitie festivabai organizuoja-! 
mi nuo 1943 m. kasmet, dabar 
jau ne vien Kiwanis klubo, bet 
ir 12 kitų klubų.

Inž. Lclis, KLB Kr. Valdybos 
sekretorius ir reikalų vedėjas tik 
ką grįžo iš Western ligoninės ir 
toliau gydosi namuose. Jam pa- 
darvta inkstų operacija 
ti akmenys.

Vilniaus Krašto Lietuvių 
S-gos Toronto skyriaus

kasing. penktadienį Cochrane, 
šeštadieni Kirkland Lake.

■ v

Dr. Tr. Ansevičius - Ancewich 
vasario 13 d. šv. Jono Kr. para
pijos salėje įvykusiame nomina- 
ciniame susirinkime nominuo
tas CCF, t.y. Kanados socialistų 
partijos Toronto miesto Trinity 
rinkiminės apylinkės kandidatu 
i federalinį parlamentą. Iš lietu
vių kandidatą paremdamas kal
bėjo Jonas Novog «. Novogrods- 
kas.

Rinkimai įvyks tik birželio

isim-

Puccini /italu kolboje/
- Humperdinck /anglų kolboje/
$4.00, $3.50, $3.00, $2.00, $1.50. Trečiodienį
- $3.00, $2.50, $2.00, $1.50. Scštodieniois po

- $3.50, $3.00, $2.50, $2.00, $1.50.
Kaso atidaryto nuo pimodienio, vosorio 18 d.

ROYAL ALEXANDRA THEATRE -

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

ir šeštadieniais — 2 vai. p.p.
AŠTUNTASIS METINIS SEZONAS 

OPERA FESTIVAL COMPANY OF TORONTO
, stoto:

"ABDUCTION frotn 'be SERAGLIO" —< Mozart /anglų kolboje/ ♦ 
"TOSCA
"HANSEL & GRETEL" 
K* o i n o $ : vokoroiS - 
po pietų /kovo 6 d./ 
Piety

Dabar parlamente šią 
’ i liberalas 

Mr. Carick. Jis žada daugiau ne- 
bekandidatuoti. Ką liberalai pa
statys, tuo tarpu nežinoma. Kon
servatorių nominacinis susirin
kimas jau įvyko pereitą penkta
dienį. Kandidatu išrinktas W. 
Presworth, sakoma, net jam pa
čiam nelauktai, kai kiti kandi
datai atsisakė. Galimas dalykas, 
kad čia statys savo kandidatą ir 
komunistai, nors laimėti ir nesi
tikėtų.

J. Yokubyno sveikata yra ge
rokai pagerėjusi ir preitą sek
madienį jis jau galėjo dalyvauti 
Vasario 16 minėjimo iškilminga
jame akte.

Gauti laiškai
Fcl. Balčiūnui, gyvenusiam Por
cupine, Ont., iš Kupiškio ir Elz
bietai Raguckienei Iš Hamilto
no.

Jankauskienei Petronėlei yra 
’aiškas siųstas į 47 Glenlake, To- j 
-onto, Ont. Siunčia E. Banienė 
iš Pyragių kaimo, Tytuvėnų ra- 
iono.

Atsiimti “T2” administracijoj. •

l “O neverk motušėle!”. Po to L. j Dr. Baltrušaitis turi savo ka- 
i Kerbelytė irr V. Kezerskytė uni i binetą Medical Centre, Virgil, 
šonu padeklamavo “Mano Vytis Ont., (mažas miestelis tarpe St. 

i ir trispalvė”, o S. Kuricevičiūtė! Catharines ir Niagara-on-the 
elegiją “Tėvynės ilgesys”. Ketu-! Lake), tel. 659 Niagara-on-the 

Ren’kous-■ rios šokėjų poros, taut, kostiu-! Lake. Darbo valandos nuo 2 iki

, o Jūsų dovanos primins Jus

Jūsų J. ir K.

Gili padėka
Nuoširdžiai dckofomc už oficialumais, kurie vyresnio am-’ murns 20 mctU vedybinio 

•staigmenos. Labiausiai, dėkojame rengė- 
į jams p.p. Astrauskams, Bagusevičiams, 
; balniams, Galskiams, Janauskams, Jon- 
’ kaičioms, Karpams, Kcršinskams, poniai 
: Lastauskienei, bel.okams, Uroonams, 
• dukrelei Genutei ir žentui Raymondui 
už taip turtingai ir grožiai paruoštas 
vaišes ir rūpestį parenkant mums do
vanų.

Nuoširdžiai dėkojame visiems už taip 
i gausų dalyvavimę ir įteiktų tokio gražių 

»r didelę dovanų, kuri pasiliks mums 
□rangus prisiminimas visų gyvenimų.

Ona ir Feliksas Myliai.
I v

Padėka
AXoloncs liuter. parapijos moterų ra

teliui nuoširdžiai dėkojome už įteikt*} 
dovanų. Hcikiai.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė Ui 
ougšte. Vanduo visą laiką karštas. Yra 
garažas. Tcl. LE. 3-7386.

žiaus žmonėms yra gana sunkūs.
Kurt. P. Ažubalis.

OLGA’S 
Beauty Parlour
PLAUKŲ ŠUKAVIMAS 

Šaltos bangos, nuolatiniai, 
manikiūras ir kt. 

2231 DUNDAS ST. W.
Toronto

Telefonas LE. 4-4644

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
Baldų parvežimas Termite ir tolimomn 
distancijomis. ŠALDYTUVŲ pervežimo 
specialistai. Visos vežamas turtas op 
draustas. Važiuojam kas savaite j Mont
real!, Londono, Windsor^, Hamiltonų, 
North Bay, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. - - TEL LE. 4-1403 

TORONTO

Ozolai.

suruošimę 
gyvenimo

ižnuomoįamas apstatytas kambarys Run- 
nymede gt. prie Bloor. Td. RO. 6-5738. 

’inuomojami 2 okmbariai ir virtuvė 11 
augite. Td. LE. 4-8154.

inuomojami 2 butai, be baldu, High 
Park rajone. Viso 3 kambariai, virtuvė 
ir veranda, ir 1 didį kambarys ir virtuvė, 
šaldytuvos ir plytelė. TV antena. Telef. 
RO. 6-7634, po 5 vai. vak.

limiomojamas kambarys III augite, ga
lima virti. 339 Ossington Avė. Telef. 
LE. 6-4566.

linuomojomi 2 kamb. ir virtuvė l-mc 
augite, atskiras įėjimas. 81 Delaware 
Ave. Apžiūrėti po 6 vai. vak.

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenlrą ir (vairią reikmenų krautuvėn

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

Užsakymai priimami ir paštu.

5 ir nuo 7 iki 9 vai. vak.
Niagaros pusiasalio lietuviai 

galėtų pasinaudoti mūsų tautie
čio patarnavimu, tuo pačiu duo
tų progos susipažinti šu pusiasa-

seselė Felicija ir sės. Cclestina. Į Sk.

Pirmą kartą Montrealyje
PUIKUS LENKŲ FILMAS

“MALKA”
----- TIK VIENĄ DIENĄ! —

SEKMADIENI, vasario 24 d. “Gesti” salėje, 1200 Bleury. 
4 SEANSAI — 1.30, 3.45, 6 ir 8.15 vai. vak. 

ĮĖJIMAS: $1, vaikams 50c. įskaitant ir mokestį.
PRIEDAI: “Modern Art of Poland” — Techn.-Color; “Color Stu
dy of Chopin” Color; “Valse Briliante” A. Brailowski. Taip pat 
linksmas filmas tik vaikams.
Kda išvengus susikimšimo, prašome ateiti į paskutinius se
ansus. Atvykite visi! Pakvieskite savo bičiulius ir pažįstamusl

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

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

Prašau kreiptis i

Al. GARBENS
REAL ESTATE

1611 BLOOR ST. WEST, TORONTO. ONT.

Kanados. Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Reikalingi namai pardavimui


