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Vilniaus seimas
Tai buvo lygiai prieš 50 metų. 1905 m. gruodžio 4-5 dienomis 

(senuoju kalendorių lapkričio 21-22 d.) senąją . Lietuvos sostinę
jffirųjh i irTĮįlrtJrnlin'br, bajoriš

kosios visuomenės seimas, bet seimas atgimusios lietuviškosios 
liaudies ir iš jos tarpo išėjusios šviesuomenės, seimas tos pačios 
lietuviškosios masės, kuri po keliolikos metų sukūrė nepriklau
somą Lietuvos valstybę. .

Vilniaus seimui progą davė revoliucinis 1905 m. sąjūdis visoje 
Rusijos imperijoje. Kai visoje Rusijoje, tame tautų kalėjime, 
virte virė neramumai ir administracijos organai nebepajėgė jų 
sudrausti, ir lietuviai nusprendė, kad bus atėjęs metas ir jiems 
pasakyti viešą oganizuotą žodį savo krašto reikalais. Iniciatorių 
sušauktas Vilniaus lietuvių veikėjų susirinkimas spalio 19 d. 
s.k., išrinko seimui šaukti komitetą iš 15 asmenų. Jam pirminin
kavo J. Basanavičius. Komiteto atsišaukimas į tautą pasirodė 
po 10 dienų — spalių 2^ d. (nauju kai. lapkričio 11 d.), o data 
seimui buvo paskirta lapkričio 21 d. s.k. arba gruodžio 4 d. n. kai. 
Laiko buvo nedaug. Viskas vyko sparčiu tempu. Visame krašte 
buvo tuojau išrinkti atstovai nuo parapijų arba nuo valsčių, o 
kaikur ir nuo kaimų. Tuo būdu į seimą, kuris vyko miesto salėje, 
susirinko apie 2.000 atstovų.

Organizacinis komitetas pagal Basanavičiaus mintį buvo pa
ruošęs seimui ramių teoretinių svarstymų programą su eile refe
ratų. Bet revoliucinių atgarsių įelektrintame krašte buvo kilę 
daugybė praktiškų politinių klausimų. Atstovai norėjo gauti į 
juos atsakymus. Dėl to komiteto pateiktoji darbotvarkė buvo tuo
jau pakeista grynai politine. Pirmučiausia buvo diskutuojama 
gyvenamojo momento iškeliamos galimybės ir Lietuvos laikyse
nos klausimas. Čia visi sutarė, kad Lietuva turi tuojau pat reika
lauti autonomijos, nors ne visi vienodai ją suprato ir ne visi vie
nodą numatė kelią jai pasiekti. Dėl to buvo daugiausia ginčija
masi ir karščiuojamasi. Ilgokai buvo sustota ties žemės klausimu, 
karštai pasiginčyta dėl mokyklų bei dėl tikybos dėstymo jose. 
Po visų diskusijų visdėlto buvo sutarta dėl visiems priimtinų nu
tarimų. Juose sakoma, kad lietuvių tauta turi dėtis prie sukilu
sios prieš caro valdžią visos Rusijos liaudies ir iškovoti sau au
tonomiją su demokratiškai išrinktu seimu Vilniuje. Tuo tarpu 
reikią sabotuoti visus Rusų valdžios veiksmus :— nemokėti mo
kesčių, nesikreipti į teismus bei įstaigas, neiti kariuomenėn. Į 
valsčius įvesti lietuvių kalbą, mokyklas paversti taip pat grynai 
lietuviškomis.
^ Suvažiavimu,^nutarimų buvo išspausdinta 36.000. Grįždami

JONAS MATULIONIS, naujasis Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto prezidiumo pirmininkas.

Nuotrauka J. Dvilaičio.

Persitvarkymai VLIKe

mokytoju?, uždarinėjo monopolius, rinko naujas valsčių valdy
bas ir tt. Tačiau Vilniaus seimo didžioji vertė priklausė ne nuo to, 
kiek jo nutarimai buvo įvykdyti. Daug svarbiau buvo pats seimo 

' susirinkimo jaktas. Tai buvo pirmas bandymas dėl politinio Lie
tuvos likimo atsiklausti pačios tautos. Iki tol buvo daug kalbėta, 
daug rašyta, tačiau niekad dar-nebuvo buvę progos visai tautai 
pasisakyti tais klausimais per savo atstovus. Seimas labai paveikė 
ir-organizuotuosius politinius vienetus — atskiras sroves, kurios 
ligi tol tik grūmėsi, pirmą kartą buvo suvestos spręsti didelių 
reikalų, kiekvienai jaučiant atsakomybę dėl darbo sėkmingumo. 
Davė praktiškai patirti, kad ir pasipešus reikia pagaliu rasti ben
drą sprendimą.-Visai tautai Vilniaus seimas pagaliau davė aiškų 
ykslą -i- autonomijos siekimą. Tai buvo pirmas žodis tartas visos 
■tautos vardu, kad Lietuva nenori likti Rusijos imperijos prbvin- 
/cija, kad ji nori pati tvarkytis ir reikalauja autonominės santvar- 

■' kos, kuri laiduotų lietuvių tautos laisvą vystymąsi. Reikėjo dar- ■ 
12-metų ir dar labiau pakitėjusių sąlygų, kad būtų iškeltas'ne
priklausomybės reikalavimas vėl Vilniaus konferencijoje 1917 
m. Tai jau naujas tautos apsisprendimo laipsnis: Jis neabejotinai 
buvo atremtas į Didžiojo Vilniaus seimo dvasią.

Kaip jau buvo mūsų skelbta, 
pereitą ketvirtadienį Niujorke 

<eJE^ė^™ojiVLg^ sesija 
siapus Atlanto. Kaip jau buvo 
žinoma,' darbų centre buvo VLI 
Ką sudarančių grupių pateikto 
persitvarkymo projekto svars
tymas. Sekmadienį pagaliau bu
vo išrinktas VLIKo prezidiumas 
ir Vykdomoji Taryba. Prezidiu
mo pirmininku išrinktas Jonas'

Matulionis (krikšč. dem. atsto
vas) , buvęs Kanados Lietuvių 

ilBendruon
' pirmmmWs^'ri?Į__

rimo ir tik tą pačią dieną nuo tų 
pareigų atsipalaidavęs, kai KLB 
Krašto Taryba išrinko naujos 
sudėties Kr. Valdybą. Toliau VL 
IKd prezidiumo nariais išrinkti 
prof. Steponas Kaminskas, soc. 

‘dem? atstovas, ir Henrikas Bla-

zas, valst. liaudininkų atstovas.
Į Vykdomąją Tarybą išrinkti! 

Alena Devenienė, valst. liaudi
ninkų, dr. Petras Karvelis, ūki
ninkų sąjungos, ir M. Gelžinis, 
Mažosios Liet. Tarybos atstovas.

Tautos Fondo valdytoju iš
rinktas prel. Mykolas Krupavi
čius.

VLIKo prezidiumo funkcijoms 
ir santykiams su Vykdomąja Ta
ryba nustatyti sudaryta komisi
ja, į kurią įeina iš visų grupių 
po vieną atstovą.

Naujasis VLIKo pirmininkas 
posėdy nedalyvavo ir tuo metu 
tebebuvo Toronte, kur šeštadie
nį ir sekmadienį vyko KLB Kr. 
Tarybos-sesija. Pirmadienį jis 
išskrido į Niujorką, kur perims 
VLIKo darbų vadovavimą.

Naujajam VLIKo pirminin
kui, taip artimam Toronto ir vi
sos Kanados lietuviškajai visuo
menei, linkime geriausios sėk
mės.

VLIKo šios sesijos sudėtis
Liet, socialdemokratų—J. Ka

minskas, J. Repečka, K. Bielinis;
Ūkininkų Sąjungas — A. Tri

makas, J. Petronis, B. Vitkus, 
pav. inž. B. Sližys ir dr. Bu- 
dzeika;

Valstiečių Liaudininkų Sąj.— 
J. Audėnas, H. Blazas, J. Karde
lis, pav. A. Navickas;

Mažosios Lietuvos T. ir R. 
Sąj. — Martynas Brakas, J. Stik- 
liorius, A. Puskepalaitis, pav. V. 
Pitkunigis, J. Vilgalys ir A. Ky- 
nastas;

Ūkininkų partijos — D. Kri
vickas, V. Sidzikauskas, R. Ski
pitis, pav. V. Mašalaitis ir V. Ba- 
nelis;

Savaitės įvykiai

nauskaŠ, J. Matulionis, pav. M. 
Galdikienė ir E. Turauskas;

Vienybės Sąjūdžio — J- And
rius, J. Pažemėnas, L. Šimkus; -

Darbo Federacijoj —J. Va
laitis, P. Jočy^-AT Skėrys, pav. 
Nelė Meškūriienė, A. -Petrauskas.

StiprintiVakarus
PASPARTINTAS VAK. VOKįETIJOS^HARlUOMENĖS ORG ANIZAV1MAS. — 

_______________ BAGDADO SĄJUNGA
SUDARYTA

Vakaruose sūsilaukė atitinkamo 
atsakymo, kurį formulavo A. 
Edenas: reikia stiprinti Vaka
rus, vykdyti sudarytus planus ir 
kurti naujas karines sąjungas, 
neužtrenkiant/' durų tolimes
nėms deryboms su sovietais. Ši

KRAŠTO TARYBOS ANTROJI SESIJA
/ KLB Krašto ^dryba antrosios 

/sesijos susirinko pereitą šešta- 
: dienį Toronte, Prisikėlimo para- 

pijos patalpose. Dalyvavo sesi
joje 22/ rinktieji atstovai (iš 30), 
8 apylinkių pimąininkai (Mont- 
realio, Toronto, Hamiltono, St. 
Catharines, Wellando,v Windso- 
ro, Port Arthuro - Fort William 
ii* Ohkville) ir Krašto Valdybos 
nariai.

Sesiją trumpu žodžiu atidarė 
KLB Kr. Valdybos pirm. J. Ma
tulionis, į prezidiumą pasiūlęs 
V. Giriūnienę ir St. Naginionį iš 
Montrealio ir dr. A. Šapoką iš 
Toronto. Pirmam posėdžiui pir
mininkavo dr. A. Šapoka, šešta
dienio popietiniam — St. Nagi- 
nionis, o sekmadienį V. Giriū- 
rrienė. Sekretoriais buvo taip pat 
pirmininko pasiūlyti ir atstovų 
priimti: pp. Kačinskas iš Wind
sor©, ir Dalius, iš HamilJOno

Toliau buvo sudarytos konyši 
jos: 1. Rezoliucijų —zdr. 
sevičiūtė, kun. dr. J. Gu 
p. Lapinas; 2. Nominacijų, ku
rios užįjavinys rparinkti 
datų rinkimam/į organu 
Januška, Kšiyickis _____
Garbės Teismo statutui peržiū
rėti kom/-*- pur Grigaitis, Ru- 
dinskas./TamgsausKąs ir pats 
naujoje/statutė referentas p. ,Su- 
dikasZ /

Sų^varkijjfc s 
reikalus, sekė:
, CENTRO organų 

' PRANEŠIMAI
Šį l$ertą nebuvo d 

rų o/ganų pranešimi

Pirmininkas savo pranešime 
pirmiausia priminė padėtį oku
puotoje tėvynėje ir iš ten išplau/' 
kiančius įsipareigojimus lięfti- 
viams gyvenantiems laisvėje. 
Pirmininkas kėlė klausimą, ko
dėl čia laisvėje mes nep/siekia- 
me tokio heroiškumo, /kaip ten 
tėvynėje ir bolševikinėse vergų 
stovyklose. Savo tolifnesnę KLB 
veiklos apžvalgą/ pirmininkas 
pavadino pastangomis eiti šiuo 
keliu. O aptarė tai atskiromis 
vęiklos sritimis.

Iš Politinio Komiteto darbų 
didžiausia/užsimojimas suorga
nizuoti visų pavergtųjų tautų 
peticiją' JT su milijonu parašų. 
Ši idėja paskelbta paskutinės 
Lietuvių Dienos.metu. Ji yra

rpikšminga ir verta net ir labai 
didelių pastangų. Pirmininkas 
taip pat priminė Toronte vei
kiančią 16 tautų antibolševiki- 
nį organą, kuriame lietuviškajai 
grupei dabar vadovauja inž. A. 
Šalkauskis (anksčiau inž.' J. 
Sližys-).

Šalpos Fondo veiklai pavaiz
duoti iš anksto buvo išdalinta 
spausdinta apyskaita, apimanti 
du perijodus: 1954 m. nuo spa
lio 27 d. iki metų pabaigos ii 
1955 m. iki lapkričio 20 d., ku
rioje nurodyta iš kur yra kokių 
aukų gauta ir kaip jos sunaudo
tos. Pasirodo per tą laikotarpį 
ŠF gauta aukų $2.927,99 ir veik 
visa ta suma persiųsta į Vokieti-

(Nukelta į 6 psl.)

stiprinimo akcija prasidėjo Vak. 
Europoj ir Vid. Rytuose. Vak. 
Vokietijoj oficialiai įsteigta vo
kiečių kariuomenė, paskiriant 
pirmuosius pareigūnus. Vyriau
siuoju planuotoju ir karinės ta
rybos pirmininku paskirtas gen. 
Įeit. Adolf Heusinger, 58 m. am
žiaus, tarnavęs Hitlerio vado
vaujamo j kariuomenėj, bet bu
vęs apkaltintas dalyvavimu są
moksle prieš Hitlerį. Bombos 
sprogimo metu 1944 m. jis stovė
jo drauge su Hitleriu viename 
kambaryje, R. Prūsijoj, nes ne
žinojo kada planuotas pasikėsi
nimas turėjo įvykti. Jo- pava
duotoju paskirtas gen. Įeit. Hans 
Speidel, 58 m. amž., buvęs marš. 
Rommelio štabo viršininku va
karų fronte. Jis taip pat buvo 
įtartas dalyvavimu sąmoksle, 
buvo suimtas, pabėgo iš kalėji
mo, slapstėsi iki atėjo sąjungi
ninkai ir tapo istorijos profeso
rium. Tuo būdu karinė vokiečių 
mašina yra užsukta, ir -1959 m. 
numatoma turėti 500.000 karių 
12-koj divizijų, 1.300 lėktuvų ir 
pakrančių apsaugos laivyną.

Kancleris Adenaueris, po ligos

* Vo tik kasininko 
nešimas anie

skas,

ikandi
jus — pp. 
Meilus; 3.

formalinius

oma atski- 
bet už vi- 
pirminin-

reikalus. KLB Krašto Taryba II sesijos metu.
v; iNuotrauka’J. Dvilaičio.

grįžo darban ir rado naujų po
litinių painiavų. Koalicijoj esan
ti laisv. demokratų partija ėmė 
kritikuoti vyriausybės politiką 
grasindama pasitraukti iš koa
licijos. Kancl. Adenaueris iš 
pirmos dienos pateikė jiems ul
timatumą: ar jie remia jo užsie
nio politiką ar ne? Jei ne, esą 
reikia padaryti išvadas. Net ir 
tuo atveju, jeigu laisv. demok
ratai pasitrauktų, Adenaueris 
turėtų pakankamą daugumą 
parlamente, i Kol kas laisv. de
mokratai dar nėra apsisprendę.

Antras Vakarų stiprinimo 
žingsnis — tai Bagdado sąjunga, 
oficialiai sudaryta praėjusią sa
vaitę. Jai priklauso: D. Britani
ja, Turkija, Pakistanas, Irakas 
ir Iranas. Jos tikslas: ūkinis, po
litinis ir karinis bendradarbia
vimas, siekiant sulaikyti komu
nizmo grėsmę Vid. Rytuose. 
JAV oficialiai nepriklauso, bet 
aiškiai remia. Jos buvo nusiun- 
tusios Bagdado konferencijon 
savo stebėtojus — admirolą J. rf. 
Cassady ir ambasadorių .Irake 
Waldemar Gallrftan. Sąjunga jau 
įsigaliojo, ir numatoma, kad jai 
priklausą Vid. Rytų kraštai ne
trukus gaus iš JAV ūkinę ir ka
rinę paramą.

Maskva tuoj pajuto smūgi ir 
Bagdado sąjungą apšaukė nau
ju puolimo žingsniu, nukreiptu 
prieš So v. Sąjungą. Esą vakarie
čiai tuo būdu nori įsikišti į Vid. 
Rytų žibalo versmių panaudoji
mą ir sulaikyti laisvės sąjūdžius. 
Sovietai iš savo pusės veržiasi į 
Vid. Rytus per Egiptą. Be to, jų 
diplomatai bando įpiršti savo 
ginklus ir Sirijai, Saudi Arabi
jai- ir Jemenui, kurie eina išvien 
su Egiptu prieš Izraelį.

Sovietinės diktatūros atstovai lankydamiesi Indijoj sakė kalbas 
apie taiką ir kaltino vakariečius, esą jie viską ardo. Bulganinas sa
vo kalboje, pasakytoje Indijos parlamente, pareiškė, “be galo ap
gailestaująs”, kad Ženevos pasitarimai nepavykę, bet kaltė ten
kanti vakariečiams, kurie atsimetę nuo ankstyvesnių savo pažadų. 
Chruščiovas gyrėsi, kad yad. “geležinės uždangos” nebesą, kad S. 
Sąjunga savo taikos siekimuose nebesanti viena: savo draugų tar
pe ji turinti ir Indiją. Esą Sov. Sąjunga laimėsianti taikos rungty
nes niekad nenukrypadama nuo 
Lenino kelio. Jis nemėgstąs ka
pitalizmo, bet koegzistencija 
esanti galima, nors tai nereiškią.' 
kad jis tikįs kapitalizmo amži
numu.

Sovietiniai svečiai, reikšda
mi simpatijas Nehru, min. pir
mininkui, kartu parodė ir savo 
jėgą -Indijoj per darbininkų uni
jas, vadovaujamas komunistų ir 
kairiųjų vadų. Prieš atvykstant 
Bulganinui su Chruščiovu į Bom 
bėjų unijos pakėlė didžiausią są
myšį paskelbdamos streiką, per 
kurį policija nušovė 10 asmenų 
ir sužeidė apie 300. Riaušėse da
lyvavo apie 200.000 darbininkų 
neva-protestuodami prieš Nehru 
partijos nutarimą nesteigti Bom
bėjuj atskiros valstijos ir pri
skirti jį — 3 mil. miestą, Maha- 
rašta valstijai. Kai sovietiniai 
lankytojai vyko Bombėjun, stai
ga viskas nurimo...

Vakariečiai, girdėdadmi so
vietų kaltinimus, viešai sklei
džiamus Azijoj, irgi netylėjo. 
Londonas Bulganina pavadino 
veidmainiu, ypač dėl to, kad. jis 
vakariečius kaltino nenoru su
vienyti Vokietiją. Taip pat vadi-

sjginKiavimą. t
Šiam dialogui ištolo sustiprin

ti sovietai pasiskelbė išsprogdi
nę bandomąją hidrogeninę bom
bą. Dar prieš .Maskvos paskelbi
mą ir Chruščiovo pareiškimą 
pranešė apie tokios bombos iš
sprogdinimą JAV-bių atominės 
energijos komisija.

Jungtinės Tautos derasi
Kaip ir anksčiau, taip ir dabar 

JT nusiginklavimo komisija ruo
šia nunsiginklavimo planus, ta
riasi, derasi. Prancūzijos atsto
vas J. Moch pasiūlė, kad būtų 
uždrausti visi atominių ginklų 
bandymai, šaukiamos mokslinės 
konferencijos rasti būdams ati
dengti slaptiems atominių gink
lų sandėliams ir juos sunaikinti. 
Sovietai iš šio pasiūlymo tiktai 
pasijuokė. Jie taip pat nepritarė 
pilnaties pasėdžio nutarimui pa
keisti kaikuriuos JT konstituci
jos punktus ir tam reikalui su
daryti specialią komisiją. Ypač 
svarbu jiems neprarasti veto 
teisės, kuri taip gerai patarnau-

ja savo pozicijoms išlaikyti.
Kanados pasiūlymas priimti 

18 naujų kraštų į JT dar tebe- 
svarstomas užkulisiuose. Sovie
tai užsispyrusiai reikalauja 
įtraukti Išorinę Mongoliją, o 
JAV nenori sutikti. Ieškoma iš
eities. Ryšium su tuo JT politi
nis komitetas vienbalsiai pri
ėmė nutarimą šioj sesijoj ne
svarstyti Alžerijos klausimo, ir 
tuo būdu susigrąžinti Prancūzi
ją, kurios delegacija dėl to pa
sitraukė iš JT posėdžių. Nusi
leido ir arabų delegatai, pareikš- 
dami, kad jie pasilaiko teisę Al
žerijos klausimą iškelti sek’an- 
čioj sesijoj.

Karo stovis Brazilijoje
Užkulisinės kovos dėl prezi

dento nesibaigia. Kai nusižudžiu 
šio prezidento Vargas įpėdinis J. 
C. Filho dėl širdies smūgio bu
vo pasitraukęs iš pareigų, jo vie
tą pagal konstituciją buvo už
ėmęs Coimbra da Luz, seimo 
pirmininkas. Kariuomenės suki
limu pašalintas ir vėliau parla
mento‘pritarimu, jis prezidento 
pareigas turėjo užleisti senato 
pirm, N. Ramos. Vykstant šjęms

pre’z; ’įparėi^fs.^*" 
galįs vėl eiti ....

^Rainos, koriuomenės vadų ir 
-iparlamento remiamas, pYiimdi- 
>io parlamente pasiūlymą, kad 
Filho atotogas galįs baigti tiktai 
atskiru parlamento nutarimu. 
Kadangi tai reiškė FiKho pašali
nimą iš pareigų, pastarasis ban
dė kreiptis į vyr^ tribunolą, bet 
einąs prez. pareigas Ramos pra
vedė įstatymą, kuriuo visame 

, krašte skelbiamas karo stovis 30 
dienų. Tuo būdu Filho pastan
gos liko sukliudytos, ir valdanti 
grupė tikisi išsilaikyti, kol sau
sio 31 d. perims prezidento pa
reigas išrinktas J. Kubiczek.

Karo stovis Kipre
Britai, norėdami nuraminti 

sukilusius kipriečius, paskelbė 
karo stovį. Tie, pas kuriuos bus 
rasta ginklų, laikomų be leidi
mo, bus baudžiami mirtimi; už 
sabotažą — kalėjimu iki gyvos 
galvos. Pasak'"arkivyskupo Ma- v. 
karios, tai tik paaštrins padėtį. 
Pastaruoju laiku žuvo 6 britų 
kariai, 16 sužeista.

ŠAUDO BĖRUOS DRAUGUS
Sovietinės Gruzijos radijas 

Tiflise paskelbė, kad penki žy
mūs pareigūnai komunistai bu
vo sušaudyti. Jų tarpe minimi 
gen. Įeit. Avksenty Rapava, bu
vęs Gruzijos teisingumo ir sau
gumo ministeriu, ir gen. Įeit 
Nikolai Rukhadze, buv. saugu
mo ministeriu. Kiti — buvę augš 
ti MVD pareigūnai: Tseteli, Sta- 
vicky, Kazani; du — Riarmi ir 
Paramanov nubausti kalėjimu. 
Visi jie buvo apkaltinti išdavys
te, priešrevoliuciniu veikimu, te- 
rorižmu. Lygiai tuo pačiu buvo 
apkaltintas gruzinas Berija ir 
už tai sušaudytas. Tai rodo, kad 
valymai So v. Sąjungoj tebeina 
ir toliau. Berijos draugų galvos 
ritasi viena po kitos. Pirmoji su
šaudymų serija prasidėjo Mask
voj 1953’m. gruodžio 23 d., kai 
drauge su Berija liko sušaudyti 
šeši MVD policijos pareigūnai, 
jų tarpe gruzinas Vladimir De- 
kanozov 1940 m. dirigavęs Lie
tuvos okupaciją kaip specialus 
Maskvos įgaliotinis, vėliau tapęs 
Gruzijos vidaus r. ministeriu. 
Antra sušaudymų serija įvyko

Prašo grąžinti iš Sibiro

1954 m. gruodžio mėn. palietusi 
5 saugumo pareigū.nus, jų tarpe 
Viktor S. Abakumov, pridėjusį 
ranką prie Lietuvos žmonių de
portacijos į Sibirą. Trečia seri
ja paskelbta praėjusią savaitę, 
nors sovietinių reikalų žinovai 
mano, kad tie pareigūnai buvę 
suimti 1953 m. liepos mėn. kartu 
su Berija ir sušaudyti anksčiau. 
Jie taip pat pastebi, kad suim
tųjų policijos pareigūnų sąra
šas dar nesąs pasibaigęs ir lauk
tina nauja sušaudymų serija 
1956 m. Esą pvz. dar nežinomas 
augšto MVD pareigūno gen. 
Stepan Mamulio likimas, kuris 
buvęs suimtas su kitais Berijos 
draugais.

Visos eilės policijos pareigūnų 
sušaudymų rodo, kad po Stali
no mirties gruzinų ir ‘ policijos 
įtaka sumenkėjo. Tai esą rodo ir* 
vadinamųjų MVD “troikų” pa
naikinimas; anksčiau jos turėju
sios teisę sauvališkai bausti kiek 
vieną Sov. Sąjungos pilietį de
portavimu į priverstinio darbo' 
stovyklas Sibire. Atrodo, kad 
dabar valdžia sutelkta kariuo
menės ir partijos rankose.

Aleksandrą Zalubienė. George 
town universiteto profesoriaus 
žmona, kreipėsi į JAV Valstybės

lis Henrikas Malinauskas. Apie 
jo gyvenimo sąlygas Vorkutoj ji 
sužinojo iš spaudos ir iš ten grį-

Departamentą prašydama dary- žūsiu belaisvių. Austras Walter 
ti žygių, kad būtų paleistas iš Stipek, iš Vienos, gyvenęs Vor-
Sibiro prįvferstinio darbo sto- kutoj parsivežė netgi H. Mali

— Rabat — Maroko sultonas 
pirmuoju krašto min. pirminin
ku paskyrė Bekkai, artimą savo
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VLIKę sudarančių grupių pareiškimas
Elta yra gavusi paskelbti VL1Ką sudarančių grupių Komisijos, kuri susideda iš prof. J. Kaminsko, dr. P. Karvelio ir H. Blazo, tokį priimtąjį tekstą:“Lietuvių Tautinio Sąjūdžio vardu š.m, spalio 27 d. pp. V. Rastenio, B. Nemicko ir P. Ališausko pareiškimais ir š.m. spalio 31 d. L. Laisvės Kovotojų Sąjungos vyriausios vadovybės vardu raštais buvo pareikšta, kad minėtos organizacijos savo atstovus iš Vliko atšaukia, nors1943 *m. jos pačios ir niekieno neverčiamos buvo įsijungusios į visų politinių grupių ir rezistencinių sąjūdžių sutartą Vy- riausįjį Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą.Visuomenei žinoma, kad anuodvi organizacijos viena nuo kitos iš esmės nesiskiria ir kad ne nuo šiandien L. Laisvės Kovotojų Sąjunga yra tik Lietuvių Tautinio Sąjūdžio padalinys.Norėtume suprasti, kad šis ap

gailėtinas žygis yra padarinys 
ne viso mūsų visuomenės tau
tininkų sparno, kuriame išeivijoje žymiausią dalį sudaro senosios mūsų išeivijos patriotinė ir demokratinė visuomenė, dalyvavusi ir dalyvaujanti per ATT bendruose su Vliku Lietuvos laisvinimo darbuose, bet tik toji tautininkų sparno naujosios išeivijos dalis, kuri po 1826 m. perversmo Lietuvoje nuėjo Italijos fašizmui giminingais keliais'ir valdė mūsų krašta vadistiniais metodais ligi pat Sovietų okupacijos 1940 m. birželio 15 d.1945 m. Vlikui atgaivinant savo veiklą tremtyje, buvo politinių grupių nusistačiusių netoleruoti vadistinių tautininkų su jų atžalomis Lietuvos išlaisvinimo organe, nes tai būtų kompromitacija pasaulio akyse. Tačiau tautininkams anuomet iškilmin- ga^deklaravus, kad jie atsiriboja nuo autoraetihio fež&no ir pasisako už demokratinės Lietuvos atkūrinfa, visų Vliką sudarančių grupių buvo nusistatyta tautinės vienybės išlaikymų; vardan pamiršti vadistinę tautininkų praeitį ir visiems Vlike bendradarbiauti.Bendro darbo eigoje vis labiau ryškėjo, kad naujieji išeiviai tautininkai, vadistinės santvarkos palikuonys, ima bodėtis demokratine galvosena, kuri viešpatauja Vlike, ir yra pasiryžę gaivinti ir puoselėti seną vadistinę ideologiją.Šios galovsenos poveiky tau
tininkai savo spadoje ir organi
zacijose ėmė neigti pačią Vliko 
prigimtį, kaip ji yra nustatyta
1944 m. vasario 16 d. deklaraci
joje Vliką steigiant, ir tuo būdu rausėsi po Vliku ir jo darbo pagrindais.Tautininkų atstovai visuomenėje ir Vlike, patys jame dalyvaudami atsakingose pareigose, 
per eilę metų vedė planingą 
kampaniją diskredituoti Vliką 
lietuviškoje visuomenėje perdė
tu jo negalavimų vaizdavimu, primetimu jam nebūtų norų ir prasižengimų, pajėgiamai sunkindami Vliko santykius su Lietuvos diplomatais. Dažnais atvejais tautininkai laikė Vliką nukovotinu priešu ir buvo darę ypatingas pastangas Lietuvos laisvinimo vadavimą pavesti asmeniui, kuris vadinamaisiais Kybartų aktais buvo prisistatęs didžiosioms valstybėms kaip Lietuvos Ministeris Pirmininkas, einąs Prezidento pareigas, nors tautininkams buvo aiškiai

I žinoma, kad vadinamieji Kybartų aktai yra netikri ir kad panašiais dokumentais neleistina operuoti.Iš tautininkų spaudos ir eilės faktų galima įsitikinti, kad Vliko nusistatymas išlaisvintą Lietuvą atkurti kaip demokratinę valstybę kirtosi su tautininkų nusistatymais, orientuotais į vadistinę praeitį ir turinčiais ne- dvejotinų simpatijų. vadistiniam režimui.Pastaruoju metu tautininkų veiklos pobūdis ypač paryškėjo. 
Sudarymas “koordinantų” cent
ro iš keturių grupių, kurių tūlos niekuomet neslėpė savo vadistinių simpafijų, paskelbimas “nepriklausomybės fondo”, pa- sinešimas skaldyti Lietuvos laisvinimo reikalą, visa tai reiškė ne ką kitą, kaip tautininkų ir jų satelitų pasiryžimą perkelti Lietuvos laisvinimo vadovavimą j jiems savas vėžese, paneigiant vieningo darbo pagrindus.Vyriausiąjį Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą sudarančių organizacijų vadovybė žino, kad Vliko veiklos sąlygos sunkėją ir kad pačiam Vlike yra kas taisytina. Besikeičianti tarptautinė padėtis kelia ir joms susirūpinimo. Dėl to buvo daroma pastangų susitarti dėl Vliko reor
ganizacijos — jam sustiprinti, jo autoritetui pakelti, sudaryti geresnes jo veiklai sąlygas ir suburti jo vadovybei kiek galint daugiau gyvųjų jėgų vieningam darbui, plečiant ir gilinant bendradarbiavimą su veikiančiais Lietuvos įgaliotais ministeriais užsienyje, su Amerikos Lietuvių Taryba, su politinėmis, bendruomeninėmis, visuomeninėmis, fra ternalėmis, kultūrinėmis ir'kitomis lietuvių organizacijomis laisvajame pasaulyje ir su pavergta tauta už geležinės už
dangos.
£ Ilgesnių pasifarii^Jų'išdavoje 

■pasiektas grtųnų susipratimas. Ir kaip tik šiūo metų tautininkai rado reikalo atšaukti- savo atstovus iš Vliko ir išsijungti iš bendro darbo.Vliką sudarančių organizacijų vadovybės nemato reikalo leistis su tautininkais į ginčus dėl jų. pareiškimuose išdėstytų pasitraukimo motyvų. Tačiau laiko
me savo pareiga įspėti lietuviš
kąją visuomenę, kad šališku ir 
kreivu padėties pavaizdavimu 
nesiduotų suklaidinania.Laikydami Vliką vyriausiu ir būtinai išlaikytinu mūsų kovojančios už išsilaisvinimą tautos organu, laisvajam pasaulyje apgailestaujame tautininkų vykdomą vienybės skaldymą ir visą kitą destruktyvią veiklą, kuri mūsų priešams, Lietuvos pavergėjams, tik džiaugsmo sukels. Didelė negarbė tiems tautininkams, kurie pirmon eilėn^kovoja ne su mūsų krašto okupantais bolševikais, bet su Vliku.

Apeliuojami į visą lietuvių vi
suomenę — dar glaudžiau jung
tis. į Lietuvos laisvinimo kovą ir 
drausmingoje vienybėje remti 
Vliką, kuris tai kovai šiandien 
vadovauja.

Vliką sudarančių grupių Ko
misija: prof. J. Kaminskas, dr. P .Karvelis, H. Blazas”.

— Briuselis. — Krikšč. unijų dėka Belgijos darbininkai netrukus turės 5 dienų darbo savaitę. Prie šio sąjūdžio prisijungė ir socialistai.
NAUJI RADIJO PRIIMTUVAI - 

Tikra šių dienų sensacija!.
Naujausi, su natūraliu balso perdavimu (High Fidelity), vokiečiu gamybos 

radijo priimtuvai: KOERTING — SA8A — BLAUPUNKT.
Muzikos kabinetai, automatiniai gramofonai, garsams užrašyti magnetofonai, 
televizijos aparatai, be to, {vairiausi gintariniai papuošalai bei odos išdirbiniai 
gaunami generalinėje atstovybėje —

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

Sav. K. MOTUSIS.
Rodijo priimtuvu specialios trumposios bongos jums gorontuojo Europos stočių 
priėmimo (Vilnius kasdien 6.30—7.00 p.m.). Pos mus otliekomi specialistų 
technikų visokiausi radijo pataisymai bei perdirbimai. Lengviausios TŠsimokėjimo 
sąlygos: įmokėjus tik 10%, likusi suma ligi 24 mėn. Jūsų vartotas aparatas 
gali būti priimtos kaip j mok ėjimo pagrindas

ATLANTIC EXPORT - IMPORT CO. Centrinė Prekyba ir Karas:
926 Dundas St. W., Taranto 

Tel. EM. 4-1633.
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Toronto — 697 Queen St. W.
Hamilton — 236 James St. N. ir

2414 King St. W.
Kitchener — 343 King St. E.
Waterloo — 96 King. St. S. 
London — 11114 King St. 
Golt, Ont. — 41 Dixon St.
Ottawa — 343 Lisgor St. '
Vancouver — 340 Homer St.

GEDIMINAS

Pavojus prie duru.Bonnos vyriausybės sutikimas įsileisti rusų repatrijacmę komi? siją vakarinėje Vokietijoje turi sukelti šiurpą kiekvienam lietuviui. Tai reiškia, kad rusai ko- munistaf vėl pradės persekioti ir grasinti kiekvieną lietuvį, laisvėje ir ramybėje gyvenusį vakarinėje Vokietijoje. Šis Bonnos žygis reiškia pradžią naujojo teroro, kuris primena prieš dešimtmetį besidėjusius įvykius daugelyje miestų, kai varu verčiami grįžti ryžosi' nusižudyti. Rusų komunistų repatrijacinės komisijos vardas gali sukurti naujas tragedijas, senosioms priminti. O jos palies mūsų artimuosius -ir mus.Kai vakariečiai Ženevoje 'kilniais žodžiais kalbėjo apie vokiečių sujungimą, vakarinės Vokietijos informacijos įstaiga davė spaudai šį pranešimą: “Federalinė vyriausybė, savaime suprantama, yra pasiruošusi duoti leidimą sovietinei repatrijacijos komisijai į šį kraštą atvykti. Bonnos vyriausybė jau yra davusi ne oficialų atsakymą į Sovietų gen. Michailovo raštą. Federalinis vidaus reikalų ministeris Schroeder yra paakintas, jog Sovietų piliečiai galėtų laisvai apleisti federalinę .respubliką”.
MASKVOS
VAISIUSMichailovo pavardė yra daugeliui žinoma. Jis pirmininkauja .Maskvos sukurtajam komitetui vilionėmis ar varu sugrąžinti politinius tremtinius, gyvenančius svetur. Jos žygis neabejotinai susietas su Bulganino pareiškimu Adenaueriui, kai buvo vedamos derybos Maskvoje. Bulganin anuomet prikišo, jog vakarinėje Vokietijoje gyvena 100.000 buvusių Sovietų piliečių. JTO politinių tremtinių repat- rijacijos klausimas vėl buvo Maskvos iškeltas, nors negauta pritarimo. Tačiau kokią reikšmę turi JTO pritarimas ar nepritarimas, kai ji yra nepajėgi išspęsti ar rimtai talkininkauti sprendime bent vienos degančios tarptautinės politinės problemos? Rusai nelaukia iki jie gaus kažkieno pritarimą. Jie jau šiandien vykdo tai, kas jiems tik dalimi pavyko prieš dešimtmetį.'JTO politinių tremtinių komisaras Heuven - Goedhardt te- priskaičiuoja 13.111 Sovietų piliečių vakarinėje Vokietijoje. Vokiečių spauda savo ’ pranešime nurodo, kad'į šį skaičių neįeina Pabaltijo, Lenkijos ir kitų komunistinių kraštų tautiečiai. Šiuo priminimu atsargiai iškeliamas naujų aukų klausimas, tuo tarpu neduodant atsakymo.Bonnos informacijos įstaiga teprideda, kad Federalinės Vokietijos Respublikoje gyveną rusai politiniai tremtiniai prieš jų vąlią nebūsią verčiami repatrijuoti. Šis pareiškimas mus nedaug teramina. Jau šiandien metas mūsiesiems veiksniams rimtai imtis išspręsti šį politinį reikalą ir mesti plėšavus dėl savybės nesutarimo, kas turi nešvarų mūsų politinį kiemą nušluoti.
PAVOJINGA
EIGAKai Bonnos vyriausybė neno-

rėjo lengva ranka pripažinti Maskvos reikalavimų dėl 100.- 000 Sovietų piliečių grąžinimo, prasidėjo jos spaudimas. Komunistinė Rusija staiga sustabdė tolimesnį grąžinimą Vokietijos karo belaisvių. Maskva aiškina, jog šį kartą sulaikomas vokiečių karių belaisvių vežimas dėl netikėtų šalčių. Mat, šiuo metu Maskvos didžiausias rūpestis esąs suvežti cukrinius runkelius. O tam tikslui prireikė kaip tik tų vagonų, kuriais, turėję būti vežami vokiečiai karo belaisviai.Išsisukinėjimas tikrai sovietinis. Vargšė komunistinė Rusija esanti dar tiek biedna, jog neturinti ganėtinai keleivinių vagonų vežti vokiečiams karo belaisviams, kurie, ištisą dešimtmetį vergavo ir dirbo ne kieno kito, bet Rusijos naudai. Pasityčiojimas vertas jau ne Zorino ar Molotovo, bet prašosi paties didžiausio ciniko — Chruščevo.aas mums ga-Tačiau šis cinizmas mums gali brangiai kaštuoti. Rusai gali iš vokiečių pareikalauti — grąžinkite mūsuosius, o mes baigsime tęsėti pažadą prisiųsti vokiečius belaisvius. Kurį kelią pasirinks Bonna, dar neaišku. Tačiau eilinis vokietis dar labiau pradės niršti ir jau ne pirštais, bet pagaliais badyti svetimšalius, kurie sudaro kliūtį grįžti vyrui, broliui ar sūnui. Mes taip pat nežinome kaip galutinai bus išaiškinta “Sovietų piliečio” są-

voka, jei visu svoriu Maskva užguls, Molotovo žodžiąis tarus, buržuazinę Vokietiją. Šis klausimas jau šiandien svarstomas, nors jo sprendimas atidedamas tolimesnei ateičiai. Toks atidėliojimas mūsų negali paguosti, nei suraminti.
ATĖJO
RUGIAPICTĖGrįžęs iš Europos pakartotinais atvejais įspėjau, kad netrukus gali ateiti metas, kai lietuviams susidarys rimti pavojai pasilikti Vokietijoje. Molotovo laikysena Ženevoj aptariant vakarinės Vokietijos klausimus ir minėti Maskvos žygiai rodo, kad rusai komunistai yra pasiruošę veiklai. Nejuokomis Maskvoje buvo iškeltas 100.000 “Sovietų piliečių” klausimas ir ne išdaigoms Michaiįov prašosi įsileidžiamas vakąrinėn Vokietijon. Menki juokai, kai lietuvių bendruomenės anketos dingo — kaikas iš anksto pasirūpino, kad patektų repatrijacinei komisijai terorui vykdyti.Daug dulkių buvo sukelta Bonnos atstovybės klausimu. Daug prikalbėta apie Federalinės Vokietijos pasižadėjimus. Tačiau nenorėta matyti įvykių, kurie lietuviams grėsmę sudaro. jei mūsų veiksniai dar pajėgūs tiek veikti, kiek tarpusavyje kapotis, jų prašosi uždavinys: išgelbėti lietuvius iš vakarinės Vokietijos, nes jiems atslenka didelis pavojus.

Prieš tris šimtus
RADVILOS — BIRŽIŠKIAI RADVILOS — J. RADVILOS 
KONFLILKTAŠ SU JONU KAZIMIERU — ĘARAS SU 
MASKVA — MASKVA UŽIMA VILNIŲ ~ LIETUVĄ IR 
ŠVEDIJA — J. RADVILA ŠAUKIASI ŠVEDŲ GLOBOS 
— KĖDAINIŲ SUTARTYS SU ŠVEDAIS — JONUŠO 
RADVILOS NEPASISEKIMAI IR MIRTIS — “TVANO” 
PABAIGA — RADVILŲ ŠEIMA PO “TVANO”

Bent kelių Įvykių 300 metų sukaktys išpuola šiemet. Tai pirmosios Maskvos okupacijos bei sunaikinimo Vilniaus, pagarsėjusios vad. Kėdainių sutarties ar unijos su Švedjja ir.pagaliau Jonušo Radvilos^ mirties. Tai vis įvykiai tų pačių 1655 m., palikę Lietuvos istorijoje didelių pėdsakų ir atgarsių. Kas gi pvz. negirdėjo Jonušo Radvilos vardo? Kas nieko negirdėjo apie Kėdainių sutartį su Švedais? Kiek aistrų yra susikaupę apie tuos įvykius, kiek daug dėl jų ginčy- jnkais, ietiks- <albė- ų pa- :elbia- , - lietuvių dažnai į augštybes keliamas. Dėl to jis vienintelis iš lietuviškųjų magnatų buvo pasirinktas vieno Lietuvos kariuomenės pulko šefu—gusarų, kai kiti pulkai turėjo pasirinkę valdančios dinastijos narius ar ankstyvojo Lietuvos istorijos perijodo kunigaikščius. ‘Kaip jį vertina lenkai, tebus priminta tik žodžiais žinomo Lenkijos istoriko, Wl. Konop-

tąsi, ypač lietuvių su k kiek daug nteisybių bei j lumų yra prirašyta ir p4 ta! Jonušas Radvila lent skelbtas ir .šiandien tebe4 mas išgama ir išdaviku, o

4ūsų patogumui ir pinigų taupymui
Nesigailėsite nusipirkę ar davę pataisyti

ITT? T T"V RADIO, TELEVISION, U 11/.L/1YV ELECTRONICS
1328 Dundas St W. (PRIE RUSHOLME RD.)Čia rasite geriausios kokybės radio, televizijų, įvairių patefonų ir kitų elektroninių reikmenų. Visos prekės pilnai garantuotos, parduodamos fabriko nustatytomis kainomis ir geriausiomis išsimokėjimo sąlygomis.

Lietuviams duodama nuolaidos
Prie krautuvės veikia moderniškai įrengta dirbtuvė, kurioje tai
somi visi radio, televizijų aparatai ir kit elektroniniai prietaisai.

• Jūsų patogumui skambinkite
TELEFONU OL. 3356, ATVYKSIME J NAMUS.Darbas atliekamas kvalifikuotų specialistų, skubiai, sąžiningai ir pigiai. Darbas garantuojamas 90 dienų ar pagal susitarimą.

SAV. F. NORVYDAS

czynski, kuris paskutinis yra pla čiai rašęs apie ^Kėdainių sutartį ir paskelbė eilę to meto dokumentų. Jis ji šitaip apibūdina net moksliniame darbe: “Jogai- laicių sosto priešų ainis," rokoši- ninkb (t.y. maištininko} !^! išdaviko' Jonušo dvasinis sūnus, kupinas antipatijos lenkams, asmeninis teisėto karaliaus priešas, disidentų (kitatikių), globėjas, — o greta to, ir pirmiausia, despotas, savo asmens ir šeimos savimyla, pagarsėjęs seimų atstovų terorizavimu, kurie pagrasinti 100 rykščių seime šaukdavo: “Victus rationibus księcia jegomošei — ustępuje” (Jo Šviesybės kunigaikščio argumentų įtikintas — nusileidžiu). Kaune gal atsiras Matejka, kuris šį demoniškai išdidų veidą nutapys pirmajame Kėdainių unijos plane, greta prašmatniai besišypsančių švedų Magnuso de la Gardie ir Benedikto Skyttės” ...Lenkas tulžį lieja svarbiausia dėl Kėdainių sutarties. Kitos “nuodėmės” Jonušo menkos ir dėl jų nesijaudintų. Mūsų lietuviškomis akimis unijos sų Lenkija laužymas jokia nuodėmė, o be to, viskas ne taip jau paprastai ir vyko.300 metų sukakties proga verta tuos įvykius iškelti į viešumą ir pervertinti savomis akimis. Verta juo labiau, kad iki šiol neturime lietuviškos nei monografijos' apie tą didelį senosios Lietuvos politiką bei karį,' nei spausdintos studijos apie ano meto įvykius. Kad visi įvykiai ir J. Radvilos asmenybė ryškiau iškiltų prieš mūsų akis, pradėsime kiek iš toliau. Pirmiausia apie Radvilų šeimos vaidmenį Lietuvos gyvenime.RADVILOSRadvilų šeima priklausė prie lietuviškos Kilmės Lietuvos didžiūnų grupės. Jie buvo tokie pat gryni lietuviai, kaip Goštau-

vilko”

stos Liet 
išauginto 
kučio. Ni 
kilusi —

KANADOJE
jūsų ateitis šviesi!

|^e$vorbu, or jūs Konodoje gyvenote jau seniai or tik atvykote, 
bet jus tikrai prisidedate prie šio krašto pažangos.

Jus posidorėte Kanados augimo dalininku ir galėsite pasinau
doti Kanados šviesios ateities vaisiais

The Bonk of Novo Scotia yra Kanados augimo dalininkas jau 
nuo 1832 metų. Turėdamas virš 380 skyrių visoje Konodoje ir 
užsienyje, The Bank of Novo Scotia gali jums padėti kiekviename 
bankiniame reikale

Skubiam ir mandagiom patarnavimui atvykite pcfc jums arti
miausio The Bank of Nova Scotia vedėję. Verta su juo susipažinti.

THE BANK OF NOVA SCOTIA
— JŪSŲ PARTNERIS PADEDĄS AUGTI KANADAI.

rodo legendos autorių žinojus 
Romulo ir Rėmo pądavimą, o 
svarbiausia rodo, kad 16 am
žiaus legendos kūrėjas operavo 
lietuviškais žodžiais.

Istoriškai Radvilų kilmė atse
kama iki vytautinių laikų. Jų 
kilmės sritis apie MaišiogsĮą, 9 
kur jie nuslinko per Kėdainius i

Glebavičiai, Chodkevičiai, Ogins 
kiai ir kitų eilė buvo gudų ar 
ukrainiečių kilmės. Radvilų ge
nealogijos padavimąi juos kil
dino iš tariamo žymiausio seno- 

Lietuvos krivės Lizdeikos 
vilko lizde rasto vai-

O 
am- 

operavo

Smulkiosios pramonės ir streikaiToronto “The Daily Star” lapkričio 18 d. numery straipsnely “Taxes Pay Cops Protect Bosses at Strike — Union” atpasakojamas vieno unijų vadų pareiškimas dėl nenormalaus reiškinio socialiniame Kanados gyvenime, kai policija pakviečiama apsaugoti nuo streikuojančių darbininkų streiklaužius. Harry Šimon nurodo, kad tuo būdu ypač baldų pramonėje darbininkai išnaudojami už darbą mokant 70-90 centų. Tokios įmonės darbininkų esą naujųjų ateivių tarpe, nes tie sutinką dirbti už betkokį atlyginimą.Perskaičius tą straipsnelį kilo mintis panagrinėti kaip mus, dirbančius panašiose įmonėse tokie įvykiai tiesioginiai ar netiesioginiai paliečia. Pasisakysiu tik apie baldų pramonę, kurioje man pačiam tenka dirbti. Tokių smulkių baldų gamybos įmonėlių Toronte esą apie 12. Astuonios iš pačių didžiųjų yra susijungusios į lygą, kurios tikslas atsispirti prieš darbininkų reikalavimus. Tam tikslui turi sukūrę specialų fondą, į kurį reguliariai įmoka dideles sumas pinigų. Pagal mano vyr. boso pasisakymą jame yra jau virš keliasdešimt tūkstančių dolerių. Iš jo yra padengiamos streikuos j ančių įmonių išlaidos. Tos sumos, sumokamos į šį fondą ir išmokami tūkstančiai advokatams, kurie tą kovą derybose ir teismuose veda, kad galėtų pilnai darbininkų reikalavimus patenkinti “visiškai neapsunkinus pačios įmonės”.

Geriausias pavyzdys šiuo me
tu vykstąs streikas “Liberty Or
namentai Iron Ltd.”, kuris pra
sidėjo lapkričio 10 d. Nuo 1954 
m. įmonėje veikia Upholsterers 
International Union — ĄF of L 
Per kelioliką mėn. nuo unijos 
įsisteigimo buvo deramasi su 
bosais dėl augštesnio atlyginimą 
ir geresnių darbo sąlygų. Dery
bose dalyvavo darbo valdžios 
atstovai iš Otavos. Šiuo metu

metutybės išdavystę — už susidėjimą su Maskva.Paprastai manoma, kad Radviloms iškilti padėję jų sesers Barboros vedybos su Zigmantu Augustu. Beabejo, šiek tiek padėjo. Tačiau ištiktųjų Radvilos buvo jau pirmoji šeima Lietuvoje ir prieš tai. Kai Goštautai išmirė, jiems lygių nebeliko.Kai 1544 m. atvyko į Vilnių pradėti valdyti Lietuvą Zigmantas Augustas, jis rado nedidelį būrelį magnatų sūnelių, taip pat po dvidešimts kelis metus amžiaus, sų kuriais* pradėjo linksmą medžioklėmis, puotomis ? ir turnyrais užpildytą gyvenimą- Šitų magnatėlių tarpe pirmavo du Radviliokai, abu Mikalojai— juodabarzdis ir rudabarzdis arba Juodasis ir Rudasis, o greta jų Glebavičiokas ir dar pjora kitų. Ne dėl to, kad Barbora sužavėjo kunigaikštį iškilo Radvilos, bet kadangi jie buvo jau iškilę ir pramogavo su d. kunigaikščiu vienos medžioklės metu jie ?u visa savo kompanija užsuko pas jaunutę gražuolę našlę savo seserį Barborą, gyvenusią velio- nies vyro Goštauto paliktame Geranonių dvare. Ten ir paleido Kupidonas dvi strėles — vieną jai, o antrą Zigmantui Augustui, taip pat jaunam našliui.Ketvertas bendro jaunuoliško gyvenimo metų Zigmantą Augustą labai suartino su Radvilom. jis ištikrųjų neturėjo kito taip artimo bičiulio, kaip Mikalojus Radvila Juodasis (Barboros pusbrolis. Jos brolis buvo Mykalojus Rudasis). Tai buvo gudrus politikas. Neabejotinai viena stambiausių asmenybių visoje Lietuvos istorijoje. Silpnavalį Zigmantą Augustą jis turėjo visiškoje savo įtakoje. Kai Zigmantąs A. persikėlė karaliauti į Krokuvą, Lietuvą faktiškai valdė abu Radvilos. Mikalojaus R. Juodojo asmeninė įtaka Zigmantui A. buvo tokia didelė, kad šis jį išskirdavo iš visų kitų savo aplinkos žmonių. M. Radvilai J. atvykstant į Krokuvą, Zigmantas A. išvažiuodavo jo pasitikti už miesto, tarytum kokio kaimyninės valstybės valdovo. Kai posėdžiaujant senatui ateidavo į posėdį M. Radvila J.\ Zigmantas A. atsistodavo bičiulio pasveikinti. Kadangi valdovui atsistojus nebegali sėdėti ir senatoriai, tai sustodavo visas se-- 
naįas. Lenkai už tai tūžo, bet M. 
Radvilai J. vis kažkaip “nesisek
davo” atvykti anksčiąu už val
dovą. Jis vis pavėluodavo...

Mikalojaus Radvilos Juodojo 
centras buvo Nesvyžiaus dva
ras su miestu. Antras centras bu
vo Olyka Volninėje. Abu šie 
centrai vėliau virto majoratais, 
Ly. įpėdiniams neskirstomais, 
bėt vyriausiojo sūnaus dvarais. 
Mykalojaus Radvilos Rudojo 
centru buvo Biržai. Jam taip pat 
priklausė Kėdaihiai, Dubingiai 
ir daug kitų dvarų bei miestų. 
Abu jie buvo kalvinai. Tačiau 
M. Bėdvilos Juodojo vaikai per

il R

statytas atlyginimas vai. 80-901. 
Kas šiandien turėdamas šeimą, 
kad ir šiame krašte, už tokį atly
ginimą gali pragyventi? Įmonės 
bosai pareiškė jokių pakėlimų 
negalį daryti. Viso to pasėkoje, • 
gavus valdžios sutikimą, prasi
dėjo streikas.Toje įmonėje nuolatos dirba apie 90 darbininkų, iš kurių apie 15-20 žmonių liko dirbti. Suvilioti įvairiausių pažadų, augštesnio atlyginimo, jie ne tik sau, bet ir visiems kitiems duobę kasa. Jie ateidami į darbą su savim atsiveda po keletą pašalinių asmenų, taip vadinamų streiklaužių. Jie visi prailgina streiką ir demoralizuoja - streikuojan- v • «cius.,Kyla klausimas argi ištikrųjų tose įmonėse taip bloga? Aš jau šioje pramonėje dirbu šeštus metus ir teko trijose įmonėse dirbti. Darbininkai visose įmonėse vienodai išnaudojami, skirtumas tik toks, kad kiekviena įmonė ar atskiras bosas turi skirtingą būdą tam vykdyti. Vienoje pvz. elgiamasi taip: į vieno ar kelių pasitraukusių vietą priimama tris kartus daugiau; Po savaitės ar kelių atrenkami geriausiai ir geičiausiai dirbantieji, o visi kiti atleidžiami. Po kelių ar keliolikos mėn. kiti seniau čia dirbantieji negaudami jokių pakėlimų meta darbą ir išeina. Istorija čia vėl ta pati kartojasi. Kitoje, kurioje yra daug bosų, jie visi giminės, pradedant formanu ir iki vyriausio. Čia prie kiekvienos kelių žmonių grupelės visada stovi bosas, rėkia, ragina ir amžinai dejuoja, kad per lėtai dirbama. Prie viso to pasamdoma po kelis taip vad. junior 14-18 metų jaunuolius, kuriems moka [tik vai. Jie dirba visus suaugusių darbus. Laikinai darbams sumažėjus, seni darbininkai oaleidžiami, o junior lieka.Kadangi ‘ beveik ' visose tokiose irnonėse apie 60%dirbančių_- jų yrą naujieji įvairių tautybių ateiviai, kurie dėl nemokėjimo kalbos, specialybės neturėjimo ar laimės stokos yra priversti tokiose sąlygose ir už tokį žemą atlyginimą dirbti. Visuomenė ir darbininkai patys sau daug galėtų padėti jungdamiesi į unijas, pirkdami tik unijos darbininkų' pagamintus gaminius.Tuo pačiu įmonės' būtų priverstos lengviau įsileisti unijas ir daugiau skaitytis sų darbininkų reikalavimais. O kad unijos daug padeda dirbančiųjų būklės pagerinimui, tuo ir abejoti netenka. Kad įmonės unijų bijosi irimasi visokių priemolių nuo .jų apsisaugoti, rodo ąiskiai tokie įvykiai. Mūsų įmonėje, kažkam apskundus, kad organizuojasi unija, visi apskųstieji ir įtariamieji tą patį vakarą buvo atleisti. P. G.

Ayto pramanė
Niujorko miesto susisiekimo 

direktorius ir kiti auto susisie
kimo specialistai pareiškė, kad 
auto pramonės tendencija ga
minti vis didesnes ir galingesnes 
auto mašinas kelia susirūpini
mo. Pastebėtina, kad šiai susi
siekimo specialistų nuomonei 
pritarė ir pačios auto pramonės 
sąjungos patarėjas, šios srities 
žinovas.

Susisiekimo direktorius pa
stebėjo, kad dabartinė tendenci
ja gaminti vis didesnes ir vis 
galingesnes keleivines mašinas 
yra “tiesiog beprotystė”, nes ap
sunkina susisiekimo tvarkymą 
miestuose ir ant kelių ir vis 
daugiau stato į pavojų žmonių 
gyvybes.

Statistika rodo, kad nuo 1939 
metų auto mašinos gaminamos 
žymiai platesnės ir ilgesnės. Tuo 
pačiu metu, kad sudaryti optinę 
iliuziją, jog mašinos dar ilges
nės negu ištikrųjų yra, pramo-
nininkai
nes, o 
tinka.
kad

didina

rnėti motoro Niu

net buvo 5 tvirtina,

vejama
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NAUJOVĖS JAV ŪKYJE
Atrodo, kad visiškai artimu 

,metu JAV ekonominė sistema 
bus pastatyta savotiškam ban
dymui. Kitų metų kovo mėn. 1 
d. įsigalioja įstatymas, kuriuo 
minimąlinis atlyginimas, šiuo 
metu esąs 75^ valandai, pakelia
mas iki $1. Iš pirmo žvilgsnio ne
atrodo, kad tai galėtų turėti ko
kių rimtesenių pasėkų, bet, ži
novų nuomone, reikėtų skaitytis 
su faktu, kad atlyginimo pakėli
mas vis dėlto turėsiąs tam tikros 
įtakos, nors galutinas išvadas 
dar kięk peranksti daryti.

Kaip apskaičiuojama, naujasis 
pakėlimas palies bent 2,5 mil. as
menų, daugumoje gyvenančius 
pietinėse valstybėse. Bet iš da
lies ir likusioje krašto dalyje. 
Yra žinoma, kad tokios pramo
nės šakos, kaip tekstilė, avaly
nė, smulkūs patarnavimai ir 
pan. dar retai kur viršija vieno 
dolerio uždarbį valandai. Tiesa, 
atlyginimai grynai pramoninėse 
srityse, kaip Pittsburgas, Cleve- 
landas, Detroitas, Čikaga, nere
tu atveju nesunkiai viršija ir 
dviejų dolerių ribą, bet ir tose 
vietose yra nemažai dirbančiųjų 
ųetaip augštai apmokamose pra
monės srityse.

Ekspertai sako, kad atlygini
mo minimumas $1 valandai, 
reikš bendroje plotmėje žvel
giant, beveik miliardines sumas 
pinigų, kurių dalis gal ir bus 
skirta taupymui, bet neabejoti
nai dauguma bus mesta į rinką, 
siekiant įsigyti Visą eilę kasdie
ninio gyvenimo reikmenų. Ka
dangi šiuo metu didelio prekių 
perviršiaus nejaučiama, tenka 
bijoti, kad didesnė paklausa tuoj 
bandys pakelti ir gaminių kai
nas. Gi kainoms kylant, aišku, 
nukentės, kaip tik tie, kurie iki 
šiol mažiausiai uždirbo, tad ir 
tas atlyginimo pakėlimas, gali 
labai mažai ką praktiškai jiems 
padėti, nors dėl to jaučiamas ga
na didelis džiaugsmas mažiau 
uždirbančiųjų tarpe. Todėl, kaž
kurie balsai sakytų, jog kur kas

geriau būtų ne kelti atlyginimą, 
bet mažinti asmeninius pajamų 
mokesčius, kurie iki šiol dar tik
rai yra labai augšti ir sunkiai 
pakeliami netąip pasiturintiems 
piliečiams.

Dar kiti, norėtų tvirtinti, kad 
pakėlus minimalini atlyginimą 
ir tuo kažkuriomis dirbančiųjų 
grupėms priartėjus savo uždar
biu prie kitų, pastarieji taipogi 
jausis nuskriausti ir matydami 
mažesnį skirtumą tarp atskirų 
atlyginimų grupių, būtinai sieks 
vėl tą skirtumą padidinti, jaus
tis “privilegijuotais”. Tuomet 
jau lauktina vėl naujos streikų 
bangos, dalinio prašančiųjų lai
mėjimo, bęt tuo pačiu ir jau ne
išvengiamo plataus masto kainų 
.kėlimo, kuris jokiu būdu neis į 
gera visam ekonominiam gyve
nimui ir infliacijos išvengimui. 
Išvadoje ir vėl bus nuskriaustas 
mažasis žmogelis, kuris su savo 
vienu doleriu ir vėl galės jaustis 
ne ką daugiau pajėgiąs, kaip ir 
su buvusiais 75 centais.

Be abejo, šis, kaip ir nemaža 
kitų reiškinių JAV, turi ir fam 
tikro politinio aspekto. Pirmiau
sia — 1956 m. yra rinkiminiai’ 
metai. Todėl ir nereikia stebė
tis, jog abi didžiosios partijos 
iš kailio neriasi, kad tik kuo 
daugiau įtikus masei, kad tik pa
sirodžius galimai geresniais ko
votojais už vidutinioko, kuris 
sudaro ęižikėjų didžiumą, ger
būvį. Nesibijoma kartais ir to
kių pažadų, kurių skelbėjai jau 
iš anksto žino, kad niekados ne
bus galima įgyvendinti, bet po
litikų moralė dėl to nevisada 
džiūsta ar jaudinasi. Svarbu — 
kuo daugiau žadėti, kuo plačiau 
šypsotis, gi pažadų įvykdymas 
— jau kitas klausimas. Vėliau 
teisinamasi aplinkybėmis, stip
ria opozicija ir pan. smulkme
nomis, o vidutiniokas ir toliau 
paliekamas guostis ir ramintis, 
kad per sekamus’ rinkimus, tai 
jau tikrai pažadai bus bandomi

DIDELIO VARGO ŠAUKSMAS
Prieš kiek laiko “TŽ” buvo ra

šyta apie Domijonaičių šeimos 
nelaimę. Ši šeima, atvykusi į 
Kanadą, apsistojo Pembroke, 
Ont., kur įsigijo kuklų namą ir 
pradėjo pirmuosius įsikūrimo 
žingsnius. Taip, kaip ir daugu
mas mūsų. Bet didelei jų nelai
mei suserga Tbc vyras ir išvyks
ta gydytis į Muskoka sanatoriją, 
kurioje išbuvo ketverius metus. 
Iš jos išėjo tik praėjusią vasarą 
ir dar negali dirbti. Prieš metus, 
ta pati nelaimė, ištiko šeimos 
motiną Oną Domijonaitienę, ku
ri nuo 1954 m. lapkričio 4 d. te-

besigydo Hamiltono Mountain 
sanatorijoje.

Du sūneliai — Kęstutis 9 m. ir 
Gediminas 12 m., likę be tėvų 
globos, patenka pradžioj į Child 
.rens Aid namus, o vėliau pas 
vieną geraširdę kanadiečių šei
mą. Graži lietuviška šeima stai
ga gyvenimo audrų išblaškyta. 
Galime tik įsivaizduoti motinos 
širdies skausmą!

Šiuo metu, atrodo, didieji ban
dymo debesys praėję, nes ir mo
tina jau sveika ir yra tikra, kad 
apie gruodžio 1 d. bus namuose, 
Pembroke. Po ilgo' išsikyrimo

DARBAI APIBŪDINA ŽMOGŲ
Dabartinis Toronto burmistras 

Nathan Phillips priešrinkiminė
je kampanijoje pats nurodė, kad 
sprendžiant apie jo tinkamumą 
tam postui geriausia pažiūrėti į 
jo darbus. Jis pats per tuos 11 
burmistravimo mėnesių stengę
sis visus savo .pažadus įvykdyti.

1955 m. sausy jis pažadėjo at
kreipti ypatingo dėmesio į mies
to savivaldybės rajoną. Lapkri
čio 16 d. jis jau paskelbė, kad 
miesto centras yra išvalytas ir 
jo statyba gali būti pradėta.

Tada jis pažadėjo atkreipti dė
mesį į miesto parkus bei poilsio 
vietas. Šiandien jau paruoštas 
miestų parkų planas, Jau atida
rytas Woodbine paplūdymis, jau 
pradėti darbai Cherry Beach, 
Halan’s Point saloje atnaujintos 
vienos gražiausių Kanadoje pa- 
krančio žaidynės.

išpildyti.
Bet, grįžtant prie mūsų temos, 

galima būtų konstatuoti, jog 
nesigilinant į problemos užvin
gius ir neieškant tolimesnių iš
vadų, reikėtų pasidžiaugti, kad 
uždarbio minimumo pakėlimas 
palies ir tam tikrą dalį Ameri
kos lietuvių dirbančių smulkio
sios pramonės srityje.

Al. Gimantas.

Kaip buvo pažadėta, jau atlik
ti tyrimai projektams ryšy su 
St. Lawrence jūrų kelio pasta
tymu.

Buvo pažadėta pasirūpinti 
Miesto Rūmais, kurie patys save 
išlaikytų. Jau yra paskelbti pla
nai pastatyti Miesto Rūmus, ku
rie būtų skirti ne pelnui. Buvo 
konstatuota, kad trūkstant vieš
bučių ir kitokių įstaigų Toronte 
negali rinktis daug didelių su
važiavimų. O dabar jau galima 
pranešti, kadd privatus kapita
las ruošiasi pradėti statyti pagal 
didumą antrą provincijoje vieš
butį.

Buvo pažadėta viešųjų darbų 
programa nedarbui palengvinti. 
O dabar mes jau turime Otavos 
užtikrinimų, kad sekančiais me
tais tam bus skirta daugiau dė
mesio. Iš provincinės valdžios 
mes esame gavę $500.000.

Kaip buvo pažadėta Toronto 
išlaidos metropolinių išlaidų da
ly buvo sumažintos.
, Dėl požeminio buvo pažadė
ta, kad vakaruose ir rytuose gy
venantieji turi turėti tuos pa
čius patogumus, kaip ir šiaurėje 
gyvenantieji. Dabar yra rūpina
masi rytų - vakarų požemine li
nija. Burmistras sako, šito tikslo 
vistiek pasieksiąs. P. B.

vėl visa šeima susitiks, bet... 
skolų pilna, dirbti dar nė vienas 
negali, o gyventi reikia. Čia, pa
sakyčiau, gal ir būtų visoms mū
sų Kanados organizacijoms ge
riausia proga pateisinti savo eg
zistenciją: ar mes orgartizacijose 
dirbame, kad lietuviui ir Lietu
vai reikalui esant padėtumėm, 
ar tik šiaip sau?

Hamiltonas ėmėsi iniciatyvos. 
Liet. Kat. Mot. D-jos skyrius pa
skyrė $50, Šalpos Fondas, tiki
me, Onos Domijonaitienės pra
šymo tikrai neatmes. Tylus, tur
būt mažai kam žinomas hąmilto 
nietis Blauzdys Vytautas paau
kojo $20. Ar reikia didesnio at- 
timo meilės įrodymo — visai 
svetimas žmogus ateina su tokia 
stambia asmenine auka! Mano
me, kad ir kitos Hamiltono org. 
parodys savo krikščionišką pa
reigą.

Betgi čia mes turime ne eili
nę nelaimę, bet retą - didelę, tad 
ir suaukotas vienas kitas tūks
tantis tepajėgs tik aptaisyti pa
čias didžiąsias spragas. Tad bū
tų gražiausias lietuviško solida- 
mo pavyzdys, jei nebūtų nė vie
no liet, sambūrio, kuris liktų pa
syvus. Beabejo, pavieniai auko
tojai irgi mielai kviečiami.

Aukas prašome siųsti betar
piai O. Domijonaitienei, 381 
Willard St., Pembroke, Ont. ar
ba Hamiltono Liet. Kat. Moterų 
D-jos skyriaus valdybos ligonių 
reikalams narei Anelei Mačiu- 
laitienei, 115 Robinson St., tel. 
JA. 2-7983, kuri viską perduos 
Onai Domijonaitienei ir pakvi
tuos spaudoje. Mes tikrai ra
miau ir jaukiau švęsime Kalė
das, jei būsime ir savo artimui 
šį tą gero padarę. Tik neatidėlio
kime} kad vėliau nepamirštu- 
mėm. Sk. St.

Iš “Tiesos” puslapių

Maskva pirtyjei t

Kelionė į Maskvą — 
naujausia komedija 
Kadaise Keturakis buvo para

šęs vykusią komediją — “Ame
rika pirtyje”, kur, kaip prisime
name, ūkininko dukra Agota va
žiavo į Ameriką, o atsidūrė pir
tyje. Sovietų pavergtoje Lietu
voje komunistai dabar kartoja 
tos pačios komedijos mintį, tru
putį pakeisdami jos pavadinimą
— “Maskva pirtyje”...

Kiekvienais metais Maskvoje 
rengiama žemės ūkio paroda, 
kurioje yra ir LTSR paviljonas. 
Pagrindinę vietą čia, aišku, už
ima kukurūzai, lietuviški beko
nai ir propagandiniai šūkiai apie 
karvių melžėjų ir kiaulių šėrėjų 
visuomeninėje gyvulininkystė
je pasiektus laimėjimus. Komu
nistinė Lietuvos valdžia kolcho
zams skiria tam tikrą skaičių ke
lialapių, atseit, nemokamų bi
lietų geležinkeliu į Maskvą ir 
atgal, kad lietuviai kolchozinin- 
kai parodoje galėtų susipažinti 
su sovietinio pobūdžio visuome
nine gyvulininkyste ir visuome
nine kiaulininkyste. Kelialapių 
į kolchozus atsiunčiamas labai 
mažas skaičius, o norinčių va
žiuoti į Maskvą yra daug. Čia 
ir prasideda komedija — “Mas- 
va pirtyje” .. ■?.: . 'į'

Iš miežių alų
' daro... .•
Utenos rajono vykdamąjame 

komitete didelis susirūpinimas
— beliko vienas kelialapis, kurį
reikėtų paskirti kuriam nors iš 
kolchozininkų, bet kolchozinin- 
kų yra daug, o kelialapis tik vie
nas. Vykdomojo komiteto pir
mininkas drg. Fofanovas surado 
palaimintą išeitį: pasiųskime bi
bliotekininkę Kazlauskienę... 
Hm ... Kazlauskienę? — Susi
mąstė komiteto galvos. Į parodą 
reikėtų kolchozininkus siųsti. 
Bibliotekininkams ir biblioteki
ninkėms ten nevieta. Drg. Fofa
novas nenusileido: “O ar jai ant 
kaktos parašyta, kad ne kolūkie- 
tė? Neparašyta. O popierius juk 
viską kenčia...” Apsidžiaugė 
komiteto ponai drg. Fofanoyo iš
mintimi: “Puiki mintis. Tave 
premijuoti verta. Tarp kolūkie
čių pavydo nebus — ne kolūkie
tis važiavo. Moteris džiūsta per 
dienas tarp knygų, tegu prasivė
dina” .... ' . . ’: ■ ■

Kelialapis vienbalsiai buvo | kuri, kaip-tvirtina “Tiesa”, jį ra- 
paskirtas bibliotekininkei 
lauskienei.

Moteris, žinote, lieka motery 
mi. Sayo laimę- ji išsipasakoję 
kaimynėms. Iš kaimynių visą is-, 
tori ją sužinojo spirito varyklos j 
technologas Jonas Jakštys. Se
kantį rytą jis pasibeldė į vykdo
mojo komiteto pirmininko du
ris: “Argi aš jums, pirmininke, 
blogesnis draugas už Kazlaus
kienę. Ją išsiuntei į Maskvą, o 
manęs .-r- ne” ... -

nas kelialapį spirito varyklos 
technologui Jąkščiui — girdi, 
nenusimink — gausime tų kelia
lapių daugiau.

Išleisdamas Joną Jakštį į Mas
kvą, pirmininkas Bagdonas susi
rūpino: “Tu įpiežį nuo motieju
ko skiri? Žinok, iš parodos grį
žus, gali tekti šiokią tokią ata
skaitą duoti, patyrimu pasida
linti”..,

Jakštys nenusiminė: “Hm... 
Kaip čia tau pasakius... Motie
jukai, tai irlieka motiejukais. O 
ant miežių tu manęs neapgausi. 
Iš jų juk alų daro, ar ne?”... 
Ir taip spirito varyklos techno
logas Jonas Jakštys išbildėjo į 
Maskvą, o kolchozininkams 
Maskva liko tik pirtyje-...

Dovanos iš Maskvos
Be abejo, į žemės ūkio parodą 

Maskvoje patenka ir vienas ki
tas kolchozininkas. Šie nelaimin
gieji savo kolchozams paprastai 
parveža tą pačią dovaną: “Pri
taikydami visasąjunginės žemės 
ūkio parodos dalyvių patyrimą, 
kovokime už pirmalaikį TSKP 
CK sausio Plenumo nutarime iš
keltų uždavinių įvykdymą” . . . 
Vadinasi, dar daugiau nerkimės 
iš kailio dirbdami okupantui. 
Kiti kolchozų atstovai Maskvos 
parodoje sutaria socialistines 
lenktynes su sovietiniais kolcho
zais. Lenktynės taipgi grindžia
mos TSKP CK sausio plenumo 
nutartų uždavinių greitesniu 
įvykdymu...

Ir kurortai pirtyje...
Susirgo Vilniaus kailių siuvi

mo fabriko Nr. 1 darbininkas 
drg. Stapler. Iš ligoninės grįžo 
pabalęs. Pradėjo žmogus apie 
poilsį kurorte galvoti. Įteikė ko
miteto pirmininkui prašymą. 
Buvo gautas kelialapis į Eisen- 
tuki kurortą. Kaip tyčia tas varg 
šelis Stapler susikirto su komi
teto atstove drauge Šumską, o 
drg. Šumską karšta kaip žarija: 
“Skirti kelialapį bet kam, tik ne 
Stapler!”... Čia skirstytojai vėl 
puolė į iš anksto nepramatytą 
bėdą — reikalaujančių sanatori
nio gydymo buvo ir daugiau. 
Kuriam gi dabar kelialapį pa
skirti? Drg. Šumską pasielgė 
kaip karalius Saliamonas: pa
skirsiu kelialapį komiteto kasi
ninkei Pinčif ... Kelialapis bu
vo paskirtas kasininkei Pinčif.

Kanados Namai Niujorke
(CSc.) Sekančiais metais dar

bininkų minia su ardančiomis 
mašinomis prie Fifth Avenue 
Niujorke — vidurmiesty, kuris 
vadinasi Manhattan — pradės 
valyti sklypą, kur bus pastatyti 
25 augštų Kanados Namai. Tiki
masi, kad pastatas bus baigtas 
1957 m. sausio mėn.

Kanados gen. konsulas Niu
jorke Ray Lawson vertina Ka
nados Namus kaipo prestižo pa
statą, kuriuo kiekvienas kana
dietis galės didžiuotis. Iniciaty
vą šiam visam reikalui parodė 
Mr. Lawson.

Dangoraižy Fifth Avenue ir 
54 Street kampe tilps Kanados 
konsulatas, Kan. Turistų Biuras, 
CNR, Trans - Canada Oro b-vės, 
National Film Board įstaigos, 
Royal Bank of Canada skyrius 
ir kitos kanadiškos įstaigos.

• Kanados Namai, kanadiečių 
sugalvoti, beveik vienų kanadie
čių lėšomis ir bus pastatyti. Ir 
jų rėmėjai tikisi, kad jie ir pri
klausys Kanados žmonėms.
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UŽ VISŲ
TORONTO PILIEČIŲ

LYGIĄ REPREZENTACIJĄ

perrinkite
S

“...mes sukūrėme įvairių tikybų ir įvairių 
kultūrų, žmonių sugyvenimą”.

O

A

Garney
15 BARTON AVE.

h. 
g

Savo programinėje kalboje 

burmistras Phillips sakė:

:ŠįW::

BURMISTRU PHILLIPS
ŠTAI KAIP PHILLIPS IŠLAIKO SAVO ŽODĮ

Prieš rinkimus jis pažadėjo rūpintis įrengti naują 
miesto rotušės aikštę.

“Vieta aikštei jau nuvalyta ir statybą 
galima pradėti.

Visam Toronto miestui įrengti kultūrinį centrą ir audi
toriją, be to, naują viešbutį.

“Phillips iniciatyva pelno nesiekianti 
bendrovė pastatys auditoriją, o Lord 
Simcoe viešbutis bus vienas didžiau
sių viešbučių Kanadoje.

sutvarkyti parkus ir paplūdymius
“Woodbine pąplūdymiai atidaryti, — 
pradėti Cherry Beach tvarkymo dar
bai, — dideli pertvarkymai atlikti 
Hanlan’s Point Toronto saloje”.

viešųjų darbų programa, kad sumažinus nedarbą mieste

“Daugiau statybų Regent Parke — 
Phillips efektyviai vadovavo delega
cijoms į provincinį ir federalinį par
lamentus.

sumažinti Toronto Metro mokesčius
“papildomai jis pasiūlė Metro valdy
bai perimti.Centrinės salos ir zoologi
jos sodo valdymą.

atvirų durų politiką piliečių rikaluose
“niekuomet Toronto istorijoje bur
mistro įstaigos ir miesto valdybos du
rys nebuvo taip atviros visiems pilie
čiams.

TOKIU BŪDU ŠIAIS — SAVO PIRMAISIAIS VAL
DYMO METAIS JIS SĄŽININGAI ĮVYKDĖ VISUS 
SAVO PASIŽADĖJIMUS.

GRUODŽIO 5-tą BŪTINAI BALSUOKITE UŽ BURMISTRĄ PHILLIPS

One Good Term Deserves Another

mtiądsiai pardavė, nes j blanką "' - • 
net jos vardas nebuvo įrašytas... ' - - 

I Taip šiandien atrodo komu- 
niistų peršamas socialinis teisin- 
,gumas sovietų pavergtoje Lietu- 
i voje. Pagal įstatymų raidę kol- 
chozininkai ir darbininkai turė
tų keliauti į Maskvos rengiamą 
žemės ūkio parodą ir į poilsiui 

į skirtus kurortus, bet praktikoje 
į ir Maskva ir kurortai jiems, 
kaip Keturakio komedijoje, yra 

įtik pirtyje...
Pažadėjo pirmininkas Bagdo-J Vyt. Kastytis.

POŽENEVINĖS MINTYS
Po “didžiųjų“ konferencijos 

neilgai teko laukti “vidutinio
kų” susirenkant. Po šiųjų, gali
mas daiktas, vakariečiai dasi- 
protės ir nebesileis save ant juo
ko statyti. Juk sunku ir besu- 
skaityti kiek tų konferencijų bu
vo, tačiau ar galima buvo bent 
menkiausio susitarimo sulaukti?

Taigi^T šios pastarosios kon
ferencijos rezultatai buvo lygiai 
tokie kaip anam anekdote apie 
čigoną. Esą čigonas, iš pamiškė
je buvusio “taboro” ankstyvą ry
tą leidęsis kelionėn — į aplinki
nius kaimus uždarbiauti. Deja, 
pakeliui sulūžęs jo vežimas ir jis 
buvęs priverstas grįžti atgal. Su
tikęs jį, begrįžtantį, vienas pi
lietis klausia:

— Kaip einasi, čigonėli?
— Et, viskas einasi pagal pla

ną, — atsako čigonas.
— Kaip tai “pagal planą”? — 

nustemba žmogelis.
— Nagi, iš ryto išvažiuodamas 

taip ir galvojau, kad vežimas su
lūš. Matai, ar nesulūžo? — aiš
kina čigonas.

Visiškai panašiai ir su Žene
va. Kas ne kas, bet jau ameri
kietiškasis Dulles tikrai žinojo, 
jog nebus galima pasiekti su 
raudonaisiais jokio susitarimo.

Taip ir pavyko “pagal čigonišką 
planą”...

Vokietijos sujungti nepavy
ko, kaip nepavyko pasiekti su
sitarimo ir kitais punktais. Pa
sak Molotovo, Vokietijai su
jungti, esą, laikas dar nėra pri
brendęs... Neabejojame, Ryti
nė Vokietija dar nėra galutinai 
parblokšta komunistinių bacilų 
Taigi, reikia laiko...

Ženevoje ■ Molotovas teigė, 
jog Rytinė Vokietija nūdien 
esanti’ laisvės ir progreso kraš
tas. Tenai, esą, gyvena laisviau
si ir laimingiausi žmonės. Mo
lotovas tik nepaaiškino, kodėl 
iš to Rytinės Vokietijos “rojaus” 
kasdien dešimtim ir šimtais pa
bėgėlių plaukia į Vakarinę Vo
kietiją ...

Tačiau, manote, kad visiems 
reikalingas šitoks paaiškinimas? 
Kiti ir be to raudonųjų žodžiais 
tiki. Pažiūrėkime, kokios “geros 
nuomonės” apie raudonųjų tiks
lus ir siekius britiškasis Macmil- 
lanas. Bemėgindamas seilėmis 
klijuoti sudužusio konferencijos 
puodo šukes, jis, tarp kita ko, ši
taip pasakęs: “Esu tikras, jog 
mūsų ir jų (sovietų Pr. Al.) 
tikslai ir siekiai yra tie patys, 
tik norimi naudoti metodai

NATURAL GAS

pilna tarnyba.
— metinis krosnies išvalymas.
— metinis burnerio išvalymas.
— patikrinimas ir sureguliavimas.
— Fiberglas oro valytojo pakeitimas.

IR VELTUI 24 VALANDAS BUDINTI TARNYBA. 
GAZO ŠILDYMAS — MŪSŲ SPECIALYBĖ.

Autorizuotas pardavėjas. Kainų nustatymas veltui.

Co
TORONTO

tiems tikslams siekti — kitoniš
ki” ...;

Arba, kaip glostančiai išsireiš- 
kia apie sovietus Kanados vy
riausybės galva L. St. Laurent, 
grįžus užs. reik, ministeriui iš 
kelionės į Sovietų Rusiją ir Azi
jos kraštus, jis šitaip yra viešai 
pabrėžęs: “Mr. Pearsono kelionė 
buvo labai įdomi jam pačiam ir 
labai naudinga mums ir visam 
laisvajam pasauliui, nes ji pa
dėjo sustiprinti nuovoką, kad 
reikalai ir siekimai yra veik tie 
patys”.

W. B. Smith į tokį ministerio 
pirmininko lengvą galvojimą 
dienraštyje “The Globe and 
Mail” šitaip replikavo: “Sovie
tai siekia užvaldyti pasaulį. Mes 
tikrai neturime tokių siekimų. 
Mums visuomet buvo duodama 
suprasti, kad mūsų karinės pa
jėgos skirtos tik apsigynimui”.

Anokio pobūdžio politikų gal
voseną dar daugiau buvo pa
kreipusi komunistų naudai va
dinamoji “Ženevos dvasia”. Lai
mei, kaip juokdariai teigia, tas 
“ženevinis spiritas” nūdien iš 
didžiųjų galvų esąs perpiltas į... . 
bonkas. Bonkose būdamas jis 
niekam galvų nebesuka. Gal gi 
“išsipagirios” ir Vakarų “didie
ji” nuo to ženevinio gėrimo...

Pr. Alšėnas.

PALEIDO VYSKUPĄ
Vengrijos radijas paskelbė, 

kad suspenduota 15 m. kalėjimo 
bausmė katalikų arkivyskupui 
J. Groesz ir apgyvendinęs kaž
kokiame bažnyt. name. Taip pat 
pažadėta paleisti iš kalėjimo ke- 
turius kunigus. Esą tai padary
ta Vengrijos kat. vyskupų kon
ferencijos pirmininkui vysk. dr. 
G. Czapek prašant. Nuteistasis 
arkivyskupas J. Groesz po kar
dinolo Mindszenty įkalinimo 
1948 m. buvo svarbiausias as
muo hierarchijoj. Jis buvo ap
kaltintas kėsinęsis “nuversti ko
munistinę vyriausybę”.

L
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MIRĖ ANDRIUS 
DOMAŠEVIČIUS

A. Domačevičius, žinomo ka
daise socialdemokrato veikėjo, 
vėliau komunistuojančio Pane
vėžio gydytojo sūnus, mirė spa
lio 16 d. Jis buvo gimęs 1908 m. 
rugpiūčio 28 d., baigė Panevė
žio gimnaziją, studijavo Vytau
to Didžiojo ir Vilniaus univer
sitetuose, pirmosios bolševikų 
okupacijos metu buvo Vilniaus 
apygardos teisėjas ir valstybinių 
įstaigų profsąjungų pirminin
kas. 1^44-46 m. buvęs Vilniaus 
miesto vykd. kom. pirmininko 
pavaduotojas, o vėliau dirbęs 
kaip advokatas, nuo 1950 m. bu
vęs advokatų kolegijos prezidiu
mo pirmininkas.

Inž. J. Rėklaitis, vos 1952 m. 
bąigęs Kauno Politechnikos in
stitutą, patobulinęs Akmenėje 

. kalkių deginimo krosnis. “Sov. 
Litva” rašo, kad jo patobulin
tos krosnys paplitę ūž Lietuvos 
ribų, o į Akmenę su jomis susi
pažinti pradėję vyk-i specialis
tai iš Maskvos, Leningrado ir 
Rygos. Krosnys pasirodę tiek 
pranašesnės už ruso inž. Golub- 
kovo sukonstruotas krosnis, kad 
buvus sustabdyta jų statyba vi
soje Sov. Sąjungoje ir pareika
lauta jų konstrukciją patobulin
ti inž. Rėklaičio naujovėmis. 
Pirmųjų patobulinimų padrąsin
tas, inž. Rėklaitis sukonstruavęs 
savo tipo krosnį. Pirmoji tokia 
krosnis buvo pastatyta ir paleis
tą į darbą 1955 metų išvakarėse. 
Sausio 3 d. buvo gauta pirmoji 
pridukcija— 23 tonos kalkių. 
Krosnies pajėgumas vis didėjęs 
ir galop pasiekęs 42 tonas per 
parą. Apie tą patobulinimą pra
dėjo rašyti ir rusų spauda — o 
irž. Rėklaičiui pradėjo siųsti 
laiškus iš įvairių Sov. Sąjungos 
vietovių, prašydami paaiškinti 
konstrukcijos pakeitimą ir pa
sidalyti savo patirtimi. “SL” ra
šo, kad veikiai pagal inž. Rėklai- 
čia braižinius bus statomos kros
nys ne tik Akmenėje, bet ir 
įvairiose Sov. Sąjungos kalki-

,/.j nėse. . • L'.' ’ ■
Fizikos Technikes Instituto 

Kauno skyriaus moksliniai ben
dradarbiai, vadovaujami techni
kos mokslo kand. Klementavi- 
čiaus, “pagamino naują medžia
gą sienų blokaips”. Šie-koltai 
nuo paprasto betono skiriasi

pat užpildyti pastatų tarpinėms 
sienoms.

Vilniaus radijas pasigyrė, kad 
šiemet daugiau waip 300 milijo
nų rublių turi būti išleista “res
publikos kapitalinei statybai”. 
Dabar respublikos miestams esą 
projektuojami 4 augštų gyvena
mieji namai. Tokiais namais nu
matomos užstatyti ištisos darbi
ninkų gyvenvietės bei kvartalai 
miestuose. “Kolūkiniam kaimui” 
rengiami 5 tipinių gyv. namų 
projektai. Iki gegužės pirmosios 
turėjo būti baigti pirmųjų ketu
rių tokių namų kolūkiečiams 
projektai. Paskiau bus baigti 
projektuoti penkiaaugštis 34 bu
tų gyvenamasis namas. Ruošia
mi blokinių namų tipai Kauno 
ir Klaipėdoms statyboms.

Kaimo vietovėse pernai buvę 
perduota 900 gyv. namų kolūkie 
čiams ir 780 gyvulininkystės pa
statų. Šiemet “statybininkai turi 
atiduoti eksploatavimui dešim
tis naujų pramonės objektų, 8 
MTS dirbtuves, 4 vid. mokyklas, 
5 kaimo hidroelektrines, 38.000 
kvadratinių metrų gyvenamojo 
ploto, 1.000 gyvenamų namų 
kolūkiečiams, šimtus gyvulinin
kystės fermų ir įrenginių silo
sui ...”

“Tiesa” nusiskundė, kad labai 
bloga su gyvulių žiemojimu. 
Blogai paruoštos gyvulininkys
tės patalpos eilėje ja jonų kol
ūkių. “Tiesa” rašo, kad “didelė 
kaltė už gyvulininkystės patal
pų statybos sužlugdymą tenka 
Miestų ir Kaimų Statybos mi
nisterijai. Šios ministerijos sta
tybininkai turėjo pastatyti kol
ūkiuose 26.000 vietų tipinių pa
statų. Ateina-jau žiema, o eks
ploatavimui atiduota tik apie 
3.000 vietų pastatai. Labai blo
gai vykdo gyvulininkystės pa
statų statybas Kauno statybos 
trestas Nr. 2. Jo statybininkai 
per spalio mėn. neatidavė eks
ploatavimui nė vieno pastato”.

Šaldytuvai Aleksoto kalne ša
lia aerodromo įklimpo. Pradėjus 
juos statyti, buvo giriamasi, kad 
šaldytuvai bus aprūpinti “prie
šakine sovietų technika”, ir tik 
dėl to jie galės ledo pateikti tiek, 
kad jo užteks ne tik vietos rei
kalams. bet dar bus ko išvežti ir 
j£įibrbliškas respublikas”. Ta
čiau jau penkeri metai,'d nei šal
dytuvų, nei ledų. Jei ne Fomen-

' Visuotinis susirinkimas. KLB 
Hamiltono apylinkės valdyba 
šaukia visuotinį susirinkimą 
gruodžio 4 d. 5 vai. pp. (ne gruo
džio 3 d., kaip kad buvo paskelb
ta pereitame nujneryje), para
pijos salėje, 58 Dundurn St. N., 
šia dienotvarke:

1. Susirinkimo atidarymas,
2. Susirinkimo pirmininko ir 

sekretoriaus rinkimai,
3. Praeito susirinkimo proto

kolo skaitymas,
4. Valdybos pranešimas,
5. TFondo pranešimas,
6. Šalp. Fondo Komiteto pra

nešimas, ' •
7. Vasario 16 gimn. remti ko

misijos pranešimas,
8. Lietuvių Namų Hamiltone 

įsigijimo laikinosios valdybos 
pranešimas,

9. Revizijos komisijos prane- 
širhas,

10. Balsavimo komisijos suda
rymas,

11. Valdybos ir revizijos komi
sijos rinkimai,

12. Klausimai ir sumanymai,
13. Susirinkimo uždarymas.
Nustatytu laiku kvorumui ne

susirinkus, susirinkimas įvyksta 
vieną valandą vėliau, nežiūrint 
dalyvaujančių skaičiaus bus tei
sėtas. Kviečiame visus Hamilto
no ir apylinkės lietuvius šiame 
susirinkime dalyvauti.

Ta pačia proga prieš susirin
kimą (5 vai. pp.) iš Amerikos 
atvykęs VLIKo VT pirm. dr. P. 
Karvelis, padarys trumpą pra
nešimą aktualiais, klausimais.

KLB Hamiltono apyl. v-ba.
Šatrijos Raganos-Marijos Peč- 

kauskaitės 25 m. mirties sukak
ties minėjimas ruošiamas Ha
miltono at-kų gruodžio 11 d. 5 
vai. pp. parapijos salėje. Paskai
tą skaitys mokyt. J. Domeika iš 
Brandfordo ir meninė dalis. Ma
loniai kviečiame visus dalyvau
ti šiame

tuo, kad jų gamybai nenaudoje-įdytuvų, nei ledų. Jei ne romen- 
mas smėlis. Šios medžiagos blp- kos ledų punktas Aleksoto pa- 
ko gamyba fabrikiniu būdu- kalnėj e, tai ir vagonų ledainės 
esanti mažiau sudėtinga ir žy- būtų be.lędo .
miai piresnė, be to, tokie blokai 
įgalina “pilnai mechanizuoti sie
nų mūrymą”. Stambapūrio be
tono atsparumas esąs visiškai 
pakankamas 4 augštų pastatų 
sienoms, augštesnių pastatų vir
šutiniams augštams mūryti, taip

Garantuoti siunti
niai i Sovietų Rusiia
ir užimtus kraštus

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

Atvykite asmeniškai j mūsų san
dėli or prašykite mūsų kainoraščio 
paštu.

Būsite patenkinti mūsų tarnyba 
100%. '

YANA FABRICS
698 QUEEN ST. W., TORONTO 

Telefonos EM. 8-9527.

Vienintelė firma, siunčianti siuntinius 
iŠ Kanados. Didžiausios prekių pasi

rinkimas.

c š Prcf. J. Kriščiūnas, “visasą
junginės V. J. Lenino vardo že
mės ūkio mokslų akademijos tik 
rasis narys”, buvęs Dotnuvos ž. 
ū. Akademijos rektorius dabar 
yra Kauno rajono Mičiurino 
vardo kolūkio pirmininkas. Taip 
jis vadinamas “Tiesos” praneši
me apie spalio 25 skaitytą pa
skaitą Mičiurino minėjime.

Pradedą Kauno hidroelektri
nės statybą. Spalio 27 d. “Tiesa” 
išspausdino Sovietinės Eltos ži
nią apie Kauno hidroelektrinės 
statybą. Tyrimai buvę vykdomi 
nuo 1951 m. Juos vykdę TSRS 
elektrinių ministerijos “visasą
junginio instituto “Gidroener- 
goprojekt” Maskvos skyriaus 
vakarų ekspedicija”. Statybai 
jau šiemet (!) būsią išleista keli 
milijonai rublių. Pranešime kal
bama apie būsimą užtvanką, Ne
muno dešinio kranto žemės už
tvanką, šliužus laivams pra
plauti, bet kurioje vietoje ta jė
gainė projektuojama, nesakoma.

Vanduo būsiąs pakeltas 20 
metrų, o vandens rezervuaras 
būsiąs 100 kv. kilometrų plote. 
Be šios jėgainės ant Nemuno dar 
esą numatoma pastatyti kitas 
keturias Lietuvos teritorijoje ir 
tris Gudijos teritorijoje.

Vilniaus Pylimo gatvė dabar 
vadinama Komjaunimo gatvė.

minėjime.
At-kų kuopos v-ba.

Saleziečių gimnazijos 
Susipažinę su Vasario 

16 gimnazijos rėmėjais, pasi
džiaukime turį savo kolonijoje 
didoką skaičių. tautiečių, re
miančių antrąjį lietuvišką reli
ginį židinį — Saleziečių gimna
ziją, Italijoje, turinčią šiuo me
tu per 60 lietuvių mokinių.

Šio kovos fronto avangarde 
patvariai žygiuoja-mūsų• kilnia- 
širdės moterys. Katalikių Mote
rų D-jos rėmuose jos pirmosios 
suorganizavo Hamiltone rėmėjų 
būrelį 1952 m. rugsėjo 1 d. Šiam 
būreliui- pirmoji vadovavo Al
bina Grajauskaitė - Lietuvni- 
kienė. Po metų tą darbą perėmė 
Gražina Kažemėkienė, o nuo 
1954 m. sausio 1 d. — Marija Tu- 
maitienė. Ši pastaroji nuo š.m. 
rugsėjo 1 d. tas pareigas perda
vė Teresėlei Povilauskienei, ku
ri maloniai sutiko šį kilnų arti
mo, meilės darbą tęsti. Tad nuo 
rugsėjo 1 d. Katalikių M. D-jos 
rėmėjų būrelio narės prašomos 
visais reikalais kreiptis pas T. 
Povilauskiene, 233 Holton St. S., 
tel. LI. 9-3953. -

Būrelis, kuris dabar įžengė į 
ketvirtuosius metus, yra pats 
pirmasis Hamiltone. Į kat. mo
terų pramintą taką pasuko daug 
gerų hamiltoniečiu, ir dabar čia 
turime net 9 abiejų gimnazijų 
rėmėjų būrelius.

Asmeninė šio būrelib sudėtis 
metai iš metų keitėsi, ir nuo rug
sėjo 1 d. jį matome šioje sudė
tyje (skaičiai prie pavardės ro
do, kiek paaukojo praėjusiais 
metais):.

Onutė Čėliauskienė 11, Jani
na Pilkauskienė 12, Gražina Ka
žemėkienė 12, Stasė Prapuole- 
nytė ‘ 12, Antanina Grajauskai
tė 12, Albina Grajauskaitė - Lie-

Liet 
rėmėjai.

tuvnikienė 12, Aldona Kažemė
kienė 12, Teresėlė Poviliauskie- 
nė 12, Marytė Kęžinaitytė 12, 
Onutė Stonktivienė 12, Marija 
Tumaitienė 12, Eleonora Kybar
tienė 12, Elza Rakauskienė 10, 
Kotryna Meškauskienė 10, Ge
nutė Kylienė 8, Mikalonienė 9, 
Marija Leparskienė 3, Petrutė 
Vytienė 3. Visos jos yra pasiža
dėjusios nuo rugsėjo 1 d. auko
ti po $1 mėnesiui, kas sudaro 
$18. Iki pilno būrelio trūksta $2. 
Būtų labai didelis palengvini
mas ir moralinė padėka, jei į šį 
būrelį įsijungtų dar 2 hamilto- 
nietės. Malonėkite skambinti 
būrelio vadovei T. Povilauskie
nei, tel. LI. 9-3953.

Paskutiniųjų metų bėgyje iš 
būrelio išstojo: EI v. Kronienė 6, 
Lidija Valevičienė 6, Genutė 
Breichmanienė 12, perėjusios į 
Vasario 16 gimn. rėmėjas, Biru
tė Stonkuvienė 4, Veronika Sta
naitienė 6, Trumpickienė 6, La
pinskienė 1.

• Liet. Saleziečių vardu Vasa
rio 16 gimn. Remti Komisija Ha
miltone labai nuoširdų visoms 
rėmėjoms ačiū!

Vaizdų albumas “Lietuva” su 
angliškais parašais, tik ką išėjęs 
iš spaudos, jau gautas platinti. 
Kaina $6. Skambinkite St. Bak
šiui, JA. 9-4662. Sk. St.

Naujų Metų sutikimas. KLB 
Hamiltono apyl. v-ba ruošia šių 
metų paskutinį parengimą — 
Naujųv Metų sutikimą Royal 
Connaught Hotel, Normandie 
salėje.

Hamiltono apyl. v-ba kviečia 
Hamiltono ir tolimesnių bei ar
timesnių vietovių tautiečius da
lyvauti bendrame Naujų Metų 
sutikime.

Kadangi vietų skaičius ribo
tas, todėl prašome staliukus už
sisakyti iš anksto raštu arba te
lefonu pas valdybos narius: Ka
zį Mikšį, 18 Barton St. West, tel. 
JA. 9-8593 arba pas Praną Sa- 
kala, 62 Knyvet Avė., tel. JA. 

7-6146. .
Apyl. v-bos narys Pranas Sa

kalas-pakeitė adresą. Hamiltono 
apylinkės visoms organizaci
joms parengimų reikalais kreip
tis nauju adresu: Pranas Saka
las, 62 Knyvet Ave., Hamilton, 
Ont. Tel. JA. 7-6146.

Hamiltono apyl. v-ba.
Ona Damijonaitienė, 409 Craig 

St., Pembroke, Ont„ dėkoja už 
suteiktą jai pinįgįnę paramą, ap
leidžiant Hamiltono sanatoriją, 
sekantiems: '

Hamiltono LKMoterų D-jai už 
gauta $50: Vytautui Blauzdžiui 
už $20 ir Hamiltono Šalpos Fon
dui už $50.

O. Damijonaitienė išbuvo sa
natorijoje virš metų. Jos vyras 
išeina iš Muskokos Cravenhurst 
sanatorijos, praleidęs ten 4 me
tus. Jų du vaikai, gyvenę pas ka
nadiečius, taip pat grįžta namo.

Solidarumo mokesti už 1955 m. 
sumokėjo ^šie asmenys:

J. Adomauskos, O. Adomauskienė, V. 
Antanaitis, S. Aleksos, P. Breichmonas,
K. Bungorda, J. Bulionis, V. Bobeckos, 
A. Bugoiliškis, S. Baipšys, J. Celkus, V. 
Cėsna, O. čėsnienė, K. čeliauskas, O. 
Čeliauskienė, B. Daug i lis, J. Eidukevi
čius, J. Eidukaitis, J. Inkratas, A.' Jan
kūnas, M. Jonikas, J. Jūroitis, A. Joni
kas, Al. Jonikas, A. Federavičius, A, 
Garpūnas, A. Grajauskas, Ant. Grajaus- 
kaitė, L. Gutauskas, S. Gudinskos, V. 
Grikietis, K. Gudinskos, S. Gudinovičiū- 
tė, V. Kėžinoitis, J. Kėžinaitis, P. Karec- 
kos, J. Kažemėkąs, J. Kažemėkienė, 
V. Kybartas. E. Kybartienė, J. Karaliū
nas, F. Krivinskos, S. Kačinskas, A. 
Kaušpėdas, P. Leilionis, A. Lietuvnin
kas, P. Lobuckas, V. Laniauskas, V. Liš- 
kauskas, V Levinskas, J. Martinkus, V. 
Miškinis, V. Mikalionis, J. Mačiulaitis, 
G. Martišius, P. Malqkauskas, I. Navic
kas, A. Obcarskas, A. Paukštys, V. Pil
kauskas, J. Pilkauskienė, V. Parkaus- 
kas, P. Pleinys, A. Paulauskas, S. 'Pra- 
puolenytė, K. Rusinavičienė, J. Ryckis, 
J. Raguckas, A. Repčys, J. Ramanaus
kas, E. Simansonas, A. Stasevičius, G. 
Skripkutė, L. Skripkutė, V. Sakavičius, 
A. Steigvilas, V. Svitas, J. Svitos, J. Sta
naitis, A. Skripkutė, A. Sčiukas, O. Ščiu- 
kienė, J. Trečiokas, M. Uikienė, L. Ur
monaitė, N. Zabulionis, V. Zauka, K. 
Žukauskas, J. Žukauskas, J. Zurlys.

Kurie dar nesumokėję solidarumo mo
kesčio, tuos prašome sumokėti pas val
dybos įgaliotus rinkėjus arbo pas apyl. 
iždininkę J. Pleinį kiekvieną sekmadienį 
prieš pamaldas ar po pamaldų spaudos 
kioske.

Maloniai prašome nė vienam neatsi
sakyti nuo šio vienkartinio 2-jų dolerių 
metinio mokesčio, kurį sumokėdami at
liksite lietuviško solidarumo pareigą ir 
tuo pačiu poremsite mūsų visų tautinį 
bei kultūrinį darbą.

. KLB Hamilton apyl. v-ba.

Pa dėk a
Praėjus Kariuomenės šventės minėj i- 

jimUi reiškiame gilią padėką: atvyku
siam iš Cleveland© pulk. K. Žukui už 
įdomią paskaitą, soE A. Paulioniui, J. 
Konevaitei ir Antanaičiui už programos 
išpildymą, Pr. Lesevičiui už solisto par
vežimą iš St. Catharines ir atgal. Ypa
tinga padėka tenka ponams J. Gied- 
raičiams už paskaitininko priėmimą bei 
globojimą jam Hamiltone esant ir taip 
pot už suruoštos vaišes programos daly
viams bei svečiams. Taip pat dėkoja
me visiems atsilankiusiems už aukos, 
kurių buvo surinkta $59,65.

Kartu atsiprašome programos daly
vius ir visuomenę dėl nesitikėto nuola
tinio svetimtaučių ėjimo į salę> kas su
darė triukšmą minėjimo metu. Tuo pa
čiu atsiprašo St. Michael salės savinin
kai visų atsilankiusių į minėjimą dėl įvy
kusio nesusipratimo salės išnuomavimo 
reikalu. ~

' KLB Hamiltono apyl. v-ba.

ST. CATHARINES, Ont
Mirė Gečiauskienė. Prieš die-; talpose, atrodo, visam laikui ir 

ną dar buvo koncerte, o dieną j nemokamai. §itas pasisekimas 
vėliau — karste. Mirė staiga yra didžiausias mūsų bendruo- 
prie nąmų ruošos. Tuo būdu St. menės laimėjimas ir tegu būna 
Catharines lietuvių bendruome- garbė visiems, nes tik visų pa-
nė nustojopavyzdingos, taurios 
ir širdingos narės. A.a. Gečiaus
kienė buvo sena emigrantė, il
gus metus išgyvenusi .Kanado
je ir nenustojusi nei vieno gra
mo taurios lietuvės charakterio. 
Didžio skausmo valandoje visa 
bendruomenė reiškia velionės 
vyrui ir vaikams širdingiausią 
užuojautą. Tuo būdu antras 
liūdnas kapas paženklins lietu
vių kelią šiame tžemės kampely.

Niagaros pusiasalio švietimo 
centras. Šiuo garbingu vardu da
bar vadinsis St. Catharines lie
tuvių šeštadieninė mokykla. 
Mokykla staiga išaugo ir išsi
plėtė. Niagaros bei Wellando 
bendruomenių tėvai nutarė savo 
vaikus siųsti- St. Catharinėn. 
Tuo būdu mokinių skaičius jau 
siekia virš 50. Aišku, gražesnės 
ir garbingesnės dovanos St. Ca
tharines lietuvių bendruomenei 
nebegali būti. Prie to prisideda 
dar tai, kad gautos dvi puikios 
klasės St. Joseph mokyklos pa

stangomis, bendru susipratimu, 
pradėtas mažas darbelis — men
ka šeštadieninė mokyklėlė prieš 
kelius metus — dabarJstai atsi
stojo ant tvirtų kojų mūsų visų 
tėvynės Lietuvos naudai.

Gražiai praėjo kariuomenės 
šventė. Iš viso šita šventė pa
reikalavo visko — ir darbo ir 
sumanumo ir svarbiausia — 
drąsos. Tas viskas buvo parody-

Perkant ar parduodant namus

Lietuviai pasaulyje

NIEKAS NEGINČIJA, KAD

ANGLYS YRA PIGIAUSIAS KURAS
Antrocitę, briketus, pokahontq, kokse?, 
stokerio ir blowerio anglis bei malkas 
užsakykite per

Vytautą ir Sigitą AUŠROTUS,
telefonu: LL. 0527.

Skubus pristatymas.
Tik užsakymus šeštadieniui prašome duoti keletą dienų anksčiau.

Anglių kokybė pilnai garantuojama

kreipkitės į mūsų atstovą

DOMINION 
COAL & WOOD

LIMITED 

4 SANDELIAI TORONTE

Zigmai Didzbali
1294 KING ST. E., HAMILTON 

Telefonas LI. 9-3558

JA VALSTYBES
Naujas lietuviškas židinys

• prie Čikagos
Lietuviai saleziečiai, kaip te

ko iš jų pačių, patirti, įsigijo la
bai gražią vietovę, apie 40 akrų 
žemės su keletą pastatu prie Ce
dar Lake, į pietus nuo Horn- 
mond, Indijanoje, apie 35 mylios 
nuo Čikagos, kur. jie mano jau 
ateinančiai vasarai pastatyti lie
tuvių jaunuomenei vasaros 
atostogavimui bent keturis pa
status, vėliau savaitgalio reko
lekcijų namus jaunimui ir vy
rams, augštesniąją mokyklą, 
pensionatą ir Šiluvos koplyčią 
— Lietuvos stebuklingos vietos 
paminklą.

Daromi žygiai atkviesti lietu
vių kunigų saleziečių iš kitų 
kraštų. K. A. Sabas.

LRKSA—Lietuvių Rymo Ka
talikų Susivienijimas Ameriko
je — sekančiais metais iškilmin
gai minės savo gyvenimo 70 me
tų, sukaktį. Ta proga bus išspaus 
dinta organizacijos istorija. Šiuo, 
metu vykdomas naujų narių 
telkimo vajus. Premijom yra 
paskirtos stipendijos mokslus ei
ti — kuopa surinkusi bent 10 
naujų narių arba atskiras asmuo 
prirašęs bent 25 naujus narius, 
laimi $200 stipendiją kuriam! 
moksleiviui.

Dr. Kazys Šidlauskas baigė j — — j •. a
teisės mokslus ir gavo advoka- i vienas iš aktyviausių ir pozity- 
to teises Illinois valstijoje. ; viausių lietuviškų organizacijų.

Kazį .Barauską, prof. M. Bir-; Ne kartą į metus tenka pasigė- 
žiškos žentą, lapkričio 8-9 d. rėti nauju choro pasirodymu 
naktį ištiko širdies smūgis. Jis! scenoje ar televizijoje, o svar- ' 
nugabentas į ligoninę. blausia tai yra centras, kuris su-

Detroite lapkričio 16-23 d. įvy- ■ 
ko jaunųjų dailininkų paroda, i 
Savo kūrinius išstatė A. Melni-; 
kas, Vyt. O. Virkau, J, Šapkus, 
N. Vedegytė, D. Juknevičiūtė, 
R. Žukaitė, Sakalauskaitė, Pa- 
galytė, Bartuškaitė. Paroda vy
ko Wayne universiteto Student 
Center patalpose.

Dantų gyd. E. Vilčinskienė, iš
laikiusi valstybinius egzaminus 
New York valst., atidarė dantų 
gydymo kabinėta Brooklyne. 
VOKIETIJA * \

Dr. Juozas Šidagis sudarė su
darė sutartį trims mėnesiams ly
dėti emigrantų transportus į JA 
V-bes kaip laivo gydytojas. Vė
liau žada pats su žmona keliauti 
į užjūrius.

Pinneberge apsilankė Ę. Si
monaitis su reikšminga savo kal
ba bei konkrečiais sumanymais. 
Pinebergiečiąms retas svetys pa
liko malonius prisiminimus.
BRAZILIJA

“Parque das Naędes” priklau
so Santo Andre miestui, kuris 
pralenkia ir Sao Paulį, kuris 
yra vienas didžiausių Brazilijos 
pramonės centrų. Šiuo atveju 
yra čia pat pašonėje — 20 min. 
kelionės elektriniu traukiniu. 
Gatvės čia turi įvairių kraštų 
vardus: rua Austria, rua Japao. 
rua Lituania ir kt.

Štai čia susibūrusi saujelė lie
tuvių palaiko savitarpyje lietu
viška dvasią ir tradicijas. Lie
tuviškas veikimas ypatingai at
gijo atvykus čia tėvui jėzuitui 
VI. Mikalaūskui. Kas antrą mė
nesio sekmadienį atlaikomos 
lietuviškos pamaldos suburia vi
sus. Giedamos lietuviškos gies
mės. Atsilankęs iš Čikagos kun. 
B. Sugintas buvo primtas ir iš
leistas lietuvišku nuoširdumu 
ir vaišingumu. Dabar “Parque 
das Nacoes” lietuviai ruošiasi 
viešam pasirodymui, kuris įvyks 
sekančių metų sausio 14 d. pa
statant scenoj P. Vaičiūno “Tuš-

čios pastangos”.
Tenka pripažinti, kad Brazili

jos lietuviams buvo pritrūkę 
naujų impulsų, buvo prigesęs ir 
entuziazmas. Čia nemažai truk
dė ir smulkios intrigos varžan
čios betkokį naujesnį pasireiški
mą. Tačiau atvykus tokiems en
tuziastams kaip Tėvas VI. Mi
kalauskas ir kun. J. Šeškevičius 
pasirodė ir naujos pajėgos ir at
gijo pagarba savajam žodžiui.

Moinho Velho rajone susior
ganizavo mokyklos išlaikymui 
būrelis, kuris pasiryžo savo mė
nesiniais mokesčiais išlaikyti 
esamą vargo mokyklą ir ateityje 
numato įsigyti nuosavas patal
pas. Šiuo momentu mokykla 
veikia privačiuose namuose. Šio 
būrelio valdybą sudaro aktyvūs 
lietuviai patriotai: Juozas Luko
ševičius—pirm., Ant. Kučinskas 
— vicepirm., Kazimiera Devei
kytė — sekr., B. Tūbelis ir K. 
Toleikis — iždininkai.

Sao Paulo. Spalio 30 d. L. K. 
Bendruomenės choras išrinko 
ateinantiems metams valdybą: < 
pirm. Al. Boguslauskas, vicep. 
L. Bendoraitis, ižd. A. Kaspera
vičius ir Barščevičius, turto glo
bėjas V. Butkus. Rev. kom. K. 
Ausenka, P. Šimonis ir V. Tata- 

! runas. Numatoma chorą padi- 
; dinti ir suorganizuoti dar vyrų 
chorą. Bendruomenės choras yra

buria lietuvišką jaunimą.
Kun. B. Sugintai, ilgokai vie

šėjusiam Sao Pauly j e, lapkričio 
6 d. V. Zelinos gimnazijos salė
je LK Moterų D-ja suruošė at
sisveikinimo Vaišes. Svečias se
kančią dieną, palydėtas būrelio 
lietuviui išvyko į Rio de Janei
ro, iš kur lapkričio 16 d. laivu 
grįžo į JAV.

Užbaigti lietuvių kalbos moks
lo metai gimnazijoje. Vadovau
jant -entuziastiškai nusiteiku- - 
šiam kun. J. Šeškevičiui V. Ze
linos gimnazijoj, išlaikomoj se
selių Pranciškiečių, užbaigti lie
tuvių k. pamokų metai. Pra
džioje mokslo buvo įsirašę 25 
mokiniai, bet pamokas telankė 
17. 16-ka mokinių laikė egzami
nus, guriuose geriausiai pasiro- < 
dė Laimutis Dovydaitis, Liucija 
Juodelytė ir Nijolė Vinkšnaity- 
tė, nepraleidę be priežasties nei 
vienos pamokos. Pamokos vyko 
tris kartus į savaitę per 6 mėne
sius nemokamai. Dėstė H. Mo- • 
šinskienė, buvusį gimnazijos/ 
mokytoja Lietuvoje. Darbas bu
vo sunkus ir nedėkingas, nes' 
Brazilijos atmosferoje išaugę 
vaikai, kad ir lietuviai, nepripa
žįsta jokios disciplinos ir auto
riteto. Tačiau išvadoje buvo pa
siekta kad trys mokiniai iš 25, 
parodė susidomėjimą tėvų kalba 
ir papročiais. Tai yra didelis lai
mėjimas! H. D.

Pasaulinė foto paroda atidary
ta Rio de Janeire Brazilijos un
to inžinerijos mokyklos rūmuo
se. Ji vaizduoja pasaulio gyveni
mą dokumentinėmis fotografi
jomis. Raroda pasižymi ekspo
natų gausumu ir plačia apimti- 
hi. Lietuvos atstovybė Rio de 
Janeire parodai įteikė būdin
giausius Lietuvos ir lietuvių gy
venimo vaizdus, iš kurių apie 
pusę skirta Vilniuj ir jo meno 
turtams atžymėti. Kitos fotogra
fijos vaizduoja lietuviško stiliaus 
kryžius, žmonių tipus, sodybas, 
darbus ir tt.

Prie Aušros Vartų Dievo Mo
tinos paveikslo pažymėta, jog 
tai 16 a. kūrinys, esąs Vilniuje, 
Lietuvos sostinėje, o ši Madona 
yra Lietuvos globėja.

ta šaunios ’’Ramovės” vyrų. At
liktas didelis mūsų tėvynei dar
bas. Lietuvybės pajudėjimas 
šiame krašte buvo pajustas ne 
tik lietuvių, bet visų svetimtau
čių. Visų spaudoje buvo minima 
šventė, koncertas ir kviečiami į 
jį atsilankyti. Vietos kanadiečių 
laikraštis įdėjo S. Gailevičiaus 
fotografiją su labai maloniais 
prierašais ir “Varpo” choro ap
rašymu. Šis populiarus laikraš
tis retai deda' oanašius dalykus.

“Varpo” choro atvykimas pa
sidarė kaip kokia kultūrinė šven 
tė. Mažos bendruomenės tai la
bai vertina. Ir to labai reikia no
rint, kad lietuviškumas nežlug- 
tų svetimos kultūros potvynyje. 
Koncertas buvo puikus. Rengė
jai gavo daugybę padėkos žo
džių iš vietos tautiečių. “Varpo” 
choras praskambėjo didžiai ir iš
didžiai visų lietuvių širdysę.

Pulk. Pr. Saladžiaus paskaita 
visus nustebino ir sužavėjo sa
vo ąiškia, nenudailinta tema, žo
džiai -skambėjo, kip griustinis 
giedrią dieną — pilni plikos tie
sos, pamoką, akis atverią. “Neva 
lia mums laidokauti!” — kalbė
jo senas karys ir visuomeninin
kas. nurodydamas, kad šie jo žo
džiai tegu bus visų priimti, kaip 
io gyvenimo testamentas. Neva
lia, todėl, tęsė jis, kad eina kova 
žūtbūtinė ne tik dėl mūsų tau
tos, bet sykiu dėl viso civilizuo
to, krikščioniško pasaulio ’ir jo 
kultūras. Taip pat priminė, kad 
klysta tie, kurie žemina mūsų 
kariuomenės vardą už tai, kad ji 
nesikovė su šimtą kartų galin
gesne bolševikų armija, nes ta 
kova būlų buvus savižudiška. 
Tuo tarpu dar kiekvieno lietu
vio jėgos bus reikalingos atėjus 
lemiamai valandai. Kad ta va
landa ateis — niekas pasaulyje 
neabejoja. Todėl gera esą, jei 
ramovėnai yra vieni iš pirmųjų,

-kurie tai prisimena. Ragino dirb
ti visiems galimais ir įmanomais 
būdais ir toliau, nes tik darbas 
duoda vaisių.

Prelegentas kalbėjo trumpai, 
bet labai jautriai ir tėviškai.

Pati šventės ir koncerto orga-. 
nizacija, žinoma, ne be spragų, 
tačiau buvo retai sklandi ir pa
vyzdinga. Lenkiška salė atrodė 
lietuviška. Naujai atrodė lietu
viški šūkiai ant sienų. Virš jų 
Vytauto ir- Kęstučio portretai. 
Priekyje Vytis ir Gedimino stul
pai derinosi dienos nuotaikai. 
Baltai pakloti stalai, ant jų gė
lės, papuošimai darė jaukią sa
lę. Po koncerto be jokio delsimo 
salė buvo paruošta šokiams. ■ 
Apie 70-čiai choro dalyvių pa
ruoštos vietos ir užkandžiai. 
Linksmai ir žvaliai patarnavo 
skautės. Tai visa nėra mažmo-į 
žiai. Lietuviški .parengimai irgi 
gali būti ir puikūs ir kruopštūs 
ir kultūringi. “Ramovės” kariai 
parodė savo tvarkingumą — 
dirbo visi, nežiūrėdami, koks 
darbas ir kiek jo buvo. Todėl vi
sas vakaras praėjo kaip suderin
ta muzika. Salė buvo pilna — 
žinoma, toli gražu per maža. De
ja, St. Catharinėje didesnės nė
ra, kur būtų leidžiama šokti. 
Didelio pelno nebuvo laukta ir 
jo didelio nėra. Tačiau bus ir jis 
bus pasiųstas mūsų karo invali
dams dar prieš p&čias Kūčias.

Berželis.

"VIENYBĖJE — GALYBE" !

TAUPYK
savo kredito koop. "PARAMA". Indė

liai apdrausti. Augštos palūkanos.
Darbo valandos: antradieniais ir penk
tadieniais nuo 7 vai. vak. iki 9 vai. v.

Šeštadieniais 2-4 vai. pp.
Būstinė: Lietuvių Nomoi, 235 Ossing- 
ton Avė., Toronto, Ont. Tejefonai 
KE. 3027.

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

Dufferin Garage
1423 DUFFERIN ST., KE. 6149.

DUNDYS

TESLIA Real Estate

DIDELIS PASIRINKIMAS. IŠSIMOKtlIMO SĄLYGOS. DUODA GARANTIJAS.

543 Sherbourne St, Toronto. WA. 1-9758
SAV. E. J. ZALECKIAI.

ROSE HEATING & TINSMITH CO.
{rengta naujas, visų apšildymo rūšių krosnis: vandens, oro ar kombinuotas, kūre
namas anglimis, alyva ar gazu. Daro pagrindinius krosnių išvalymus (vacuum), 
nes nevalytos krosnys sudegina daugiau kuro ir neduoda šilumos. Atnaujina se
nus oil burnerius, krosnis, tvarko ir praveda naujos apšildymo šakos. Atlieka vi
sus sk«-dos darbus, deda vamzdžius nuo stogų vandeniui nubėgti. įrengia vėsin-

Valau fotelius
IR ĮVAIRIAUSIUS KILIMUS,nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 

suveniru, ir įvairią reikmenų krautuvėn

1212 DUNDAS STW. T«L LA-9547 
J. Beržinskas. 

Vlsakymai priimami ir pafttu.

isirutius galus ir pro apgintus R m imas, 

SKAMBINTI Mt 4973. 

P. KARALIŪNAS.
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Lenku žinios iš Vilniaus
arbio

bažnyčioje Antakalnyje. Kated
ra esanti, uždaryta.

Vilniuje leidžiamame laikraš
ty “Czerwony Sztandar” spaus-

Pabėgėlii; padėtis Vokietijoje
Jungt Tautų augštojo kotni- 

saro pabėgėlių reikalams atsto
vas Vokietijoje spalio 28 d. dar

K APITUĖIACIJ A ?
Vokietijoje gyvenančių pabėgė
lių niekas prievarta nevers re
patrijuoti. Šiuo metu Vokietijo
je gyvena daugiau kaip 200 tūks
tančių pabėgėlių, kuriais rūpin
tis pavesta JT Augštojo Komi
saro įstaigai. Augštojo Komisa
ro centrinė įstaiga Vokietijoje 
yra Bonnoje, o skyriai — Mųėn- 
chene ir Nuėmberge. Ši įstaiga 
rūpinasi, kad nė vieno užsienie
čio pabėgėlio, priklausančio JT 
Komisaro Pabėgėlių Reikalams 

.' globai, teisės niekur nebūtų su
siaurintos. Šiuo metu stovyklo
se gyvena tik apie 31.000 užsie
niečių pabėgėlių.

Kai CDUCE gen. sekretorius 
K. Sieniewicz ir CDUCE atsto
vas Vokietijai ir L. Raud. Kry
žiaus pirm. dr. L. Gronis atsilan
kė pas Vokietijos federal, par; 
lamento pirmininką dr. E? Gėr- 
stenmaierį, tas dar kartą juos 
užtikrino, prašydamas tai per
duoti jų tautiečiams: “pabėgė
liai gali būti ramūs — nei dabar
tinė Vokietijos vyriausybė, nei 
federalinis parlamentas (Bun
destag) nieko neišdavė ir neiš
duos”. Niekas ir nemano šertųjų 
nuostatų, ginančių polit. pabė
gėlių teises, keisti.

Kaip labai svarbų tenka pa
žymėti ir Vokietijos Federalinės 
Respublikos vidaus reikalų mi- 
nisterio dr. Schroederio atsaky
mą, duotą Michailovo komitetui 
Rytiniame Berlyne. Tas atsa
kymas, kuriuo išryškinama už
sieniečių pabėgėlių padėtis Fe
deralinėje Vokietijos Respubli
koje, atspausdintas oficiozinia- 
me vokiečių vyriausybės 1955 
m. lapkričio 15 d. “Bulletin”, Nr. 
215/S. 1805. Jame federalinė vi
daus reikalų ministerija, kaip 
kompetėtinga pabėgėlių teisinei 
padėčiai nustatyti įstaiga, kon-

statuoja:
1. Pasibaigus karui, UNRRA ir 

IRO. pasiūlė kiekvienam užsie
niečiui DP nemokamai grįžti į 
savo senąsias tėvynes. Kiek yra 
Federalinėje Respublikoje šios 
kategorijos asmenų, jie įsakmiai

jas, kad nebūtų repatrijuojami. 
Tuo- pačiu jie yra netekę DP 
ypatumu ir pasilikę Fed. Vokie
tijos Respublikoje savo laisvu 
apsisprendimu.

2. Minimieji asmenys savo pa
čių prašymu vėliau, pagal Lon
dono 1946 m. spalio 15 d. kon
venciją arba tarptautinę 1951 m. 
liepos 28 d. Sutartį, nustatančią 
teisinę pabėgėlių padėtį, gavo 
atitinkamus asmens dokumen
tus; Kadangi Fed. Vokietijos Vy
riausybė laiko kiekvienam lais
vėje gyvenančiam asmeniui pri
klausant teisę kada norint iš
vykti iš valstybės teritorijos, tai 
šiems pabėgėliams nereikia jo
kio iš Vokietijos išvykti spec, 
leidimo. Jie gali su turimais ke
lionės dokumentais kiekvienu 
Inetu iš jos 'iškeliauti, tam taip 
pat nereikia jokių specialių pa
sienio įstaigoms patvarkymų.

3. Negali būti jokio abejoji
mo, kad Federalinė Vokietijos 
vyriausybė nei pati nevykdys 
jokios rūšies prievartos, nei leis 
ją vykdyti kitiems, idant iš Vo
kietijos išvyktų pabėgėliai, ku
riems ji pati yra jų pačių prašy
mu suteikusi politinės globos ir 
apsaugos teisę. Kiekvienam pa
bėgėliui turi būti palikta pačiam 
laisvai apsispręsti, ar jis nori 
grįžti namo, ar pasilikti Fed: 
Vokietijos Respublikos terito
rijoje.

— Gautomis iš Austrijos žinio
mis, ten šiuo metu pas politinius 
pabėgėlius nesilanko jokios so
vietinės repatrijacinės komisi
jos. Taičau baiminamasi, kad 
joms nebūtų leista lankyti ir lie
tuvių. ELTA.

ELTOS
Prezidentui Eisenhoweriui iš 

Denverio grįžus į Vašingtoną, 
Vliko pirmininkas M. Krupavi
čius Vliko vardu pasiuntė jam 
sveikinimo telegramą, palinkė
damas sėkmės atsakingose vals
tybininko pareigose, kad galė
tų dirbti taip pat Lietuvos ir ki

žinios
W. Banaičio lapkričio 7 d. pa

reiškimas, kad jis išstojąs iš ML 
Tarybos 
dėmesin, 
tas jam 
padėkoti.

VT pirm. Žalkauskas, grįžęs iš 
Ženevos, kur buvo nuvykęs sek-

Eltos atstovui tarp kitko pareiš
kė: “Būdamas Ženevoje, buvau 
suėjęs ir turėjau pasikalbėjimų 
su egziliniais pavergtųjų tautų 
atstovais bei laikraštininkais. 
Buvau taip pat apsilankęs ir vo
kiečių delegacijos būstinėje, ku
rioje turėjau pasikalbėjimą su 
atsakingu užsienio reikalų mi
nisterijos (Auswaertiges Amt) 
atstovu visais mums aktualiais 
klausimais. Šie pasisakymai bu
vo Vlikui labai palankūs. Be kit
ko, man buvo visai kategoriškai 
pareikšta, kad Vokietija lietu
vius su kitais pabaltiečiais nie
kuomet nėra laikiusi ir nelaiko 
Sovietų piliečiais, šiuo nusista
tymu neįvyko ir neįvyks jokių 
pasikeitimų. Tuo būdu mūsų 
žmonės gali būti ramūs; kad jų 
neištiks jokie netikėtumai ry
šium su Sovietų reikalaujama 
žmonių repatrijacija.

prezidiumo, priimtas 
Pirmininkas paprašy- 
už bendradarbiavimą

tų pa vergtų jų tautų išlaisvini- ti užsienių Ė niin. 'konrerėneijoš; 
mui. ... .

VLIKo pirmininkas M. Kru
pavičius Vliko vardu pasiuntė 
užuojautos telegramą Prancūzi
jos rep. prezidentui Coty dėl jo 
žmonos mirties.

MLT prezidiumas lapkričio 
12 ir 13 dd. posėdžius išklausė 
MLT pirmininko E. Simonaičio 
plataus pranešimo apie jo veik
la, ML skyrių lankymą, kontak
tus su Vliku, VT, PLB, MLRS ir 
Bičiulių d-jų centrais, MLRS se
kretoriato aplinkraščius ir laiš
kus bei M. Gelžinio pranešimo 
apie jo veiklą VT-boje, kiek ji 
siejasi su mažlietuvių reikalais.

Išklausįfe pranešimų ir infor
macijų, prezidiumas tarėsi dėl 
Vliko sesijos Niujorke, jos dar
botvarkės ir mažlietuvių joje at
stovavimo. Kadangi E. Simonai
tis į Niujorką nevyks, jį pava
duoja Vliko sesijoje ta proga iš 
Europos vykstąs VT narys M. 
Gelžinis. Abu kitus atstovus de
leguoja MLRS Amerikoje, bet 
prezidiumas pareiškė pageida
vimą, kad vienas iš jų būtų M. 
Brakas. Toliau pasisakyta dėl 
kandidatų į Vliko ir VT pirmi
ninkus. • 'r

Pavergtosios J. Tautos ryšium 
su Ženevos konferencija išleido 
specialią brošiūrą, kurioje iško
mentuoja sovietų tikslus bei jų 
taktiką. Toliau PJT išdėsto tik
rosios taikos sąlygas.

Ward
PIRMADIENĮ, GRUODŽIO 5 D. 

perrinkite 
išbandytę atstovę

Sirvydo - Alšėno polemika, at
rodo, tėra vaisius laisvojo pasau
lio sumišimo, išryškėjusio po to, 
kai “galingiausios valstybės” 
prezidentas, neatsidžiaugdamas 
krašto gerbūviu ir golfu, Bulga
nin ir Chruščiov aptarė besant 
tikrais taikos troškėjais. Pasta
ruosius gal tai paskatino leistis 
į kelionę aplink pasaulį kolio- 
jant Ameriką, gi “Prezidentas - 
Išlaisvintojas” ne be priežasties 
nervinosi JAV Tautinio Saugu
mo slaptojo komiteto pereitos 
savaitės posėdyje pranešus, kad 
TSRS JAU turi hidroatominę 
bombą! Reiktų priimti V. Sirvy
do nuomonę dėl mūsų laisvini
mo sampratos, nes jis gražia/ su
vokė, kad niekas, tikrai niekas, 
nesiruošia “kryžiaus karui” — 
laisvinti pavergtųjų. Laisvieji 
vakariečiai rūpinosi ne paverg
tųjų laisvinimu, bet savo pačių 
guolių išlaikymu. Padėtis galėjo 
būti lyginama su 1938 metų 
Muenchenu, bet rusai elgės kur 
kas apdairiau ir logiškiau. Mul
kindami pasaulio mases “komu
nizmo” šūkiais ir lošdami dėl 
laiko, kad patenkintų liaudį 
“gerbūviu”, jie planingai ir nuo
sekliai vedė prie “naujos rusiš
kos tvarkos”. Praėjusį sekma
dienį, Chester Bowles, buvęs JA. 
V-bių ambasadorius Indijai, juo
du ant balto skelbė, kad “Krizė 
ateina nedelsdama”. Sakė, kad 
būtina pagrindinė ir skubi Ame
rikos užsienių politikos reforma. 
Čia pat jis liūdnai konstatavo, 
jog tai visdėlto nėra įmanoma 
artėjant rinkimams. Jis prisipa
žino, kad Vašingtone ryškėjąs 
sąmyšis.

Ir Amerikos žurnalistai ner
vinosi, kaltindami, kad vyriau
sybė Maskvos prieštilčių forma
vimą generaliniam puolimui, ta
rė sbtadanti “paktomanija” — 
vis skelbdama nąujas sutartis su 
dabartinėmis vyriausybėmis 
Azijoje ir Afrikoje. Tuo tarpu 
Maskvoje jau buvo ruošiamos 
net ir naujos “vyriausybės”, nes 
pagal “demokratiniam gyveni
mui subrendusios Indijos politi
ką K. Hanumanthaiya, “Tarybų 
Sąjunga jau išvadavo tiek tautų 
iš kolonializmo ir imperializmo 
jungo!” “Neutralumu” idiotiškai 
besigardžiuoją analfabetai indų- 
sai .nusižeminę klausėsi .‘tsve- 
cio Chruscio,-jog “As jums sa
kau,. kad mes -niekad nenukly- 
sime nuo Lenino programos ir 
vadovausimės ja ateityje. Nesi
ruošiame panaikinti ką sukūrę. 
•Aš tai sakiau praeityje ir aš tai 
kartoju dabar”. Sunku buvo įsi
vaizduoti, kaip ši azijatų masė, 
iš kurios 10 paskaito tik du, iš
vengs artimiausių penkių, metų 
bėgyje “taikingos” kapituliaci
jos sovietams. Petro Didžiojo 
vizijos pildosi!

Vakarų reakcija
“The New York Times” įsidė

jo neva humoristinį vedamąjį, 
kad dėdė Nikalojus ir pusbrolis 
Nikita indams juk tegali pasiū
lyti vergiją ir dėlto nesą ko per
daug jaudintis, nes negi indai at
sisakytų “laisvės”?... Nesirū
pindami ar vienodai “laisvė” ir 
“demokratija” suprantama ame
rikiečio, induso, ruso ar lietuvio 
žodyne, dienraštis rūpinosi, kad 
daugelyje tautų žodis “demok
ratija“ yra tapęs “moralu” nie
ko bendro neturinčiu su gyve
nimu.

Rimčiau komentuotas Londo
ne ir Vašingtone pranešimas, 
kad rusai JAU turį hidroatomi
nę bombą. Chruščiov taipgi ne
seniai gyręsis, kad sovietai turį 
taipgi “mygtukus” (rakietas)! 
Britai reagavo dar uoliau ir ma- 
loniau prabildami apie pavasa-

rinį komunistų, tironų vizitą 
Londone vis vildameisi, jog gal 
pasiseks atgaivinti “realią” Že
nevos bendradarbiavimo dvasią 
Britų politika buvo paremta te
ze — “status quo” išlaikymas R. 
Europoje, ką filosofiškai latviui 
laikraštininkui Zvėrinš Niujor
ke išdėstė filosofas Arnold Torn 
bee: “privalome su sovietais 
koegzistuoti,“ net priešingu at
veju baigtųsi įpūsų egzistenci
ja”. Toynbee mandagiai “apgai
lėjo” sovietų rusifikacijos politi
ką Pabaltijo kraštuose — girdi 
tai yra kraštutiniausia nacio
nalizmo forma

Štai kaip dauguma 
kanadiečių 

SUSTABDO KOSULĮ IR 
PALENGVINĄ SLOGĄ, 
BRONCHITĄ, ASTMĄ.

Milijonai kanadiečių 
gali jums pasakyti, 
kad skubiai pagal
bai nuo tikro ir kan
kinančio kosulio, 
slogos, bronchito ir 
astmos nėra nieko 
geresnio, kaip 

BUCKLEY'S 
MIXTURE.

Tai SKIRTINGA — 
nėra sirupo — pa
gaminta iš vertingų 
medžiagų. Tai STIP
RUS — veikia kai 
ugnis — užtenko 
dozės kosulio suloi- 
kymui. štoi kodėl

KUCHEREPA
toi DAUGIAUSIA PERKAMI pogolboi 
nuo kosulio ir slogos vaistai Kanado
je. Nepriimkite kitokių vaistų. ĮSITI
KINKITE, kad tai BUCKLEY'S. Padės 
jums arba sugražinsime atgal pinigus. 

Normalaus dydžio 50c.

Jis geriausiai žino ir supranta naujųjų 
ateivių problemas. * •

Informacijoms kreiptis 
telef. RO. 2-3453

Buckley's Mixture yra taip pat pagar
sėjusi ir Europos kraštuose. Dabar 
jau pardavinėjama Vokietijoje, Bel
gijoje ir Olandijoje, štoi puiki Kalėdų 
dovana jūsų giminėms užjūryje. Pa* 
siųskite jiems bonkele. Taip pat pri
dėkite vienų jpokovima Buckley's 
White Rub reumatinių skausmų pa
šalinimui.

—ir tai, kad 
visas laisvasis pasaulis ištikrųjų 
neskiria pavergtųjų tautų nuo 
Maskvos jiems primestų vy
riausybių balso. O laisvasis 
pasaulis, apsidraudęs NA 
TO - METO - SEATO paktais, 
manė ta pačia trumaniška “con
tainment” teorija apsisaugosiąs 
nuo neišvengiamos komunizmo 
agresijos. (NATO, Šiaurės At
lanto Pakto organizacija, METO
— Artimųjų Rytų Pakto organi
zacija ir SEATO — Pietryčių 
Azijos Pakto organizacija). Ja
mes Reston iš NYT -sakė, kad 
demokratų partijos rinkiminė 
respublikonų “išlaisvinimo tai
kingomis . priemonėmis” politi
kos kritika tebuvo paviršutiniš
kas didžiosios pasaulinės krizės 
sprendimas ir kaltino, kad 
Amerika taip ir nesanti rimtai 
pasiryžusi aukotis už 20 amžiaus 
krikščioniškąją civilizaciją.

Reikalauja pergalvoti 
politiką
Paskiri JAV asmenys ir dien

raščiai perspėjinėjo reformuoti 
dabartinę politiką. Plačiai žino
mas politikas James Warburg 
nurodė, kad, kaip ir buvo lauk
ta, Trumano - Eisenhowerio “ka
rinio sustabdymo“. ’ politika už
kliuvo akligatvyje. Rusams pa
skelbus hidrogeno bombą, va
kariečiai yra pataližuoti, tačiau 
būtų kvaila galvoti, jog status 
quo, kurio taip į trokšta anglo
saksai, galėtų būti išlaikytas Eu
ropoje. Viena esą .aišku, kad so
vietai tikrai juokiąsi iš 1956 m. 
būsimų trijų Vokietijos divizi
jų ir mano, kad ambasadorius— 
perversmų - spėeidistas ; .Zorin, 
netrukus atvykstąs Bonnon, su
gebės įtikinti busimąjį Adenau
erio įpėdinį, jog Vokietijai su 
“kapitalistais” nepakeliui. — 
Tada — vokiečiaYns persigalvo
jus — bus “Good-by Europe'?’, 
gąsdina Warburgas. Toli gražu 
neužtenka ponų Dulles ir Eisen
hower optimistiškų užtikrinimų, 
kad “taika ir laisvė bus atsiek
ta” ar kaltinimų, kad, ve, tik 
žiūrėkite, kokie tie sovietai, ve, 
žiūrėkite kokie jie negeri, ar, ve, 
jie Pabaltijo kraštus, nevido
nai (kiekviena nepriklausomy
bės šventės proga) pavergė...” 
Warburgas. kalbėdamas pasau
liui perspėjo taip pat ir mus — 
sovietai Ženevoje atsiekę viską 
iki paskutinio punkto, ko jie no
rėjo — laiko, laiko ir dar kartą 
laiko, “taikingomis sąlygomis” 
išreikalauti iš Europos ir Afri
kos tautų kapituliacijos! Urra
— “Pax Sovietica!” Warburgas 
kvietė laisvojo pasaulio vadus 
kuo greičiau susiimti ir gręžti 
savąjį politikos vežimą atgalios, 
kad dar laiku ištrūkus iš akli- 
gatvio, vedančio laisvąjį pasaulį 
pražūtim Taipgi ir '‘The New 
York Times” protingai rašė, ką 
privalėtume visi įsidėmėti taip 
garsiai šaukią apie vieningą 
“laisvinimo” kovą — “mes turi
me ųiori nenori, pripažinti fak
tą, jog sovietai* turi hidrogeno 
Hombą ir privalome persvarsty
ti mūsų politiką ir tolimesnį nu
sistatymą šio fakto akivaizdo
je”... Praėjusį trečiadienį pre
zidentas — Išlaisvintojas gal to
dėl buvo susišaukęs “visą dva
rą” ... kad nuspręstų kas dary
tina, kad išvengus... pergreitos 
kapituliacijos!

Kapituliavo sovietam 
Jungt Tautose!
Amerikos neturėjimą ateities 

perspektyvos skaudžiai praėju
sią savaitę pergyveno sąmonin
gesni piliečiai, kuriuos pritren
kė, kad visos pavergtųjų pastan
gos prieš Balkanų komunistinių 
vyriausybių priėmimą į JT bu
vo amerikiečių priimamos su 
švelnia šypsena. Nepaprastą 
veiklumą išvystė Pavergtosios 
JT Niujorke, kurių pirminin
kas dr. Masens, latvis, pradžioje 
savaitės aplankė apie 30 Jungti
nių Tautų delegacijų skersai 
gatvės Jungtinėse Tautose. Jo 
aimanos ir prašymai balsuoti 
prieš sovietų de facto laimėjimą, 
delegacijose*buvo sutikti rezer
vuotai, nors Pietų Amerikos 
“demokratinės” 
jautėsi visai ne 
šusios. (Kaip tai^klė, jos daž
niausiai balsuoja, žiūrėdamos į 
JAV-bių delegaciją). Dr Masens 
vienoje delegacijoje aiškinęs,

cija JT būtų didžiulis smūgis 
pačioms pavergtosioms tautoms, 
kurios pasiliktų vienos. Kitos 
delegacijas dr. Masens gąsdinęs, 
kad dalis laisvųjų tautų, kaip 
Austrija ar Suomija ir kit., nie
kad nebalsuosią prieš TSRS, to
dėl sovietai gausią daugiau nei 5 
balsus, kaip kad yra manoma.

Praėjusį antradienį PJT pirm, 
dr. Masens su vicepirmininku 
Dimitrov nusiskubino (dar prieš 
prezidento nepaprastą posėdį) 
Vašingtonan, kur matėsi su Dul
les pavaduotoju Mr. Murphy, 
švelniai protestuodami prieš 
Amerikos neryžtingumą. Deja..., 
nežiūrint net viešojoje opinijo
je pareikšto protestą (NYT iš
spausdino Pavergtųjų Tautų ge
neralinio Komiteto -laišką tuo 
reikalu), Mr. Murphy niekad 
nebuvęs “tiek neutralus”. Pa
vergtieji susirūpinę ateinantį 
trečiadienį kreipsis paramos į 
visas Rytų Europos kilmės ame
rikiečių organizacijas, įskaitant 
ir ALT, o ketvirtadienį vyksta 
visas generalinis komitetas in 
corpore vėl baladoti Vašingtono 
duris. Kolkas išvada buvo aiš
kiai nepalanki — JT sovietų no
ru, atidėjo JT statuto pakeitimo 
reikalą (pagal naująjį statutą, 
kai kas tikėjo, galėjęs iškilti Pa
baltijo reikalas), o penktadienį, 
po visu didžiųjų Amerikos vyrų 
posėdžių buvo paskelbta, kad 
JAV kapituliuoja rusams Išori
nės Mongolijos į JT priėmimo 
reikalu sutikdamos, kad ji, kaip 
“Gudija” ir “Ukraina”, yra “ne
priklausoma ir suvereni valsty
bė”. Būdingiausia, kati vienu iš 
uoliausių sovietų talkininkų 
šiuo reikalu buvo ... Kanados 
delegacija.

Lietuviškos išlaisvinimo 
politikos ir veiksnių 
pagrindinė reforma?
“Savojoje 

menėj imas” 
su žodžiais 
tais” buvo 
politiniams
Padėkos dieną susirinko “viešai 
slaptiems posėdžiams”.

Tvirtinimai ir jų neigimai bu
vo susukę galvas ir laikraščiams, 
norintiems pranešti įvykių rai
dą. J. Matulionis trečiadienį te
legrama sutiko būti statomas I 
VLIK pirmininku—Niujorke bū
siančio VLIKo prezidiumo pir
mininku. Sunkiausiai • buvo 
sprendžiamas Vykdomosios Ta
rybos Europoje pirmininko rei
kalas. Atsisakius Europoje esan
tiems Lonskoronskiui ir Norkhi- 
čiui, liaudinikai pasiūlė JAV pi
lietę A. Devenienę, visų Ameri
kos lietuviškų veiksnių žymią 
veikėją. Spauda buvo išjungta iš

Lenkų spauda skelbia pasako
jimą kažkokio asmens, esą, ne
seniai atvykusio iš Lietuvos. 
Vilnius jau keli metai darąs ru
siško miesto įspūdį. Iškabos bei 
užrašai visur esą rusiški, o gat
vėse matyti daug mongoliškų 
veidų. Kioskuose rusiškų laik
raščių daugybėje lietuviškieji 
visiškai paskęsta. Gatvėse daž
niausiai esą girdimos lenkų ir 
žydų kalbos. Krautuvėse kalba
mą rusiškai, bet galima esą su
sikalbėti ir lenkiškai, nes perso
nalo tarpe esą daug lenkų.

Prie Aušros Vartų šaligatviuo
se nuolat esą klūpančių ir besi
meldžiančių žmonių. Pamaldos 
vyksta tik šv. Petro ir Povilo

kų darbininkų, kurie skundžia
si, kad negauną progos paklati- 
syti lenkiškų radijo programų, 
o Šalčininkuos, girdi, dauguma 
gyventojų esą lenkai.

Švenčionyse veikusi septyn
metė lenkiška mokykla, peror
ganizuojama į /iešimtmetę. Mo
kyklos direktorius skundžiasi, 
kad Švenčionių rajono švietimo 
skyrius lenkų ir lenkų mokyklos 
reikalais nesirūpinąs. Mokyklą 
veikianti jau 4 metus, bet ji vis 
dar neturinti kvalifikuotų mo
kytojų.

respublikėlės 
agiai ir sumi-

nuomonėje suak- 
ir “nesiskaitymas 

bei gyvenimo fak- 
priekaištai lietuvių 
veiksniams; kurie.

“viešai slaptų posėdžių” (prade
dant buvo, pareikalauta, kad ir 
netiesioginiai, iš jų išeiti net 
Lietuvos konsulą Budrį).

Tautininkai didžiavosi, kad jų 
išėjimas numušęs ir “nesamos” 
“Ūkininkų partijos” vadų auto- 

1 ritėtą, kurie iš paskutiniųjų siū
lę kompromisus, kad išsaugojus 
1926 m. “didžiosios koalicijos’ 
pagrindais paremtą veiksnį. Šios 
partijos atstovas Krivickas pa
siūlė rezoliuciją, kad VLIKas 
pakviestų grįžt “bendram išlais
vinimo darbui” visas tris pagrin
dines išėjusias grupes. Fronti
ninkų kalbėtojo sąlyga buvo ne
dviprasmiška: VLIKas turi būti 
perorganizuotas “realiais pa
grindais” — turi būti sudarytas 
iš “Krašto rezistencijos ir lais
vojo pasaulio organizuotos vi
suomenės atstovų”.

Sąmyšis dėl kongresų
Amerikos lietuvių pasinešimas 

$100.000 kongresams taipgi bu
vo lietuviškosios spaudos ir vi
suomenės dėmesio centre. Tau
tininkams Niujorke neigiant bet 
kokio atskiro “sąskrydžio” Va
šingtone ruošimą, skelbiant, jog 
tai buvusi tik “Vienybės” antis, 
Clevelando “Dirva” aprašė en- 
tuzistišką Amerikos tautininkų 
jam ruošimąsi... ALT vadai 
skundėsi, kad “Vienybė” juos 
pastačiusi nemalonion padėtin 
ir galvojo, kas darytina su pa
siūlyta mintim tokiame politi
niame Amerikos lietuvių subu
vime rikalauti, kad pasaulis Lie
tuvos reikalu pritaikytų “ba

tų, kodėl Lietuva yra iki šioliai 
jų vergijoje(?!?). Nežinia kokių 
vaisių tikėjosi šios minties siū
lytojai, tačiau Niujorke buvo 
svarstoma, kad lietuvių tauta 
yra likusi be kompetetingos va
dovybės ir generalinės linijos 
Jei “TŽ” stebėjosi ar tikslu be
veik tuo pačiu laiku ruošti du

Amerikos lietuvių kongresus, 
Niujorke buvo manoma, kad šie 
kongresai betgi išduodą didė
jantį Amerikos lietuvių bend
ruomenės skilimą. Aršūs ben-’ 
druomenininkai sakė, kad lai 
sau politikai šaukia savąjį kon
gresą Vašingtone, bet jie tai va
žiuosią į AmLB kartu su kana
diečiais ruošiamą kultūrinį su
ėjimą Čikagoje, nes tai esanti t 
organizacija, demokratišku bū
du išrinkta.

Vizitai retėja
Niujorkiečiams didžiuojantis 

Kanados 'Pabaltiečių Federaci
jos ir kitų pakeltu triukšmu dėl 
sovietų ortodoksų dvasininkų 
vizito, amerikiečiai šaipės iš ru
sų technikų stebėtino uolumo ir 
įkyrumo besilankant Amerikos 
įmonėse prašant parodyti mo
derniškąsias mašinas ne tik iš 
viršaus, bet ir iš vidaus. Techni
kai dažnai iki skausmo erzino 
amerikiečius kartodami “Ų nas ' 
vsio jest”, ir blogiausia, kad 
nuostabi TSRS technikos pažan
ga tai liudijo. Dėlto praėjusią sa
vaitę Niujorke daugelio įmonių 
vadovybės atsisakė rusus įsi
leisti. Amerikos kapitalistai bet
gi laimėjo (turbūt įsikišus prezi
dento Eisenhowerio patarėjams) 
kovą su Vašingtono užsienių rei
kalų žinovais, kai Roswell Garst, 
kukurūzų sėklos eksportierius 
iš Iowa, milijonierius, išreika
lavo, kad “tučtuojau” iš TSRS 
būtų įsileisti nors penki TSRS 
“žinovai”, kurių taip greit daly
kams susitvarkius nespėjo net 
aprengti tinkamai reprezentaci-

Dėl Albanijos, Bulgarijos, Ru
munijos ir Vengrijos kandida
tavimo į JT Pav.’JT pasiuntė 45 
JT nariams telegramas, kuriose 
nurodo, kad tos valstybės neati
tinka JT nario reikalavimus, nes 
yra nelaisvos ir pagal režimą iš 
esmės bus prieš JT tikslus.

The Montego 
(Modelis 4V6K)

Natūralaus dydžio 24” 
paveikslai, Copper-Tone 
stiliaus. Patrauklios iš
vaizdos kabinetas su 
Swivel baze, galima gau
ti walnut, mahogany ar
ba blond mahogany me
džio.
.. . . su milžiniku 24” 
ekranu.
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GRAŽIOS
Geresniam veikimui pritaikytas šioj apylinkėj

WESTINGHOUSE

Štai Westinghouse TV aparatas, kuris tiks kiekvieno 
skoniui... ir pagal kiekvieno išgalę!

Jokie pakeitimai nepranešami iš anksto. . jĮ

Tai Kanadoje aiškiausi 24” televizijos paveikslai, kartu modernus skoningas kabine
tas. Westinghouse Montegb aparatas turi sekančias naujenybes: swivel base ir 
“Copper - Tone” priekyje, sujungti su patogiu “Topline Tuning”, viskas išbandyta 
šioje apylinkėje. Super stiprumo vad. Silver Safeguard chassis ir “Luma - Ray” 
aliuminizuota paveikslo lemputė užtikrina geresnius ir aiškesnius paveikslus . . . 
VISUR. Šioje apylinkėje išbandytas, 24” Montego aparatas suteiks jums paveikslus, 
kaip realiame gyvenime . . . betkuriose sąlygose!
Montego True Fidelity FM garsas ir dvigubi Concert*- Tone garsiakalbiai veikia ne
palyginamai puikiai. «'

> . *• ! v • >■ 4 į * ..

YOU CAN BE SURE . . .
if irs Westinghouse

Apžiūrėkite ir palyginkite mūsų televizijos privalumus pas sau artimiausią 
Westinghouse pardavėją.

------------------------- --------------------------- - \ ■ — .....
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B9PMEY. Onjt.
Rodney apylinkės lietuviai 

daugiausia verčiasi tabako au
ginimu. Betgi dalis verčiasi au
ginimu kukurūzų ar dirba fabri
kuose. Tabako augintojų tarpe 
didžiausią dalį' iš tautybių suda
ro lietuviai. Šiais metais daugu
mą tabako augintojų palietė šal
na ir apie % tabako nušalo. Tad 
kainas mokėjo augštesnes. Rod
ney apylinkėj augščiausia kaina 
buvo 50<* svarui. Tą kainą gavo 
du augintojai. Vienas iš jų lie
tuvis, Vincas Anęlrulionis. Ben
drai, lietuviai gana gerai įsikū
rę, susitvarkę, gyvena pasiturin
čiai, tik gaila, gal kiek perdaug 
užsidarę.

Napasitenkinimas dėl tabako 
pardavimo budo. Prieš daugeli 
metų sudarytas tabako parda
vimo būdas, nustatant mokėji
mo kainos vidurkį kompanijoms, 
vis daugiau susilaukia priekaiš
tų iš augintojų pusės. Beveik 
kiekvienais metais tabako pri
auginama per daug, taip sako, 
kompanijos, tad susidaro sunku
mų su jo pardavimu. Tabako 
kompanijos tuo naudojasi ir au
gintojai lieka bejėgiai, nes jų 
negali apsaugoti net jų sudary
toji Marketing Board. Nepasi- 

• tenkinimą tokiu pirkimo būdu 
išreiškė ir Marketing Board pir
mininkas p. Gregory. Jis pareiš
kė, kad amerikietiškas supirki
mo būdas yra geresnis. Ten par
davimą tvarko vyriausybė. Tuo

>ūdu daugiau apsaugojamas au- 
intojas ir tarp augintojų ir pir- 

:ėjų yra geresni santykiai. Tą 
lepasitenkinimą išreiškė' kaiku- 
•ie laikraščiai anksčiau (Delhi, 
jondcn), o paskutiniu laiku ir 
Rodney Merkury. Reikalas yra 
ne dėl tabako kainos, bet dėl 
pirkėjo sudaromos prievartes ir 
asmeninės nuožiūros. Mat, • pir
kėjas, siūlydamas kainą, dažnai 
pareiškia, kad išvažiavus iš ūkio 
jiemp tabako kaina bus mažes
nė. Tas praktikoj ir atsitinka. 
Keista! Dar ir šiais metais, nors 
tabako užauginta per mažai, yra 
nesupirkta apie 7 mil. svarų.

Lietuvių pasilinksminimas. 
Lapkričio 19 d. vietos LB valdy
ba Kojelaičių ūky suruošė pasi- 
inksminimą su išgėrimais ir at
sineštine užkanda. Atsilankė 
iaug lietuvių ir jų draugų. Rod
ney apylinkėj, lietuvių skaičiui 
didėjant, vis iškyla klausimas 
dėl patalpos. Dėka Kojelaičių 
supratimo ir palankumo lietu
viai naudojasi jų patalpomis. į

Lėktuvu po Piety Ameriką
BOB J. PAMITUVIŠKIS 

(Tęsinys iš pr. numerio) ‘ma elektra! Nors nežinodamąs, 
i>«. i e i • buvau pataikęs į vieną iš geriau-

?traiir sil* S- Paul° hotelill — Jaragua, 
’?J?as. ats^Ųdo- tjet lygiai devintą vai. ryta, kai j 

ir* HiH»uPa-U10p^1t10niAl miest^ j buvau nuskutęs tik pusę barz- 
ir didžiausią Pietų Amerikos! - - - -■ 1
pramonės centrą. Miestas randa
si lygioje augštumoje, apsuptas 
žaliomis kalvomis. Aerodromas 
pilnas, keleivinių lėktuvų, o pa
statas didžiulis ir moderniškas, 
pilnas į visas puses skrendančių 
keleivių. Taksių čia medžioti, 
kaip Argentinoje nereikėjo, prie
šingai — trys taksistai susidali- 
,no mano bagažą. '

Sao Paulo galima apibrėžti 
trumpu sakiniu: tarp apgriuvu
sių lūšnų šimtai pridygusių dan
goraižių, o kiekviena neapstaty- 
ta vieta — futbolo aikštė su am
žinai besitreniruojančiais spal
votomis uniformomis futbolis- 
tais. Dangoraižiai, ypač naujai 
statomieji, kurių suskaičiau virš

Gaila, kad namų šeimininkė po- šimto, nepaprastai įdomaus sti- 
būvy dalyvauti negalėjo. Ji tu- moderniškų net^Niu-
rėjo atsigulti ligoninėn opera
cijai.

jorke neteko matyti. Šao Paulo 
gatvėse pamačiau garsiuosius > • 1 T

— Toronto. — Ontario provin
cijos valdžia svarsto svariųjų 
gėrimų pirkimo leidimų panai
kinimo . klausimą.

REIKALAUKITE

”/!•• apatiniai baltiniai

j '

į. . .•
* ’ •’

Ilgesniam nešiojimui, 
patogumui ir apsau- 
gbjančiai šilumai var
tok iš natūralios me
rino medžiagos pada- 

. rytus baltinius, tin- 
kamus žiemai ir leng
vai prosijamus. Už 
mažą kainą puikūs 
baltiniai — neįkaino
jamos vertės. Galima 
pirkti atskirai balti
nius, kelnaites arba 
abiejų kombinacijas 
vyrams ar vaikams.

f
GARSŪS 

NUO 
1868 metų

Nr. 71-FO-4

dos, vanduo užtrūko ir vos nete
ko baigti skustis su “Coca-Cola”. 
Pažymėtina, kad nakvynė hote- 
lyje nebrangi Brazilijoje. • Viena 
para, įskaitant pusryčius, vie
nam kainuoja $4.80. Sekantį ry
tą atsikėlęs radau prie durų “Ės- 
tado Sao Paulo” dienraštį, ant 
kurio raudonu pieštuku užrašy
ta: “Žiūrėk 7 psl.”. Buvo hotely- 
je apsistojusių svečių sąrašas, 
kur tarp pulkininkų, daktarų, 
artisčių, maišėsi ir mano pavar
dė, su prierašu — senjoras.

Lietuvių bažnyčia ir daugu
mas tautiečių susispietę Villa 
Zelinos priemiestyje. Pažvelgus 
iš tolo, galima pagalvoti, kad 
žiūri į portugališką turizmo at
viruką: namai mažyčiai ir por
tugališko stiliaus, gatvės negrįs
tos, nėra šaligatvių, automobi
lis retenybė, bet už tai kiekvie
noje gatvėje gali sutikti asiliu
ko traukiamą dviratį vežimą. 
Gatvėse yra didelių duobių ir 
balų, kuriose taškosi basi vai
kai. Nors lietuvių šiame rajone 
labai daug,' bet, atrodo, kad tiek 
pat čia ir visokių kitokių sve
timtaučių: rusų, italų irki." Nors 
nėra nei vandentiekio nei kana
lizacijos, bet lietuvių daugumas 
gražiai susitvarkę. Paprastai 
viename namelyje gyvena viena 
šeima. Prie namo būtinai turi 
būti pririštas šuo, kieme vaikš
čioja vištų ir kalakutų būriai, 
kai kur ir “pailgaveidė” kriuk
si. Kiekvienas stengiasi kaip 
nors nupiginti pragyvenimą, nes 
paskutiniu laiku Brazilijoje vi
sų pragyvenimui reikalingų da
lykų kainos labai pakilo.

Lietuvių parapijos bažnyčia 
tikrai panaši į vidutinio didu
mo parapijos Lietuvoje bažnyčią 
su augštu bokštu ir šventoriu
mi. Sekmadienį prieš pamaldas 
prie šventoriaus stoviniavo se
nukų būriai su kepurėmis, žy
giavo moterėlės su didelėmis 
skepetomis, net ir keletas jaunų 
kalbėjosi tarp savęs lietuviškai. 
Ir jei ne tie portugališki namu-

Sao Paulo Liet. Kat. B-nės 
meti^Rio de Janeiro.

giau, kaip pora šimtų 
Pavienių lietuvių (net

choras gieda Tarptautinio Eucharistinio Kongreso
Foto Stasio Maželio.

ŠILDYMOKONTRAKTORIUS
PARDUODU IR STATAU NAUJAS KROSNIS, 

OILBURNERIUS IR GAZBURNERIUS.
Duodu išsimokėjimui iki dviejų metų. . <

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

Pranešu savo naująjį adresą:

999 College St., Toronto. Tel. OL. 6123
ANT. JUOZAPAITIS.

braziliškus tramvajus, be lan
gų ir be sienų. Jie priminė dau
giau biblines Nojaus arkas ant 
ratų, negu* moderniško miesto 
susisiekimo priemones. Kiekvie
nas tramvajus taip prigrūstas 
keleivių, kad kiti užsikorę ant 
stogo, ar įsikibę į šoną. Gatvėse 
tramvajų, autobusų susikimši
mas neaprašomas — vienoje Vie
toje''per pusę valandos nuvažia
vau lygiai penkius metrus, nors 

į tai buvo tik 2 vai. pp. Mašinos 
daugiausia seno modelio ameri
koniškos, bet matosi daug ir Ca- 
dillacų, yra Volkswagenu, kurių, 
atrodo, padaugės, nes vokiečiai 
greit pastatys jų 2 fabrikus. Au
tobusai kūrenami alyva, todėl 
kiekvienas užpakalyje turi ilgą 
kaminą, iš kurio rūksta juodi 
dūmai ir krenta suodžiai. Auto
busu važiuoti taip pat nėra dide
lis malonumas, nes krato, lyg 
važiuotume! ant tanko per ap
kasus.

Gatvėse, ypač miesto centre, 
masės pirkėjų. Daugumas apsi
rengę šauniai, daug gražių sen
joritų, apsirengusių tamsiais rū
bais, ir mėgstančių tiesiog aki
plėšiškai išryškinti savo kūno _ .
fermas. Daug elgetų ir invali- kai, būčiau pasijutęs,vėl Lietū-. 
du, prašančių išmaldos. Krau
tuvės didžiulės ir moderniškos. 
Brangenybės ir odos išdirbiniai 
nepaprastai pigūs, bet elektros 
reikmenys beveik dvigubai bran
gesni negu Kanadoje, ypač šal
dytuvai. Mašinas teišgali nusi
pirkti tik turtingesnieji, nes 
amerikoniškų mašinų kaina Bra
zilijoje pasakiška. Maistas mies
to centre nepigesnis negu Kana
doje, valgant namuose išeina pi
giau, bet reikia pastebėti, kad 
vidutinis nespecialisto darbinin
ko uždarbis. — 11c į valandą. 
Brazilijoje dirbama 6 dienas sa
vaitėje. Socialinio draudimo ir 
kt. įstatymai darbininkams ga
na palankūs^ Čia darbdaviui ne
lengva nusikratyti nepageidau
jamu darbininku. Čiabuviai, 
kaip ir visur pietuose, per daug 
persidirbti nemėgsta, todėl vi
sos įmonės kiek galėdamos sten
giasi samdyti europiečių kilmės 
darbininkus.

Sao Paulyje įprasta, kad tam Sao Paulis — Brazilijos lietuvių 
tikrais dienos laikotarpiais pri- sostinė. Jokiame kitame mieste, 
trūksta vandens arba išjungia- net ir Rio de Janeiro, nėra dau-

von sugrįžęs. Nors tai buvo tre
čios pamaldos 11 eilės, bet žmo
nių prisirinko pilna bažnyčia. Be 
stipraus ir daug kur svetimtau
čiams pasirodančio muz. Stro- 
lios, vad. Liet. Katalikų Bend
ruomenės choro, kuris giedojo 
mišių laike, prieš ir po. mišių 
priekiniuose suoluose susėdusių 
senukų -kių būrys traukė seno
viškas lietuviškas giesmes, ku
rių nebuvau girdėjęs daug metų.

Skaitoma, kad nuo 1880 metų 
iki dabar Brazilijon įvažiavo ar
ti 50.000 Lietuvos piliečių, žino
ma, jų tarpe daug žydų, rusų ir 
lenkų, kurie nuo atvažiavimo 
dienos su lietuviais jokio ryšio 
neturi. Sao Pauly j e priskaitoma 
arti 10.000 lietuvių. Tenka pri
pažinti, kad kiekvienas užklaus
tas davė prieštaraujančius skai
čius (kaip pvz. ir Montrėalyje), 
o oficialiai sužinoti neturėjau 
progos, be to, nežinojau nei kur. 
Bet drąsiai galima tvirtinti, kad

WINNIPEG Man.
KVALIFIKUOTŲ SPECIALISTŲ PATARNAVIMAS 

Pilna lengvų automobilių ir sunkvežimių tarnyba 
Karoserijos ir sparnų Perstatymas,
remontas, mechaninė motoro nustatymas ir

tarnyba, fronto elektrinių įrengimų sutvarkymas,
sureguliavimas. tepimas.

HUDDLESTON MOTORS CO. Ltd.
. G. M. Warren, President

2803 DUNDAS ST. W. (prie Keele). TEL. RO. 2-8333 
IMPERIAL — CHRYSLER — PLYMOUTH — FARGO

MEDŽIAGOS — VAISTAI — MAISTAS 
Į VISUS RYTŲ EUROPOS KRAŠTUS

Muitas ir visi primokėjimai atliekami čia. 
Garantuotas pristatymas.

JANIQUE TRADING GO.
CENTRINE JSTAIGA:

835 Queen Street W„ TORONTO, TWefonas EM. 4-4025 
SKYRIAI: WINNIPEG, Man, 677 Main St. Telefonas 927695.

HAMILTON, ONT., 652A Borton St. Telefonas LI. 5-0264. 
ST. CATHARINES, Ont., 198 King St., Tel. MU. 2-67$6. 
EDMONTON, Alto., 10649 — 97th St. ,Tel. No. 23839. 
BUFFALO, N.Y.,USA, 1162 Broodway^Tel. Fl. 1272, 
WINDSOR, Ont. 439 Mercer St., Tel. CL. 6-3866. 
CLEVELAND, Ohio, 1029 Fairfield Ave., Tel. CH. 1-5547 
Ir kitose vietose.

. Latvių neprikl. šventės minė- 
jiman, lapkričio 18 d., buvo' nu
vykęs klebonas kun. J. Berta- 
šius ir lietuvių vardu juos pa
sveikino.

Yra išleista lietuviškų kalėdi
nių atviručių. Jų paveikslai nu
piešti senu stilium. Atvirutės 
bus gaunamos parapijos bazaro 
metu kaip loterijos fantai.

Pakrikštyta Irena Monika Ma- 
rozaitė, Monikos ir Vinco Maro- 
zų duktė. Krikšto tėvais buvo: 
Mykolas Januška ir Marija .(Jur 
gio žmona) Januškienė. . Po 
krikšto tėvų namuose įvyko jau
kus balius.

Antikomunistinio bloko paro
doje geriausiai pasirodė lietu
viai. Pradžioje Vikt. Daubarai- 
tė anglų kalba skaitė paskaitą: 
“Kas ta Lietuva ir kur ji randa
si”. Po to tautinių šokių grupė, 
vadovaujant V. Gedgaudienei ir 
akordeonu grojant J. Januškai, 
pašoko Kalvelį, Žiogelius ir Ku
bilą. Šoko: A. Balčiūnienė, V. 
Daubaraitė, S. Daubarienė, L. 
Šmaižytė, I. Pranevičiūtė,' J. 
Grabys, T. Lukoševičius, A. 
Daubaras, L. Radzevičius, J. Vi
džiūnas.

Oktetas, vadovaujamas J. So- 
daičio, padainavo Šį subatos va
karėlį ir Berneli mūsų. Dainavo: 
J. Matulionienė, D. Vidžiūnienė, 
J. Kurauskienė, E. FėderaviČie- 
nė, Vai. Simonavičius, J. Sodai- 
tis, J.Vidžiūnas, J. Cinga.

Kitoje salėje vyko paroda. Ji 
. susidėjo iš dviejų skyrių: tauti- 
inių valgių ir tautodailės bei

rankdarbių. Lietuviškų valgių 
skyrių tvarkė J. Kurauskienė. 
Jai talkininkavo Zuloniehe, V. 
Šmaižienė, E. Januškienė, M. Ja
nuškienė, A. Čingienė, S. Dau
barienė, M. Malaškevičienė, D. 
Vidžiūnienė ir A. Balčiūnienė

Šis skyrius turėjo du stalus: 
kūčių stalas su visa 12 kūčių va
karienės patiekalų. Antrasis — 
lietuviškų kepsnių bei pyragai
čių stalas. Ant jo gulėjo ežys, 
beržo šaka, rožės, zuikio ausytės 
ir kitkas. Lietuviški valgiai tu
rėjo gerą pasisekimą ir per kele
tą valandų stalai buvo “nušluo
ti”. Viską išpirko bematant.

Antrame — meno bei tauto
dailės skyriuje tvarkomame Ev. 
Federavičiaus buvo išstatyta 
daug įvairių rankdarbių, audi
nių ir net lietuviškų medalių bei 
pinigų. Be to, čia buvo gausu 
įvairių knygų, iš kurių vieną ki
tą galėjo ir nusipirkti.

Parodos metu veikė bufetas, 
o kitoje salėje, kas norėjo, galėjo 
ir pasišokti.

Kariuomenės šventės minėji
mas įvyko parapijos salėje, sek
madienį tuoj po pamaldų. Mi
nėjimą atidarė LB pirmininkas 
dr. C. Kurauskas. Po to sekė ka
pitono Pr. Matulionio paskaįta 
“Lietuvos kariuomenės įtaka į 
gyvenimą”. Eug. Kalasauskas 
paskaitė baladę. Baigiant minė
jimą LB pirm, pagerbė atvyku
sius Kanadon prieš 50 metų ir 
Elenai Ginkuvfenei įteikė gar
bės Ženklelį. Minėjimas baugtas 
Tautos himnu.

' .■ ' • T

ėjimas baui

lietuvių, 
ir fazen- 

dierių) galima rasti pradedant 
Rio Grande do Sul iki Amazonės 
džiunglių. Organizuotasis lietu
vių veikimas buvo pakilęs antro
sios imigracijos bangos metais— 
1927-28, kai Sao Pauly j e susibū
rė nemažas lietuvių skaičius. Bet 
čia, kaip ir visur, kūrėsi ir lik
vidavosi daugybė organizacijų, 
pradėjo eiti ir sustojo daugybė 
laikraščių. Atsirado gudruolių, 
kurie tautinį ^veikimą pradėjo 
naudoti savo asmeniniams tiks
lams įgyvendinti, net ir komu-

nistų agentų įsimaišė. Už tai iš 
anksčiau sukurtų organizacijų 
šiandie neliki nei vienos. Nete
ko patirti, ar yra kur nors pla
čiau aprašytas Brazilijos lietu
vių gyvenimas. Šiandie čia eina 
katalikiškas savaitraštis “Mūsų 
Lietuva” ir, atrodo, tautininkiš- 
kos - lasininkiškos minties “Ži
nios”. Trečioji imigracijos ban
ga, t.y. dypukinė, Brazilijon ga
na'menka — vos keletas šimtų. 
Tačiau jų tarpe yra būrelis in
teligentijos, kurie kiek galėda
mi stengiasi pagyvinti lietuviš
kąjį veikimą. To negalima, deja,
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[pasakyti apįe visus naujuosius 
ateivius. Girdėjau iš senųjų atei
vių nusiskundimų, kad kaiku- 
rie iš jų neleidžia savo vaikų į 
lietuviškas mokyklas ir organi
zacijas ir nori skubiai juos “su- 
bražlinti”.

Seselės pranciškiętės, 1939 m. 
atsikėlusios iš Š. Amerikos, įstei
gė vienuolyną ir pradžios mo
kykla. Pradėjusios iš nieko, 
šiandien jos turi didžiulę mo
kyklą ir gimnaziją, gaila, kad 
lietuvi^ sudaro vos pusę šių 
mokyklų mokinių. Bendrai Bra
zilijoje mokyklos ir gimnazijos 
mažytės, jų taip pat labai trūks
ta. Savo laiku lietuviai Sao Pau- 
lyje pasistatė savo jėgomis 4 pra
džios Inokyklas, šiandie teliko 
tik 2, kuriose lietuvių kalbos pa
mokos vyksta retkarčiais, ■ nes 
rųaža besidominčių. Taip pat nuo 
šių mokyklų nuimti anksčiau 
buvę lietuviški parašai. Vieną 
tokią malčiau Villa Beloje. Vi
duje dar tebekabo lietuviškas 
žemėlapis ir Vytauto D. pa
veikslas.

Neklysčiau tvirtindamas, kad 
Brazilijos lietuviai, nors jau ke
letą dešimčių metų nęmatę Lie
tuvos, išlaikė pilną lietuviškąjį 
charaktęrį ir visus lietuviškus 
papročius. To nebūtų galima pa
sakyti apie Š. Amerikos lietu
vius, kurie pilnu tempu suverda 
tautų tirpymo katile.

(Bus daugiau)

(Atkelta iš 1 pusi.) 
ją — bendrai šalpai $1.049,27, 
vargo mokyklolms $812,95 ir 
Vasario 16 gimnazijai! $210^5, 
gimnazijos rūmams išpirkti 
$267, pats ŠF visokių išlaidų yra 
turėjęs $83,46 ($75,95 kainavo 
vien kvitų knygelės). Kaip vė
liau paaiškėjo iš ŠF pirmininko 
L. Tamošausko paaiškinimų, 
apyskaita liečia tik tas sumas, 
kurios perėjo per ŠF Centrą, bet 
neapima tų sumų, kurias apy
linkės, organizacijos ar kas kitas 
iš Kanados yra kur siuntęs ar 
sunaudojęs šalpai vietoje. Ir 
atstovai ir pirmininkas apgai
lestavo, kad iš periferijų taip 
šykštima net žinių. Tas liečia 
taip pat ir Vasario 16 gimn. bū
relių veiklą. Taip mes ir negalė
jome sužinoti, koks yra Kanados 
lietuvių bendras įnašas kovoje 
su mūsų tautiečių vargu.

Kultlūros Fondo veiklos ir fi
nansinė apyskaita taip pat buvo 
iš anksto išdalinta atstovams, 
tad pranešėjui ilgai ties tuo 
klausimu neteko sustoti. Bend
ra išvada, kad veiklai išvystyti 
trūko piniginio pagrindo vi
so pajamų teturėta $705,46, ta
čiau švietimo skyrius visdėlto 
pravedė du mokyklinius kon
kursus, o taip pat mokytojų 
dienas.

Tautos Fondo Atstovybės veik 
lą pranešėjas apibūdino pagal 
lapkričio 22 d., revizijos aktą. Iš 
jo matome, kad nuo 1954 m. lap-

KRAŠTO TARYBOS ANTROJI SESIJA
ženklelio konkurso vaisiai tik 
neseniai paskelbti.

Palietęs dar visą eilę bendro 
pobūdžio Kr. V-bos rūpesčių, 
pirmininkas konstatavo bend
ruomeninės minties mūsų visuo
menėje stiprėjimą, nors dar yra 
ir daug nudirbtinų uždavinių 
Baigdamas, pirmininkas pareiš
kė, kad Kr. V-ba atsistatydina.

Kr. V-bos kasos stovį pagal 
pateiktą apyskaitą apibūdino p. 
Mikšys, Apyvarta nedidelė — 
pajamų $684,36, išlaidų — $581,- 
64, o kasoje $102,72. Pereitoje 
Kr. T. sesijoje priimta sąmata 
įvykdyta apie pusę. Iš solidaru
mo mokesčio Kr. V-bai priklau
sančio % buvo gauta $397,17. Su 
tekiomis sumomis, aišku, valdy
ba kalnų nuversti negalėjo.

Prieš .diskusijas pirmininko 
pranešimą kaikuriais atžvilgiais, 
papildė Kult. Fondo pirm.-^A. 
Rinkūnąs ir Šalpos Fondo pir- ~ J 
mininkas Tamošauskas. _ ’

Diskusijose ypač aktualūs 
pasirodė dabar vykdomos "ir 
Lietuvoj bei bolševikinėj trem
tyje esančių lietuvių šalpos, 
klausimai. Šiuo atžvilgiu papra-. 
šyt.a ŠF aiškintis visokias gali
mybes. Nemažai taip pat kalbė
ta politinės akcijos klausimais, v 
kultūrines problemas paliekant , . , 
svarstyti kartu su Kult. Fondo 

pateikti šiai sesijai, antroji —.statutu. ______ —------------- -
ieškodama pajamų šalia solida- ff KluB archyvo klausimas buvo 
rūmo mokesčio, paruošė loteri- i išskeltas po Kr.^V-bos pirminin- 
jos projektą, o trečiosios skelbto

kričio 1 d. iki patikrinimo die
nos TFA aukų gavo iš šių apy
linkių:

1. Hamiltonas ........
2. Toronto ..... . .
3. Montrealis ............

Tillsonburg ir
Delhi ... ....... ..........
Britų Kolumbija ..
Sudbury ..... ...
Edmonton .....
Winnipegas ...... .
Wellandas ............
Londonas ...........
Sault Ste. Marie...
Windsoras ..........
Lethbridge, Alta, i
Ft. William ........
Oakville .......
Calgary

4,

$1830,25
651,00
506,96

247,22 
209,25 
169,75 
163,12 
152,45 
138,00 
137,25 
79,50 
74,25 
74,18 
72,13 
35,00 
39,50 
3L00 
10,00 

6.00 
$697,- 

- $2.298,54, nuo tos

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17. Neranda, Que. ......
18. St. Hyacinth, Que.
19. Coniston, Ont. ..
1954. XI. 18. saldo buvo

22, 1955. I. 1. — .
iki patikrinimo dienos surinkta 
$3.044,86, o saldo — $5.314,63.'

Šiuo metu Kanadoje yra 13 
TFA įgaliotinių ar skyrių.

Pačios Kr. Valdybos veiklą 
aptardamas pirmininkas apibū
dino aptardamas darbus juridi
nės^ iždo ir KLB ženklelio ko
misijų. Pirmoji komisija rūpino
si susisteminimu veikiančių sta
tutų, kurių keleto pakeitimai

Margis Vaistinė
408 RONCESVALLES AVĖ.

(kampas Howard Park Ave.)
Nuomojam vaikų svarstykles — $1.00 mėnesiui.
Metamorfoza kremas šlakams — S1.35 už 4 uncijas.
Trejos devynerios — $1.50 dėžutė. RICHTER ARBATA.

PERSIUNCIAM VAISTUS Į LIETUVA IR I VISUS 
S.S.R.S. KRAŠTUS.

Skubiai paimame receptus iš namų ir pristatome vaistus veltui.; 
Skubiam pristatymui į namus 
Telefonas LL 1944

Jonas V. Matgis, Phm. B.

Į kt> pranešimo. Pasisakius ir Pa
saulio Liet. Archyvo įgaliotiniui 
A. Kuolui, po diskusijų priimtas 
nutarimas eiti prie KLB archy
vo sukūrimo. PLArc 
tiniui pavesta pasirūpinti. 
Čikagą būtų siunčiama tik to
kia medžiaga, kuri liečia Lietu
vos arba kitų kraštų lietuvių gy
venimą, bet Kanados lietuvių 
gyvenimą liečianti medžiaga, i I»* 
kad pasilik čia pat.

i. kuoiui, po aisKusijų priimtas 
u tarimas eiti prie KLB archy- L LĮ 
o sukūrimo. PLArch^o įgalio- įt* v 

ūpinti, kad į 
* ** *1—

įių veiklą apibūdino 
Kr. V-bos narys p. Kširickis pa
gal gautus raštinius pranešimus. 
Visur didelio dėmesio kreipia
ma į tautos švenčių . paminėji
mus, į jaunimo lietuviška švieti
mą, bet daug kur skundžiamasi, 
kad nėra mokytojų'ar sutinkan
čių dirbti. Reikšta pageidavimų 
pasirūpinti mokytojų paruoši
mu. Ir diskusijose ties šitais 
klausimais buvo ilgokai sustota, 
nors ne vienam atrodė, kad ne 
tiek trūksta sugebančių, kiek 
trūksta sutinkančių ’dirbti. Net 
tokiam Montrealy iš 8 dirban
čių mokytojų tik 4 tėra iš paruo
šimo mokytojais.

Šiomis diskusijomis baigtas 
priešpietinis posėdis.

POPIETINIAME POSĖDY 
pirmiausia perskaityta Revizijos 
Kom. aktai. Skaitė kom.’ habys 
p. Kęsgailą. Perskaityti atskiri 
Kr. Valdybos, Šalpos fOk>, 
Kultūros Fondo ir Tautos Fon
do revizijos aktai, be jokių žy
mesnių pastabų užgyrę knygve- 
dybą ir neradę jokių neąiŠkumų. 
Kr. Taryba revizijos kom. ak
tus priėmė be pataisų.

Pasaulio Liet. Seimo klausimą, 
numatytą darbotvju‘kėje, rėfera- 

tą klausimą šjtu-
dijąvušios k __ ___  .
vardu pasisakydamas uz PLŠei- 
mo sušaukimą, bet pirma šau
kiant regijoninius seimus, ku
rie būtų lyg paruošiamieji, po
liau nurodė, kad prieš PLS rei
kėtų atlikti paruošiamųjų dar
bų, ypač kiek tai liečia PLB 
statutą’ir K! Fondo įkūrimą.

Panašiai daugumos buvo pasi
sakyta ir diskusijose, kuriose 
taip pat iškilo ir PLS pobūdžio 

(Nukelta į lt) psl.)
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MŪSy JAUNIMAS l» LIETUVIŠKOJI KNYGA LIETUVIŠKI APMASTYMAI Iš kultūros ir kayg( pasaulio
Svetur augąs ir bręstąs mūsų 

mokyklinis jaunimas nebegauna 
to literatūrinio išsilavinimo, ku
ri būtų gavęs savame krašte 
Skirtingi svetimųjų mokyklų 
metodai, labai ribotos ir susiau
rintos savų lituanistinių mokyk
lų programos ne tik ką nebe
daug besupažindina su visuotine 
literatūra, bet ir savosios bemaž 
tik trupiniais belieka tenkintis. 
• Apsiskaitymas, geras ir pla
ningas, jauno amžiaus metu — 
viena svarbiausių sąlygų jaunos 
asmenybės vystymuisi. Dabar gi 
tas jauno žmogaus apsiskaity
mas, tiek savosios, tiek visuoti
nės literatūros srity, esti daž
niausiai atsitiktinis, neplanin
gas, kartais visai ne ta linkme 
einąs, kuria turėtų eiti. Aišku, 
svetimuose kraštuose gyvenant, 
negalima reikalauti to, ko būtų 
buvę reikalaujama namie, ,kur 
turėta ir savo mokyklos, ir bib
liotekos, ir skaitymui laiko.

Tačiau nepasakytume, kad ir 
svetimas mokyklas lankąs mūsų 
jaunimas nebebūtų linkęs į lie
tuviškąją knygą. Gal tik vienu 
kitu atveju jos išsižada ten, kur 
jau ir patys tėvai tam palankūs. 
Bet tokių atvejų, berods, ne
daug. Jie dar vis tėra tik išimtys 
iš bendros taisyklės. Šiaip gi 
lietuviškasis jaunimas, ypač su
sibūręs į idealistines organiza
cijas, tebėra sveikas ir gajus lie
tuviškajam rašytam žodžiui. 
Kam tenka su juo kiek dirbti, 
tas žino, kad jis dar atsiliepia į 
pačius naujuosius mūsų litera
tus veikalus.

Taip, į naujuosius. Bet kaip su 
senesniais? Jie jau sunkiai pri
einami. Mūsų leidyklos, kurių, 
tiesą sakant, jau ir nemaža turi
me, ar nepajėgia ar neprisiren
gia išleisti, ko jaunimui pir
miausia reikėtų. Išeivijoje dar 
neišleista net nė Maironio Pava
sario Balsų (? Red.) ar Jauno
sios Lietuvos, nė Donelaičio 
Metų (nekalbant apie eilę kitų 
pirmaeilių mūsų rašytojų). Rei
kia tenkintis tuo, kas išleista 
tremty prieš emigraciją; tačiau 
nebe visad tie dalykai bepriei
nami, begalinami. Taipgi mo
kykliniam jaunimui reikėtų ne
brangaus, gal kirčiuoto Donelai-

A. Tyruolis

čio Metų leidinio.

labar išleidžiama, arba ne jarr> 
aikoma arba perbrangu. Čia 

reikėtų tokios jaunimo bibliote
kos, kokia kadaise dar Lietuvoj 
buvo pradėjęs leisti Sakalas. To
kią biblioteką turėtų sudaryti 
pagrindiniai, daugiausia klasi
niai mūsų rašytojų raštai, kurie, 
vadinamosios pigiosios bibliote
kos būdu paruošti, būtų prieina
mi ko plačiausiems mūsų jauni
mo slūogsniams. Tokios tik dar 
ne jaunimui, bet suaugusiems 
skirtos bibliotekos pavyzdį" jau 
rodo Nidos leidykla Anglijoj, už
sibrėžusi per tam tikrą nustaty
tą laiką duoti po visai įmanomai 
kiekvienam tautiečiui prieina
mą knygą.

Nėra abejojimo, kad planingai 
leidžiama* jaunimo biblioteka 
žymiai prisidėtų prie dabar ap
gailėtino to jaunimo apsiskaity
mo problemos išsprendimo. Taip 
gi gražūs žygiai ir užsimojimai 
išleisti visus mūsų klasikų vei
kalus, kaip, sakysim, Vinco Krė
vės, tačiau jaunimo bibliotekai 
ir čia užtektų vieno kito rinkti
nio tomelio, pačio būdingiausi© 
ir jaunimui labiausiai pritaiky
to. Ypatingose aplinkybėse be
gyvenant, netektos tėvynės li
kimu mums . besisielojant, aiš
ku, ir veikalus leisti parenkant 
tektų kreipti dėmesio daugiau į 
tai, kas, literatūrinių vertybių 
neišleidžiant iš akių, vj£ tą tė
vynę primintų, su ja vis labiau 
sietų. Kodėlgi tat ir skaitymų 
knygose negalėtų būti daugiau 
.tokių skaitinių, kurie prieš vis
ką lyginantį tarptautiškumą pa
statytų ir reikšmingą nepakar
tojamą tautiškumą? Kodėlgi 
jaunimui tuoj pat neišleisti, sa
kysim, Šatrijos Raganos istori
nių pasakojimų, kurie savo sti
lium ir literatiškumu daug la
biau jaunąjį skaitytoją pavergs, 
nei geriausiai parašytas ir do
kumentuotas istorijos vadovė
lis? '■ ■

Į tą jaunimo biblioteką, savai
me aišku, turi įeiti ir visuotinės 
literatūros jaunimui parinkti 
dalykai. Jam, tam jaunimui, ne
bereikės mestis • į svetimas kal
bas, iš kurių jam 'tuo tarpu ang
lų kalba teprieinamiausia, o jau

leidėjui, o pirmiausia ir redak- 
‘oriui būtų sunku, sakysim^ 
jaunimui išrinkti ir viską išleisti

Čia' ir susiduriam su knygos nebe kuri kita veikalui iš origi- 
parūpinimu jaunimui. Tai, kasi nalo paskaityti. Ir jei šiandien

iš Šekspyro, kodėl bent pradžiai 
neduoti to paties Ch. Lambo 
Šekspyro raštų jaunimui, kurie 
visais atžvilgiais prieinami ir 
patartini tam jaunimui? Prieš 
kelis metus tremty turėjom vi
sai padoriai išleistą Cervantės 
Don Kichoto tomeli jaunimui, 
ir jau nebebuvo problema, kaip 
įveikti du didžiulius to •veikalo 
tomus.

Tai, kas dabar išleidžiama vi
suomenei, skaito ir jaunimas. 
Tačiau ne visa tai jam tinka, ne- 
visa prie širdies, o daug kas ba
lastas ir kartais net pavojingas. 
Rašytojai dažnai prasti pedago
gai, ieško mandrybių, apie jau
nimą jie dažniausiai nė negal
voja. Kartais nė leidėjai nuo jų 
neatsilieka. Ypatingai taipgi at
sargiems čia tektų būti įvairių 
knygų premijų skyrėjams, tų 
premijų skyrimo komisijoms. 
Kiekviena premijuojama knyga 
ir jaunimo akimis žiūrint turė
tų būti “comme ii f aut”, be prie
kaištų, tinkama ir rekomenduo
tina jam skaityti. Tad tiek rašy
tojams, tiek leidėjams, tiek pre
mijų skyrėjams jaunimą ypačiai 
reikia turėti prieš akis: kokią 
knygą paleisim, kokia pateks 
jam į rankas, kokios įtakos jam 
padarys, su tuo ir reiks skaity
tis, jei ne šiandien, tai po eilės 
metų, kada jauna siela bus iš
brendusį tuo, kuo ji buvo maiti
nama kadai, arba apie ją galvo
jant arba negalvojant: pirmuoju 
atveju turėsim gražių vaisių, 
kuriais pasidžiaugs ir mūsų gal 
jau laisva tėvynė, antruoju 
teks nuliūsti dėl žalos, tos tė
vynės ateičiai padarytos.

Lietuvių moterų
KIRPYKLA

Dorna Hairstyling
1618 BLOOR ST. W.

(netoli Dundas)
Tel. KE. 2904

Sav. D. KAUNAITĖ

Kad Tumas būtų .
gyvas...
Perskaičius Karvelio Čikagoje 

š praeities ištrauktą Aleksand- 
ro Merkelio Juozo Tumo - Vaiž
ganto biografiją pasilieka Vinco 
Mykolaičio - Putino pareiški
mas: “Be Vaižganto mūsų gyve
nimas pasidarė tamsesnis, liūd
nesnis, ir, tarsi, net blogesnis, 
nes nėra to, kuris taip jautriai 
reaguodamas į kiekvieno gėrio 
pasireiškimą, skleidė aplink 
mus optimizmą, pasitikėjimą ir 
šviesą”. Graži tai knyga ir ver
tinga be galo, nors laisvąją Lie
tuvą per miglas prisimenąs mū
sų jaunolis akis išplėtęs nustem
ba radęs knygoje liudymą kaip 
jaunojoje Nepriklausomojee bu
vo praktikuojama konstitucinė 
“kalbos teisė” (Maj. Braziulevi- 
čius, Kauno Komendantas, Juo
zui Tumui - Vaižgantui Kauno 
Teatre: — ’’Draudžiu kalbėti”. 
J. T. V psl. 278) arba išsireiški
mai taip primeną ryškiau atmin
tyje įsirėžusią bolševikijadą... 
“visos tautos nepaprastai myli
mą pirmąjį Lietuvos Respubli
kos Prezidentą...” (t. p. 284 
psl.). Merkelio biografijoje gau
su politikos tarytum Vaižgantas 
lietuvių tautoje kaip politikas 
nemirštamu liko. Juk jis buvo 
kultūrininkas, kokio mes netu
rime kuo pakeisti iki šioliai! Juk 
ar ne jis pirmasis paskatino ir 
skatino be pertraukos lietuviuš 
domėtis savaisiais talentais, sa
vąja kultūra, savuoju genijų. 
Vaižgantas tiesiog negalėjo su
prasti, kad kas nors galėtų Lie
tuvos nemylėti, nenorėtų lietu
viams padėti. Jis net negimusius 
įpareigojo dirbti tėvynei ir tau
tai. (Šių eilučių rašeiva kaip 
brangenybę saugoja Vaižganto 
įrašą ant 1925 metais išleistos jo. 
knygelės. “Jaunam veikėjui”, 
įrašytą du mėnesiai prieš išvys
tant žemiškąjį dangų).

Apie kultūrininką Vaižgantą- 
kiekvienas lietuvis turėtų pasi
skaityti ir dėkoti biografiją įga
linusiems. (Kultūringose tauto
se biografijų kaip šieno — sako 
didžiulis auklėjamasis veiksnys 
esąs). Ir pats Vaižgantas testa
mente rašė: “Jei kas tautos tra
dicijai ras reikalinga mano’var
dą panaudoti, ras priemonių. 
Nepanaudos niekas — nebus ko

: 1

KANADA -svarbus
vakarinio pasaulio narys

. ..-.I

kitiems kraštams padėjome jiems išnaudoti savoDaugelis pasaulio kraštų perka Kanadoje sau

turtus, parengti specialistų kadrus ir tuo page-reikalingo maisto, žaliavų savo pramonei ir taip

rinti savo gyvenimo sąlygaspat pramonės gaminių. Laisvai prekiaudami su

Pasidalindami savo turtais ir žiniomis, kanakitomis tautomis kanadiečiai daug prisidėjo prie

kitų kraštų gyvenimo lygio pakėlimo. diečiai bandė sustiprinti tarptautinį sugyvenimą

Visi Kanados piliečiai yra šio darbo bendrininkai.Taip pat ir kitais būdais Kanada prisidėjo

Visas su Kanados pilietybe susijusias infor

macijas galite gauti pas jūms artimiausio teismo

raštininką (Clerk of the Court) arba the CanaJungt. Tautose pasidarbavome taikai. Pasiųsda

mi specialistus ir suteikdami finansinės paramos dian Citizenship Branch, Ottawa

OTTAWA

nėms būtų geresnis gyvenimas. Mes dirbdami
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THE DEPARTMENT OF.CITIZENSHIP AND IMMIGRATION 
CANADA

sielotis: gyvenimo vilnys veAV LBendruomenės valdyba 
persirita per visą atminim?*a JAV L. Kultūros Fondą. 
4365 psl). Pats Vaižgantas,’ Taryba sudaroma iš atstovų 
ku, nemanė kad vos metams organizacijų: L. Rašytojų 
ėjus po jo mirties bus par«os» Lit. Insptuto, Liet. Pęofe- 
jo biografija, dabar išleista >U Saū Liet. Žurnalistų Sąj., 
moj Amerikoj antra laida Kalbos D-jos, Liet. Kultū- 
kvietė: “Lietuvą ir lieti Instituto. Liet. Dailininkų ir 
mylėjau, bet sentimentus jchitektų Sąj-.; Liet. Dailės In- 
jau iškalbėjau savo raštuoiuto, Am. Liet. Inžinierių ir 
prašom pasiskaityti ir buschitektų Sąj. archit. sekcijos, 
tiek ar aš esu ar nebesu .. .*• Mokytojų Sąj., Am. LRK

Vaižgantiška tautinė rgonininkų Sąj.,Liet. Enci- 
filosofija »pedijos red., Liet. Literatūros
Su Kanados ir Amerikos jos, Liet. Studentų Sąj., Moks- 

tybe daugeliui mūsų pradūų Studijų Klubo, Tėvynės 
dvejoti, kas geriau — ištikai?jų D-jos, Dainavos an
tantes ' nariu ar pasirininblio, A. Stephens Ansamb- 
anglosaksų demokratijose : ir Čikagos vyrų choro. Be 
mos asmens laisvės, Tui pakviesti individualiai 8 kul- 
Vaižgantas turėjo atsakymfininkai. KF Tarybos posė- 
rį jis išdėstė 1918 metais luose taip pat sprendžiamuoju 
dr. J. Šauliui: “... Pasaulislsu dalyvaus ir Bendr. Valdy- 
šiandien didelė didelė pilė, s narys kultūros-reikalams. 
tijos — dideli dideli jos k^Lapkričio 19 d. posėdy KF iš- 
lai. Lietuva — mažas mažaiktoji valdyba pasiskirstė pa
name tų kvartalų kiemelisgomis šitaip: pirm. J. Kreivė- 
statytas svetimais mūrais,s, viaepirm. B. Babrąuskas, 
krėktas visako svetima.. St. Tamulaitis, ižd. arch. J. 
tuva, vėl nepriklausoma, taigas, valdybos narys dr. V. 
no Saulė, duosianti man ?nelis. Pirmajame posėdy val- 
bės ir ūpo... Jau aš jaučiuba į savo sudėtį dar pakvietė 
nančią mano Šaulės; Tė’ du pirmuosius kandidatus: 
laisvės, šviesą. Ji man dar dr. A. Baltinį ir inž. J. Jur- 
švietė, nes ir jos spindųliuną.
kia laiko erdvės tolybei prLietuviškojo švietimo reika- 
ti. Bet eina, jau eina... K*s rūpintis kuriama Švietimo 
man reikia tos laisvės?... iryba, į kurią kviečiami: liet, 
žinau? Kiti Tautos neprikbkyklose dirbančių , seselių 
mybės vieton žada padėti ngregacijų — šv.'. Kazimiero, 
rų žmonių laisvelę. Gerai i Pranciškaus, Nukryžiuotojo 
tik negana. Mano laisvė —zaus ir Nekalto Prasidėjimo 
tešvies; elektros kriaušė —serų—atstovės, po 1 nuo kiek- 
skaisti tik mano kambarmos ir Liet. Mokytojų Sąj. 4 
O aš ištroškęs, kad visos atstovai. Prie jų prisijungs 
piliečių švieselės, į vieną sendr. Valdybos narys švietimo 
jusios, sutvyskėtų tokia ikalams.
tybe, kad jos pašvaistę išKultūros Kongresas JAV Liet, 
ir kitas kraštas žemės... mdruomenės valdybos šaukia- 
brangesnė Lietuvos laisvės Čikagoje 1956 m. birželio 
laisvoje tėvynėje aš tik b( — liepos 1 d. L. Dainų šven- 
tiš, o ne — laisvas...” 
tarai turbūt paliktini 
nam pačiam ...

“Aidai” mini
dekadą
Dr. V. Bieliauskas

“Aidų” vardą savajam leiceiptasi į KLB Krašto Valdybą 
iš kurio išsivystė dabarašant nurodyti pranešėją iš 
“Aidai“, turėjo puikią intąnados.
Juk ar mes negyvename įBažnvtinio meno paroda bus 
tėvynės Aidais? Ir ačiū T<idaryįa Čikagoje Šv. Kryžiaus 
Pranciškonams, kad Li^rapijos saiėje. Paroda ruošia 
‘•Aidai” nenusilpo prieš LB Čikagos apygardos 
metus persikėlus Ąmerik-u^^s Taryba. Parodos ruoši- 
vis jie dirba lietuviuose no komitetą sudaro:, dail. A. 
bų darbą, kas leidžia ,'daST'A. Augius, ~kun>
jokios Ženevos dvaselės i. y Rimšelis, architektas Pel- 
duokliai nepajėgs uzgmauJvičius 
eiviams lietuviams tėvyn^ , ’ . ,
dų, kaip tiems žydams P,^Gydytojų korporacija. Frater- 
tosios Žemės. "Aidai”, “:tos Lithuanicas s.emet sukan- 
ninkas”, vasaros stovyklos1 47 metai. .. .
vis didžiausias užsimojim;Iš Vasario 16 gimnazijai remti 
tuviškoji gimnazija Amd6 būrelių spalio 1 d. 28 būre- 
verčia lietuviškuoju prarii buvo atsilikę metais ar dau- 
nų ordinu didžiuotis net au, 35 būreliai atsilikę pusme- 
vius! Nenuostabu, kad viū ar daugiau, 74 būreliai atsili- 
niau “Aidų” numerius i? keliais mėnesiais, 50 būrelių 
net žymių ateistu rankose-mktualių, skaitant įpa§us už 
faktas lieka faktu, kad šflgsėjo - lapkričio mėn.,'9 būre- 
kiam Niujorke dvasiškiai $i įmokėję pirmyn.
veik ketvirtadalį ’’Aidų” Dęl pavėluotų įnašų gimnazi
jų ir skaitytojų. Iš tikro, hs nepriteklį spalio 1 d. sudarė: 
tų, jei iš lietuviškojo kult? būrelių neįmokėti įnašai — 
gyvenimo pasitraukti! dv^-300, 35 būrelių neįmokėti įna- 
ja ir vienuolynai? d — $4.420, 74 būrelių neįmo-

Žodis buvusnunistu kalinio
Dvidešimt metų išbuvęs Italijoje. Savo auką galima 

nijoje, kalintas trijuose ųsti tiesiai gimnazijos direkto- 
nistų kalėjimuose, pasiekui: Re v. J. Zeliauskas, Institių- 
V-bes nepaprastai apsi Lituano, Castelnuovo D. Bos- 
giaū, kad mūsų tremties) (Asti), Italy. Taipgi galima 
viai yra tokie malonūs, rakas siųsti per gimnazijos at- 
dūs, atjaučią savo brolius ovą — kun. A. Sabaliauską, 
tuviškus reikalus. Ypač 18 Beech St., Paterson, N.J., 
kad kreipiamas nemažas rba per mane: Rev. P. M. Ur- 
sys į paramą lietuviams aitis, -c/o Mr. J. Kerulis, 2421 
leiviams, besimokantiems J. 45 St., Chicago 32, Ill. 
viškose mokyklose Europ<Iš anksto visiems dėkoju. Vi-

Jausdamas, kad mūsų ą pirma dėkoju tiems, kurie 
lietuviai nenori neį vienom prisidėjo, kad tai gimnazijai 
vio moksleivio laikyti užalėjome išsiųsti CARE pakietų 
posūniu, kad nori visus untą. 
atminti, noriu atkreipt d Su pagarba 
kad Italijoje taipgi veikia 
vių gimnazija, kurioje i 
apie 60 pačių neturtinę 
moksletivaų, daugiausia i

K<s metu. Numatyti du plenumo 
kūšėdžiai, kurių viename būtų 

anešimas iš JAV, o antrame iš 
.anados. Be to, numatyti atski- 

kultūrinio* darbo sričių atski- 
pai posėdžiai. Tuo reikalu yra

Kun. Petras M. Urbaitis.

_______ __ ______ Pietų Afrikoj katalikai 
kietijos’ bet taipgi iš Ar mokyklų neuždarys 
Prancūzijos, Italijos, P. J Pietų Afrikos nacionalistinė 
kos ir kitur. yriausybė paskelbė panaikinan-

Jie ten ruošiami augštf privačioms mokykloms subsi- 
mokslui ir amatams, pagjas. Prie tę einama laipsniš- 
bumus ir palinkimą. Jie Galutinai subsidijos bus nu- 
rūpestingą lietuvišką aukfauktos 1957 m. gale. Ryšy su 
dėstomoji kalba yra Ii klfao eilė misijinių mokyklų, ve- 
Gimnazijos išlaikymas amų įvairių tikybų misijonie- 
moksleivių maitinimas ių, jau perduodamos vyriausy- 
lengva problema. Turint H Vyriausybė, mat, pasiūlė 
rintą specialybių kursą, lokyklų pastatus nupirkti arba 
įvairių amatų, mašinų, (uomoti.. Blogiau yra tais atve- 
zija turi lietuvišką spatlis, kai mokyklų pastatų savi- 
Įrengimas mašinų, giminkai nusprendžia juos panau- 
namų skolos surištos su <oti kitai paskirčiai. Tokiais at- 
mis išlaidomis, o tiek daejais valdžia neturi kur mo- 
mėjų ratelių gimnazija yklas įrengti. Taip, pvz. pasi- 
Moksleiviai gyvena tolialgė anglikonų bažnyčia. Olan- 
tėvų, todėl švenčių progsų reformatų bažnyčia savąsias 
čjama moksleiviams ir lokyklas perduoda valdžiai, 
tai lietuviškai gimnazijaiuo tarpu katalikai nusprendė 
atneš daug paguodos visievo mokyklas patys išlaikyti, 
moksleviai verti dAnesio, ryskupų atsišaukimas suaukoti 
pirmoje vietoje rengiami .400.000 davė gerų rezultatų, 
bui Lietuvoje. Taigi — krieikalinga suma ne tik suauko
si į geros širdies lietuviu, bet ir prašokta — surinkta 
pamirškime ir lietuvių gi2.000.000.

keti įnašai — $3.600, viso $15.320.
Šiame apskaičiavime neatsi-

lių nepajėgia įmokėti po $20 mė
nesiui, bet moka kartais tik po 
$10 arba tiek, kiek išgali; neat
sižvelgta į nemažą įmokėjimų 
skaičių iki mėnesio 15 dienos, 
skaitant šiam apskaičiavimtii 
lyg būtų sumokėta už visą mė
nesį, taip pat neatsižvelgta į 
būrelius, kdrie nustojo veikti ir 
kuriuos pavaduoja naujai įsikū
rę būreliai tik nuo jų įsikūrimo 
dienos.

“Darbininko” dramos konkur
sui prisiųsti 5 veikalai.

Dail. Povilas Kaupas žada pa
vasarį suruošti savo darbų pa
rodą.

Dail J .Paukštiems ir Br. Mu
rino darbų paroda atidaryta 
gruodžio 3 d. Čikagoje Marijos 
vardo augštesniosios mokyklos 
salėje. Išstatyti 35 darbai. Paro
da tęsis iki gruodžio 11 d.

Lietuvių Eėnciklopedijos re
dakcijos kolektyvas, spalio 30 d. 
tolimesnį enciklopedijos , reda
gavimą pagal atskiras raides pa
siskirstė šitaip:

K iki Kj imtinai — J. Puzinas, 
K1 iki galo — Pr. Čepėnas,. L rai
dė — J. Girnius, M iki Mn imti
nai — J. Puzinas, Mo iki galo ir. 
N — Pr. Čepėnas, O ir P iki Pi 
imtinai — J. Girnius, PI iki ga
lo, Q ir R iki Rh imtinai — J. 
Puzinas, Ri iki galo ir S iki Se 
imtinai — Pr. Čepėnas, Sf iki 
galo — J. Girnius, Š ir T — J. ' 
Purinas, U, V, W ir X — Pr. Če- 77 s

penas, Z, Ž ir papildymai — J. 
Girnius.

Raidės L bus išleistas atskiras 
tomas LIETUVA, kurį redaguo
ja V. Maciūnas.

Prof. Z. Wojciechowski, žino
mas lenkų istorikas, mirė Poz
nanėje spalio 14 d. Mirė tesulau
kęs 55 m. Jis daugiausia tyrė va
karinės Lenkijos ankstyvosios 
istorijos klausimus. h

Redakcijai prisiųsta
Dr. J. Kaškelis, Komunizmas 

be kaukės, Montrealis 1954 m., 
116 psl. Pardavinėjama po $1.50.

Gustave Flaubert, /Ponia Bo
vary, romanas. Iš prancūzų kal
bos vertė Alė Rūta, I dalis, Ni
dos Knygų Klubo leidinys Nr. 
9,. 1955 m. London, 244 psl.

Lietuvių Dienų lapkričio mėn. 
numery telpa daugiau kaip 60 
iliustracijų iš lietuvių visuome
ninio;- org an isSei^ų/parapijų ir 
pavienių asmenų gyvenimo ir' 
veiklos JAV-bdSe ir kituose lais
vojo pasaulio kraštuose. Viršelį 
puošia dail. Povilas Puzinas su 
žmona Aušra savo studijoj.

Lapkričio nr. rašo: J. Vaiče- 
liūnas, K. Mockus, prel. Krupa
vičius, K. V. Dabušis, Nelė Ma- 
zalaitė, Kleopas Jurgelionis, R. 
Skipitis, gen. St Raštikis, K. V. 
Paulauskas, St. Pilka, W. M. 
Chase, A. Mickevičius, V. Ma
ciūnas, B. V. Dundzila.

Ateitis, 1955 m. lapkritis, Nr, 
9, 193-216 psl.

Šiame Nr.- rašo: J. Gailėnas, V. 
Karečkaitė, kan. M. Vaitkus, Al
fa Sušinskas, J. Gerdvilienė, 
Enata Skrupskelytė, E. Valaitis, 
A. Drugelis, P. Ganvytas.

Skautų Aidas, 1955 m. spalio 
mėn. Nr. 10, 24 psl.

Laiškai lietuviams, 1955 m. 
lapkričio mėn., 289-320 psl.

Užuolanka, Nr. 6, 1955 m. spa
lio mėn. 30 psl.

The Lithuanian Situation, Li
thuanian Legation, Vol. XI, Nr. 
6 ir Nr. 7, 1955 November ir De
cember, 46 ir 42 psl.

Kalėdinės 
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DAUGELIO RŪŠIŲ 

MENIŠKAI SPALVOTOS

PATRAUKLŪS 
LIETUVIŠKI TEKSTAI

RELIGINIO IR 
PASAULIETIŠKO 

TURINIO

Kainos su vokais ir

Užsakymus su pinigais siųsti: 
Spaudos B-vė “Žibartai”, 

941 Dundas St West, 
Toronto, Ontario,



TtVISKZS ŽIBURIAI

| JOINT REALTY LTD. | b 899 BLOOR ST. W. OL 6381 k
S '
S Geriausiai pirksite ar parduosite nekilnojamai) turtą kreip- *Geriausiai pirksite ar parduosite nekilnojamąjį turtą kreip- 

damiesi į didžiausią visoje Kanadoje lietuvišką įstaigą. SS
$5.000 {mokėti, vienos morgičius, 10 

kambarių per du augštus, atski
ras, mūrinis namas, dvi vonios, 
vandeniu alyva šildydmas, gara
žas, High Parke. Klauskite R. Žu-

$6.000 įmokėti, vienas morgičius, 9 
kambarių per du ougštus, atskiras, 
mūrinis namas, privatus įvažiavi
mas, garažas, vandeniu alyva šil
dymas. High Parke prie pat Bloor. 
Klauskite P. Budrėika.

$5.000 įmoktti, vienas morgičius, 9

Turime dar daug pasirinkimui namų įvairiose vietose ir įvairių kainų bei stilių, tik 
kreipkitės ir gausite pilnas informacijas bei patarnavimus. Klauskite: J. B ALT AKYS, B. 
KRIAUČELIŪNAS, J. KAUKELIS, P. KRILAVIČIUS, J. KAMIŠAITIS IR J. KARPIS.

Visais morgičių sutvarkymo, {mokėjimo padidinimo, draudimo ar kitais nekilnoja
mojo turto reikalais kreipkitės ir lengvai išspręsite. Skambindami klauskite: J. KARPIS.

Už mažus pinigus gali turėti geras ir gražias farmas, kurios pilnai tinka, kaip ir bran
giai kainuojančios, auginimui tabako. Apie tai gal vejantieji nepraleiskite progos ir dėl 
smulkesnių informacijų skambinkite, klausdami: R. ŽULYS arba J. KARPIS.

PRIKLAUSOME TORONTO, ONTARIO, K ANADOS IR TARPTAUTINEI 
REAL ESTATE SĄJUNGOMS.

A. MORRIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

1077 BLOOR ST. W. TEL. OL. 8450,
Pirmasis lietuvis Toronte REALTOR, priklausantis Toronto Real Estate Board & 

National Association of Real Estate Boards.

1. Didžiausias pasirinkimas namų ir biznių visuose miesto rajonuose su įvairiais 
įmokėjimais ir įvairiomis kainomis.

2. Parūpinamos paskolos su 6%.
3. Geriausios sąlygos 'morgičius sutvarkyti.
4. Įsitikinimui, — prieš'perkant ar parduodant bet kokią nuosavybę malonėkite 

paskambinti agentams:

, F. JONYNAS, tel. OL. 8459, “ V. MORKIS, tel. OL. 8459, 
V. IVANAUSKAS, tei. OL. 8450, J. IVANAUSKAS, tel. OL 8450.

Lietuvio elektros ir apšildymo kompanija 
bEDA NAUJAS APŠILDYMO KROSNIS:

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

tionning”, '
* Perstato apšildymą iš anglių 

į alyvą.
* Taip pat atlieka įvairiausius* 

elektros instaliacijos darbus.

Smitas Electric arid Heating Co
71 BEATY AVE., TORONTO - TeL OL. 8719.

J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor St. W. Tel. ME. 2471
Perkant ar parduodant betkokią nekilnojamą nuosavybę, paskambin
kite į šią lietuviams gerai žinomą firmą. Sukeliami morgičiai bei 
sudaromos paskolos labai mažu procentu. Turime didelį pasirinkimą 
namų, biznių, formų, sklypų ir tt. visuose Toronto rajonuose.

ST. CLAIR - ARLINGTON AVE., 
$2.500 įmokėti, 6 gerų kamb., 
tikro ir lobai, gero mūro, gerai iš
laikytos, arti prie susisiekimo, gra
žus kiemas, garažas.

ST. CLAIR - RAGLAW AVE., 
$3.500 įmokėti, 6 grožių neperei
namų kambarių, visai atskiras tik
ro mūro, vandeniu - alyva Šildy- 

• mos, 2 geros virtuvės, kietmedžio 
grindys, gero dydžio kiemas, gara
žas. Balansui viena atvira skola 
10-čiai metų.

FULLER AVE. - SUNNYSIDE, 
$1.500 įmokėti, 6 gerų kamb., tik
ro mūro, alyvos šildymas, vieta 
garažui. Geros mokėjimo sąlygos. 
Greitos užėmimas.

INDIAN RD. - GRENADIER RD., 
$4.000 įmokėti, 10 didelių kamb., 
visai atskiros, lobai gero mūro na
mas, 2 virtuvės, 2 tualetai, van
dens alyvos šildymas, garažas. 
Greitas užėmimas ir labai geros 
pirkinys.

QUEBEC AVE. - BLOOR,
$5.500 įmokėti, 10 labai gražių 
kamb., square plano, labai šva
rus — geriausiame stovyje namas, 
parduodamas kortu su baldais, 3 
mod. virtuvės, 2 tudletoi, alyvos 
Šildymas, \ gražus kiemas, vieta 
dvigubam garažui.

INDIAN GR. - HOWARD PK. AVĖ., 
$6.000 įmokėti, 14 gerų kamba
rių, visai atskiros, gero mūro, ekst
ra sklypas tinkamos namo staty
bai. Vandeniu alyva šildomos, 4 
geros virtuves, garažas su priv. 
įvažiavimu. Labai geras pirkinys! 

*
8

kom-

ACTIVE MORTGAGES SALES BROKERĮ

V L AndrijauskasD. KAROSAS

J. BUCANTASP. MALIŠAUSKAS P. KERBERIS Telef. RO. 2-3415

viena 
pirki-

’didout’

Turime daugelį kitų lobai gerų Ir įvairiomis kainomis bei {mokėjimais namų, kurių dėl vietos stokos neįmanomo paskelbti.

V. PALIULIS OL 23M 
P. DAMBRAUSKAS

kambarių, atskiros, mūrinis na
mas, vandenių alyva šildydmas, 
garažas. Klauskite A. Bliudžius.

$19.500 pilno kaina, 8 kambarių per 
du augštus, puikus mūrinis atski
ras namas, gražioje vietoje, turi 
garažą. Klausti F. Senkus.

$14.900 pilna kaina, 9 kambariai 
per du augštus ir 3 kambariai rū
syje, trys virtuvės, vandeniu alyva 
šildomas, atskiras mūrinis namas, 
privatus įvažiavimas, garažas. 
Klausti V. Plioplys.

-Pigiausios kainos.
Darbas atliekamas gerai ir 

sąžiningai.
IŠsimokėjimo sąlygos — 24 mėn. 

Techniški patarimai veltui

HIGH PARK, 
$4.000 įmokėti, 9 komb., atski- 
’ras, lobai geros mūrinis' namas, 
kietmedžio grindys, kvadratinis 
planas, vandens alyvos šildymas, 
2 virtuvės, garažas su plačiu šon. 
įvažiavimu, didelis kiemas, viena 
skola likučiui, kol išmokėsite. La- 
bai skubus pardavimas.

JANE - BLOOR, 
$4.000 įmokėti, 6 kambarių, at
skiras, šiurkščių plytų namas, 
kvadratinis planas, moderni virtu
vė, alyva šildomas, garažas su Šo- 
ninu įvažiavimu.

BLOOR - DOVERCOURT,
$3.000 įmokėti, 8 kambarių, mū
rinis namas, išilginis planas, dvi 
virtuvės, garažas. Prašoma kaino 
$12.000.

RUSHOLME RD. - BLOOR,
$4.500 įmokėti, 10 kambarių, mū
rinis namas, kvadratinis planas, 2 
modernios virtuvės, dvi vonios, 
plius ekstra tualetas su praustuve, 
vandeniu alyva šildomas, 
skola likučiui, labor puikus 
nys.

JANE - BABY POINT, 
$6.000 įmokėti, atskiras, 6
barių raupių plytų namas, kvodra'- 
tinis plonas, vondenki alyva šildo
mas, moderni virtuvė, garažas, vie
na skola likučiui, labai gražus na
mas. 9

EGLINTON AVE. WEST,
$12.000 įmokėti, 2 krautuvių ir 5 
atskirų butų pastotas. $5.000 net- 
to metinių pajamų, geras pirkinys 
norint investuoti pinigus.

$4.000 įmokėti, vienas morgičius, 8 
kambarių mūrinis, labai gerai už- & 
taikytas namas, garažas, patogio- 
įe vietoj gyventi ir nuomoti. Klaus- w 
kite A. Paleckis. h?

morgičius, 8 w 
rinic nnmn?

$8.000 įmokai, vienas i 
didelių kambarių mūrinis namas, 
vandeniu alyva šildymas, gražiau
sioj High Parke vietoje, privatus 
įvažiavimas, garažas. Klauskite S. 
Jucevičius. z

Didelė naujiena norintiems pirkti farmas

Teisininkas ■ 
Advokatas — Notaras 

100 Adelaide St W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

DĖMESIO! / 
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas 
ANTANAS ČEPONIS 

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
.. .......... perstata u:

europietiškus ir vietinius radijo apara
tus, patefonus, visų paskirčių automa
tus. Kintamos ar tiesioginės srovės 

* motorus.
•a to, apimu namus^pilnam instalia
vimui ar pakeitimui srovės, duodu 

techniškus patarimus.
Skambinti telef. KE. 1080 

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

t

PERKANT-PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ 
KREIPKITĖS į LIETUVIŠKĄ BIURĄ

REAL ESTATE & BUSINESS BROKER
1333A Dundas St W-, Toronto OL. 8443 - OL. 8444

579 College St. (kampas Manning) OL. 2324, - OL. 2325
Mūsų šios savaitės pasiūlymai

1. $7.000 įmokėti, 500 vietų kinas 
ir 4 butai susidedu iš 14 kamb. 
Labai lengvos iŠsimokėjimo sąly
gos. Pilno kaina tik $45.000. Va-

' karų Toronte.
<

2. $40.000 pilna kaina. 9 butų mū
rinis, atskiras namas. Lengvos iŠ
simokėjimo ♦ sąlygos. Bloor rajone.

3. $3.500 įmokėti. 200 akrų ūkis su 
modernišku inventorių. Yra gali
mybių auginti tabaką. Pilna kaina 
$12.500. Maždaug 70 mylių nuo 
Toronto.

4. $5.000 įmokėti, 10 kamb. mūri
nis, atskiras narnos, vandeniu - 
alyva šildomas. Kaina $18.500. 
Parkdole rajone.

5. $4.000 įmokėti, 10 kamb. per du 
augštus. Mūrinis, atskiras namas, 
vandeniu - alyva šildomas. Indian 
Rd. - Bloor rajone.

6. $20.000 pilna kaina. 8 kamb. per 
du augštus. Rusholme Rd. rajone.

7. $20.500 pilna kaina. 8 komb. 
mūrinis, atskiras narnos, vande
niu - alyva šildomos Bloor - Run
nymede rajone.

$5.000 įmokėti, 6 komb. mūrinis, 
atskiras namas, vandeniu - alyva 
šiŲomas, garažas, šoninis įvažia
vimas. Bloor - Clendenan rajone.

9. $22.000 pilna kaina. 9 komb. 
* mūrinis, atskiros namas, garažas.

Lobai gerom stovyje. Indian Rd. • 
Bloor rajone.

V. JUČAS 
’ OL «M4 

KUPREVIČIENĖ
OL «443

Mann & Martel
1199 BLOOR ST. TORONTO. TELEF. OL. 8481

L Siūlome p>ačiausią namų pasirinkimą visame Toronte.
2. Sudarome labai geromis sąlygotais paskolas iš bankų.

$13.900 pilna kaina, 6 kambarių at
skiras, mūrinis namas, dvi moder
nios virtuvės, alyva šildomas, dvi
gubas garažas. Randasi Btoor ir 
Lansdowne rajone.

$15.400 pilno kaino, 6 kambarių at- 
skiras, kvadratinio plano namas, 
modernus alyvos apšildymas, pui
ki virtuvė, šoninis įvažiavimas, ga
ražas. Randasi Bloor ir Winder- 
mere rajone.

$3.500 įmokėti, 9 kambarių per du 
augštus, mūrinis namas. Dideli 
kambariai, vandeniu alyva apšil
domas. Dvi virtuvės, privatus įva
žiavimas, 3 mūriniai garažai. Ran- ' 
dasi Gladstone ir Queen rajone.

$3.900 įmokėti, atskiras, mūrinis, 8 
kambarių dupleksas, vandeniu ap
šildomas, privatus įvažiavimas. 
Randasi Bloor ir Brock rajone.

Skambinti
Ant MIČICNAS

Tel. OL. 8481.

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

ŠVARA - GYVENIMO PAGRINDAS!! ! 
Valymas rūbų naujausiais metodais išsaugo jūsų rūbus.

Garantuotas saugojimas. Mokama 
atsiimant Garantuojama. 
Pasiimame ir pristatome.

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai 
— — - netinkamai laikomi sugenda. Mū-

<A/Sr>mp>Z'GC //.../lUrii sų sandėliuose jūsų vasariniai rū- 
»oų.,uP Mžnieea bus rūpestingai saugomi. Kai

Specialybė: darysite rudeninį apsitvarkymą,
Cheminis valymas įvairių valyti viską duokite žinomai 

rūšių užuolaidų. firmai:
138-46 CLAREMONT STR. — TELEF. EM. 8-4557 

30 metų valymo patyrimas

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Auto Collision
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAME 

užbaigimas. VELTUI
Mūsų specialybė — auto korpuso (body and fender) darbai
Pakraunamos gazo-alyvos baterijos Sureguliuojami ratai

561 - 567 KEELE ST.
1% Block South of St. Clair Namų tek CE. 1-3444 

TORONTO, ONT.

TEL RO. 9-4773

Sav. G. KERAITIS

10. $1.500 įmokėti. 9 kamb. mūri
nis narnos, 2 mod. virtuvės, aly
va šildomas, garažas. Dovercourt 
Rd. rajone. **

11. $2.000 įmokėti. 6 kamb. mūri
nis namas, apie 10 metų senu
mo. St. Clair - Caledonia Rd. ra
jone.

12. $10.500 pilna kaina. 5 kamb. 
mūrinis namas. Alyva šildomas. 
Rusholme Rd. - Bloor rajone.

13. $1.000 įmokėti. 8 komb. mūri
nis namas. Alyva šildomos, pil
nas rūsys. • Naujos kietmedžio 
grindys. Lengvos iŠsimokėjimo 
sąlygos. Dovercourt Rd. rajone.

14. $1.500 įmokėti. 5 kamb. mūri
nis namas, garažas, gerame sto
vyje. St. Clair - Caledonia Rd.

15. $1.600 įmetėti. 7 komb. mūri
nis narnos. Labai gerame stovyje, 
didelis kiemas ir įvažiavimas. 
Lengvos iŠsimokėjimo sąlygos. 
Dundas - Runnymede rajone.

16. $2.000 įmokėti, 6 kamb. mūri-x 
nis namas, alyva šildomas. Bloor
- Ossington rajone.

17. $14.000 pilna kaina, 6 kamb. 
mūrinis namas. 2 mod. virtuvės, 
alyva šildomas. Indian Rd. - 
Bloor rajone.

18. $3.000 įmokėti, 8 komb. mūri
nis namas. Vandeniu - alyva šil- 
domso. 2 mod. virtuvės. Bloor • 
Dufferin rajone.

19. $3.500 įmokėti. 8 komb. mūri
nis, atskiras namas, vandeniu • 
alyva šildomas, garažas. College
- Dufferin rajone.

20. $3.500 įmokėti, 8 komb. mūri
nis namas, mod. virtuvė, garo-

$1.900 įmokėti, Bloor - Dovercourt 
Rd. Mūrinis, 8 k., 2 modernios vir
tuvės, garažas.

$3.800 įmokėti, Parkdale rajone, mū
rinis, atskiras, 8. kambarių per du 
ougštus, dvi virtuvės, 2 vonios, at
skiri įėjimai, alyva šildomas, pri
vatus įvažiavimas, garažas.

$4.000 įmokėti, High Park rajone, 
mūrinis, 10 kambarių, 3 virtuvės, 
2 vonios, alyvos šildymas, įvažia
vimas! kiemą!

$4.700 įmokėti, Bloor - Indian Rd., 
mūrinis, atskiros, 10 kambarių per 
2 augštus, dvi virtuvės, dvi vonios, 
vandeniu šildomas, įvažiavimas į 
kiemą.

$17.800 pilno kaino, Bloor - Quebec, 
atskiras, mūrinis, 8 kambarių per 
du ougštus, vandeniu alyva šildo
mos, garažas.

Didelis pasirinkimas didesnių namų, 
geromis iŠsimokėjimo sąlygomis.

Skambinti 
KUZMAS. 
Tel. OL. 8481.

žos, didelis kiemas. Bloor-Mont- 
rose rajone.

21. $15.700 pilna kaina. 6 kamb. 
mūrinis, atškiras namas, mod. 
virtuvė, garažas, privatus - įva
žiavimas. Glenholme - St. Clair 
rajone.

22......16.500 pilno kaina. 8 kamb.
mūrinis namas. 2 garažai. Vie
na skola balansui. Dufferin - 
Bloor rajone;

23. $3.000 įmokėti. 8 kamb. mūri
nis, atskiras namas, garažas. Pil
no kaina $16.500. Gilmour - 
Annette rajone.

24. $5.000 įmokėti. 7 kamb. ameri
koniškų plytų, mūrinis, atskiras 
namas. 2-jų metų senumo. Van
deniu - alyva šildomas. Didelis 
kiemas. Bloor - Montrose rajone.

25. $18.000 pilno kaina, 7 kamb., 
mūrinis, atskiros namas, vande
niu - alyva šildomas, garažas, šo
ninis įvažiavimas. Armadale - 
Bloor rajone.

26. $18.900 pilno kaina, 6 kamb. 
mūrinis, atskiros namas. Vande
niu - alyva šildomas. Annette - 
Runnymede rajone.

27. $5.000 įmokėti. 9 komb. mūri
nis namas, 2 mod. virtuvės, 2 
prausyklos, garažas, didelis kie
mas. Beatrice - College rajone.

28. $7.000 įmokėti, 7 kamb. mūri
nis nartas, 2 mod., virtuvės, 2 
prausyklos, 2 garažai, St. Clair 
rajone. Viena skola balansui.

29. $3.000 įmokėti. 6 kamb. mūri
nis namas, alyva I omodiš ,2s5 
nis namas, alyva šildomas, 2 
virtuvės, garažas. Shaw - Bloor 
rajone.

6-jų Š. Amerikos Lietuvių 
Sportinių Žaidynių I-jo rato 

Pranešimas Nr. 1
1. Š. Amerikos Lietuvių F AS 

K-to nutarimu, 6-jų Š. Amerikos 
Lietuvių Sportinių Žaidynių I-jo 
rato varžybos yra pavesta pra
vesti Vidurinių Vakarų Sporto 
Apygardai, 1956 m. vasario 4-5 
d. Čikagoje.

2. Atitinkamai susitarus, Vid. 
Vakarų Sporto Apygardos K-tas 
šių žaidynių vykdymą paveda 
Čikagos Liet. Sporto Klubui 
Neriui.

3. Žaidynių programoje bus: 
krepšinis vyrams, moterims ir 
jauniams, tinklinis vyrams ir 
moterims, stalo tenisas vyrams 
(komandinis, vienetas ir dveje
tas), stalo teniso mišrus dveje
tas, stalo tenisas jauniams ir 
mergaitėms (tik vienetai) ir 
šachmatai.

4. Jaunių ir mergaičių gimimo lietuvio kunigo apie dabartinį
datų ribos: krepšinyje — 1937 m. 
sausio 1 d.; stalo tenise — 1938 
m. sausio 1 d. (Pagal lietuvių 
sportinio prieauglio klasifikaci
jos nuostatus).

5. Žaidynėse gali dalyvauti vi- 
sį Š. Amerikos Lietuvių F AS 
K-te registruoti sportininkai, 
neprasižengę mėgėjų sportinės 
drausmės. nuostatams.

6. Tolimesnės informacijos 
bus artimiausioje ateityje skel
biamo* spaudoje, bei išsiuntinė
jamos visiems Š. Amerikos lie
tuvių sportiniams vienetams. 
Reikalui esant kreiptis į apy
gardos k-tą, adresu: A. Biels- 
kus, 771 E. 91st St., Cleveland 8: 
Ohio, arba į žaidynių vykdyto
jus—ĖSK Nerį, adresu: J. Šo- 
liūnas, 5254 So. Trumbull Ave., 
Chicago 32. Ill.

Vid. Vak. S. A. K-tas.
PpSK “Aušra“ žinios

DĖMESIO JAUNIMUI! Se
kančią savaitę pradedame regu
liarias krepšinio, tinklinio, sta-1 
lo teniso, šachmatų ir futbolo i 
treniruotes savose patalpose. 
Kiekvienas jaunuolis-ė, dar ne
priklausąs klubui, kultivuojąs 
kokią nors sporto šaką ar dar ne, 
bet norįs gražiai ir kultūringai 
paleisti savo laisvą laiką lietu
viškoje aplinkoje, maloniai kvie
čiami Įsijungti į šią jaunimo šei
mą. Šiuo metu klubas turi 130 
narių. Registruotis prašome kle
bonijoje telefonu KE. 0621 ir 
KE. 0977. Grupių suskirstymas 
ir treniruočių laikas bus paskelb 
tas parapijos biuleteny ir sekan
čiame TŽ numery.

— Labai gražiai pasirodė mū
sų jaunieji krepšininkai praėju
sį sekmadienį B-C lygos žaidy
nėse. Šį kartą jų priešininku bu
vo stipriausia Toronto koman
da, kandidatė į Kanados meis
terius, “Andy’s”. Žinoma, profe
sionalų nenugalėjo, bet negavo 
ir “100” skirtumo: rungtynės 
baigėsi 101:66 “Andy’s” naudai. 
Patiems priešininkams taip pa
tiko mūsų jaunieji krepšininkai, 
kad jie pasisiūlė kiekvieną sa
vaitę sužaisti su jais treniruotės 
rungtynes. Tikime, kad mūsų 
vyrukai, treniruodamiesi su to
kiais meisteriais, greitu laiku iš
kils į Toronto krepšininkų vir
šūnes.

— Sekančios B-C lygos rung
tynės įvyks šy sekmadienį toje 
pačioje UNF salėje. “Aušra — 
Trotters.

— Krepšinio- treniruotė B-C

DIDŽIAUSIA NUOSAVYBIŲ FIRMA KANADOJE 
Pagalbos ar informacijų SAVOJE KALBOJE bet kokios nuosa
vybės PARDAVIMO — PIRKIMO — ĮKAINAVIMO ar pasko
los reikalu kreipkitės:

1245 ST. CLAIR W. — TORONTO — Tel. OL. 3516

DUNDAS ST. W.,

$5.000 įmokėti, moterų ir voikų rūbų 
kroutuvė ir 7 komb. su 3 virtuvėmis, 
prekės vertos $2.000 įeina bendron 
pardavimo sumon.

ST. CLAIR - OAKWOOD, 

$27.000 prašorta kaina, atskiras, 16 
kamb. namas, 3 virtuvės, 2 vonios, 
privatus įvažiavimas, karšto vandens 
alyvos šildymas, baldai 12-kai komb. 

____------ B. MARIJOŠIUS - OL 3516
Įstaiga veikia iki 10 vaL vak.

REAL ESTATE LIMITED 
Kanados didžiausia nuosavybių firma. '

Visais morgičių reikalais 
kreipkitės į "

lygos komandai šį ketvirtadienį 
8 vai. vak. ukrainiečių salėje, 
404 Bathurst St. . -

— Dar didesnį pasisekimą tu
ri mifcų šauniosios krepšinin
kės, kurios kanadiečių tarpe pa
garsėjo ne vien savo šaunia iš
vaizda ir drausmingumu, bet ir 
gražiu, visa galva geresniu už 
kanadietes, žaidimu. Iki šiol 
CYO lygoje jos eina be pralai
mėjimų. Praėjusį sekmadienį 
CYO lygos rungtynėse prieš St. 
Francis komandą laimėjo 30:0.

— Sekančios TTT lygos rung
tynės šį trečiadienį 8 vai. vak.

J. PODRES - PODERYS 
LIETUVIS

Kun. St. Kulbis, SJ, Kanados 
lietuvių skrajojantis kapelionas, 
kuris kartu aptarnauja ir kaiku- 
rias JAV šiaurines lietuvių gy
venamąsias vietas, kuriose nėra

Amerikos basebolo žvaigždę J. 
Podres - Poderį tokių dalykų 
sako:

“Man tenka aptarnauti ir 
Witherbee N.Y., kuriame gyve
na ir minimo garsaus baseball 
žaidėjo J? Podres - Poderys šei
ma. Tai lietuviška katalikiška 
šeima. Dabartinis basebolinin- 
kas Jonas Podres - Poderys prieš 
4 metus man patarnaudavo mi- 

: šioms. Tai labai malonus berniu
kas. Kalbėdamas su korespon
dentais jis aiškiai pasisako esąs 
lietuvių kilmės. Jo jaunesnysis 
brolis ir dabar man patarnauja 
mišioms. Jo tėvas ir motina gra
žiai kalba lie.tuviškai. Jis pats 
taip pat moka lietuviškai”. J. L.

OTTAWA, Ont
Gruodžio 18 d. įvyks trumpos 

rekolekcijos visiems Otavos lie
tuviams St. Patriks Home patal
pose, 11.30 vai. Jas praves Tėvai 
jėzuitai iš Montręalio. Būtų ge- 

i ra, kad visi lietuviai tą dieną 
i prieitų išpažinties ir priimtų šv. 
Komuniją. Advento laikas tam 
ir yra, kad nuskaidrintume savo 
sielas ir geriau pasiruoštume su
tikti Kūdikėlį Jėzų švenčių 
metu.

Dr. J. Kubilius grįžo visai ne
seniai iš ligoninės, kur jam bu
vo padaryta gana sunki vidurių 
operacija. Dabartiniu metu ligo
nis gydosi namuose. Reikia pa
žymėti, kad dr. 'J. Kubilius dir
ba Otavos sanatorijoje kaip 
plaučių ligų specialistas. Linki
me daktarui greitai pasveikti ir 
grįžti į visuomeninį gyvenimą.

Pp. Valentų šeima neseniai at
vyko į Otavą iš Venecuelos. Jau 
nusipirko Otavoje namus ir ma
no čia apsigyventi ilgesnį laiką. 
Valentą yra elektrotechnikas, 
todėl ir su darbo gavimu nebu
vo didelių sunkumų. Augina 
dvi dukreles, kurių viena jau 
lanko vietos pradžios katalikiš
ką mokyklą. Reiktų ir kitiems . 
lietuviams leisti savo vaikus į 
katalikiškas mokyklas, nes pil
ną išauklėjimą vaikas gali gauti x 
tik katalikiškose mokyklose. Be 
Dievo ir religijos gali vaikas pa
sidaryti našta vėliau ir tėvams 
ir kraštui. Todėl nežaiskime sa
vo vaikų ateitimi.

Pakrikštyta Rita Irena Norei
kaitė. Kūmais buvo Juozas Am- 
brozas ir Helga Golota. Pp No
reikai suruošė labai šaunias 
krikštynas su visomis lietuviš
komis tradicijomis. V. Sk.

COLLEGE - DOVERCOURT, 
$14.500 pilno kaino, 7 kamb. mū
rinis, atskiras namas su garažu <r 
grožiu kiemu, vandens alyvos šildy
mas. Lobai geras pirkinys.

OAKWOOD - ST. CLAIR, 
$3.000 įmokėti, 6 kamb.; atskiras, 
privatus įvažiavimas ir garažas.

HIGH PARJC, 
$3.000 įmokėti, 8 kamb., 2 virtu
vės, garažui vieta.



V. VAŠU
872 BLOOR ST- W., (prie O^ųgtpp), TQ^O^O. Tel ME. 4605

Priklauso Toronto, Ontario, Canadian

BLOOR - DUFPERIN, $1.500 įmokė
ti,' 5 kambariai, atskiros, šoninis 

’įvažiavimas, 2 garažai.

'BLOOR - LANSDOWNE, $2.000 įmo
kėti, 8 dideli kambariai, mūrinis, 
didelis kiemas ir 2 garažai?

PĄRKDĄLE, 7 labai dideli karąba- 
rigi, atskiras, vandeniu alyva šil
domas, sklypas 69 iŠ 150, geros9 

. pfrkihys, įmokėti $7.000.

8L00R - OSSINGTON, naujas 2-jų 
butų po 5 kambarius namas, di
delis kiemas ir garažai,’ įmokėti 
$5.900. " 1 ' ' ( *

ir Internotionol Real Estate Board

HIGH PARK, 7 komborioi, gero mū
ro, alyva šildomas, įmokėti $3.000.

COLLEGE - RUSHQLME RD., nau
jas 6-šių atskirų butų pastotos, di
delis kiemas ir garažai, geros pir
kinys.

RUSHpLME RD., 9 labai dideli kam
bariai, 2-jų ougštų, atskiros, ekstra 
butas rūsyje, Vandeniu alyva šil
domas, labai didelis kiemas ir 2 
garažai, įmokėti $7.500.

HIGH PARK, 18 butų apartamentas 
. ir garažai, geros pajamos, žemas 

jmokėjimos.

Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms.
Jųsų pątarnąvipiųi. Kreiptis telefonu ME. <605

V. MAZILIAUSKAS

PRIEŠ O ^MTUS METU

1 Buffalo grįžta
(CSc). Šiaurės Amerikoj Ka- 

:nada turi didžiausius laukinių 
’gyvulių rezervus, jų tarpe ir 
buffalo (Kanados stumbras) 
kaimenės auga savo skaičiumi. 
gezervatas vadinasi Wood Buf-

lo park šiaurinėj Albertoj, yra 
17.000 kv. mylių didumo ir turi 
baugiausia šių gyvulių. Čia da
bar'jų yra apie 22.000 (kai kas 
juos vadina “bizonais”, Ameri
kos buffalo iš viso nėra buffalo).

Prieš 80 metų vakarinės pre
rijos buvo pilnos buffalo. Vė
liau kada kailių verslininkai 
buvo išstumti ūkininkų, buffalo 
,buvo beveik išnaikinti. Jų mėsa 
maitinosi nauji gyventojai, o že
mė buvo paimta ūkiams. Atro
dė, kad buffalo dienos jau su
skaitytos. ,

Parkas buvo užvestas 1922 m. 
nuošaly dar išlikusioms buffalo 
bandoms. Evan Essex buvo pir
masis jo vadovas. Jo apskaičia- 
,vimu ši sritis galėtų būti pajėgi 
išlaikyti ligi 40.000 buffalo. Kai 
kurie iš jų yra užmušami, mė
sa sunaudojama, kad išsilaikytų 
stipresnieji iš jų, kurie sveria 
ligi 2.000 svarų. Dabar kaikuriė 
iš bandos yra didesni kaip kad 
buvo vidutinis gyvulys laisvose 
prerijose ir vadinamas girių 
buffalo.hetmono — r^ikšmingiausįo mi- 

nisterio. Jei mes kalbame apie 
Radvilų valdymo Lietuvoje lai
kotarpį 17 amž.. tai turime gal
voje biržiškius Radvilas.

Jų eilė, tiesa, nelabai ilga. My
kalojaus R. Rudojo sūnus Kris
tupas 1, vąd. Perkūnu, paliko du 
sūnus: Kristupą II ir Jonušą 
Kjristipas JI nuėjo tėvo pėdomis 
ir buvo hetmonas bei Vilniaus 
vaivada. Buvo taip pat didelis 
didžiojo kunigaikščio bei kara
liaus Zigmanto Vazos priešas. 
Šis gi jį, kaip ir tėvą jo, stengė
si kaip nors vis žemyn- paspaus
ti. Iš dalies kaip sau nepalankų, 
iš dalies kaip kalviną. Tačiau 
Zigmantas tai darė nemokšiš
kai ir Radvilų pažaboti nepajė
gė, nors prieš juos visaip sten
gėsi iškelti katalikus ponus, 
ypač J.'K. Chodkevičių ir Leo
ną Sapiegą. Net hetmono buo
žę Zigmantas atidavė seneliui 
Leonui Sapiegai, kad tik netek
tų Kristupui II Radvilai. Sapie
ga niekad su kariuomene nieko 
bendro nebuvo- turėjęs, tačiau 
prieš garbingąjį senelį, nors ir 
iškilusį Radvilų dėka bei jų lė? 
šomis išmokslintą, jaunuolis 
IČristūpąs II visdėlto negalėjo 
šaukti, tik tūžo ant didžiojo ku
nigaikščio. Kai Sapiega mirė ir 
Zigmanto sūnus- Vladislovas • d. 
hetmono buožės iš karto dar ne- 
oęrdavė Kristupui II R., nors 
Vladislovas buvo' nuosaikesnis, 
daug išmintingesnis ir košės ne
virė kaip jo tėvas, o ypač brolis 
•Jonas Kazimieras, kurio laikais 
teko reikštis Kristupo II sūnui 
Jonušui R., mūsų šio viso rašinio 
herojui.

Kristupo II brolis Jonušas 
valstybės gyvenime mažai tepa- 
sireiškė. Jis ir mirė jaunas, 1620 
m. buvo nužudytas. Jo visas gy
venimas buvo veikimas prieš 
Zigmantą Vazą. Jis buvo bend
rininkas Zebrzydowskio maišto 
(rokošo), o kai viltys išvyti Va
zas žuvo, pradėjo galvoti, kaip 
išsiveržti iš jų valdžios kitu bū
du. Kadangi Radvilos skaitėsi 
imperijos kunigaikščiais, tai jis 
sugalvojo kaip nors pasiekti vie
tos imperijos kunigaikščių tary
boje. Kai buvo išaiškinta, kad 
ten jis negali pakliūti dėl to, kad 
jo žemės nėra imperijos ribose, 
jis prisipirko dvarų Vokietijo
je, o kad gautų paramos kuni
gaikščių taryboje, vedė Bran
denburgo kurfursto dukterį, ta
po Berlyno rūmams savu žmo
gumi.
Bbguslovas Rądvila, kurį mums 

teks ne kartą prisiminti kalbant 
apie Kėdainių sutartį bei santy
kius su Švedija, buvo jo ir Ho- 
henzollernaitės vienturtis sūnus.

Tai buvo antrosios šio Jonušo 
vedybos. Pirmoji jo žmona buvo 
Slucko kunigaikščių paskutinė 
įpėdinė Zofija. Kaip našlaitė ji 
buvo globojama dėdės Chodkę* 
vičiaus. Nežiūrint anksčiau su
darytos sutarties, Chodkevičiai 
noręjo nebeleisti Zofijos už kal
vino Jonušo. Tada tarp abiejų 
didžiūnų šeimų vos nekilo ka
ras (1606). Vilniuje abi pusės 
prisivedė kariuomenės ir išsi
statė pakankąs. Radvilos Chod
kevičių rūmus laikė apgulę. (Ch. 

rvau jų rūmai buvo Didžiojoje gatvėje,
' še, apie kuriuos toliau kalbėsi- einant augštyn Rotušės link iš 

kairės, tuojau pat už mažos 
Cerkvelės trikampėje aikštelė
je. Ten gyveno daugelis univer
siteto profesorių, nes ir rūmai 
priklausė universitetui).

* Dėka tarpininkų šaudytis ne
buvo pradėta, bet Chodkevičiai 
turėjo kunigaikštytę išleisti už 
Joųušo R. žmonai neilgai pagy
venus, jam teko visi didžiuliai 
išmirusių Slucko kunigaikščių 
(Gediminaičių) dvarai — ištisa 
kunigaikštija. Tai dar labiau pa
didino Radvilų turtus.

(Bus daugiau)

(Atkelta iš 2 psl.)
ir protestantizmo platintojas. 
Lietuvoje, o sūnus vyskupas 
stropiausiai savo tėvo darbą nai-. 
kino, degino jo išleistas knygas, 
sunaikino jo įkurtą protestan
tišką mokyklą Ldkiškio dvare. 
Tuo tarpu M. Radvilos Rudojo 
palikuonys liko yisą laiką' ’kal
vinai, kcl 17 amžiaus viduryje 
išmirė. Jie perėmė ir’ protestan
tų globą Lietuvoje. .

Anais laikais katalikų ir pro
testantų santykiai buvo nepa
prastai aštrūs. Viena Radvilų ša
ka buvo šulai protestantų, kita 
visomis jėgomis rėmė katalikų 
bažnyčią. Prptestonai su katali
kais tada stačiai akis vieni ant
riems draskė, tačiau Radvilos 
tarp savęs niekad nesikivirčijo.

- Visada vieni kitus palaikė.
Kaip Radvila stengėsi patar

nauti' kitam Radvilai, parode 
kad ir tokie faktai. Pvz. kai vie
nu metu biržiškiai Radvilos ne
turėjo Vilniuje rūmų ir sustoda
vo Jurgio rūmuose, vad. kardi- 
nolijoje (tie rūmai, šv. Jono ir 
Didžiosios gatvės kampe, Rusų 
laikais buvo perstatyti ir pritai
kyti paštui, šiuo metu, berods, 
tebėra sudegę, neatstatyti po ka- 

-• •• to). -Vyskupo rūmuose - biržie
čiai Radvilos galėjo jaustis kaip 
namie ir net savo kalviniškas 
pamaldas suruošdavo. Arba vėl 
pavyzdys. Kai Jonušui Radvilai 
buvo iškelta byla, dėl nugriovi
mo kryžiaus Svėdasuose, griež
čiausias katalikas kancl. Albr. 
Radvila visaip stengėsi, kad by
lą būtų likviduota. Jei kaltina
masis būtų buvęs ne Radvila, 
kancleris būtų žaibus svaidęs.

Gal dėl to vieningumo Radvi
los taip ir iškilo. 17-18 amžiuje 
tai buvo viena turtingiausių šei- 

/ mų visoje Europoje. Dvarus jie 
skaitė nebe dešimtimis, bet tūks 

/ tančiais. Būdavo sakoma, kad jei 
Radvila iš Biržų važiuotų į Kii- 
vą, jam nereikėtų nakvoti ne sa
vo dvare. Kai kalviniškoji Rad
vilų šalča 17 amž. vidury išmi
rė, po 100 metų jų palikę dvarai, 
visų naikinti ir grobstyti, buvo 
parduoti už 11 milijonų auksinų, 
o tikroji jų vertė dar tada bu
vusi apie 40 milijonų.

Turtais Lietuvoje Radvilų nie
kas nepralenkė. Jų vaidmuo pro
tarpiais, tiesa, sumažėdavo, bet 
tik tada, kai šeimoje- nebūdavo 
apsukrių ir į valstybinę veiklą 
linkusių asmenybių.

Beje, dar primintina, kad 
■ Radvilos iškilo be jokio titulo, 

kaip eiliniai ponai. Tik Mykalo- 
jus Radvila Juodasis, besąnty- 
kiaudamas su Habsburgais.' ga
vo imperijos kunigaikščio titulą 
iš pradžių tik sau, o po keleto 
metų ir visai .šeimai. Tai buvo 
vienintelė Lietuvos ponų šeima, 
kuri laisvai naudojo iš svetur 
gautą titulą. Ir vėliau kaikurie. 

. ponai gavo grafų titulų, bet įs
tatymai neleido jų vartoti. Rad
vilos titulas buvo nepaliečiamas, 
nes dar prieš Liublino uniją gau
tas. O kas buvo prieš ją, buvo 
laikoma nepaliečiama.

BIRŽIŠKIAI RADVILOS
Kadangi mums šį kartą rūpi

masis Jonušas Radvila priklau
sė Biržų šakai, tai apie nesvyžiš- 
kius, Mykalojaus R. juodojo pa
likuonis, čia nekalbėsime. Juo
ba, kad jų atstovų tuose įvykiuo- 

•me, nei nebuvo.
Jei Nesvyžiaus - Olykos šakos 

katalikai RadvJlcS buvo ramūs 
politikai ir dievobaimingi žmo
nės, nuosaikūs piliečiai, kurie 
valstybės gyvenime paprastai 
būdavo maršalkomis ar kancle
riais, atseit gaudavo garbin 
bet valdžios didelės heteik 
Šias vietas, tai biržiškiai visi 
vo kupini Energijos, valdingi, 
nepaprastai atkaklūs ir valsty
bės gyvenime dažniausiai imda
vosi pirmųjų rolių: Vilniaus vai
vados— pirmojo senatoriaus, ir

PER OMINIS
Šveicarų liberalų dienraštis 

“Nęue Zuericfier Zeitung” Nr. 
270/1955' išsamiai pavaizduoja 
padėtį Argentinoje.

Diktatoriaus Perono režimas 
sugriuvo kaip kortų namelis. Jis 
tik iš oro atrodė stiprus, bet iš 
tikro buvo nepaprastai silpnas 
ir paremtas tuščiais grasinimais 
ir didžiuliu blefu.

Iš peroninių laikų jau ir dabar 
yra paaiškėję visa eilė piktantiš- 
kų smulkmenų, būtent — kai 
kaikurių pėronistų vadų gyven
ta lyg pasakiškų Rytų princų, 
susigrobus milijoninius turtus. 
Dar paskutinėmis savaitėmis jie 
ragino tautą kovoti už diktatū
rą ir už iriylimąjį “vadą” iki pas
kutinio kraujo lašo, tuo tarpu 
patys, pasigrobę milijoninius lo
bius, mėgino pasprukti į užsienį. 
Kaikuriuos iš jų pavyko sugauti. 
Tai Buenos Aires provincijos gu
bernatorius Carlo Aloe, peronis- 
tų moterų partijos pirmininkė 
Parodi, kurie buvo .prie Parag- 
wjavs- sienos .pagauti .su. 20 jųiL 
pezų turtu. “Mercedes Benz Ar
gentina” pirmininkas ir įvairių 
firmų Argentinoje dalininkas 
Jose Antonio išsyk paspruko į 
vokiečių, o paskui į Urugvajaus 
pasiuntinybę, ir tt. Smarkesnį 
pasipriešinimą parodė peroriistų 
valdyta miestų tarnautojų pro
fesinė sąjunga, kurios vadovai 
atsisakė įsileisti į savo rūmus 
karius ir padaryti juose kratą. 
Tik pasirodžius kariuomenės 
tankams galų gale jie pasidavė, 
ir krata buvo padaryta. Ldnardi 
vyriausybė atšaukė .visus Pero
no paskelbtus patvarkymus, ku
riais buvo draudžiama mokyklo
se dėstyti tikybą, suvaržyta baž-
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MOHAWK FURNITURf COMPANY
2446 - 8 DANFORTH ĄVE. TEL.: OX. 9-4444, OX. 9-6977

Prie brangenybių parduotuvės
Prie lango sustoja jaunave

džių pora. Jaunoji ponia su di- 
deliu susidomėjimu žiūri į bran
genybes ir daro pastabas.

-r- žiūrėk, kaip šis tvaska, sta
čiai akys raibsta. Ilgai bežiūrė
damas gal ir akis sugadintum ...
— Teisingai! Einam toliau ...

Paguodė
Didelio viešbučio savininkas 

Ainerikoje apžiūri savo viešbu
čio virtuvę. Radęs indus plau
nantį-vyrą, jis sako:

— Darbas . nelengvas, tiesa? 
Bet nenusimink. Ir aš buvau 
kadaise ploviku, o dabar matai 
kokio viešbučio šeimininkas...

— O aš kadaise buvau tokio 
viešbučio savininkas, o dabar 
štai plovikas, — atsakė tas.

Nuo to priklauso...
— Vadinasi, tamsta, jaunas 

žmogau, nori vesti mano duk
terį? Aiškus dalykas, kad. mano 

^sprendimas dėl to priklauso nuo 
tamstos finansinės padėties.

— Taip! ?.. Mano finansinė 
padėtis thip pat priklauso nuo 
tamstos sprendimo ...

REŽIMAS
nyčios padėtis ir tt.

Policiją paskiausiu metu su
sekė tiesiog Perono “haremą”. 
Suimta jo buvusi draugė, nepil
nametė Nelida Rivas, daug pa-' 
pasakojo tokių dalykų, kuriuos 
darant prezidentą niekados nie
kas nebūtų tikėjęs. Dar daugiau: 
surasta Perono šarvuota slėptu
vė, apie kurią težinojo tik jis vie
nas ir buvusis Buenos Aires pro
vincijos gubernatorius. Ji buvo 
įtaisyta rūmų rūsyje, kur buvo 
sutelktos pagrindinės peroninių 
laikraščių spaustuvės ir redakci
jos. Slėptuvė buvo pasakišku 
liukusus- įtaisyta, turėjo posė
džių salę, virtuvę ir du miega
muosius, taip pat trumpų bangų 
siųstuvą ir slaptus telefoninius 
laidus. Faktiškai iš jos Peronas 
būtų vadovavęs ir davinėjęs įsa
kymus. Visur t>uvo puikiausi 
baldai ir kristaliniai indai, gra-* 
žiausi kilimai, daugybė prancū
ziškų kvepalų ir tt. Manoma, 
kad Peronas, prieš patekdamas į 
Paragvajaus karo- -^aivą,. -joje 
praleido paskiausias dienas. Iš 
slėptuvės vedė daugybė slaptų 
durų,- kurių viena — į Rio de la 
Plata. Visi išėjimai buvo gerai 
apsaugoti ir šarvuoti. ,

Demokratinė Argentinos spau 
da pabrėžia, kad savo diktatūri
niais veiksmais Peronas kaip tik 
būtų daugiausia prisidėjęs prie 
kelio komunizmui įsigalėti Ar-_ 
gentinoje paruošimo. J. K.

Nesusipratimas
Grįžęs iš darbo vyras sužino, 

kad išeinanti tarnaitė. Jis tei
raujasi, kodėl.

— Sako, kad tu telefonu per
daug nemandagiai kalbėjęs su ja 
šiandien.

— Bet tai juk nesusipratimas. 
Ąš visai nežinojau, kad tai ji. Aš 
maniau, jog tu atsiliepei...

Laukia
Žinomo girtuoklio žmona tei

raujasi policijoje ar nesą dabok
lėje jos vyro.

— Tuo tarpu dar nėra, bet ne
trukus laukiame.

Suprato
Jaunuolis teiraujasi seno mi

lijonieriaus, kaip jis praturtėjo.
— O, tai ilga istorija. Aš ga

liu tau papasakoti, o kol pasa
kosiu, šviesa nereikalinga — už- 
gesyk tas lempas...

— Ačiū, aš jąu numanau, ne- 
bepasakokit, — atsakė jaunuolis.

Senas paprotys
— Pasakyk, tėveli, kodėl jau

nieji laike sutuotuvių paduoda 
vienas antram ranką?

Tai senas paprotys, vaike. 
Boksinihkai prieš rungtynes 
gi pasisveikina.

Nevienodas mastas
— Kodėl tu tokia liūdna? 

klausia motina dukters. — 
kas Įvyko?

— Taigi, kad nieko neįvyko ...
Nelaiku

— Žinai, aš toks laimingas, nes 
niekas nerūpi, nenoriu niekuo 
domėtis. Ar ir tu, brangioji?

— Bet, Juozeli, šiuo metu, 
vaitę prieš mano vardines .

Moko, ko nesakyti
— Jonuk, kam tu papūgėlė 

mokai negražių žodžių?!
— Aš, teta, mokau tiktai, ko 

ji neprivalo sakyti.. .

Dr. M. ArStikaitytė
AKIŲ UGŲ SPECIALISTĖ 

167 College, kambarys 9. 
Tel: įstaigos: WA. 1-3584, 

Namų: WA. 3-5555.
Toronto

Dr..Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W. 

(prie Dufferin)
Telefonas ME. 2933.

priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. vak. 
Ketvirtadieniais ir šeštadie
niais nuo 1 vai. pp.
Rentgenas pagal susitarimą.

vai. pp.

D r. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

NAUJAS KABINETAS 

280* Roncesvolles Avė. 
Telefonas OL. 4778.

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

Kitu laiku pagal susitarimą.

p.p.:

ir-
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UPHOLSTERING
2 DELAWARE AVE..

Toronto, * 
atliekami įvairūs minkštų 
baldų užsakymai ir pataisy
mai. Pigi kaina.
Telef. OL^ 9830, po 6' vai. v.

— Varšuva. —.Kardinolas Wy- 
szynski esąs laikomas internuo
tas pranciškonų vienuolyne Sa- 
noke. Kalbos apie jo paleidimą 
nutilo.

Dėmesio Ponioms ir Panelėms!

* Vandos Žukauskienės
MOTERŲ KIRPYKLOJE

Pusmetiniai 
garantuojami

Šukuosenos pritaikomos kiekvienai 
individualiai.

ARTISTIC BEAUTY SHOP
Tel. KE. 4731.

219 Roncesvalles Ave,. Toronto

o Calvert pastabos o

JianaMcčiai sako
“Throw a party”

x (tariamo trou e party)

Pažodžiui išeina, kad kanadiečiai galvoja visiškai priešingai, kai 
sako "throwing parties". "Throw o party" reiškia vaišinti svečių 
grupę savo namuose — tai populiarus kanadiečių, mėgstančių vai
šes, paprotys.

Aiifiiii-itii coNsoiE
■ : ..ii!.

*
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Maitįand

Dr. L. SIMON
Odos ir Veneros ligų specialistas. 

3 Spadina Rd., Toronto 
\ (Bloor - Spadina kampas) 

Darbo valandos: 10-12 ir 3-7 pp. arba 
pagal susitarimą.

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

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

1393 DUNDAS ST. WEST 
Toronto

(tarp Gladstone ir Rusholme
/̂ X į / 

Priima ligonius, gimdyves ir moterų 
ligomis sergančias kasdien nuo 1-3 ir 
nuo 6-8 vai. p.p., šeštadieniais nuo 
11t2 vai. p.p., kitu laiku pagal susi
tarimą.

Telefonas OL. 6851

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.
Visi elektros darbai atliekami 

greitai ir prieinamomis 
kainomis.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

251 LAUDER AVE., LL. 7714
Toronto

VYRŲ ir MOTERŲ RŪBŲ

S. V. BARTUSEVIČIAI
Didelis pasirinkimas angliškų 
medžiagų. Ponioms ir pane
lėms suknutės pagal naujau
sią madą ir pigiausiomis kai
nomis.
66 STAFFORD ST., Toronto. 

Telef. EM. 2-2705.

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

(tarp Gladstone ir Rushclme Rd.)

Priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir 6.30-8, šeštadieniais 
2-4. Kabinetas uždarytas tre- 
čiadeniais. Kitu laiku pagal 
susitarimą.

Telefonas LO. 1794 
Toronto

D r. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

Baigęs universitetą Vokietijoje 
irM4anadoje

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

TORONTO

WA. 3-2003
Priėmimo valandos: nuo 9-12 ir nuo 

2-9 vai. vak. (pagal susitarimą).

.■ —. Rąitinės^OLiver 4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimų

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

DANTISTAS
Dr. ELIAS WACHNA

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

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

Seymour Herman!
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt.

Suite 410
394 Bay St., Toronto, Ont.

Telef.: EM.4-9912 
arba EM. 4-8532.

JEFFERY, JEFFERY
& FROST

Advokatai, Notarai
371 BAY ST., Toronto 

Telef. EM.6 5255
Prašoma kreiptis į

N. ČEPULKAUSKIENĘ

James B. Trotter*

Dr. John REKAI '
Chirurgas ir-akušeris

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

X RA Y (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

ir 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir
7-9 po pietų

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

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

kampos Euclid Ave. 
Priima vakarais baga! susitarimą. 

Telef. EM. 8-9822

Akių specialistas
M. STEFANUK

Patikrino akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

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

(at Dundas)

AKIU SPECIALISTAS

L LUHSKY. R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tam. Ištiria aklų nervus, kuri^ daž 
nai sukelia gnJvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomis.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

OKULISTĖ
B. BEJNAR , BUKOWSKA 

dirba nuo 1944 metų.
94 LAWS ST., TORONTO 

(prieš 3146 Dundas St. W.) 
Telefonas RO. 7-0052 

Priėmimo vol.: 10 ryto iki 9 vok., sek- 
mod. ir šventod. nuo 2-4 vai. popiet.

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS BALDAIS:
' ★ TELEVIZIJOS APARATAI,

★ RADIJO APARATAI,
★ KROSNYS,

, * ŠALDYTUVAI,
★ SKALBIMO MAŠINOS, .
★ SIUVIMO MAŠINOS,
★ JVAIRŪS KILIMAI,

. * LINOLEUMAS,
★ VAIKŲ BALDAI,

, ★ VEŽIMĖLIAI,
★ MO^RNIŠKOS VIRTUVES, *

★ sinKąi.

Lietuvių Prekyba Toronte

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont

Tel. EM. 4-2715

Teisininkas, advokatas, 
notaras.

Įstaiga: 220 Roncesvalles Avė.
Tel. LA. 0846.

Buto tel. RO. 6-2944 
Toronto.

Priimama susitarus iš anksto.

■ “ VYRŲ IR moterų RŪBŲ
' Siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS

Didelis pasirinkimas importuotų me
džiagų moterų ir vyrų kostiumams ii 
paltams. Užsakymu* atlieku žemiau
siomis kainomis.
1299 DUNDAŠ ST. W. TORONTO 

Tel. LL 3222.

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

batų krautuvė
Parduodu Įvairios rūšies vaikų, mote
rų ir vyrų botus — normalaus ir pla

taus EE—EEE dydžio.

1414 Dundas St West Toronto 
TeL KL 3881

GEORGĖ BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis. 

1147 Dundas St. W., Toronto 
Telef.: OL 8431 ir OL. 8432.

LIETUVIO ADVOKATO* 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT 
SEG&UIN

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

Telef. įstaigos: Telef. namų: 
EM. 3-7461 BE. 3-0978

A. STANČIKAS *' 
Baigęs Notional Radio Institute Radio 

ir televizijos skyrių.

TAISAU

IADIO APARATUS
Aparato* paimami k grąžinami Į 

namas veltoi. 9 
Darbas garantootos.

Praia v skambinti ME. 1602, kasdien

STANLEY S£OE STORE
Augščiousios rūšies moterų, vaikų ir 
vyrų botai, normalaus dydžio ir platūs 

EE—EEE
1438 Dundas St W. Toronto 

prie Gladstone

Radio-Televizijos Technikas
J. STANIONIS

Taisau radijo, televizijas aparatas, pa
tefonus. Darbas garantuotas. 
Skambinti ųpkereis po 6 vai.

Ml. 5142.
115 Montrose Toronto.

tear i
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TORONTO, Cnt. MONTREAL. OueDETROITO LIETUVIŲ DRAMOS MĖGĖJŲ SAMBŪRIS 
š.m. gruodžio mėn. 4 d., sekmadienį, 2.30 vai pp., Lenkų salėje 
62 Claremont St., vaidins L. Fuldos 5-kių veiksmų komediją

1955. XIL 1. - 48 (308)

— Advento metu sekmadie- 
niais 9.30 vai laikomos rarotų 
Mišios.

kurių metu klausoma išpažinčių 
ir daloma Komunija. Gruodžio 
8 d., Marijos Nekalto Prasidėji
mo šventėje, taip pat 7.30 vai. v. 
bus laikomos vakarinės pamal
dos.

— Šią savaitę parapijos kuni
gai vizituoja šias gatves: Clin
ton, Delaware, Concord, West
moreland, Carlton, St. Clair, 
Marchmount, Helen ir Hill Cres. 
Drive. •

— Ateinantį penktadienį para
pijos salė rezervuota Toronto 
skautams.

— Jauniems muteikos talen
tams ugdyti pirmasis koncertas 
įvyks sekmadienį, gruodžio 11 ČL 
4 vai. pp. šv. Jono Kr. parapijos 
salėje. Meninę programą išpill- 
dys pianistės Danutės Rautinš 
pianino studijos mokiniai.

— Šv. Jono Kr. pašalpinės 
D-jcs mėnesinis susirinkimas 
įvyks pekmadienį, gruodžio 4 
d. 3 vai. pp. parapijos salėje.

—Šį penktadienį 8 vai. rytą 
gedulingos pamaldos už Salomė
jos ir Juozo Karaliūnų sielas.

— Sutuokta: Juozas Dobro
volskis ir Bronislava Vaitiekai- 
tytė, Antanas Norkaitis ir Dalia 
Kudirkaitė.

Dr. Karvelio pranešimas
VLIKo Vykdomosios Tarybos 

Užsienių Tarnybos valdytojas 
dr. P. Karvelis šį šeštadienį, 
gruodžio 3 d., atvyksta į Toron
tą ir padarys viešą pranešimą 7 
vai. vak. Prisikėlimo parapijos 
didžiojoje salėje.

Visuomenė kviečiama daly
vauti.

Apylinkės valdyba.

Vaikų lopšelis kviečia
Gruodžio 4 d., sekmadienį, N. 

Prasidėjimo seselės kviečia vi
sus Toronto lietuvius atsilanky
ti į jų vedamą vaikų lopšelį 
9 Wellesley Place. Visos vaikų 
patalpos atviros lankytojams 
nuo 2 iki 5 Vai. pp. Prašoma pa
sinaudoti proga ir pamatyti,1 
kaip gyvena ir kaip globojami 
nažieji našlaičiai. Lopšelis yra 
prie pat Wellesley didžiosios li
goninės patalpų, tarp Sherbour- 
ne ir Jarvis gatvių. Pageidauja
ma mažų vaikų nesivesti.
Detroito Liet. Dramos Teatras 

gruodžio 4 d. 2.30 vai. pp., 62 
Claremdnt St., vaidins Liudviko 
Fuldos komediją “Glušas”. Pla-' 
tesnės infcrmaciijoš skelbime ir 
per radiją.

Į Toronto apylinkės tarybą 
šiuo metu yra 46 kandidatai.

Toronto vyr. ateitininkams 
šį sekmadienį, gruodžio 4 d., N. 
Prasidėjimo vaikų darželio pa
talpose, 46 Delaware Ave., įvyks 
adventinis susikaupimas. 10 vai. 
rytą pamaldos, bendra komuni
ja ir agapė.

Kviečiame visus tiek šeimas, 
tiek pavienius gausiai dalyvau
ti. Valdyba.

Kalėdų eglutė
Maironio vardo liet. šešt. mo

kyklos Kalėdų eglutė įvyks 
Naujųjų Metų dieną 3 vai. pp. 
Prisikėlimo auditorijoje su įdo
mia programa ir Kalėdų seneliu.

Eglutei registracija bus pra
vesta gruodžio 4, 11 ir 18 dieno
mis visose lietuvių parapijose. 
Šešt. mokyklą lankantieji vai
kai ir jų broliukai bei sesutės 

ašoma na- bus registruoiami mokykloje, 
namatvti i §iais metšis registracijos mo-

kęstis yra $1 už vieną vaiką ir 
$2 už du ar daugiau vaikų.

Mieli Toronto lietuviai tėvai, 
registruokite savo vaikus Kalė
dų^ eglutei. Ten jūs ir jūsų ma
žieji praleisite lietuviškoje dva
sioje Naujųjų Metų popietę prie 
gražiai papuoštos Kalėdų eglu
tės. Kalėdų senelis savo dova
nomis neapvils jūsų mažųjų.

Tuo pačiu nuoširdžiai dėkoja
me Toronto Lietuvių Namų val
dybai už duotas mokyklos nau
dojimui 32 knygas.

Maironio vardo liet. šešt. 
mokykla ir Tėvų komit.

Veikalą režisuoja ir pati vaidina Z. Arlauskaitė - Mikšienė. 
'Parengimo pelnas skiriamas Vasario 16 gimnazijai.

Visus maloniai kviečiame. Įeinant aukojama $1.
KL Moterų B-nės Toronto apylinkė.

Krašto Tarybos antroji' sesija
(Atkelta iš 6 psl.) 

klausimas — ar jo rūpestis bū
tų vien lietuvybės išlaikymas ar 
ir laisvės kovos reikalai. Čia bu
vo visokių pasisakymų, betgi su 
bendrąja išvada, kad PLB amži
noji paskirtis yra lietuvybės iš
laikymas, laisvės kova yra tik to 
meto, kol Lietuva pavergta. Be 

turi būti skaitomasi su rea
liai veikiančiomis aplinkybėmis.

Statutų pakeitimų svarstymas 
daug laiko neužėmė. K. Grigai
čiui referuojant padarytas vie-

Prisikėlimo parapijos žinios
— Šį sekmadienį, per 10 vai 

šv.: Mišias giedos parapijos jau- 
nučiių 'Chorelis. 4 vai. pp. para
pijos salėje bus rodomas kinas. 
Kinui jau paruošti 16 mm pran
cūziški “Horton”” firmos apa
ratai, kurie generatorių pagalba 
duoda vaizdą'20 iš 14 pėdų dy
džio. Tam tikslui iš policijos, sta
tybos departamento ir teatrų in
spekcijos gauti leidimai.

Po 9 vai. šv. Mišių kairiojoje 
zakristijoje šaukiamas mėnesi
nis tretininkų susirinkimas.

2 vai. pp. muzikos studijoje 
šaukiamas moksleivių ateitinin
kų susirinkimas. Kviečiami da
lyvauti ir ne nariai 12-17 m. amž.

— Gruodžio 1 d., ketvirtadie
nį, 7.30 vai. vak., klebonijos pa
talpose įvyks parapijos komite
to ir PBRM Būrelio valdybos su- 

- -sįrinkimas aptarti Naujų Metų 
sutikimo parengimo reikalus.

— Šalia parapijos komiteto 
steigiamas Vyrų Rėmėjų Būre
lis, kurio tikslas prisidėti prie 
parapijos parengimų pravedimo. 
Norį prisirašyti prie šio būrelio, 
prašomi užsiregistuoti kleboni
joje asmeniškai ar telefonu.

— Moterystės sakramentą pri
ėmė Vladas Penkauskas ir Irena 
Pakenytė.

— Pakrikštyti: Romualdas Ka 
rolius Bubelis ir Rūta Gailutė 
Marija Jamduolytė.

— Ateinančią savaitę lankysi
me parapijiečius sekančiose gat
vėse: Indian Tr., Ridout St., Rad 

•ford, Boustead Ave., Alhambra 
Ave., Hewitt Ave. ir Howard 
Park Ave.

Toronto. — Parlamentarinė 
komisija Ontario provincijoje 
numatė nutiesti 3 tiesioginio su
sisiekimo autostradas Toronto - 
Barrie, Toronto - Hamilton ir 
Fort Erie - Windsor. Jose nebus 
jokių išsukimų ar įsukimų, o»va- 
žiuojant reikės sumokėti tam 
tikrą mokestį. Viena ameriko
niška firma pasisiūlė tokį kelią 
pastatyti, jei, jai būtų palikta 
eksploatacija per 20 metų.

Mielą TEOFILĮ LABANAUSKĄ .
ir

ALDONĄ BAČANSKAITĘ, 
sukūrusius lietuvišką šeimą, nuoširdžiai sveikiname ir lin
kime laimingo gyvenimo

VI. Germanavičius, 
Sigitas Ąžuolas.

RESTORANUI REIKALINGA patyrusi 
virėjo. Kreiptis tel. EM. 6-7060.

Latvių nepriklausomybės 
šventė Toronte

Lapkričio 19 d. latvių bend
ruomenė Toronte buvo suruošu- 
si Latvijos Nepriklausomybės 
paskelbimo paminėjimą- Apie 
800 žmonių talpinanti Techni
kos mokyklos salė Harbord gat
vėje buvo užimta ligi paskuti
nės vietos.

Pirmutinis sveikino Toronto 
miesto burmistras p. Phillips, 
pažymėjęs, jog kalbąs ne tik sa
vo, bet .ir viso Toronto miesto 
gyventojų vardu. Jam latvių 
tautos vargai nesą nežinomi, nes 
ir jo protėviai, kilę iš Pabaltijo, 
buvę taip pat skriaudžiami anų 
laiku režimo kaip dabar visos už 
geležinės uždangos likusios ry
tų Europos tautos. Linkėjo; kad 
latvių siekimas atstatyti laisvą 
Latviją greičiausiau išsipildytų. 
Be to, sveikino .Lietuves gen. 
konsulas V. Gylys, Estijos kon
sulas Markus, Ontario provinci
jos seimo atstovas -p. Yaremko, 
kartu perdavęs ir Ontario mi- 
nisterio pirmininko p. Leslie 
Frost svekinimus, o Federalinio 
Kanados parlamento atstovas p. 
Tereck perdavė Kanados Minis- 
terio pirmini Ako St. Laurent 
linkėjimus.

Koncertinėje dalyje įspūdin
gai padeklamavo J. Akuraters 
Latvijos baladę ir Pailsę. Elza 
Zebranska, buvusi Metropolita- 
no operos solistė, savo galingu 
mezosopranu labai gerai išpildė 
dainas: Sapnų žemė, Svetimoje 
šaly, Išeiti ir Vėliava. Toronto 
“Dainos” choras, diriguojamas 
E. Freimanienės padainavo: 
Ziono vaikai, Linksmai, links
mai zylė gieda ir istorinę baladę 
Imanta. Labai įspūdingai choras 
baigė, dalyvaujant ir Zebrans- 
kai, herojinę kantatą Tėvynei.

Minėjimas praėjo labai malo
nioje ir pakilioje nuotaikoje. A.

TAISOM visas mašinas ir atliekam su 
garantija pigiausiai ir geriausiai kaip ki
tuose garažuose Grizas ir tune-u|$.

Skambinti vakarais tel. LO. 1785 
Adomui. Dienos metu kreiptis j M. Šim
kūnas — Matt's Garage, 827 Lakeshore 
Rd. E., Lakeview, tel. CR. 8-1271.

DABAR VISIEMS LAIKRODUKAI "WER- 
MACHT". Anksčiau ir dabar gražūs ir 
tvirti /struck - waterproof/, 5-kių metų 
garantija, juodas ar baltos ciferblatas. 
Tokia kaina tik trumpam laikui:

chrom. • plieno ........ $29.95
20 mikronų aukso .. $33.95

Lietuvių Importo firma 
EDDY'S JEWELLER & 

WATCH REPAIR
345 Clarence St., London, Ont.

ciunčiame C.O.D. arba siunčiant pinigas 
w ankAo. Jei nepatiks galite nepriimti

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. ŠALDYTUVŲ pervežimo 
specialistai. Visas vežamas turtas ap
draustos. Važiuojam kas savaitę į Mont
real?, Londonu, Windsor^, Hamiltoną, 
North Boy, Sudbury ir kitur.

30 DEWSON ST. TEL. OL. 1403 . 
TORONTO

Triukšmas dėl Maskvos 
dvasininkų

Kanados United Church vado
vybė pakvietė Sov. Sąjungos 
pravoslavų vadovus aplankyti 
Monrealį, Otavą, Torontą ir Ed- 
montoną. ' Jų atvykimas betgi 
atidėtas. Pasirodo Kanados am
basada negalėjusi išduoti vizų 
dėl formalinių trūkumų. Vėliau 
buvo pranešta, kad arkiv. Boris, 
lydimas vysk. Paladeus, Voly
nės vyskupo, K. Ružitski, Mas
kvos teol. akademijos rektoriaus 
ir A. Gorbočov, akad. inspekto
riaus, atskris gruodžio : mėn. 
pradžioje. Tai ta pati grupė, ku
riai JAV atšaukė net jau duotą 
vizą, kai paaiškėjo, kad arkiv. 
Boris nori ten ilgiau pasilikti ir 
paimti savo valdžion JAV pra
voslavų bažnyčią.

Pabaltiečių- Federacija drau
ge su parapijų dvasininkais pa
rašė memorandumą ir jį įteikė 
United Church sekretoriatui To
ronte. Jam pareiškiamas nuste
bimas, dėl tokio Maskvos dvari
ninkų kvietimo, nes jų vaidmuo 
sovietinėj santvarkoj yra gerai 
žinomas. Be to, pabaltiečiai dva
sininkai Toronte prašė tarpinin
kauti, kad būtų duota jiems pro
ga viešose diskusijose susitikti 
su Maskvos pravoslavų dvasi
ninkų delegacija dalyvaujant 
spaudos atstovams ir televizijai. 
Šis memorandumas buvo stam
biom raidėm paminėtas visuose 
Toronto dienraščiuose. United 
Church atstovai pabaltiečių dva
sininkų delegacijai — 11 asme
nų— atsakė, kad jie kviečia S. 
Sąjungos pravoslavų dvasinin
kus siekdami bendradarbiavimo, 
kuris buvęs rekomenduotas pro- 
testantinės pasaulio bažnyčių 
tarybos ir atortiiniame amžiuje 
būtinas. Į vieno dvasininko klau 
simą ar jie tiki į krikščionybės 
ir'komunizmo koegzistenciją, at
sakė taip, nors vėliau, pasikal
bėjime su spaudos atstovu, pa
neigė. United Church vadovų 
nuomone, pabaltiečiai turėtų 
sveikinti sovietinius svečius. Ar 
su jais bus galimos viešos disku
sijos, dar nepaaiškėjo.

Kaikurie Kanados rusų pra
voslavų dvasininkai pareiškė 
boikotuosią Maskvos delegaciją 
ir jokiu būdu neketiną susitikti 
su jais.

nas neesminis, pakeitimas KLB 
statute ir rinkiminių taisyklių 
nuostatas, reikalaująs kandida
tams pasiūlyti 30 parašų — 
apylinkių tarybų rinkimuose 
reikalauti tik 10 parašų. Sklan
džiai praėjo pakeitimai Šalpos 
Fondo statuto, ref. ŠF pirm. Ta
mošauskui, Kultlūros Fondo sta
tuto, ref. KF pirm. Rinkimui ir 
Garbės Teismo stat., ref. p. Su- 
dikui.

Tai buvo paskutiniai tą dieną 
spręsti klausimai. Posėdis baig
tas 7 v.v. Kr. Tarybos atstovai 
išsiskirstė trumpam atsigauti 
prieš vakaro pramogas. Jie, mat, 
visi buvo pakviesti net į du po
būvius — Į K. Liet. Kat. Mote
rų D-jcs balių, vykusį tame pa
čiame pastate didžiojoje salėje 
ir į “Varpo” choro balių Toronto 
Liet. Namuose. Atrodo, kad žy
mi atstovų dalis tais kvietimais 
pasinaudojo, kaikurie net abu 
pobūvius aplankė, visi buvo pa
tenkinti ir šeimininkams dė
kingi.

SEKMADIENIO POSĖDIS
pradėtas 9 vai. rytą, testas iki 11 
vai. pamaldų, o išklausius šv. 
Mišių vėl pradėtas 12 vai. 49 
min. ir viskas užbaigta 2 vai. pp.

Tolimesnės veiklos klausimas 
buvo svarstomas pirmuoju. Re
feravo Kr. V-bos pirmininkas J. 
Matulionis. Čia buvo priminti 
tos pačios peticijos, Lietuvių 
Dienos, išpuolančių Kr. Tarybos 
rinkimų klausimai ir kelios pla
tesnės problemos. Senai svarsto
mą ūkio įsigijimo klausimą ten
ka palikti atskirom komisijom. 
Aktualus yra klausimas ar ne
galima būtų pradėti atsigabeni- 
mo iš Lietuvos šeimų narių klau 
simo. Jei to nepasisektų pasiek
ti, tai būtų nors tiek naudos, kad 
pasaulis apie tą skaudulį plačiau • 
išgirstų. Didelė problema yra 
palailkymas ryšio tarp centro ir 
periferijos. Būtų labai gera, jei 
kas nors galėtų apvažiuoti ir vi
są kraštą. Svarbus būtų propa
gandinių leidinėlių leidimo rei-į ^,. 
kalas, bet vis tebėra sunkūs lė
šų klasimas.

Diskusijose ypač gyvai svars
tytas visuomeninės- paskirties 
ūkių įsigijimo klausimas, nors 
vienodos- nuomonės ir nepriei
ta. Paliesti taip pat Liet. Dienų 
bei minėjimų pobūdžio klausi
mai. •

Čia tarp kitko priimtas dar 
vienas statuto pakeitimas, pa
siūlytas A. Rinkūno, kad ateity 
Kr. Taryba būtų renkama ir KL 
B-nės visi organai sudaromi ne 
2, bet trims metams. Už tai pa
sisakė 23 atstovai, prieš balsuo
jant tik vienam.

IV Liet. Dienos vietos klausi
mas buvo iškeltas jau Kr. V-bos 
pirmininko pranešime. Kadangi 
į tai pretendavo Niagaros pusia
salis ir Windsoro apylinkė, tai 
buvo palikta tuo reikalu išsi
aiškinti tų apylinkių pirminin
kams. Taip Wellando .apyl. pir- 
min. Eižinas, kartu ir už St. Ca
tharines, pranešė, jog po pasi
aiškinimų jie sūtikę šį kartą tą 
garbę palikti Windsorui, sau bet
gi rezervuodami V Liet. Dienos 
rengimą. -

KLB organų rinkimus dėl kaž 
kieno klaidos (buvo pabalsuota 
kažkurio svečio) teko pakartoti 
stropesnėje priežiūroje. Dėl to 
jie įvyko jau po pamaldų per- 

rysn-mė“ougžte,'ra' traukos. Rinkimams pravesti
ME. 7017, po 6 vol. vok. i buvo sudaryta speciali komisi-

REIKALINGAS PATYRĘS VAISTININKAS
GALĮS PILDYTI RECEPTUS. ’ 

Kreiptis į
STARKMAN CHEMIST LTD.

459 BLOOR ST. W., TORONTO

A. Dudonis, ' 
ilgus metus grojęs Kauno teat
re, o paskutiniuoju metu Toron
to orkestre “Trimitas”, išvyksta 
į Otavą, kur gavo tarnybą kana
diečių karo aviacijos orkestre.

Toronto miesto savivaldybi- 
niai rinkimai vyks kitą pirma
dienį, gruodžio 5 d. Į miesto bur
mistro vietą be dabartinio bur
mistro N. Phillips kandidatuoja 
ir kontrolierius R.E. Belyea. Tar
pe kandidatų Į. kontrolierius ir 
tarėjus yra 9 katalikai: W. R. 
Allen i Francis J. Cornish, kan
didatuoją į kontrolierius, o į 
miesto tarėjus—J. A. MacVicor, 
J. W. Kucberepa; Fr. Beavis, R. 
Teslia, J. Grittani,'R. L. Braw
ley ir Ch. Courrier.

Šiuose rinkimuose kandidatų 
tarpe yra ir komunistų bei su 
jais susirišusių. Pasak spaudos, 
tokiais yra kandidatai:

Į kontrolierius — Harry Hun
ter; Į švietimo vadybą: Mrs. M. 
Ross, R. Brochiver, Mrs. E. Ry
erson, K. Morrison ir J. Grabek; 
Į miesto tarybą — R. M. Laxer, 
P. Pank, G. H. Jackson, W. Rep- 
ka ir J. Davis.
Išnuomojamas kambarys ir virtuvė l-me 
augšte. Dovercourt * College. Telef. 
LA. 1866.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė lll-me 
augšte ir viengungiui kambarys ll-me 
augšte, galima naudotis virtuve. Skam
binti LL. 1843, po 5 vai. vak.

Išnuomojamas kambarys viengungiui 
Kreiptis 11 Indian Trail, tel. RO.7-6135

Išnuomojamas didelis kambarys ir virtu
vė I{l-me augšte. Yra pečius ir vanduo. 
Bloor - Pacific. Tel. RO. .7-4291.

Išnuomodami 2 kambariai ir virtuvė, St. 
Ciarens - College. Tl. OL. 4113, po 6 
vai. vak. '■ ■

Išnuomojamas didelis frontinis kambarys 
ll-me augšte su baldais. Tinka 1-2 as
menims. Tel. OL. 7340. 64 Brock Ave.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė. Be 
baldu, ll-me augšte. Tel. KE. 6220, 134 
Argyle St. •

Išnuomojamas gražus frontinis kambarys 
antrame augšte, su maistu arba galimy
bė išsivirti. Vieta mašinai. RO. 2-4931.

_________ ________________________________ L _

Išnuomojamas frontinis kambarys ir vir
tuvė ll-me augšte, Bloor rajone. Telef. 
LL. 6659.

Išnuomojamas kambarys ll-me augšte 
su baldais, garažas. Tel. RO. 2-5011, 
po 6 vai. vak.

Išnuomojamos frontinis kambarys ir vir
tuvė l|-me augšte. Be baldų. Yra gara
žas. 65 Northcote Ave., Gladstone - 
Queen. Tel. OL. 7328.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė. Be 
baldų. Il-me augšte. Vieta mašinai. Tin
ka šeimai su vaikais. Tel. LO. 8864, po 
6 vai. vak. •

Išnuomojamas kambarys su baldais, ga
limybė virti. 19 Delaware Ave. Telef. 
LL. 1278.

Išnuomojamas frontinis didelis kamba-

WASAGA • Springhurst Beach, prie lie
tuvių bažnyčios, parduodami trys skly
pai 200 pėdų pločio 175 ilgio. Tclef. 
OL. 6123.

Iš mokyklų veiklos
Montrealio lietuviškoms mo

kykloms pradedant naujus moks 
lo metus susiorganizavo Mont
realio liet, mokyklų globos ko
mitetas. Jį sudaro mokyklų glo
bėjas kun. Kubilius, SJ, kult 
fondo įgal. Kęsgailą, Verduno 
šeštad. mok. ved. Lukoševičie
nė,Longuel šešt. mok. ved. Be
leckas, Rosemounto šešt. mok. 
ved. Rimkevičienė, vaikų darže
lio ved. sesuo Felicija ir mokyk
lų tėvų komitetų pirmininkai: 
Bartaška, Petrulis ir Zdanaitie- 
nė. Komiteto tikslas rūpintis 
mokyklų ūkiniais - finansiniais 
ir administraciniais reikalais. 
Darbą komitetas pasiskirstė sek
cijomis.

Montrealyje šiuo metu veikia 
šios lietuviškos mokyklos:

Lituanistiniai kursai, vad. dr. 
Nagys. Lektorai: Kardelis, Ma- 
liška, kun. Kubilius, SJ, ir Ba
rauskas. Kursuose yra 15 klau
sytojų. •

Verduno šeštadieninė mokyk
la, ved. Lukoševičienė; mokyt. 
Valiulienė, sesuo Felicija, sesuo 
Selina, kapelionas Tėvas Ara- 
nauskas, SJ. Mokyklą lanko 76 
mokiniai.

Longuel šešt. mokykla. Ved. 
Beleckas. Mokyklą lanko 18 mo
kinių, veikia 3 skyriai.

Rosemounto šešt. mokykla. 
Ved. Rimkevičienė, mokyt.: Paš- 
kevičienė ir Navikėnienė. Mo
kyklą lanko 56 mokiniai, Veikia 
5 skyriai. Šią mokyklą lapkri
čio 12 d. vizitavo valdžios mo
kyklų inspektorius p. Houe, ly
dimas mokyklų globėjo kun. J. 
Kubiliaus, S J.

Vaikų darželis, vedamas Ne
kalto Prasidėjimo seserų. Va- 

dov. seserys Felicija ir Natalija. 
Darželį lanko 12 vaikučių. ■ J statybos vadovas.

Pasiruošimas eglutei, šeštad. 
mokyklos su dideliu entuziaz
mu ruošiasi Kalėdų eglutės va
karui sausio 7 d. Aušros Vartų 
parapijos salėje. Visose mokyk
lose vyksta repeticijos. Žadama 
labai didelė ir labai graži prog
rama. P-Lis.

T. St Kulbis išvėžiavo į Ha
miltoną pavaduoti ' kun dr. J. 
Tadarausko, kuris išvyko į Ro
mą ir ten išbus iki Kalėdų.

Klebonas J. Kubilius veda mi
sijas Cambridge prie Bostono. 
w Tėvas kunigo Quiron, kuris 
trijų jaunuolių buvo apiplėšimo 
tikslu nušautas, visos savo šei
mos vardu kreipėsi į generalgu
bernatorių pasigailėti nusikaltė
lių ir nepatvirtinti teismo jiems 
paskirtos mirties bausmės. Jie 
yra nuteisti pakarti. Velionio 
kunigo tėvas yra 84 m. ir gyve
na Quebece Beauce County, St. 
Jean de la Laudl.

— Montrealis. — Darbo įstai
gos nuonjone šią žiemą bedar
bių Montrealy būsią 25-30% ma
žiau, kaip pernai.

Kooperatyvinės gyvenamų na
mų statybos planas paskelbtas 
Montrealy .neseniai Botanikos 
sodo patalpose įvykusiame susi
rinkime. Pagal planą 50x84 pė
dų sklype būtų pastatomas už 
$7.000 namas su 3 miegamaisiais, 
saliohu, virtuve su pusryčių 
kampeliu ir vonia. Kooperaty
vo narys turėtų įmokėti $100' 
įnašą ir mokėti po $2 kas savai
tę, kol namas būtų pastatytas, o 
namą perėmus dar mokėjų po 
$48 kas mėnesį per 20 metų. 
Drummondville jau statomi 375 
šitokie namai. Rūpinasi tuo Que
bec kooperatyvų federacija, ku
rios prezidentas Romer Gau- 

i thier yra buvęs Drummondville

ja — dr. Povilaitis, Barisa ir An
tanaitis. Nominacijų komisija 
pateikė kandidatų: į Kr. Valdy-, 
bą 11, į Kult. Fondo ir Šalpos F. 
pirmininkus po 2. Kol buvo skai
čiuojami balsai, buvo svarstomi 
tolimesni dienotvarkės punktai. 
Į pabaigą buvo paskelbti ir

RINKIMŲ REZULTATAI:
Į Krašto Valdybą išrinkti: dr. 

Silvestras Čepas, kun. dr. J. Gu
tauskas, Benediktas Jackevičius, 
Jonas Jokūbynas, B. Kažemė- 
kaitis, Pranas Kvedaras, Bąlys 
Sakalauskas, Elena Senkuvienė 
ir Vaclovas Vaidotas. Kandida- 

l tai' — L. Tamošauskas ir Aug.
Frenzelis. j

Šalpos F. pirm. Vladas Sonda, ■ 
kandidatas Kazys Aperavičius.

Kultūros Fondo pirm. Izabelė 
Matusevičiūtė, kandidatas Vit. 
Matulaitis.

Sąmata ateinantiems metams, 
referuota 5. Mikšio, priimta be 
pakeitimų.

Rezoliucijas perskaitė komisi
jos narė dr. Jasevičiūtė. Tai 
sveikinimai broliams lietuviams 
tėvynėje bei vergų stovyklose 
tremtyje, sveikinimas Kanados 
lietuviams, rezol. lietuvybės iš
laikymo, PLSeimo ir kilnojamos 
parodos reikalas. (Jas paskelbsi
me sekančiame TŽ nr. ištisai).

Pabaigoje p. Kšivickas supa
žindino atstovus su jau priiimtu 
KLB ženklelio projektu bei su 
pasiūlytais autoriui pakeitimais.

Sumanymų ir laisvų pastabu 
titulu buvo grįžta prie kaikurių 
anksčiau keltų klausimų, tačiau 
esminio nieko nebuvo pasiūlyta. 
Tik Montrealio 'seimelio prezi
diumo pirui. Naginionis pareiš
kė pageidavimą, kad sekanti Kr. 
Tarybos sesija butų šaukiama 
Montrealyje.

SESIJĄ UŽDARANT
Naujai išrinktos valdybos var

du padėkojo už pasitikėjimą J. 
Jokūbynas, Iz. Matusevičiūtė ir 
p. Sonda kaip pirmininkai at
skirų organų. J. Matulionis, at
sisveikindamas, padėkojo buvu
siems bendradarbiams, o p. Vai
dotas ypatingai užakcentavo 
nuopelnus KLB organizaciniame 

• gyvenime jos pirmojo pirminin-

ko, nešusio tą naštą trejis me
tus, p. Matulionio, primindamas, 
kad jam tenka imtis naujų dar 
svarbesnių pareigų — stoti visos 
mūsų laisvės kovos vadovybės 
priekyje. Kalbėtojo linkėjimas 
sėkmės naujajame darbe buvo 
palydėtas gausiais plojimais.

■ Prezidiumo vardu žodi tarė, 
šiai sesijos daliai pirminirtka- - 
vęs, dr. A. Šapoka. Nurodęs, 
kad vis stiprėjantis KLB bei jos 
organų autoritetas ir augantis 
pačių Kr. Tarybos sesijų darbų 
sklandumas leidžia mums būti 
dar didesniais optimistais atei-

i čiai. Didele dalimi tai yra nuo-
■ pelnas veiklos ir takto ikišioli- 
I nių KLB vadovų. Dėl to pirmi-
ninkaujantis reiškė padėką bu
vusiam Kr. Valdybos pirminin
kui bei valdybos nariams ir vi
siems jos bendradarbiams bei 
talkininkams ir sveikino naują 
valdybą, linkėdamas jai taip pat 
sėkmingo darbo. Padėkojęs Kr. 
Tarybos atstovams už rimtą, 
drausmingą darbą sesijos metu, \ 
padėkojo taip pat TT Pranciško- \ 
naras už visiškai veltui šiai sesi- ' 
jai suteiktas patalpas bei visą , 
globą, o taip pat abiems organi
zacijoms^— K. Liet. Kat. Mote
rų D-jos Toronto skyriui ir 
;‘Varpo” chorui — kurios Tary
bos narius vakar pasikvietė į sa
vo pobūvius. Pagaliau atstovus 
ypač apylinkės pirmininkus, pa
prašė savo apylinkių nariams 
perduoti Kr. Tarybos-sveikini
mus ir supažindinti su tais rū
pesčiais bei užsimojimais, ku
rie buvo keliami šioje sesijoje.

Sesija buvo užbaigta Tautos 
himnu.

Reikia pasakyti, kad sesija 
praėjo be jokios pompos. Net 
Toronto lietuviai ją mažai te
pastebėjo. Tačiau tai buvo dar
binga sesija, išsprendusi ne vie
ną organizacinį klausimą. Atro
do, kad KLB iš organizavimosi 
stadijos jau išeina ir reikia lauk
ti, kad sekančios sesijos rūpin
sis jau nebe tiek organizaciniais, 
bet bendresnio pobūdžio gyve
nimiškais reikalais ir platesnėm 
bei principinėm problemom.

A, Garbenis
NARYS TORONTO REAL ESTATE BOARD.

REKOMENDUOJA

Bukite tikri, kas yra J ū S y DRAUGAS
balsuokite už

J. Berzinskas

1. QUEBEC AVE., 9 komb. per 2 ougštus, otskiros nomas, vandeniu - alyva 
šildomas, 2 vonios, 3 garažai. Viso $18.600, įmokėti $6.000. •

2.. DUNDAS - BROCK, 8 komb. per 3 ougštus, otskiros plytų narnos, oru - aly
va šildomos, nepereinami kambariai, privatus įvožkyvimbs, garažai. Viso 
$15.900, įmokėti $4.000. Vienos atviras morgičius balanse.

3. PRIE RONCESVALLES, 13 komb., otskiros nemos, vandens - alyvos šildy
mas,, 5 virtuvės, garažas. Viso $27.000, įmokėti apie $10.000. Geras 
morgičius bolonse

1212 DUNDAS ST. Wn TORONTO. TELEF. LA. 9547 
P«t galima aŽtfMkyti laivams motoras bei įvairias medžioklinius šautuvas.

Būdamas kontrolieriumi jo įstaigos durys visuomet būdaVo 
atidaros piliečiams iš visų miesto rajonų. Jis mielai išklausy
davo kiekvieno asmeninių rūpesčių. ■

Roy I’.-B'K I?Y I \
TORONTO BURMISTRU

B. S E R G AUT I S - Realtor _
REAL ESTATE, GENERAL INSURANCE, MORTGAGES

Telefonas OL. 2426
’■ 1 •

Didelis žemės sklypu pasirinkimo* Toronte ir užmiestyje. Paskolos statybinin
kams geriausiomis sąlygomis. Esame Toronto ir Kanados* Real Estate Bord'o na
riais/ Gauname visus žios organizacijos namus pardavimui, todėl perkant ar 
perduodant, kreipkitės pas mos efektyviam patarnavimui.

w ŽUKLAVIMO
IR ĮVAIRIUS KITUS SPORTO 
REIKMENIS SU ATITINKAMO
MIS NUOLAIDOMIS GAUSITE

AL GARDENS
REAL ESTATE 

MII BLOOR STREET WEST. TORONTO, ONTARIO 
Telefonui: LO. 2738, LA. 8772. Vokorsh HU. 9-1 M3.

ALINGI NAMAI P ARDA


