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SVEIKINAM SKAITYTOJUS, BENDRADAR
BIUS, RĖMĖJUS, BIČIULIUS IR VISUS TAU
TIEČIUS, SULAUKUSIUS NAUJŲ METŲ!

geriausioss sėkmės ir ištvermingos
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“Tėviškės Žiburių” leidėjai, 
redakcija ir administracija.

Naujiesiems metams
Kai pabusime sausio 1 d. rytą, gal niekas nebus aplink mus 

pasikeitę. Bet kalendorius rodys, kad nauji metai prasidėjo. Va
karykštę dieną juokomis jau vadinsime “pernai”. Praeis dar ke
letas savaičių ar mėnesių ir toji vakarykštė diena tikrai bus vir
tusi pernykštė. '

Gyvename nei aplinkos, nei pačių savęs kitimo nepastebėdami. 
O tačiau gyvenimas yra vyksmas ir amžinas kitimas. Jo vertini
mas yra sąlyginis. Jis atrodo labai trumpas, pralekiąs nejučia, 
tačiau smulkiau savąjį kelią apdūmojant jis kažkaip ištysta. 
Kiek daug pergyventa kiekvieno iš mūsų! Kiek kartų buvom 
sveikinami bičiulių ir Naujųjų Metų proga. Dažniausiai tai pri- 
imdavom su linksma šypsena, lyg tam tikrą žaidimą. Nes ir tą 
metų sąvartos dieną visada esame linkę smagia nerūpestingo 
žaismo diena paversti. Ne rūpesčiams ji skirta. Ji puotomis užpi
lama ir linksmybėmis, nors tą pačią dieną žmonės vienodai gy
vena — ne vien džiaugiasi ir džiūgauja, bet ir kenčia, ir serga, ir 
miršta, ir kovoja, laimi ir pralaimi...

. O visdėlto tai prasminga diena. Diena, kuri mums primena, 
kad žemiškojo kelio pakopomis vienu masteliu slinktelėjome ar 
kilstelėjom. Tik .viena pakopėlė. Nedaug. Bet kiek gi jų yra? Jei 
jaunuolis veržiasi neramiu žvilgsniu augštyn, pasiryžęs vienu ypu 
bent per dvi-tris pakopas šokti, tai subrendęs viduramžis jau su 
nerimu taria: “Jau vėl vieni praėjo!....” Kas žino,.kiek jų dar 
teks pergyventi?... Skubėti nėra kur. Tai ne mūsų rūpęstis. .

'Skub i n a mus k a žkeks^c j a u c ia m a s variklis, Kū r ė j o u žsūkt as vi- ’ 
v sates mechanizmas. Lekia ir skuba kosminiai kūnai bei sistemos, 

skuba, virte verda mūsų mažosios žemelės gyvenimas, skuba ir 
žmogus. Bet ar žino kas, kodėl ir kur?

Žmogui neužteko savo paties kojomis vaikščioti. Jis pasijungė 
sau gyvulį. Taip buvo patogiau ir greičiau. Siekdamas didesnio 
tempo, jis išrado mašinas — laivą, traukinį, automobilį, llėktu- 
vą... Jis jau skraido kelių šimtų mylių per valandą greičiu. 
A7į§ skuba, bet... kur? Žmogus, beabejo, siekia laimės. Bet kažin 
ar nutrūktgalviškas tempas gali būti didesnės laimės laidas? Nu
trūktgalviškas skubėjimas individui dažnai baigiasi katastrofa. 
Duok Dieve, kad neištiktų kokios avarijos ir į siautulingas lenk
tynes stojusios žmonijos. Technikos pranašai nurodinėja vis nau
jų laimėjimų datas — tada tai pakabinsime dirbtinį žemės sate
litą, tada tai skrisime į mėnulį, nuo tada'tai Atlantą perskristi 
poros valandų užteks ir tt. ir tt. Visa tai gražu ir ūkišku mastu 
matuojant labai vertinga. Bet argi tada jau žmogui nieko nebsa- 
kys metų sąvartos naktis? Argi tada seneliai nebepasakos vai
kaičiams apie... anuos geruosius praeities laikus? Ir kažin ar jie 
kartais nebus teisūs?...

Reikalauja antireliginės propagandos
Paskutiniame nr. sovietų jūri- ( 

ninku organas “Sovietski Flot” 
reikalauja pradėti naują antire
liginį vajų jūrininkų tarpe. 
“Kiekvienas sovietų jūrininkas 
turi būti pilnas kovingo ateizmo 
dvasios”. Esą atėjęs laikas imtis 
energingų priemonių užgniaužti 
jūrininkuose religiniam jaus
mui. “Ateistinė propaganda jū
rininkuose pastaruoju laiku per
daug susilpnėjo, per paskutinius 
tris mėn. ateizmo propagandistai 
surengė vos vieną paskaitą apie 
tikybą — mokslo bei pažangos 
priešą”. Reikia mobilizuoti viso 
Juodosios Jūros laivyno propa
gandines priemones kovai prieš 
pasakas apie šventuosius, dievus 
ir pasaulio sukūrimą. Kiekviena
me laive reikėtų organizuoti 
daugybę paskaitų, kad mūsų 
liaudies jūrininkai žinotų moks
lo pažiūrą į gyvenimą ir tuo bū
du įgautų daugiau pasitikėjimo 
sovietinės valstybės jėga”.

Prieš keletą mėn. panašiai ra
šė ir saušumos kariuomenės or
ganas “Krasnaja Zvezda”, reika
laudama geriau organizuotos an
tireliginės propagandos kariuo
menėje. Tai rodo, kad ir po 30 m. 
įtemptos kovos su religija, ko
munizmas tebėra priverstas ko
voti su ja ir toliau. Būdinga, kad 
tai dedasi komunizmo išauklėtoj 
kartoj.

NAUJA RESPUBLIKA
Sudanas 54 motus buvo valdo

mas D. Britanijos ir Egipto. Pa
staraisiais metais nepriklauso
mybės sąjūdis tiek sustiprėjo. Į 
kad krašto valdovai buvo pri
versti duoti platesnę savivaldą ir į 
paždėti pilną nepriklausomybę, j 
jeigu gyventojai plebiscito keliu j 
pasisakys to norį. Dabartinė Su-1 
dano vyriausybė nusprendė bet- į 
gi nelaukti plebiscito ir pasiūlė , 
kraštą nepriklausomu. Parla-1

savajam parlamentui paskelbti 
mentas vienbalsiai priėmė pasiū
lymą ir pavedė vyriausybei pra
nešti apie tai Egiptui ir Britani
jai kaip apie įvykusi faktą. Egip
to vyriausybė tuojau pranešė pri
pažįstanti Sudano nepriklauso
mybę. Londonas irgi pareiškė 
pripažįstąs įvykusį faktą, tiktai 
turįs tartis su Egipto vyriausy
be dėl. formalaus pripažinimo. 
Sudano min. pirm. Zarruk pa
reiškė, kad jo krašto santykiai 
su buv. valdovais priklausysią 
nuo jų laikysenos nepriklauso
mybės atžvilgiu. Egipto atžvil
giu Sudanas būsiąs draugiškas.

I lietuviu visuomene
Lietuviai,
Prieš 12 metų Hitlerio oku

puotoje Lietuvoje buvo sudary
tas Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas. Jį sudarė visos 
politinės partijos ir kovos sąjū
džiai vieningu sutarimu. 1944 m. 
Vasario 16 d. deklaracijoje, toje 
Lietuvių Tautos Laisvės Charto- 
je, Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas iškilmingai įsi
pareigojo tol vadovauti lietuvių 
tautos kovai, iki Lietuva vėl bus 
laisva ir nepriklausoma.

Tos šventos priesaikos ištesėji
mas visiems mums yra įpareigo
janti prievolė ir tikslas.

Stiprus tautos pavedimu ir 
talkinamas visų lietuviškųjų 
veiksnių, VLIKas per eilę metų 
ėjo Lietuvos reikalų sargybą 
Vakaruose. Tuo pačiu metu pati 
tauta vedė ir tebeveda žūtbūtinę 
kovą su sovietų okupantu pa
vergtoj Tėvynėj. Tūkstančiai 
didvyriškų žygių liudija mūsų 
tautos pasiryžimą būti laisva. 
Tautos kovos didvyriškumas lai
mi Lietuvos reikalui pasaulio 
pripažinimą ir paramą.

Kova Už mūsų tautos laisvę 
tuo pat metu vyksta laisvuose 
Vakaruose. Sovietams nėpavyko 
pateisinti Lietuvai padaryto 
smurto ir gauti jam pripažinimą. 
Lietuva kartu su jos kaimynėmis 
Latvija ir Estija daugumos vals
tybių yra pripažįstamos laisvųjų 
tautų lygiateisėmis narėmis, tik ■ 
Sovietų ginklu okupuotomis.

bei lietuviškais veiksniais. Pa
grindinės' mūsų politinės parti
jos, kurios demokratinių Lietu
vos Seimų laikais atstovavo sei
muose 99% lietuvių tautos, kar
tu su kitų politinių grupių atsto
vais vieningai įvertino padėtį, 
vieningai sutarė VLIKo ateities 
kelią į Lietuvos išlaisvinimą ir 
vieningai nutarė juo eiti į tiks
lą, atidedant į šalį viską, kas 
trugdė VLIKui darbą dirbti.

VLIKas nepaneigė ir tų, ku
rie iš bendro darbo traukiasi. Jis 
supranta, kad jo pastangų sėk
mingumas priklausys, kiek tos 
pastangos bus savos visuomenės 
remiamos. Todėl priimtoj rezo
liucijoj VLIKas kviečia visus 
apsijungti Lietuvos laisvinimo 
darbui. Visos grupės, kurios lai
kosi 1944 metų Vasario 16 dienos 
deklaracijos pagrindų, kurios 
siekia išlaisvintąją Lieutvą at
kurti kaipo demokratinę valsty
bę, lygiomis su kitomis gali VLI 
Ko darbe dalyvauti.

Tautinė vienybe tebūnie VLI 
ko, visų lietuviškųjų veiksnių ir 
lietuvių visuomenės bendro dar
bo pagrindas. Gražų kelią į tau
tinę vienybę parodė Amerikos 
lietuviai, kurie per paskutinį 
Amerikos Lietuvių Tarybos su
važiavimą Niujorke, kuris įvyko 
prieš pat VLIKo sesiją, vienbal
siai nutarė remti VLIKą visomis 
išgalėmis — moraliai ir medžia
giniai. Visa lietuvių išeivija 
laisvajam pasaulyje kviečiama 
pasekti tuo pavyzdžiu.

taps nuo visų, okupantų laisva.
Kovos dėl laisvės metams už

sitęsia nt ir tarptautinei padėčiai 
kintant, esamomis sąlygomis VL 
IKas šiuo metu renkasi savo po
sėdžių Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse. Čia pasaulio skait
lingiausioje lietuvių išeivijoje 
jis tikisi rasti gausių talkininkų 
kovai už Lietuvos laisvę suak
tyvinti. VLIKas yra dėkingas šio 
krašto vyriausybei, kuri, šian
dien lemiamai įtaigodama pa
saulio įvykius, remia mūsų tau
tos pastangas išsilaisvinti. Šia
me krašte taip pat renkasi Pa
vergtų Tautų Seimas ir veikia 
kitos tarptautinės institucijos, 
kurios gali padėti VLIKui sėk
mingai Lietuvos laisvinimo kovą 
plėsti.

VLIKo praeityje būdavo ne
sklandumų ir pasitaikydavo ne
sutarimų neesminiais klausi
mais, kurie sunkindavo VLIKo 
darbą. Tie nesutarimai, išnešti 
viešumon, davė kai kam progos 
tyčia kelti visuomenėje nepasi
tenkinimą, o VLIKo opozicijai 
suteikė galimumą VLIKui prie
kaištauti ir, ypač pastaruoju me
tu, sąmoningai kenkti jo autori
tetui ir orumui.

VLIKas laiku sutarė reikalin
gas Lietuvos laisvinimo priemo
nes sustiprinti. Lapkričio mėn. 
24-27 dienomis vykusi Niujorke 
VLIKo sesija pasižymėjo vienin
gu visų noru pašalinti praeities 
nesklandumus ir glaudžiai bend
radarbiauti su savąja visuomene

vinimo kova šiandien kaip nie
kad reikalauja sutelkti visas mū
sų gyvąsias jėgas. Betkokiam 
skaldymuisi turi 'būti padarytas 
galas. ■ :

VLIKo sesija pareiškė nuošir
dų norą bendrai dirbti su Lietu
vos pasiuntiniais, atidedant į ša
lį visus ginčus dėl kompetenci
jų. VLIKas, įsipareigojęs atsto
vauti ir ginti lietuvių tautą, o 
kartu ir Lietuvos valstybę, su
pranta, kad tai yra ir Lietuvos 
pasiutinių bendras reikalas. VLI 
Kas Niujorko sesijoje priimtoje 
rezoliucijoje reiškia nuoširdų 
norą ir darniai su pasiuntiniais

dirbti Lietuvos laisvinimui.
Amerikos Lietuvių Taryba 

yra daug nuveikusi Lietuvos 
reikalui šiame krašte ir bendra
me darbe VLIKas su Taryba ne
turėjo jokių nesklandumų. Tei
singai suprantant VLIKo ir Ame 
rikos Lietuvių Tarybos veiklos 
sritis, kaip vienas antram talki
ninkavimą, VLIKas neabejoja, 
kad santykių darnumas ateičiai 
yra patikrintas.

VLIKo santykiai su Lietuvos 
Laisvės Komitetu bei su Lietu
vių Delegacija Pavergtų Tautų 
Seime yra aiškūs.

VLIKo sesijos Niujorke nu
tartas VLIKo persitvarkymas 
yra padiktuotas gyvenimo’ tikro
vės. Tačiau nei VLIKo prigimtis 
nei jo pagrindinis tikslas nekei
čiami. Vadovaudamas lietuvių 
laisvės kovai visame pasaulyje 
VLIKas teikia ypatingą svarbą 
mūsų kovos frontui Europoje, 
kur veikia VLIKo Vykdomoji 
Taryba su visomis jos įstaigomis.

Persitvarkęs VLIKas yra pa
siryžęs darbe plačiau užsimoti ir 
tiki, kad sunkėjančios sąlygos 
jam nėbv> nenugalima kliūtis 
savo paskirtį vykdyti. Kartu su
prantama, kad VLIKo darbo 
sėkmingumas pareis nuo to, kaip 
jam pavyks konsoliduoti lietu
vių išeiviją ir suburti visas vei
kiančias lietuviškas jėgas Lietu
vos laisvinimo darbui.

VLIKo pavestas, Prezidiumas 
kviečia visus lietuviškus veiks
nius, yisą lietuvių išeiviją širdim 

-a tja^w^:-j^Hsų-- pavergtos tautos 
likimą ir nepalūžtant tikėti, 
kad lietuvių tautos laisvės kova 
bus laimėta. Prezidiumas visus 
kviečia stiprinti vieningas pa
stangas Lietuvai vaduoti.

Kenčiančiai tautai tėvynėje, 
kankiniams bolševikų kalėji
muose. vergų stovyklose ir trem
tiniams Sibire, o taip pat lietu
viams išeiviams visame pasauly
je siunčiame Kalėdų švenčių ir 
Naujų Metų sveikinimus, linkė
dami nenustoti vilties.

VLIKo Prezidiumas.
Niujorkas,
1955 m. gruodžio mėn.

DUOS PASKOLA ATEIVIAMS
Didžiausias ateivių skaičius 

atvyko Kanadon 1951 m. — 194.- 
391; 1953 m. — 168.868, 1954 m. 
— 154.227. 1955 m. ateivių skai
čius sumažėjo 40.200 palyginti su 
praėjusiais metais. Kanados vy
riausybė nori ir toliau skatinti 
imigraciją, ypač iš Europos, kur 
šiuo metu darbo yra netgi dau
giau nei Kanadoj. Mat, norima 
kraštą plėtoti ir toliau pagreitin
tu tempu. Vyriausybė todėl nu-

ne

Žiemojančią tėviškę prisimenant
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GEN. KONSULO 
PRANEŠIMAS

Ryšium su paskleistais iš 
aiškių šaltinių gandais, jog Lie
tuvos Generalinis Konsulatas To 
ronte nebeduodąs naujų lietu
viškų užsienio pasų ir nebepra- 
tęsiąs senųjų pasų galiojimo, 
šiuomi pranešama, kad Nepri
klausomos Lietuvos Konsulari- 
nė Įstaiga Toronte veikia kaip ir 
anksčiau, be jokio jos funkcijų 
susiaurinimo.

Lietuvos Generalinis Konsu
latas Toronte, (11 Grenadier 

Heights).

PAGAUSĖJO RELIGINIŲ 
ATVIRUČIŲ

Šiais metais religinio pobū
džio kalėdinių atviručių skaičius 
pagausėjo dėl įvairių organizaci- 
ių vedamos propagandos už gra 
žinūną Kalėdoips tikrosios pras
mės. JAV 30% kalėdinių ir N. 
Metų atviručių yra religinio tu
rinio. Iš viso jų išleista apie 2 
milijardus, kurių 600 milijonų— 
religinės, vaizduojančios Kris
taus gimimą, Išganytojo Moti
ną, Šv. Šeimą, Tris išminčius ir 
pan. Taip ir jų kokybė esanti pa
gerėjusi, nes buvo pieštos gerų 
dailininkų. Tie du milijardai at
viručių, kaip apskaičiuojama, 
duos 175 milijonus dol. pajamų; 

i paštas gausiąs 50-60 mil. dol.

KefeliU 
KaMfM DveefQe

Savaitės įvykiai |
Taika Šventojoj Žemėj Kristaus gimimo šventės proga neatėjo. 

Izraelio ir arabų įtempti santykiai nė kiek neatsileido. Prieš šven
tes Betlėjuj buvo paskelbtas karo stovis, bet maldininkai galėjo 
atvykti ir dalyvauti pamaldose. Jungt. Tautų paliaubų priežiūros 
komisijos pirm. gen. Burns taip pat dalyvavo pamaldose, nors kiti 
jo vadovaujamos komisijos nariai buvo priversti sekti arabų - iz
raelitų susidūrimus. ,

prieš vyriausybės ketinimą pri
sidėti prie antikomunistinės Bag 
dado sąjungos. Min. pirm. Ma-_ 
jali, kuris bandė sudaryti šiai 
sąjungai palankią vyriausybę,

a;

tarė duoti be nuošimčių paskolą 
imigruojantiems, kurios užtektų 
apmokėti visą kelionę. Paskolą 
reikės grąžinti po dviejų metų, 
bet reikale galės būti pratęsta. 
Pažymėtina, kad tokia paskola 
kaikuriais atvejais buvo duota ir 
anksčiau ypač imigrantams iš D. 
Britanijos, pvz. ūkininkams, na
mų tarnams, slaugėms, mokyto
jams, stenografams.

Duoti paskolos padrąsino ir 
tai, kad nuo 1951 m. duotos pa
skolos naujiesiems ateiviams bu
vo tvarkingai grąžintos. Iki 1955 
m. spalio 31.817 ateivių pasinau
dojo vyriausybės paskola, kuri 
siekė $5-268.000; grąžinta buvo 
$4.905.000, t.y. 93%. Vienam as
meniui vidutiniškai skolinama 
$165.

Pažymėtina, kad po II D. karo 
ateiviai yra atvežę į Kanadą 
$415.000.000. Taip pareiškė imi
gracijos min. Pickersgill, remda
masis oficialia statistika.

Už TAIKA
Kalėdų išvakarėse popiežius 

Pijus XII pasakė savo 17-tą ka
lėdinę kalbą, kuria jis kreipėsi 
ypač į Rytų ir Vakarų valsltybi- 
ninkus, kviesdamas galimai grei
čiau susitarti dėl atominių gink
lų uždraudimo ir jų bandomųjų 
sprogdinimų. Jisai priminė, kad 
nesantaikos atveju būsią sunai
kinti patys didfiausi ir turtin
giausi miestai, kuriems niekas 
negalės pagelbėti. Radioaktyvūs 
debesys galį nušluoti visas gy
vybes. “Tada nebus pergalės 
himno, o tiktai 'nenumaldomas 
žmonijos verksnias, kuri visiš
kam nusivylime žiūrės į nelai
mę, padarytą jos pačios kvai
lystės”. -i

Užsiminė Pijus XII ir paverg
tas tautas, kovojančias už savo 
laisvę. Jis pakartojo Bažnyčios 
nusistatymą komunizmo atžvil-

turėjo atsistatydinti po 6 dienų 
ministeriavimo. Nieko negelbėjo 
ir parlamento paleidimas. De
monstrantai įsiutę puolė net'už
sienio konsulatus: Prancūzijos, 
JAV ir Turkijos. Prancūzijos 
konsulas apsigynė kulkosvai
džiu, o JAV konsulato persona
las turėjo bejėgiškai stebėti kaip 
demonstrantai nuplėšė Ameri
kos vėliavą. Daug kur riaušinin
kus turėjo malšinti Arabų Lėgi-. 
jonas, palankus britams. Prie 
tvarkos atstatymo prisidėjo ir 
naujos vyriausybės sudarymas, 
kurios priešaky atsistojo Ibra
him Hašim, įtakingas valstybi
ninkas. Jis pareiškė, kad jo vy
riausybės uždavinys esąs praves
ti parlamento rinkimus, kuris 
nuspręsiąs ar Jordanui verta dė
tis prie Bagdado sąjungos. Tuo 
tarpu Jordanas susilaikąs nuo 
betkokių sąjungų.

Syrija tebespaudžia Izraelį J. 
Tautų Saugumo Taryboj reika
laudama pritaikyti jam ūkines 
sankcijas ir išmesti iš J. Tautų. 
Mat, Izraelio kariniai daliniai 
gruodžio 11 d. užpuolė Sirijos 
sargybas prie Galilėjos ežero ir 
nužudė virš 50 sargybinių. Iš
kviestas gen. Burns su praneši
mu Saugumo Tarybai pareiškė 
esąs nuomonės, kad dėl užpuoli
mo esąs kaltas Izraelis ir kad pa
našūs užpuolimai galį sukelti 
platesnio masto karą. Izraelio 
atstovas kaltina syriečius, esą jie 
apšaudę Izraelio žvejus. Izraelis 
pasiūlė derybas arabų kraštams.

IR LAISVI
giu, kaltino jį tautų pavergimu 
ir kartu priminė, kad ir vakarie
čiai nėra pagirtini dėl savo ko
lonializmo. Valdančios tautos 
esą turėtų duoti laisvę savo ko
lonijoms, nes priešingu atveju 
jaunos tautos galinčios pasiduo
ti klaidingam nacionalizmui.

Savo plane jis nežada jokių telk 
torinių nuolaidų, bet pasisa
ko už nuolaidas arabų pabėgėlių 
klausimu ir siūlo arabų kraš- . 
tams naudotis Haifos uostu tikė
damasis, kad Egiptas leis nau
dotis Sueso kanalu.

Alžerijoj vėl Ineramu

— Kairas. — Egipto policija 
suėmė du katalikų vyskupus — 
J.E. Zoghby ir J.E. Boucheix — 
ir tris kunigus už paskelbimą 
ganytojinio laiško, kuriuo š. m. 
panaikinamos iškilmingos Kalė
dų pamaldos protestuojant prieš 
vyriausybės civilinį įstatymą, 
pažeidžiantį kat. moterystės dės-

— Gvatemala. — Steigiamasis 
seimas atmetė įstatymo projektą 
pripažinti religines jungtuves 
kaip galiojančias ir valstybinėj 
srity.

Vėl ėmė nerimti ir Alžerijos 
arabai. Matydami, kad vienas 
kraštas po kito laimi savo ne
priklausomybę ar savivaldą — 
Sudanas, Tunizija, Marokas — 
panūdo kovoti ir alžeriečiai. Vėl 
suaktyvėjo sąjūdis “Išlaisvini- /
mo Frontas”; išleido atsišauki- ri
mus reikalaudamas išeiti iš į-,
prancūzų duotų tarnybų visus 
muzulmonus iki sausio. 2 d., ne- <?.
paklusniesiems grasina mirties 
bausme; visame krašte ėmė vyk
dyti sabotažo veiksmus ir užplu- 
dinėti ne tik prancūzų karius 
bei policiją, bet ir jiems nepa
lankius alžeriečius. Pastaruoju 
metu buvo nužudyta 119 asme
nų. Prancūzai Š. Afrikoj yra pri
versti laikyti 320.000 karių. Vy
riausybė norėtų savo pajėgas ten 
sustiprinti, tačiau rinkiminio 
laikotarpio įkarštyje vengia, nes 
tai labai nepopuliarus reikalas 
visoj Prancūzijoj.

Sukilimas Paragvajuj
Paragvajus, nusižiūrėjęs į sa

vo kaimynę Argentiną, pagarsė
jusią sukilimais, irgi pradėjo ne
rimti. Sostinės Asuncion polici
ja ir kariuomenės dalis bandė 
įvykdyti sąmokslą prieš prez. Al
fredo Stroessner, kuris palan
kiai buvo priėmęs buv. diktato
rių Peroną, bet vėliau, Argenti
nos sukilėlių vyriausybės spiria
mas, pataręs ieškoti prieglaudos 
kitur. Sakoma, sukilimas buvęs 
organizuotas Colorado partijos 
sparno, kuriame spiečiasi pero- 
nistinio plauko elementai. Suki
limas nepavyko ir bent kol kas 
neatnešė jokių stambesnių pa
keitimų vyriausybėj.

Žada nepriklausomybę
Ilgai laukę Malajai pagaliau 

gali tikėtis nepriklausomybės. 
Feder, min. pirm. Abdul Rah
man pareiškė seimo atstovams 
netrukus vyksiąs į Londoną, 
kur tikisi galutinai susitarti dėl 
nepriklausomybės. Tuo reikalu 
jau esą buvę tartasi anksčiau ir 
manoma, kad 1957 m. Malajai 
bus nepriklausomi. Kol kas yra 
sunkumu su komunistais, kurie 
yra remiami kom. Kinijos. Min. 
pirmininkas numato derėtis su 
jų vadu Chin Peng ir susitaikyti.

Kipriečiams sunkiai sekasi. Jie 
tebekovoja su britų kariniais 
daliniais siekdami susijungimo 
su Graikija. Partizaninės kovos 
nesustojo ir per Kalėdų šventes.
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Kaip jaučiasi tremtinys lietu
vis Sibire, galime nuspėti. Be- 

. abejo daug, skaudžiau jaučiasi 
mergaitė, kuri pačiam jaunystės 
•žydėjime išvežta, kad ir 7į vad. 
“laisvą tremtį”. Štai viena to- 

• kia mergaitė, tik ką peržengusi 
' 20 metų, rašo savo broliui iš Si

x’- biro į Torontą.
t; * Laišką ji pradeda graudžiu, 
-greičiausiai pačios, ketureiliu:

A “Liūdna ėjau iš Tėvynės,
> ' Sodely pravirko klevai.

”• ?. Atsigręžus akims ašarotoms 
Sudieu Tėviškėlei tariau ...

n •' Mielas...,
Visa gamta nutilo ir, rodos, 

-‘girdžiu kaip tyliai alsuoja nu
vargusi Lietuvos žemė. Taip ...

• Koks stebuklingas šis pasaulis, 
‘kaip nuostabiai graži mūsų že- 
;mė. Kada jaučiu jaunyste pla- 

. kančią ■ širdį, suprantu, kad šis 
pasaulis turėtų būti man jaunys
tės džiaugsmo karalija. Bet de
ja ... Galva nusvyra ant pečių ir 

■gailios ašaros nubėga per išbalu
sį veidą. Man tikrojo gyvenime 
dar neteko pažinti. Mano gražio-

■ ji jaunystė, mano gyvenimo pa
vasaris bėga niūriais S. (Sibiro. 
Red.) laukais...

Jau keturi metai kaip nevaikš
čioju numintais gaivios vaikys
tės sode takais. Ilgai stovėjau 
lauke. Svajojau apie praeitį ir 
Tėviškėj praleistas dienas. Dar, 

. rodos, taip neseniai buvau Tėvy
nėje, stovėjau po beribiu žvaigž
dynų plotu džiaugsmo ir laimės 

, pilna širdimi, skrajojau kaip 
.-.paukštis po atvirus Tėviškės 

laukus ir jokio vargo nei skaus- 
., mo nepažinau. O dabar stoviu 

po temis pačiomis žvaigždėmis 
ir jų beribiu plotu, bet nėgailes-

- tingai žiauraus likimo išplėšta.
Aš daug ką galėčiau rašyti, bet 

viso savo gyvenimo neapibūdin.- 
-$ių,^.ncs. ąš .manau, jums ir taip

bam visi kolūkyje. Taip ir slen
ka diena po dienos... Lietuvių 
čia kaime gyvenam nemažai — 
devynios šeimos. Iš jų, gal hūt, 
jums pažįstami X. iš Y. Kiti iš 
toliau. O rajone visam tai labai 
daug lietuvių, ypatingai Krasno
jarske ....

Mielas broli, kaip visi mes 
esam pasiilgę jūsų. Kiekvieną 
jūsų laišką suvilgome ašaro
mis ...”

Toliau džiaugiasi dėl pažadėto 
siuntinio ir jaudinasi, kad jie (ji 
ten su tėvais ir broliu) negalėsią 
niekuo atsilyginti. Toliau rašo:

“Jaunimo yra ir čia daug. Ku
rie gyvena mieste ir seniai, tie 
orasigyvenę geriau ir apsirengę, 
o mes dar paltų žieminių nie
kaip neįstengiam nei vienas nu
sipirkti, nei kaip čia .kiti žmonės 
vaikšto apsirengti — daug ir 
mūsų lietuvių, kurie gyvena 
mieste, — tai mūsų jėgos silp
nos. Palieka tiktai pasvajoti.

Parašyk mums dažniau laiškų. 
Mes labai lauksim. Jūsų laiškas 
suteikia mums daug jėgų ir pa
lengvina liūdną mūsų gyvenimą. 
Rašykit kuo dažniau... įdėkit 
mums savo nuotraukų. Juk mes 
tiek metų kaip nematėm jūsų. 
Laiškai čia ateina labai greitai. 
Per 10 dienų oro paštu ... Įdedu 
tėvelių nuotrauką ir savo...

S..., jeigu jūs siųsit mums 
dovanų, jeigu būtų galima, tai iš 
drabužių, nes su apsirengimu 
mes labai blogai stovim. Netu
rim nei palto nei vienas, nei kos
tiumo, nei padorios suknutės, 
nes atvažiavom kaip stovim. 
Siuntinių čia ateina gana daug 
lietuviams”.

Komentarai prie šitokio laiško 
nereikalingi. Pridėsim tik, kad 
ji žemaitė ir yra baigusi kelias 
klases gimnazijos karo metu. Tai 
jos pinnas laiškas^eLneb vieną 
yra parašęs kartu gyvenąs brolis.

Pavergtų tautų atstovai pro 
įvairius stiklus bando stebėti 
tarptautines politikos verpetus. 
Dažniausia žiūrima pro labai ap
rūkusius ir įvairių dulkių ap
neštus. Rusai ir kitų kraštų ko
munistai sąmoningai stengiasi 
juos propagandos nuosėdomis 
apteršti ir taktikinįais posūkiais 
ne vien juos klaidinti. Laisvojo 
pasaulio viešosios nuomonės su
darytojai kalbėdami apie tarp
tautinės politikos įvykius vis 
dairosi atgalios. Jie stebi kokį 
įspūdį balsuotojams padarys vie
nas ar kitas dalykas, nors ir ne
tikras posūkis. Vidaus politikos 
matomos ir nematomos srovės 
dažnai lemia vakariečių posū
kius tarptautinės politikos tik
rovėje.

Demokratiniai kraštai visuo
met mieliau tenkinasi, ką ran
koje turi negu nežinomybe. Ūkiš 
kai atsilikę ar karo paliesti kraš
tai siekia didesnio gerbūvio, o 
augšto lygio šalys visomis prie
monėmis bando turimą lygmenį 
išlaikyti. Vidutinis — vadinamas 
gatvės žmogus, sprendžiantis 
rinkimuose, pirmiausia svarsto 
savo pajamas ir išlaidas. Jis 
nuošalyje palieka sudėtingus 
ūkiškus klausimus žiūrėdamas 
ne tik galus sudurti, bet save ar 
šeimą apdrausti. Mokesčiai — jo 
gerbūvio sumažinimas, negali 
būti mėgiami. Tegu jie tarnau
ja bendrajam krašto gerbūviui, 
saugumui ar įsigalėjimui pasau
lyje, bet kiekvienas mokesčių 
mokėtojas ypač nepatenkintas 
vyriausybės žygiu mokesčius pa
didinti nors ir kilniausiam ar net 
būtiniausiam tikslui. O kai rin
kimai ateina, piliečiai bando bu
vusiems valdovams atsiteisti.

Nenuostabu, kad kiekvienas 
tarptautinės politikos rikiuoto
jas visuomet per petį žvalgosi 
ką pasakys balsuotojai, įvairūs 
jų sambūriai, veikią atvirai ar 
pakampiuose pasislėpę ir įvai
riais skydais prisidengę. Šios 
demokratinės nuotaikos ir tokio 
milžino, kaip JAV vyriausybę 
verčia laikytis gynimosi padėty
je. Gali demokratiniems kraš
tams milžiniškas sumas kainuo
ti, gali jų neapvaldytas karas 
milijonus aukų pareikalauti, bet 
jie visuomet lūkuriuoja iki įvy-

alus ir stvertis pavergtuosius 
išlaisvinti. Tikroviškoji politika 
labai retai sutampa su skelbia
maisiais idealais, nes jie tėra tik 
priedanga veiksmų, kurie dažnai 
nepatenka dienos švieson. Ta
čiau' apgailėtina, kad amerikie
tiškoje užsienio politikoje per- 
anksti įvyko aiškus idealų ir tik
rovės išsiskaidymas. Kalbos apie 
demokratiją nieko gero nežada, 
nes demokratija yra tik tvar
kymosi būdas, bet nesavingas 
tikslas. Ji tegali būti tik tiek to
bula, kiek tobuli yra žmonės ir 
tautos. Priminimas žmogaus ver
tės, o ypač jo laimės yra senos 
filosofinės problemos, kurias 
šiandieną bando išspręsti muilo, 
automobilių ar kremo garsinto
jai. Tautų apsisprendimo pradas 
nukemšamas į pakampį. Paverg
tų tautų klausimas palaidojamas 
ir seniai begirdėjome amerikie
čius oficialiai linksniuojant, jog 
pvz. Rusija pavergė Pabaltijį. 
Pagaliau toks linksniavimas 
mažai ką gali pavergtiesiems pa-

APLINKOS VAIDMUO
(NUOTRUPOS IŠ SALEZIEČIŲ GIMNAZIJOS GYVENIMO)

Rugsėjo 8-oji, pirmoji Tautos 
šventė įstaigoj.

Pirmieji astuoni berniukai ap- 
" gulę Lietuvos žemėlapį, ieško 
- savo gimimo vietos.

—Aš gimiau Klaipėdoj, va čia;
" vėliau persikėlėm į Kauną, iš ten

— turėjom bėgti į Vokietiją... 
‘ O kur tu gimei?

—Aš... Pravėniškėse... Bet 
, kur jos?... Mama sakė, kad esu 

" augštaitis, žinai?!
— O aš žemaitis! Žemaičiai — 

tikri lietuviai!...
—Kas tie žemaičiai? Jų net 

Vytautas Didysis nenorėjo... — 
Ir buvo jau bepradedą “politi
nes” diskusijas.

“■ —O tu, Antanuk, — laiku įsi-

dybas, pavasario grožį, rudens 
derlių, pasakiškai gražius žiemos 
vaizdus, liaudies papročius, šven
tes, net nepasijusdami atsidūsta: 
O, kaip gražu ten būtų gyventi...

Dabar jie studijuoja A. Ben- 
doriaus LIETUVĄ ir gamina di
delį Lietuvos žemėlapį, kad se
nelių žemės vaizdas neišdildo
mai įsispraustų į jų širdis.

. ,-- -g—
Prisistato, štai, du lietuviukai 

iš Anglijos. Sakosi lanką mokyk
lą ir gana toli pažengę.

—Na, draugužiai, pažiūrėsim, 
kaip jums sekasi lietuviškai ra
šyti. — Ir mokytojas diktuoja: 
Petrukas serga .. . Vaikai išbėgo

jauniausiąjį naujos mokyklos 
- auklėtinį, — kas tu per vienas, 

žemaitis ar augštaitis?
—Aš — augštaitis! — Narsiai

’ ’—Tai kur gimei? Ar gali pa
rodyti?

— Aš... aš gimiau Vokietijoj 
rodos, Lebenstedte...

— Tai tau ir augštaitis! — praI
• pliupo juokais visi draugai.
• : —Žinoma, kad augštaitis! Ma- 
' no tėvelis augštaitis, mamytė —
• augštaitė, broliukas — augštai- 
. tis... taigi augštaitis ir aš!
• $ Valio Vokietijoj gimęs 

augštaitis! — šaukia visi ir ant 
rankų kelia taip narsiai savo 
“tautvbę” angynusj draugą.

. —Na, o tu, Jonuk, kur tu gi-
i męs? — paklausiu ant viso že

mėlapio užsipuolusio berniuko.
‘ —Aš Lietuvoj!

kokiam Lietuvos krašte?
/ —Aš. Vilniuj! — Ir nė akių 
* nepakėlęs ieško, gal pirmą kar

tą pamatęs Lietuvos žemėlapį, 
tos vietos, kurią galėtų parodyt 
ir pasakyti: Aš čia gimiau!

— O iš kur kilęs šitas naujas 
čikagietis?

—Aš... suvalkietis.
— Reiškia, augštaitis. O iš ko,- 

; kios vietos?
—... Nežinau; niekuomet ne

galiu atminti to vardo... Kuni
gėlis Direktorius žino...

— Ar tik ne iš Vilkaviškio?
Lyg taip nugirdau.

— Vilaviškis?!... Taip, tai gir- 
' dėtas žodis. Amerikoj mamytė
- pasakojo ... — Ir prisimena ber 

niukui lyg tolimam saphe regė-
; tos vietos, girdėti vardai.

Kiek berniukų, kurie Šiandien
- Lietuvą pažįsta vien tik iš tėve

lių bei mokytojų pasakojimų! O 
čia girdėdami apie Tėvynės so-

Pabaigęs diktuoti, mokytojas 
surenka lapus ir nustemba — 
nebeįstengia atpažinti savo duo
to diktanto. “Reikės dėt į archy
vą” — nusprendžia. ’’Gal kas su
radęs užsimanys nagrinėti, ar tik 
ne sanskrito kalba parašyta, nes 
... vienas kitas žodis yra truputį 
panašus į lietuvių kalbą”...

Kiek kantrybės, kol “viks” 
virsta vaiku, “saldines” — sal
dainiu, “veashta” — višta, “ma- 
teu” — mačiau, ir kitos panašios 
gudrybės pavirsta suprantamo
mis realybėmis!

■ ■■ o-----
Po pirmųjų vasaros atostogų 

atvyksta iš Vokietijos didokas 
būrys lietuviukų. Vieni jų gana 
gerai kalba lietuviškai, o kiti... 
vokiškose mokyklose buvo laiko
mi gryno kraujo vokiečiais.

—Na, kaip vadiniesi? — pa
sisveikinęs užklausiu vieno.

Tyla.
—O kaip tavo vardas? — krei

piuosi į kitą.
Nicht verstehen! — Ir nu

leidžia galvą, lyg būtų kuo pra
sikaltęs.

Ir auklėtojams, atrodo, turėtų 
kristi visos viltys ką nors pozi
tyvaus lietuvybės atžvilgiu pa
siekti, jei nė lietuviškai susikal
bėti negalima. Bet pati lietuviš
ka įstaigos aplinka tuojau pada
ro daug daugiau. Žaidimai, spor
tas. dainos, giesmės, bendrai kal
bama malda, iškylos, vieši ir pri
vatūs skaitymai ir patys kivirčai 
nepastebimai priveda prie to. 
kad berniukas po kiek laiko pats 
nustemba, pasijutęs, kad jau kal
ba lietuviškai. O kai atgimsta 
drąsa, savaime gimsta ir noras 
pasimckvti toliau.

——o-----
Prieš Velykas vienas bičiulis 

atveža iš Vokietijos naują kan
didatą į mokyklą. Berniukas gi-

męs Vokietijoj; lietuviškai — nė 
žodžio. Namie tik senelė kalban
ti lietuviškai.

Antra Velykų diena. Iškyla į 
netolimą Monferrato kalvutę.

— Prūsas! Prūsas! —kelyje ne 
taip jau draugiškai jam šaukia 
vienas draugas.

—Was ist das? — išpučia anas 
akis.

— Preusse!...
— Ne, ne! — stengiasi gintis 

nekaltai užpultasis. Ir tuoj iš
moksta atsakyti: Aš esu lietuvis!

Ir šis įrašomas į “universitetą”, 
kuriame visokių gudrybių iš
mokstama. Besimokydamas, be
žaisdamas, su draugais “lietuviš
kai” besipešdamas taip “atsiga
vo”, kad šiandien niekam neateis 
į galvą jį “prūsu” pavadinti.

Kaip svarbi lietuvybei išlaiky
ti ar atgaivinti lietuviška aplin
ka! Pi. Pakalniškis.

MIKROFONAS 
ATSTOVYBĖJ

Čekoslovakijos ambasadorius 
Londone Jirii Hajek kreipėsi į 
britų užsienio r. ministeriją pro
testuodamas prieš kažkieno 
įrengtą slaptą mikrofoną jo biu
re ir prašydamas ištirti reikalą. 
Brijtų atitinkamos įstaigos, ?s- 
tyrusios jį, rado, kad tikra* būta 
mikrofono ir kad jis buvęs pirk
tas prieš keletą savaičių vienoj 
Old Brampton Rd. krautuvių. 
Pirkėjas buvęs vienas Čekoslo
vakijos atstovybės narių.

kiai užklumpa ir verčia apsi
spręsti kas toliau darytina. Ge
resnio pavyzdžio neieškokime, 
kaip Anglijos ir Prancūzijos vi
suotinį karinį nepasiruošimą 
1938-39 m. tarptautinės politikos 
įvykius sutikti. Jų silpnybė ir 
dangstymasis tariamybėmis, tar
čiau prietarais, tik paskubino 
katastrofą, kuri milijonams at
nešė mirtį, skurdą ir pavergimą. 
' LAISVINIMO

BARE
Pavergtųjų tautų atskalos, at- 

sidūrusios laisvame pasaulyje, 
per pastarąjį dešimtmetį pergy
veno stambų vidinį sukrėtimą. 
Veik visų tautų politiniai emig
rantai yra paskendę mažuose 
tarpusavio nesutarimuose ne dėl 
esminių dalykų. Jie išplaukia ne 
iš skirtingo tikslų supratimo, 
bet iš egocentrinio priemonių 
vertinimo. Ne strategija, bet 
taktika juos išskiria. O taktika 
dažniausiai siejama ypač su as
menų egzistencinėmis sąlygo
mis. “Geras veiksnys”, jei jame 
kurios grupės asmenys randa 
pragyvenimo šaltinį. Jei kuriai 
grupei prisieina tenkintis ma
žesniu sklypu — prasideda nesu
tarimai ir maištavimai. Veiks
nys tampa ’’nepakenčiamu“, 
nors tebėra toks pat, kaip anks
čiau buvo.

Dar blogiau esti, kai emigran
tiniai veiksniai nesuranda sau 
tinkamo darbo, nes be plyšavi- 
mo dažniausia juose esą asme
nys nežino, ką daugiau daryti. 
Tenkinamasi nudavimu, vaidy
ba. Viskas puikiai dedasi iki 
tarptautinę politiką vairuojan
čios galybės, jei ne veiksmu, 
b.ent žodžiu, prisideda pavergtų
jų tautų išlaisvinimo vilčiai pa
laikyti. Emigrantiniai politiniai 
veiksniai tada dedas didžiausiais 
“laimėtojais”, nuduodami, kad 
tik dėkui jiems kuri nors didžio
ji valstybė taip, o ne kitaip pa
sielgusi.

Palankiajai valstybei dažniau
siai dėl vidaus nuotaikų, laisvi
nimo bare susvyravus — emig
rantų veiksniai staiga apimami 
panikes, patampa sąmyšio auko
mis. Geriausias pavyzdys — Ge- 
revoj 3 įvykęs pirmūnų pasitari
mas, vadinjįjnoji nusišypsojimo 
politika, ir mūsų “užsienio poli
tikos žinovų” apgailėtini verti
nimai. Reikia tiesiog apgailėti, 
kad net JAV esą politiniai veiks
niai ir jų vairuojama spauda ne
pajėgia susigaudyti bei tinkamai 
perteikti to krašto užsienio poli
tikes gairių.

DIDIEJI
KLAUSIMAI
Pastarajam karui pasibaigus 

JAV atsidūrė siaubingoje kryž
kelėje. Tarptautinės politikos 
srityje iškilo eilė svarbių klau
simų, kuriuos tuojau vengė 
spręsti ir bandė tenkintis savuo
ju kiautu. Nepatyrimas ir baimė 
atsidurti puolėjo vaidmenyje, 
nežiūrint kilnių pareiškimų, už
dėjo spaudą ant pavergtųjų liki
mo, o daugelį laisvų tautų leido 
Maskvai gniaužyti.

Mes būtume per drąsūs nuro
dyti, kad amerikiečiai privcHo 
įgyvendinti skelbiamuosius ide-

Giminė užsieny - nenusikaltimes

kuriuos tuojau vengė

Kam teko nors, kurį metą pa
gyventi sovietinėje santvarkoje, 
prisimena tas gausias anketas su 
daugybe klausimų, kurias tek
davo užpildyti kiekvienam, kas 
tik turėjo kokių reikalų valdinė
se įstaigose. O tų anketų klausi
mų tarpe vis būdavo klausimas 
ar esi buvęs užsieny, ar turi ko
kių reikalų su užsieniu, ar turi 
ten giminių? Betkokie ryšiai ir 
giminaičio buvimas užsieny jau 
buvo laikoma nusikaltimu, toks 
žmogus buvo laikomas su dė
me, įtartinas. Dėl to Sovietų Są
jungoje gyveną žmonės vengė 
gauti laiškų iš užsienio ir stačiai 
paprašydavo nerašyti net pačius 
artimuosius savo gimines.

NAUJI RADIJO PRIIMTUVAI - 
Tikra šių dienų sensacija!

Naujausi, su natūraliu balso perdavimu (High Fidelity), vokiečiu gamybos 
radijo priimtuvai: KOERTING — SABA — BLAUPUNKT.

Muzikos kabinetai, automatiniai gramofonai, garsams užrašyti magnetofonai,* 
'televizijos aparatai, be to, įvairiausi gintariniai papuošalai bei odos išdirbiniai 
gaunami generalinėje atstovybėje —

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

Sav. K. MOTUŠIS.
Radijo priimtuvų specialios trumposios bangos jums garantuoja Europos stočių 
priėmimų (Vilnas kasdien 6.30-—7.00 p.m.). Pos mus atliekami specialistų 
technikų visokiausi radijo pataisymai bei perdirbimai. Lengviausios išsimokėjimo 
sglygos: įmokėjus tik 10%, likusi suma ligi 24 mėn. Jūsų vartotas aparatas 
gali būti priimtas kaip (mokėjimo pagrindas

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

Tel. EM. 4-1633.
SKYRIAI IR AGENTŪROS:

Toronto — 697 Queen St. W.
Hamilton — 236 James St. N. Ir

24i/2 King St. W.
Kitchener -— 343 King St. E.
Waterloo — 96 King. St. S.
London — 111 Vi King St 
Golt, Ont. — 41 Dixon St.
Ottawa — 343 Lisgor St. ' 
Vancouver — 340 Homer St.

dėti, jei neminėti dvasinio su
stiprinimo.

Didžiausias amerikiečių tragiz
mas, kai jie įspitrinę akis į ta
riamai tikroviškąją ir balansa
vimo politiką ištiesų pamiršo vi
suotinius tikslus. Šis pamiršimas 
yra apgailėtinas ne tik paverg
tiesiems, bet ir amerikiečiams. 
Dabarties įvykiai ištiesų yra dar 
tragiškesni, kaip jie piešti mano- 
straipsnyje ’’Grėsmingos išvaka
rės”. Reikia laukti sintetiko is
toriko, kuris laiko perspektyvo
je surikiuotų vakariečių nusigy- 
venimo priežastis.

Pareigos netęsėjimas kerštau
ja. Europos galybės, pastarąjį 
kartą neišlaikiusios egzaminų, 
atsidūrė galybių vilkstinėje. Jos 
išstumtos iš vadovavimo ir turi 
tenkintis šalutiniu vaidmeniu. 
Jų vidinis lūžis šiandieną dar 
pilnai neaptartas. Eilė Europos 
tautų, kurios anksčiau buvo le
miančios, šiandieną pergyvena 
suirutę. Filosofinis egzistencia
lizmas yra baimės išraiška. Po
litinis egzistencializmas veda į 
savęs susinaikinimą. Užmerkti 
akis pavojams, kurie slenka iš 
rytų, pavojams, kurie sprogdina 
tautas iš vidaus, tūnoti savo

kiaute, egzistuoti ir laukti Ne- 
mezio sprendimo — tragizmo 
pradžia. Jo atomazga gali būti 
ypač skaudi, jei laisvosios tautos 
staiga nesiims atsakomybės ap
ginti visa tai, kas buvo šimtme
čiais iškovota ir išlaikyta jų pro
senelių. Bent praeitas dešimtme
tis mus įspėja, kad amerikiečiai 
vadovaudami laisvajam pasau
liui lygiai apgailėtinai sprendė 
laiko patiektus klausimus, kaip 
anglai ir prancūzai prieš pasta
rąjį karą. Ir reikia laukti stebuk
lų, jei šios neryžto politikos iš
davos nepateisintų komunistų 
svajonių. Išdavoje turėsime neiš
vengiamą pasaulio susinaikini
mą. Šiandieną telieka vienintelė 
neaptarta galimybė: pokarinis 
žmogus bus laisvas nors tarp 
griuvėsių ar įrikiuotas į komu
nistinę vergiją visame pasauly
je. Deja, vakariečiai politikai ir 
kultūrininkai šią visuotinę al
ternatyvą išleidžia iš akių. Net 
tokio masto deterministas istori
kas, kaip Toynbee, užmerktomis 
akimis įsėda į eldiją ir joje plū
duriuoja. O rusas Pitirim Soro
kin nedvejodamas skelbia de
terminizmo išmintį nesipriešinti 
blogiui. (Bus daugiau).
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J. RADVILOS
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LIETUVA — LENKIJA 
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nebuvo tiek sustiprėjusi, kad 
jau visiškai lengvai būtų galė
jusi nugalėti jungtines- Lietuvos 
— Lenkijos valstybes. Ji trumpu 
laiku užėmė veik visą Lietuvą, 
bet tik dėl to, kad nebuvo pasi
ruošta karui, kad vietoj ruošusis 
vyko didžiūnų piautynės, ir dar 
kurstomos net paties valdovo 
Jono Kazimiero.

Kai užgriuvo Maskvos pavo
jus, galvoj antieji politikai, žino
ma, ėmė dairytis sąjungininkų. 
Anuo metu vienintelis sąjungi
ninkas prieš Maskvą galėjo būti 
Švedija. Į ją ir nukrypo Lietuvos 
politikos vairuotojų akys. Bet ir 
čia trukdė tas pats užsispyrėlis 
Jonas Kazimieras.

Kaip žinia, 1600 m. prasidėjo 
Lietuvos ir Lenkijos karas su 
Švedija. Formaliai tai buvo di
nastinis karas — Lietuvos - Len
kijos soste sėdį Vazos norėjo at
gauti Švedijos sostą arba nors 
gauti gerą kompensaciją. Bet 
jiems, deja, nesisekė. Karas už
sitęsė ir daugiausia nuo jo ken
tėjo Lietuva, nes Švedai jo metu 
užėmė Livoniją ir pasidarė Lie
tuvos kaimynais. Kaimynei Lie
tuvai nuolat teko kentėti, kai į 
Lenkiją Švedai retai kada tesu- 
ruošdavo ekspediciją. Taip tęsė
si Zigmanto ir Vladislovo lai
kais, o Jono Kazimiero laikais 
dar labiau pablogėjo.

Ano meto Švedija buvo di-

Tas pats dėjosi ir satelitiniuo
se kraštuose. Bet dabar ten esą 
įvykę pasikeitimų šiuo atžvilgiu.

Per Varšuvos radiją yra trans
liuojami atsakymai į klausytojų 
laiškus. Lapkričio 27 d. tokiame 
pranešime buvo paskaitytas 
laiškas, kuriame klausiama dėl 
susirašinėjimo su užsieny gyve
nančiais asmenimis. Esą, tokie 
žmonės jau traktuojami kaip tre
čios rūšies piliečiai arba net kraš 
to priešai. Susirašinėjantiems su 
užsieniu buvę grąsoma tam tik
rais baudžiamaisiais įstatymais, 
kas sudarydavę netikrą padėtį..

Per radiją atsakyta, kąd tikrai 
dažnai buvę su nepasitikėjimu 
žiūrima į žmones, kurie turi gi
minių užsieny. Perdaug buvę 
žiūrima į oficialių . formuliarų 
įvairius klaustukus ir buvę 
skriaudžiami nekalti žmonės. 
Dabar daugeliu atvejų atmosfe
ra esanti apvalyta ir įtampa at
slūgus!. Žinoma, esą, tokie pa
kitimai neįvykstą visuotinai tuo 
pat metu, kaikuriė personalinių 
skyrių vedėjai vis dar tebetaiką 
iš anksto nustatytas normas, ta
čiau turėjimas giminių užsieny 
niekam negali būti diskrimina
vimo pagrindu. Jei kas norįs pa
laikyti ryšius su giminėmis už
sieniuose, nesą jokio pagrindo, 
kad jie to nedarytų.

Vadinasi dabartinėje Lenkijo
je iš anketų tas klausimas neiš
brauktas, bet oficialiai skelbia
ma, kad dėl to diskriminacijos 
negalį būti, kad draudimo su už
sieniuose esančiais giminėmis 
susižinoti nesą.

Kažin ar taip pat keičiama 
pažiūra ir Lietuvoje bei kituose 
Sovietų Sąj. okupuotuose kraš
tuose?

delė galybė, tebegyveno Gusta
vo Adolfo karinėmis tradicijo
mis ir siekė Baltijos jūrą pavers
ti savo ežeru. Tuo būdu ir dinas
tinis karas su Lietuva ir Len
kija buvo virtęs ištikrųjų karu 
dėl Baltijos. Švedija buvo jau 
netoli nuo laimėjimo. Ji jau 
valdė didžiąją dalį Baltijos kran 
tų. Be švediškojo kranto ji val
dė Suomiją, Ingriją su Karelija, 
Estiją ir Latvijos Vidžemę, t.y. 
visą krantą iki pat Dauguvos 
žiočių, toliau po 30 metų karo 
buvo gavusi Oderio žiotis, užda
rantį Vakarinį Pamarį su Rūge- 
nu ir Vismarą, valdė Bremeno 
kunigaikštiją ir turėjo keletą at
ramos taškų Danijoje. Tarp Lie
tuvos, Lenkijos ir Švedijos veikė 
1635 m. padarytos paliaubos, tu
rėjusios tęstis iki 1661 m. Pagal 
paliaubų sutartį jų metu turėjo 
būti deramasi dėl amžinosios tai 
kos sutarties. Betgi nei Vladislo
vas, nei Jonas Kazimieras su tuo 
nenorėjo skubėti, laukė ar ne
pasitaikys progos ką nors iš Šve
dų išreikalauti už atsisakymą 
nuo sosto. Bet Jonas Kazimieras 
padarė skaudžią klaidą — karą 
išprovokavo biaūriausiu mo
mentu.

Švedijos militarizmo kūrėjas 
Gustavas Adolfas žuvo Vokieti
joje 1632 m. Sostas teko jo duk
rai Kristinai, kuriai vyru buvo 
parinktas jos pusbrolis — Gusta
vo Adolfo sesers ir Zweibrucke- 
no kunigaikščio sūnus Karolis 
Gustavas. Bet Kristina 1654 m. 
atsisakė nuo sosto dar prieš ve
dybas. (Ji paskiau perėjo į ka
talikybę). Karaliumi tapo jos 
sužadėtinis, prisiėmęs Karolio X 
Gustavo vardą. Nors tai buvo la
bai kritiškas momentas, Jonas 
Kazimieras dėl to pareiškė pro
testą. Esą, naujasis valdovas esąs 
visai svetimas., iš kitos šeimos, 
tad jis, kaip Vazų palikuonis, ne
galįs jo pripažinti. O tuo pačiu, 
metu Švedijai buvo būtinai rei
kalingas karas. Ji tik ką buvo 
baigusi karą Bremene, kariuo
menė buvo grįžusi namo ir ne
turėjo ką veikti. Ją paleisti bu
vo negalima, nes be jos visa Šve
dijos galybė sugriūtų, ją be dar
bo laikyti buvo per brangu. Ge
riausia buvo pasiųsti ją į sveti
mus kraštus. Ir štai puiki proga. 
Jonas Kazimieras net užkabina. 
Taip ambicingas Karolis X Gus
tavas, svajojęs pralenkti net sa
vo garsųjį dėdę Gustavą Adolfą, 
nusprendė paieškoti kariuome
nei “ganyklų” Lietuvoje ir Len
kijoje, pagaliau priversti Joną 
Kazimierą atsisakyti visų pre
tenzijų į Švediją, o kartu ir dar

praplėsti švediškas kolonijas 
Baltijos pakrantėse.

Stockholme karas buvo nu
spręstas maždaug tada, kai ca
ras, užėmęs Smolenską, sustojo 
žiemoti 1654 m. gale. Nors ne
žinodami tikros padėties, Lietu
vos ir Lenkijos ponai spyrė Joną 
Kazimierą skubiai siųsti į Švedi
ją delegaciją taikos deryboms, 
bet tas vis delsė. Mūsų jau mi
nėtas 1655 m. gegužės mėn. sei
mas prieš valdovo valią nutarė 
tokią delegaciją pasiųsti. Iš Len
ku buvo paskirtas referendorius 
Al. Naruševičius. Tie tuojaus iš
skubėjo į Stockholmą, bet Karo
lį X Gustavą rado jau besiruo
šiantį išplaukti pas kariuomenę, 
kuri tuo metu (liepos mėnesį) 
jau buvo net pradėjusi karo 
veiksmus Livonijoje ir per Bran
denburgo Pamarį traukė į Len
kiją, nors karp paskelbimą Ka
rolis X Gustavas įteikė tik Lesz- 
czynskiui su Naruševičių, kurie 
iŠ Stockholmd išplaukė liepos 19 
d. Tuo tarpu Švedų generolas 
Lbwehheuptas Daugpilį 
ėmęs jau liepos 9 d. Pasiskubino, 
kad nesuskubtų jo užimti caras. 
Lietuvoje dėl šito nebuvo jaudi
namas!. Radvila buvo šaukęsis 
Švedų pagalbos net Vilniui ap
ginti.

RADVILOS ŠAUKIASI 
ŠVEDŲ GLOBOS

Kai caro armijos artėjo prie 
Vilniaus, J. Radvilos padėtis bu
vo labai kritiška. Kaip pirmasis 
Lietuvos senatorius ir didysis 
hetmonas, jis jautėsi atsakingas 
dėl krašto likimo, bet su sauje
le kariuomenės negalėjo nieko 
padaryti. Iš didžiojo kunigaikš
čio Jono Kazimiero, kurio jis ne
kentė ir kuris jo nekentė, jis ne
galėjo nieko laukti, juoba, kad ir 
tas buvo visiškai bejėgis. Iš Len
kų taip pat negalima buvo lauk
ti jokios paramos, nes ir juos 
puolė ir Maskva ir Švedai. Ne
buvo su kuo net pasitarti, nes 
veik visi senatoriai išbėgojo į už
sienius.

O caro kariuomenė kaip ama
ras slinko artyn nešdama siau
bą. Radvila ryžosi gelbėtis dip
lomatinėmis priemonėmis — 
šauktis Švedų pagalbos vienos 
Lietuvos vardu. Iš tikrųjų tai ir 
buvo vienintelis išsigelbėjimas. 
Kitos jėgos, kuri galėtų Mask
vos žygiavimą sulaikyti, nebuvo.

Kai besitraukdamas nuo artė
jančių caro armijų hetmonas 
Radvila su savo kariuomenės 
sauja prieš Vilnių sustojo Ne- 
miežiuje, jis tegalėjo tartis tik 
su vieninteliu senatorių Vil
niaus vyskupu Tiškevičių. Abu 
jie jau anksčiau buvo bandę zon
duoti Švedų nuotaikas per Kur
šo kunigaikštį Jokūbą, susižino
jo taip pat su kaikuriais Švedų 
ponais Rygoje ir pačiame Stock- 
holme. Vilniaus puolimo išva
karėse juos pasiekė žinia, kad 
Karolis X G. jau yra paskelbęs 
karą ir kad jo vietininku paskir
tas Livonijoj grafas de la Gar- 
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TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Kuriamas dar vienas “fondukas”?
Kaip prisimename, prieš kiek 

laiko JAV-se buvo kelių žmonių 
nuspręsta steigti atskirą fondą, 
kaip vėliau paaiškėjo, turintį 
pirmoj eilėj pasiimti uždavinį 
“pasirūpinti kelių žmonių (4) 
dūšių kūne išlaikymu”. Pasi
stengta viešumai surasti skam
besnių bei patrauklesnių šūkių. 
Esą, “VLIKas ir jo institucijos 
nesugeba dirbti, skaidosi, nesi- 
konsoliduoja...”, tad sugalvota 
skaldomąjį žygį pateisinti atski
ru fondu ir atskiru Lietuvos 
Būklės Studijų Centro kūrimu. 
Žmonės juokiasi, kad tas centras 
pirmiausia praturtės nebent 
prie L. Europos Komiteto su
rinktų sovietikos ir lituanistikos 
žinių nuorašais, pasinaudojant 

. net iš to “prakeikto VLIKo”

lio — antruoju)... Vliko daugu
ma po LLKS ir LTS pasitrauki
mo iš Vilko perėmė didelę dalį... 
pasiūlymų ir paskelbė kaip sa
vus ... Klerikalinė Vliko daugu
ma su savo ištikimais sąjungi
ninkais tiesiog norėjo- LLKS ir 
LTS iš Vliko išstumti... Vlike 
prasidėjo jų atstovų atžvilgiu 
persekiojimas ir kiti terorizavi
mo reiškiniai... Nedemokratiš
ka, vięn korupcija tesivadovau- 
janti Vliko daugumos laikyse
na... Informacija kraštui ir in
formacija apie Lietuvą laisva
jam pasauliui tebėra remiama 
daugiausia 15 metų senumo duo
menimis ...” ir tt.

Visą tą ’’biuletenį“ ir “žinias’ 
pasiskaičius, susidaro įspūdis, 
kad tai esama greičiau įkaušusių

gaunamais kaikuriais duomenį- smegenų kliedėjimo. Tokių žmo- 
mis (pvz. monitoringu). Seniau nių visados pasitaiko. Bet kad jų 
“Darbininkas”, vertindamas tą Į kliedėjimams remti dar reikia 

atskiros sąskaitos ar atskiro 
“fonkudo”, ne visi tuo norės ti
kėti. Bet gyvename juk 20 am
žiuje ... Juk ką gi pvz. reiškia 
tokie “informacijų“ teigimai, 
kad tik tautininkų atstovai Vli
ke dirbę (nuvertę darbų kal
nus?) ir turėję gerą valią, o kiti 
— terodę tik blogą valią ir netu
rėję ko kito veikti, kaip jiems tik 
kiludyti... Arba kad ir toks 
grynai partinis šmeižtas, norimas 
susieti su diplomatų vardu, tei
giant, kad, esą, “klerikalinė dau
guma užsimojo sunaikinti Lietu
vos diplomatinę tarnybą”. Ko
kia “klerikalinė dauguma”? Juk 
Vliko prezidiume “klerikalinės 
daugumos” iš trijų žmonių tėra 
vos vienas, taip pat Vykd. Tary
boje — vos vienas, vadinasi, vos 
vienas trečdalis, net dabar, tau
tininkams iš Vliko pasitraukus. 
Tokios “logikos” laikantis, juk 
galima buvo parašyti ir pvz., kad 
“klerikalinė dauguma” užsimo
jo pro kaminus praleisti, kaip 
nacių kacetuose, Lietuvos dip
lomatinę tarnybą”. Taip pat ta 
pačia logika’ galima ir prof. J. 
Kaminską,,ir H. Blazą, ir V. Si
dzikauską apšaukti “parsidavus 
klerikalams” ar esant “krikščio
nių agentus” tik už tai, kad jie 
atsisėdo prie vieno stalo drauge 
su Krupavičium, Karveliu ar 
Vainausku. . .-

Kur su tokia “propaganda” 
bus nueita? Atgaivinama “Akis” 
su K. Marium ar kas? Jei Altas 
šį kartą dar nepuolamas, tai, ma
tyt, taktikos sumetiipais, kaip 
daro kiti: pulk Vliką, o girk Al
tą, nors neseniai buvo kabinėja- 
masi ir prie jo... Nekovojamą 
prieš bolševikus, neinama objek
tyviai informuoti svetimųjų, ne- 
siveržiama į jų spaudą ginti Lie
tuvos bylos, bet toliau kursto
mos bolševikams taip naudin
gos žarijos. .. Ir tai daroma 
“vardan tos Lietuvos”. Kur nu
eisime? M. M.

KLB naujasis šalpos Fondas
Gruodžio 11 d. Šalpos Fondo C. 

K-tas susirinkęs posėdžio Lietu
vių Namuose pasiskirstė parei
gomis: pirmininkas — V. Son- 
da, 53 Pine Crest Rd., Toronto 9, 
vicepirm. — dr. E. Norvaišienė, 
102 Gothic Ave., Toronto 9, iždi
ninkė — O. Indrelienė, 202 St. 
Clarens Avė., Toronto, sekreto
rius — St. Jakaitis,. 429 Brock 
Ave., Toronto. V. Bačėnas, St. 
Dargis ir A. Gurevičius — k-to 
nariai. Paskutinieji du atstovau
ja k-tą spaudoje. Prašome visų 
apylinkių Šalpos Komitetus ir 
pavienius asmenis, kurie neturi 
progos paaukoti per savo apyl. 
šalpos k-tus, pinigines aukas 
siųsti Centro Komiteto iždinin
kui betarpiai augščiau nurodytu 
adresu. Čekių arba piniginių 
perlaidų neadresuokite asmeniui 
(tas sudaro bereikalingų išlai
dų), o dėti pilną mūsų fondo pa
vadinimą angliškai, būtent —skaldomąją veiklą, pastebėjo, 

kad skilimo procesui pagilinti 
buvo tuo būdu pridėta dar viena 
žarija, kuo pasidžiaugs nebent 
tik bolševikai. Štai Michailovo 
komiteto lietuviškai leidžiamam 
leidiny “Už sugrįžimą į tėvynę” 
Nr. 11/1955 tikrai reiškiamas 
pasitenkinimas tokiu nevienin
gumu ir naujų fondų kūrimu 
(žiūr. jo pastabas “Nesutelpa”). 
Bet, pasirodo, to'neužteko: ski
limas gilinamas dar daugiau. Ne
užtenka jau naujo fondo, bet 
prireikė naujų “fondukų”. Apie 
tokio naujo “fonduko” užuomaz
gą rašoma naujame “koordinan- 
tų” Vokietijoje leidiny, pavadin
tame “Liet. Nepriklausomybės 
Fondo rėmėjų Informacijos” Nr. 
1, Europa, 1955. XII. 6”. Nieko 
daugiau nepridėta, nei kas už tas 
“informacijas” atsakingas, nei 
kas leidėjas ir tt., taigi — pa
prastas anoniminis pamfletas, 
tik gale duotas sąskaitos viena
me Reutlingeno banke numeris 
ir pastebėta: “norint kuriuo 
klausimu susisiekti su biuletenio 
leidėjais, gavėjai prašomi kreip
tis jiems žinomais keliais ar per 
LNF steigusių organizacij ų na
rius” .. . Taigi, “dūšios”, kurių 
palaikymui kūne pradedama au
koti, juk negalėdamos nieko ne
veikti, matyti, nusprendė pasi
garsinti bent tuo “biuleteniu”, 

y Kad už jo turinį nebūtų verčia
ma kaltė “centrui” ir direktyvų 
davinėtojams, mėginama surasti 
tokia formulė, kur centras išei- 

__ . . “švarus”, Q^vis dėlto “kas rei
kiant būtų padaryta”. “Biulete
ny“ rašoma: “Šis biuletenis — 
nėra LNF leidinys. Tai yra LNF 
steigusių organizacijų paskirų 
narių ir iniciatyvos bei lėšų rei
kalas... Kaip patirta iš LNF 
valdybos, LNF nemano finan
suoti vidaus polit. propagandos 
bei polemikos... Vidaus politi
nė informacija yra paskirų orga
nizacijų ar jų narių reikalas”... 
Iš šių pastabų reikia suprasti, 
kad šios “vidaus propagandos 
bei informacijos” pirmon eilėn 
ėmėsi ir tos “dūšios”, kurių kū
nų palaikymu taip buvo susirū
pinta jų vadų... \

O toji “jinformacija”, kuriai 
į^-Tiau tiktų kitų iškoneveikimo 
vardas, — apsireiškia šitokiais 
“teigimais”: “Klerikalinė daugu
ma užsimojo sunaikinti Lietuvos 
Diplomatinę Tarnybą... Vlikas 

• nesigailėjo, jei reikia,' net ir klas
tos bei netiesos, kaip tai įvyko 
1954 m. būvyje Vašingtone bei 
Bonnoje (prel. M. Krupavičiaus 
pirmuoju atveju, o dr. P. Karve-

LIET. RAUDONOJO 
KRYŽIAUS ATSIŠAUKIMAS

Mieli Tautiečiai,
Tarpe pasilikusių lietuvių Vo

kietijoje pagal apytikrius davi
nius esama apie 690 Tbc. ir 500 
įvairių chroniškų ligonių. Jie 
yra reikalingi piniginės pašal
pos, kad galėtų įsigyti atatinka
mų brangesnių vaistų, kurių li
gonių kasos neapmoka, ir page
rinti savo maitinimosi sąlygas. 
Tokios piniginės pašalpos reika
lu dažnai jie kreipiasi į Lietu- 
'vos Raudonąjį Kryžių.

LRK Vyr. Valdyba maloniai 
tad kreipiasi į visus tautiečius 
laisvame pasaulyje ir prašo su
teikti nors mažą piniginę auką 
LRK, kad jis galėtų sušelpti li
gonis ir į ypatingai sunkias są
lygas patekusius tautiečius.

LRK adresas laiškams: Dr. L. 
Gronis, Litauisches Rotes Kreuz, 
Bonn 1, Posfach, Germany.

Pinigams: Badische Bank, 
Mannheim, Germany, Konto: 
Litauisches Rotes Kreuz Nr.3824. i Canadian Lithuanian Communi-

LRK Vyr. Valdyba, j ty Relif Fund. Pinigai tuoj bus

persiųsti vargą vargstantiems į 
Vokietiją arba panaudoti kitaip 
pagal aukotojo valią. Aukojusių 
pavienių asmenų pavardes, jei 
nepareikš kitaip, bus skelbiamos 
spaudoje ir pasiunčiami atitin
kami pakvitavimai.

Ta proga tenka pareikšti nuo
širdžią padėką pp. V. V. Trei
giams, Delbi, Ont., už $20 au
ką, skirtą džiovininkams ir sene
liams Vokietijoje.

BRAZILIJOS VIDAUS POLITIKOS BĖDOS
Brazilijos vidaus politika įkai

to nuo 1954 m. liepos 9 d. atenta
to prieš parlamento narį ir dien
raščio “Imprensa da Trubuna” 
savininką Carlos Lacerda, kai 
vietoj jo buvo nušautas kartu 
buvęs aviacijos majoras Vaz.

Aviacijos karininkai, nežiū
rint kitų instancijų vedamo tar
dymo bei _ atentato kaltininkų 
ieškojimo, pasiryžo patys suras
ti kaltininkus. Visi keliai į ir iš 
Rio de Janeiro aviacijos buvo 
stropiai sagojami ir keliaujan
čių dokumentai tikrinami ilgiau 
negu mėnesį, kol buvo suimti 
įtartini asmenys.

Atentatą buvo išprovokavęs 
C. Laverda, per spaudą ir radiją 
puldamas prez. Getulio Vargas 
vyriausybę už išeikvojimus ir 
kitus veiksmus kraštui kenks
mingus. Priešininkai, norėdami 
nusikratyti taip aštriu kritiku, 
nutarė jį sulikviduoti. Šiam už
daviniui atlikti buvo susitarta 
su prezidento Getulio Vargas as
meninės sargybos viršininku, 
garsiuoju “Gregorio”. Jis turė
jo surasti atentato vykdytojus. 
Pažymėtina, kad juodis Grego
rio buvo tapęs milijonieriumi. 
Banke turėjo milijonus ir didelį 
dvarą. Taip pat “tarpininkauda
vo” importui gauti leidimus, ži
noma, neveltui.

Kai atentato siūlai nuvedė 
iki prezidentūros ir kai viešai 
buvo iškelta nemalonių faktų, 
valstybės turto eikvojimo, pre
zidentui artimų žmonių ir dar 
viešajai nuomonei ir dalinai 
ginkluotoms pajėgoms spau
džiant, kad prezidentas pasi
trauktų iš pareigų, Getulio Var
gas, moraliai priblokštas 1954 m.

Kalinių bandomosios atostogos
Kanadoje veikia įstatymas cialinės 

“Ticket of Leave Act” nuo 1895 Nuteistieji iki gyvos galvos ban- 
m., pagal kurį kalėjimo vadovy
bės gali paleisti patikimesnius 
kalinius bandomųjų atostogų. 
Jeigu kalinys laisvėje nesilaiko 
nustatytų sąlygų, grąžinamas 
atgal į kalėjimą. Šia sistema 
pradedama vis daugiau naudotis 
ir norima esamąjį įstatymą pa
tobulinti. Kanados vyriausybė 
paskyrė specialią teisininkų ko
misiją, kuri netrukus ketina pa
teikti savo pasiūlymus. Norima 
daugiau dėmesio kreipti į kali
nių auklėjimą panaudojant so-

srities specialistus-es.

domųjų atostogų negauna ir 
taip pat seksualiniai nusikaltė
liai. 1954 m. buvo paleisti ban
domųjų atostogų 916 asmenų, 
kurių 39, arba 4%, neišlaikė nu
statytų sąlygų ir buvo grąžinti 
kalėj iman. Š. metų sausio - rug
sėjo mėn. iš kalėjimų paleista 
1.623 kaliniai, kurių 510 bando
mųjų atostogų. Tuo pačiu metu 
buvo nuteista 1.673 nauji nusi
kaltėliai, taip kad kalėjimų gy
ventojų skaičius nemažėja.

I laika Tėviškės Žiburiams!
Laikraščių leidimas metai iš metų brangėja. Šių metų bėgyje ir popietis pabrango 

ir visos kitos išlaidos pakilo. Aišku, daugiau kainuoja ir “Tėviškės Žiburių” leidimas. 
VISDĖLTO “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” PRENUMERATOS MOKESTIS IR ŠIEMET NEKE
LIAMAS, paliekamas tas pats — $4 Kanadoje bei JAV ir $4.50 kituose pasaulio kraštuose.’ 
Tuo būdu ‘Tėviškės Žiburiai” ir toliau lieka pigiausias lietuviškas savaitraštis pasaulyje.

Šitą mes darome tik pasitikėdami nuoširdžia savo bičiulių ir skaitytojų parama. 
Nuo Tamstų visų paramos priklauso visos galimybės laikraštį leisti ir jį toliau tobulinti.

‘Tėviškės Žiburiams” reikia dar daugiau naujų skaitytojų! Suraskime kiekvienas 
nors po vieną naują skaitytoją!

KIEKVIENAM TALKININKUI, 
kuris suras bent du naujus skaitytojus, 
“TŽ” duos vertingą premiją — garsiojo 
italų rašytojo Guarechi knygą “Mažasis 
Don Kamiliaus pasaulis”. Knyga kai
nuoja $3.50.

KIEKVIENAS NAUJAS 
SKAITYTOJAS, 

užsiprenumeravęs laikraštį šio vajaus 
metu, galės gauti priedą Al. Barono ro
maną “Užgesęs sniegas”. (Knyga bus 
siunčiama platintojui pranešus arba pa
čiam paprašius).

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI” 
SKELBIA

naujų skaitytojų verbavimo ir prenu
meratos rinkimo vajų nuo gruodžio 15 
d. iki sekančių metų vasario 16 d.

VISI SKAITYTOJAI, 
kurių prenumeratos laikas baigiasi apie 
metų pradžią, PRAŠOMI vajaus laiko
tarpyje atsilyginti.

PASTABA SKAITYTOJAMS 
JA VALSTYBĖSE

Siųsdami prenumeratos mokestį če
kiais, malonėkite pridėti 30č čekio iškei
timui. Per metus “TŽ” už čekių iškeiti
mą susidaro nemaža suma. Už jūsų pa
slaugą iš anksto dėkojame.

MIELI SKAITYTOJAI, MES JŪSŲ TARNYBOJE, PADĖKITE MUMS TAS PAREIGAS 
EITI!

“TŽ” ADMINISTRACIJA.
'Adresas:

$41 DUNDAS ST. W., TORONTO, ONT. 
Tel. EM. 8-6813

Iš “Tiesos” puslapių

Į pagalbą paklydusiam propagandist
Melagi, tavo ausys 
kruta!...
Beveik kiekvieną savaitę “Tie

sa” duoda skyrelį — “Į pagalbą 
propagandistui”, kur didžiausi 
sovietinės propagandos išminčiai 
mėgina ateiti į pagalbą vieti
niams komunistams, mokydami 
juos, kaip reikia liaudžiai mui
linti akis. Lietuvos TSR politi
nių ir mokslinių žinių skleidimo 
draugijos narys drg. I. Petrovi
čius, pavyzdžiui, patiekiu rašinį 
“Buržuazinės nacijos ir socialis
tinės nacijos”. Kaip jau rodo jo

— Otava. — Paštų ministerija
praneša, kad Sovietų Sąj. grąži
no į Kanadą daug siuntinių, kad 
nebuvę išpildyti reikalaujamieji pavardė — drg. Petrovič yra im- 
formalumai — tai pareiškime portuotas iš Kremliaus propa- 
muitinei buvę išvardyti ne visi gandinių taigų rezervato. Pet- 
dalykai buvę siuntiny, tai trū- rovičiaus galva aprūpinta Leni- 
kę rūbų dezinfekavimo pažymė- no raštų sunkiai suskaičiuoja- 
jimų ir tt. Siuntiniai bus grąžin- mais tomais. Pagal tuos tomus 
ti siuntėjams, kurie turės sumo- jis ir dėsto savo išmintį. “Tiesos” 
keti grąžinimo išlaidas. leidėjams, aišku, teko visą I. Pet-

— Varšuva. — Lenkijos dir- rovičiaus rašinį išsiversti iš rusų 
bančiųjų 31 c/< sudaro moterys. kalbos. Todėl atleiskime jiems,

kad jie tautas vis dar vadina na
cijomis.

Komunistinis veidrodis 
rodo atvirkščiai...
Visas pasaulyje esančias tau

tas drg. Petrovičius mažo vaiko 
mostu suskirsto į dvi grupes — 
buržuazines ir socialistines, vadi
nasi, komunistinė propaganda 
per penkioliką metų šioje srityje 
nesugebėjo jokios pažangos pa
daryti, nes juk tokią pat gies
mę tie jų propagandistai jau gie
dojo pirmojo bolševikmečio me
tais. Jeigu propaganda nedaro 
pažangos, be abejo, ji yra, labai 
bloga propaganda. ..

Drg; Petrovičius skelbia: “Bur 
žūazinės nacijoš, tai nacijos, ku
rios atsiranda kartu su kapitaliz
mo išsivystymu. Buržuazinėms 
nacijoms būdinga, kad jų ekono
minis pagrindas yra privati ka
pitalistinė nuosavybė ir kapita
listinė ūkio sistema. Buržuazija 
turi didžiulį valstybinį aparatą, 
kuris gina jos interesus ir tt. ir 
tt.” Drg. Petrovičius, aišku, ne
užsimena, kad buržuazinėje, 
anot jo. santvarkoje yra visa ei
lė partijų. Kiekvienas žmogus 
gali įkurti savo partiją su savi
ta rinkimine platforma. Rinki
mų dieną balsuoti eina ne vien 
tiktai buržuazija, bet visa tauta. 
Valstybinį aparatą sudaro ir

dar pažadėjo į teisingumą ir vi
daus reikalų ministeriją pastaty
ti komunistų nurodytus kandi
datus. Patys kandidatai vėliau 
šios sutarties išsigynė. Bet ko
munistinė spauda ir šiandien 
pirmuose puslapiuose jų propa
gandą varo.

Krikščionys demokratai ir dar 
pora partijų, sudarydamos vadi
namą tautinio atnaujinimo fron
tą, kandidatu į prezidentus pa
statė generolą Juarez Tavora.

Viso balsavo apie dešimts mi
lijonų. Nugalėtoju išėjo Jusceli
no Kubitshek, antroj vietoj, su 
skirtumu apie tris šimtus tūks
tančių balsų — generolas Juarez 
Tavora. Trečioj vietoj liko Ad
hemar Barros. ketvirtoje — Pli
nio Salgado.

Nors rinkimai baigėsi ir jų 
daviniai žinomi, bet krašto poli
tinė padėtis neatslūgo. Opozicija 
tvirtina, kad Juscelino Kubit
shek kaikuriose vietose apgau
lingu būdu gavęs rinkikų balsus. 
Padavė skundus vyriausiam rin- 

. kimų tribunolui. Taip pat iškėlė 
i klausimą dėl jo išrinkimo teisin- 

3 i gurno, .kadangi jis buvo kandida-

P. Ragažinskas, Sao Paulo 

rugpiūčio 24 d. nusišovė. Nusi- 
žudžiusio prezidento vietą už
ėmė vice prezidentas Joėo Cafe 
Filho. Kraštas laisviau atsikvė
pė ir tikėjosi, kad ilgos diktatū
ros liekanos sunyks.

Vice prezidentui Joao Cafe 
Filho teliko tik pusantrų metų 
prezidentavimui, tai tuoj po G. 
Vargas mirties politinės partijos 
pradėjo ruoštis prezidento rinki
mams.

Dar labai trapi Brazilijos ir vi
sos P. Amerikos demokratija. Ją 
gali ne tik sukrėsti, bet ir su
trupinti bet koks svaresnis įvy
kis krašte. Todėl nemaža politi
kų, norinčių išsaugoti demokra
tinę santvarką, siūlė į rinkimus 
eiti kaip galint mažesniam skai
čiui kandidatų. Pasiūlymai dau
gelis partijų iš principo prita
rė, bet niekaip negalėjo susitarti 
dėl visiems priimtino kandidato. 
Kiekviena partija norėjo išeiti 
su savo kandidatu. Vienu metu 
buvo išstatyti net šeši kandida- 
tai į prezidentus. Vėliau du atsi
sakė. Liko keturi.

Prezidento rinkimai spalio
d., tiek priešrinkiminė propa
ganda, ėjo įkaitintoj nuotaikoj. 
Nors buvo keturi kandidatai, bet 
vienas jų, Plinio Salgado, buvęs 
Brazilijos fašistų (integralistų) 
vadas, nė nesitikėjo būti išrink
tu. Į rinkimus ėjo tik sužinoti 
kiek dar turi savo idėjos drau
gų. Milijonierius Adhemar de 
Barros, buvęs Sao Paulo guber
natorius, valdžioj būvimo metu 
pralobęs, kuriam politika ir 
partija tiek tereikalinga. kiek 
jam padeda iškilti, turėdamas 
didelius išteklius propagandai, 
iš kitos pusės labai veržlus ir ge
ras administratorius, buvo tik
ras laimėsiąs.

Getulio Vargas giminingos 
partijos — trabalistai (PTB) ir 
socialdemokratai (PSD) išstatė 
Juscelino Kubitshek kandidatū
rą, o į viceprezidentus — Joao 
Goulart, buvusį vidaus reikalų 
minister}, Argentinos peronistų 
draugą, norėjusį ir Brazilijoje 
įvesti darbininkų sindikatų dik
tatūrą. Ši dvejukė prieš rinki
mus suėjo kontaktan su nelega
lia komunistų partija prašydama 
balsų. O komunistai už tai gavo 
vienuolika milijonų kruzeirų ir

i tas nelegalios komunistų parti
jos. Visi laukia, ką teismas pa
sakys. Pradėjo sklisti gandai, jei 
ir teismas pripažintų rinkimus 
teisingais, tai kariuomenė neleis 
įeiti prezidentūron. Demokrati
nio nusistatymo- žmonės vbijo, 
kad Kubitshek ir Joao Goulart 
gali atgaivinti Vargas diktatūrą. 
Buvo laukiama kariuomenės 
smūgio prieš Kubitshek.

Lapkričio 11 d. perversmas. 
Lapkričio pradžioj, pilnu įvairių 
netikrumų, metu, susirgo perz. 
Cafe Filho. Pareigas perėmė par 
lamento pirmininkas Carlos 
Luz. Laikinasis prezidentas vos 
po poros dienų suėjo konfliktan 
su karo ministeriu generolu 
Teixeira Lott dėl pulkininko Ju- 
ranyr Memede. Mat. šis pulki
ninkas laidojant gen. Conrobert 
Pereira pasakė kalbą, paliesda
mas Brazilijos politikos nepasto
vumą ir pareiškė mintį, kad ko
munistų remiami kandidatai ne
gali užimti prezidentūros. Karo 
ministeriui toji kalba nepatiko, 
nes jis yra Kubitshek šalinin
kas, paprašė, dar Cafe Filho pre
zidentaujant, kad pulk. Mamede

(nukelta į 7 psl.)

Sujudintos lietuviškos nuotaikos
Žinoma, ryšium su pesitvar- 

kymais laisvinimo veiksnių fron
te girdėti gana daug skirtingų 
nuomonių. Yra pritariančių, yra 
neigiančių, netrūksta pasipikti
nusių. Na, bet niekad nėra įma
noma visus patenkinti, pagaliau 
demokratinėje bendruomenėje 
toks reiškinys yra visiškai kas
dieninis’ ir jokio nerimo negalįs 
sukelti. Nežiūrint, kaikurių mū
sų įstaigų neigimo ir nuolatinio 
priminimo, kad naujosios refor
mos nereiškia jokio Vliko per
kėlimo, atrodo, kad nuotaikos 
tuo nėra nuramintos ir dauguma 
galvotų, kad perkėlimas yra įvy
kęs faktas. Kiti baiminasi dėl į 
laisvinimo organus įvedimo ne 
Lietuvos piliečių.

Jūsų bendradarbis tuo reika
lu yra paklausęs naujosios Vykd. 
Tarybos narį dr. P. Karvelį, ku
ris ąts?kė šitaip: “...Neturėtų 
drumsti mūsų nuotaikų ir pilie
tybės reikalai. Esamomis sąlygo
mis išeivijoje pilietybės priėmi
mas ar nepriėmimas nepakeičia 
ištikimumo Lietuvai ir pasišven
timo jos reikalams. Mes ir pra
eity esame turėję, pvz. Versalio 
sutartį pasirašant,, kada Lietu
vos delegacijos didžiąją dalį su
darė Amerikos lietuviai. Ameri
ka yra tarsi antroji mūsų tėvy
nė ir jos interesai jokiu būdu ne
sikerta su Lietuvos interesais ir 
mums diskvalifikuoti tuos lietu
vius nuo laisvinimo pastangų nė
ra nei reikalo nei pagrindo. Prie
šingai, būtų visiškai neleista ir

leidėjams, aišku, teko visą I. Pet-

žuazija, gindama savo kl 
interesus, visomis jėgomi 
gina paskleisti nesantaiką Tarp' 
tautų, išskirti įvairių nacijų dar
bo žmones. Buržuazijos naciona
linė politika — tai tautų engimo 
ir pavergimo politika. Tokia yra 
JAV, Anglijos, Prancūzijos ir 
kitų kapitalistinių šalių impe
rialistų politika”... Argi iš tik
rųjų, drg. Petrovičiau? Drg. 
Petrovičius krapštosi pakaušį: 
“Taip komunizmo išminčiai skel 
bia”... Komunizmo išminčiai 
neskelbia, kad JAV nėra užėmu
si nė vieno krašto. Jie neskelbia, 
kad JAV meta bilijonus dolerių 
svetimiems kraštams pagelbėti. 
Tavo maharadža, drg. Chruščio
vas, mielas Petrovičiau, važinė
damas Azijoje, pažėrė tik sauje
lę rublių, palyginus jo auką su 
JAV aukomis laisvojo pasaulio 
tautoms. Anglija davė 'laisvę In
dijai, Pakistanui, Palestinai, pa
sitraukė iš Egipto. O Sovietų Są
junga? Ką per tą patį laikotarpį 
padarė Sovietų Sąjunga, drg. - 
Petrovičiau? Petrovičius nieko 
nežino. Jis kraipo galvą. Teisin
gai, Petrovičiau, Sovietų Sąjun- . 
ga iš niekur nepasitraukė, So
vietų Sąjunga įsitraukė Lietu
vą, Latviją, Estiją, Lenkiją, Ru
muniją, Vengriją, Čekoslovaki
ją, Albaniją, Bulgariją, Kiniją, 
pusę Korėjos ir pusę Indokini- 
jos. Vienintelį Sovietų pasitrau
kimą tenka užregistruoti Jugo
slavijoje, bet dėl to nekaltinki
me Sovietų Sąjungos. Kaltas yra 
Tito, kuris iš gero komunisto pa
virto buržuazijos atstovu... Pra 
vilno, tovarišč Ivan Petrovič?— 
Pravilno! — atsako drg. Petrovi
čius, ir vėl nenorėdamas patek
ti į beprotnamį...

Drg. Petrovičius kalba 
apie Lietuvą...
“Iki atkuriant Lietuvoje Tary

bų valdžią, lietuviškoji buržua
zija, stovėjusi nacijos pryšakyje, 
vykdė antiliaudinę reakcinę po
litiką. Ji kurstė nacionalinius 
vaidus, taikė kruviną terorą, 
masines represijas”, posmuoja . 
drg. Ivan Petrovičius, Lietuvoje 
net kojų gerai nespėjęs sušilti. 
Na jau, drg. Petrovičiau, tokios 
ten masinės represijos ir tokie 
ten terorai, kad lietuvių tauta

kontroliuoja laisvų rinkimų ke- apie juos nieko nežinojo. Masi- 
liu išrinkta valdžia. Beje, demo- ...
kratiniuose, rinkimuose.kandida- mes sovietams užėjus,
tų yra nelyginamai daugiau, nė-’ —
gu reikia išrinkti atstovų. Vie- 

; nas kandidatų sąrašas praktį- 
i kuojamas tiktai imperialistinės 
j buržuazijos tėvynėje —■ Sovietų 
! Sąjungoje ... Tenai juk ir nebal
suojant kandidatai vis viena bū
na išrenkami... Peržvelgęs visą 
Sovietų Sąjungos istoriją, drg. 
Petrovičius negalės mums duoti 
pavyzdžio, kad bent vieną kartą 
bent vienas komunistų partijos 
kandidatas nebūtų išrinktas .. .

i Pas mus tokių neišrinktų lieka 
! visada daugiau, negu išrinktųjų, 
j vadinasi, žmonės turi teisę pasi- 
i rinkti. Pats drg. Petrovičius su
kinką, kad tautos daugumą suda
ro darbo klasė. Taigi, darbo kla
sė ir nulemia balsavimų rezulta
tus. Buržuazija yra bejėgė prieš 
daugumą. Teisingai, drg. Petro
vičiau? — Pravilno! — atsakys 
drg. Petrovičius, nenorėdamas 
patekti į beprotnamį.

Kas pavergia tautas?
Drg. Petrovičius dėsto: ”Bur-

nių represijų ir teroro sąvokas

Kaip gi, mielas Petrovičiau, pa
vadintumei tas deportacijas 1941 
m birželio viduryje, kada buvo 
išvežta virš 40.000 lietuvių į Si
birą? Paprasta ekskursija svei
katai pataisyti? Jeigu tai tik 
ekskursija, buržuazinė Lietuvos 
valdžia tokio masto “ekskursi
jų” niekada nebuvo surengusi... 
Pravilno, tovarišč Ivan Petro
vič? Drg, Petrovičius susimąsto: 
— Jeigu pasakysiu “nepravilno”, 
mane uždarysite į beprotnamį, 
jeigu sakysiu “pravilno”, enka
vedistai išgabens į Sibirą, o svei
katos Sibire pataisyti dar neno
riu ... Puiku, drg. Petrovičiau, 
puiku, bet tokiu atveju geriau 
jau propagandistų nemokyki!...

Vyt. Kastytis.

— Maskva. — Naujoje sovietų 
enciklopedijos laidoje Malenko- 
vo biografijai vietos paskirta 
dvigubai mažiau, _ kaip buvo 
ankstesnėje laidoje.

nusižengta, jei šią mūsų tautos 
dalį norėtume išjungti ir atstum
ti iš bendrojo lietuviškojo dar
bo”.

Žinomą, kitas reikalas, kiek 
šis paaiškinimas galės praskaid
rinti kaikurių tautiečių nuotai
kas. Viena yra aišku, jog dar il
gesnį laiką įvairios kalbos ir dis
kusijos vyks susijaudinusių tau
tiečių tarpe. Jas galės apramin
ti, ar ir paaštrinti pirmieji nau
jai pertvarkytų organų darbai. 
Jei jie bus tinkami, jei bus pa
siekta dar didesnė vienybė ir vi
sų sluogsnių lietuvių konsolida
cija vieningam ir taip svarbiam 
darbui, žinoma, išgaruos visų 
baimė ar rezervuotufnas. Jei 
persitvarkymai gyvenimo prak
tikoje nepasiteisins ir neduos 
lauktųjų vaisių, galima laukti 
ir dar didesnių painiavų. Šian
dien turėtume teikti visą galimą 
paramą tiems, kuriems patikėtas 
atsakingas laisvinimo darbas. Be 
abejo, kol nauji žmonės apsipras 
su nevisai įprasto darbo sąly
gomis, kol įsijungs į laiko ir gy
venimo diktuojamąjį tempą pra
eis kiėk laiko. Jų sąlygos nėra 
pavydėtinos. Jie palydimi daž
nai savotiško nepasitikėjimo, 
daugybės klaustukų ir įvairių 
lūkesčių. Patenkins jie mus, ap
vils? Pranašais nesidėsim. Bet 
tikėkim pačiu geriausiu. Juk to 
reikalauja visos mūsų tautos ge- j 
rovė ir ateitis.

Al. Gimantas. i

VANDENS ŠILDYTU
VAI $120.00.

Remontuoju ir įrengiu pagal pasirinkimą visų firmų 
alyvos ar.gazo krosnis (burner) pradedant nuo $290. 
Išsimokėjimas 3 metams iš 5%. Kurie norėtų užsisa
kyti alyvos, duodu $5 nuolaidą. Taip pat įrengiu ir 

oro 
ar

taisau įvairias vandens ir 
apšildymo sistemas senuose 
naujuose namuose.

Darbas garantuotas.
Krosnių valymas $6.00

Laguns
204 OAKWOOD AVENUE 

TORONTO 
Telefonas ME. 6583.

Jūsų patogumui ir pinigų taupymui
Nesigailėsite nusipirkę ar davę pataisyti

ITT? T Tradio, television, 
JT JLL/.L/UV. ELECTRONICS

1328 Dundas St. W. (prie rusholme rd.)
Čia rasite geriausios kųkybės 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 - x
TELEFONU OL. 3356, ATVYKSIME Į NAMUS.

Darbas atliekamas kvalifikuotų specialistų, skubiai, sąžiningai 
ir pigiai. Darbas garantuojamas 90 dienų ar pagal susitarimą.

SAV. F. NORVYDAS

Ir
J



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Pavergtoje tėvynėje Lietuviai pasaulyje

Hamiltono Apylinkės Valdyba

Staliukus užsakyti pas K. Mikšį, JA. 9-8593; P. Sakalą, JA. 7-6146. Hamiltono apyL v-ba.

Royal Connaught Hotel, Normandie salėje.
Gros Vyt. Babecko “Aidas”. Pradžia 7 vai. vak.

Hamiltono ir apylinkės tautiečius atsilankyti į 
NAUJŲ METŲ SUTIKIMĄ,

NAUJU METŲ SUTIKIMAS HAMILTONE
Bolševikinį ūkininkavimą gra

žiai apibūdina pačios “Tiesos” 
spalio 22 d. numery skelbiami 
faktai apie vad. komunalinio 
ūkio organų apsileidimus butų 
remonto reikaluose. Štai keletas 
pavyzdžių:

B. Grimeikaitienės butas Vii-, 
kavišky, Salomėjos Neries g. 
Nr. 47, jau dveji metai reikalin
gas remonto ir jame esą neįma
noma gyventi. Nežiūrint nuola
tinių prašymų remonto neda
roma.

Plungės Juliaus Janonio aikš- 
... tės Nr. 10 namo kiauras stogas, 

bet niekas neremontuoja. Ko- 
munarų g.’ Nr. 6, prieš keletą 
metų įlūžę lubes. Butų valdyba 

■ įdėjusi lubas, bet palikusi kiau
rą stogą, kuris ir dabar kiauras.

Širvintų Vilniaus g. Nr. 85, E.
- Labanauskienės buto remontas 

pradėtas dar 1954 m. pavasarį, 
bet vis dar nebaigtas, nors daug 
kartų buvę prašoma.

Kupišky, K. Požėlos g. Nr. 21, 
jau penktus metus gyvenanti V. 
Šaltenienė su šeima. Butui rei
kalingas kapitalinis remontas. 

... Po ilgų prašymų, butų valdybos 
valdytojo Laiškonio įsakymu 
rugsėjo 5 d. Šaltenienės bute bu
vę išgriautos kresnys, kurių kū
renti jau buvę nebegalima, iš
imti langai su visais rėmais, lu
bose išlaužta skylė, nugriautas 
dūmtraukis, atseit viskas išar
dyta, o tolimesni darbai ir nebe
dirbami. Šaltenienė pasiskundu- 
si vykd. kom. pirmininkui, bet 
rezultatų nebuvę jokių.

Vilniuje, Anglių g. Nr. 12, dar 
1953 m. buvęs padarytas kapi- 

- talinis remontas, kuriam išleista 
kelios dešimtys rublių, bet ne
sutvarkytas vandentiekis. Re
zultate į butą Nr. 2 pradėjęs 
sunktis vanduo ir lubos vėl 
įgriuvę ir tt.

Didieji projektai. Bolševikijo
je projektų skambių netrūksta. 
Po ilgai garsintos, bet išdžiūvu
sios Kauno jūros, skelbiama, 
kad Lietuvos miestų statybos 
projektavimo institutas supro- 

7. jektavęs bolševikinius kultūros 
namus Vilniuje. Rūmai numato
mi pastatyti ant Tauro kalno ir 
turėsią 60.000 kubinių metrų tū- 

' rio. Tam tikslui kalno atšlaitė 
būsianti atitinkamai pertvarky
ta. Skelbiama, kad ją puošia 

7 granito laiptai, terasos ir žoly-
• nai. Rūmuose būsią tūkstančio 

vietų teatro salė su sukamąja 
scena, 400 vietų kino teatras, 
kūno kultūros salė, eilė patalpų

7 ir kitą. Juos projektuojant pa
naudotas pakartotinis Kuiby-į 

’ . šiovo miesto kultūros rūmų pro
jektas. Respublikinė biblioteka 
suprojektuota 2,5 milijonų to- 

7'mų. Lietuvos kino studija užims 
apie 10 ha ploto. Vilniaus aero 

'x stotis, atbaigus visas statybas, 
kaip skelbiama, būsianti viena iš

■ stambiausių aero stočių, visoje S. 
Sąjungoje. Skelbiama, kad, be
statant Vilniuje “televizijos 
centrą”, jau baigiamas paruošti 
televizijos stoties pastatąs, o 
kartu ir technologinių įrengimų 
projektas. 1958 m., skelbiama, 
netoli Vilniaus “bus baigtas sta
tyti didelis durpių briketo fab
rikas, kuris kiekvienais metais 
pagaminsiąs po 60.000 to durpių 
briketo”. Pagamins nepagamins

I — tačiau taip skelbiama...
Busimosios Kauno hidroelekt

rinės gyvenvietė esanti jau sta- 
: tomą. Jai pastatyti skirta 80 mil. 
’ rublių. Jau gauta tam tikslui 

pirmoji miško medžiagos siun- 
7 ta iš Suomių Karelijos. Paties 

HES hidromazgo statyba prasi- 
: dės kitais metais. Užtvenkus
• Nemuną, jo vandens lygis pakils 
: 21 m, o vandens saugyklos pavir- 
’ sius užims 84 kv. km plotą. HES

statybai vadovauti Spv. Sąjun- 
: gos elektrinių minister. įsteigė 
[ spec. “HES statybos valdybą”. 
: Kaip sauvaliauja sovietiniai

pareigūnai ir prie ko prieinama 
parodo Vilniaus geležinkelinin
kų vidurinės mokyklos Nr. 11 
direktoriaus A. Razinkovo, ko
munisto, viešo laiško spalio 19 
d. “Tiesoje” paskelbimas. Jis 
skundžiasi, kad auklėjimo sun
kiame darbe mokyklos dažnai 
sulauktą didelių kliūčių, ne pa
galbos. Jis sumini eilę pavyz
džių. Taip rajono vykdomojo 
komiteto pirmininkas Fed ©ren
ka reikalavęs siųsti į namus mo
kytojus padėti jo blogai besimo
kančiam sūnui ruošti pamokas. 
Partijos rajono komiteto biuro 
narys Semionovas kartą skam
binęs telefonu reikalaudamas 
pranešti rašomųjų darbų temas.

Vidurinės mokyklos Nr. 12 di
rektorius Golovanovas prie savo 
mokyklos suorganizavęs priva
čią mokyklą paruošti ekster
nams ir tą mokyklą lankantieji 
labai lengvai gaudavę brandos i 
atestatus. Už tai jį pašalinę iš 58 Dundum St. N. 
pareigų. Po to rajono komiteto' 
sekretorius Lomakinas užsispy
ręs reikalavęs, kad Golovanovas 
būtu priimtas į vidurinę mokyk
lą Nr. 11 fizikos mokytoju. Tuo 
reikalu jis buvęs iškviestas į biu
rą net 12 kartų.

Vytėnų sodininkystės - darži
ninkystės bandymų stoties teri
torijoje iškilmingai atidengtas 
paminklas J. V. Mičiurinui. 
“Ant granitinio postamento pa
statytas skulptoriaus VI. Žuklio 
iš terakotos nulipdytas“ Mičiu- 
rino biustas. Minei ime praneši
mus padarė: Ž. ū. Akad. dėstyto- 
ias Vladas Venckutonis, LTSR 
Mokslų akademijos Botanikos 
sodo pomologuos skyr. vedėjas 
Alb. Urbonas, bandymų stoties 
vyr. mokslinis bendradarbis 
Ipolitas Štaras. .
' Klaipėdos mieste tesą tik 400 

vokiečių, rašo vokiečių spauda, 
kurie galį būti išleisti į Vaka
rus. Kiti, esą, savanoriškai pri
ėmę sovietų pilietybę, todėl su 
ių išvykimu susidaro daug Sun-, 
kūmų. Klaipėdos krašte patiku
siems vokiečiams išdubti “be pi
lietybės asmenų" pasai. Tikima, 
kad jie galės netrukus išvykti į 
Vokietiją. Galimas dalykas, kad 
nereikės jiems nė įrodyti, jog 
esą .vokiečių piliečiai. Dabar rū
pinamasi, kad galėtų su laiku 
išvykti į Vokietiją ir tie vokie
čiai, kurie, pasidavę bolševikų 
spaudimui, priėmė sovietinę pi
lietybę. Net ir vokiečių Rytinės 
zonos įstaigos pareiškia nieko 
neturinčios prieš tokių vokiečių 
atvažiavimą į rytinę Vokietiją 
ir joje įsikūrimą. Paskiausiu 
metu į Vokietiją atvyko 105 “re
pą trij antai” iš lenkų valdomos 
Rytprūsių pietinės dalies ir 16— 
iš Sovietų valdomos “Kalinin
grado” srities. Kad būtu leidžia- 
ma išskirtoms šeimoms sueiti į 
draugę, net ir britų Raud. Kry-' 
žius padarė reikalingų žygių 
Varšuvoje.

Maskvoje “TS kompozitorių 
plenumas”, kaip skelbia Vil
niaus radijas, “šiltai sutiko nau
jus TL kompozitorių kūrinius”. 
Vienas iš jų buvo Ed. Balsio 
koncertas smuikui ir orkestrui. 
Balsys neseniai baigė Leningra
do konservatorijoje “aspirantū
rą” ir ypač giriamas už parašy
tą “Pionierių pavasario dainą”. 
Balsys dabar žada rašyti baletą 
pagal “Eglė žalčių karalienė”.

Žinios apie Lietuvos 
partizanus

Iš Karaliaučiaus kilęs 35 m. 
Lotharas Gandcwitz plačiai pa
sakoja “Das Ostpreussenblatt” 
skiltyse apie ankstesniuosius 
partizanų veiksmus Lietuvoje. 
Ir jis, nenorėdamas patekti 
“ivanams” į nelaisvę, prisidė
jo prie Lietuvoje veikiančių 
“miško brolių” ir iš Kuršo žiedo 
didžiausiomis pastangomis sten
gėsi prasimušti į Rytprūsius. 
Apie lietuvius partizanus Gun- 
dowitzz atsiliepia labai šiltai. 
Sako, kad jie laisvę ir savo tė
vynę mylėję labiau už viską. 
Veikti daugiausia teko netoli 
Rytprūsių sienos^ kol vieną die
ną pateko į nelaisvę. Karinis tri
bunolas jį nuteisė du kartus po 
25 m. priverčiamųjų darbų. Ap
kaltintas buvo’už “aktyvų padė
jimą sudaryti naują nacionalis
tinę lietuvių vyriausybę”. Per 
Rygą jis buvo su kitais 3 lietu
viais pasiųstas spec, vagonu į 
Maskvą, o iš ten kelias ėjo toliau 
į Vorkutą, kurią pasiekęs dau- 
giau miręs nei gyvas.

HAMILTON Ont
Eglutė. Vysk. M. Valančiaus | šiomis 1955 m. šv. Kalėdomis, te- 

vardo šeštadieninės prad. mo
kyklos mokiniams ir jos dar ne
lankantiems, nuo 3-jų metų am
žiaus, ruošiama” Kalėdų eglutė 
sausio 2 d., pirmadienį, 3 vai. pp. 
Aušros Vartų parapijos salėje,

Kalėdų seneliui dovanėles su
tvarkyti padeda patys tėvai ir 
pristato iki gruodžio 30 d. tėvų 
komiteto nariams ar mokyklos 
vedėjui.

Programą atliks mokyklos mo
kiniai. Kviečiame visus atsilan
kyti ir paremti mokyklos darbą.

Tėvų komitetas.
SLA kuopos susirinkimas šau

kiamas sekmadienį, sausio 8 d., 
tuoj po pamaldų, parapijos salė
je. Dienotvarkė:

1.
2.

Susirinkimo atidarymas, 
Pereito susirinkimo proto
kolo skaitymas, 
Pareiškimų skaitymas, 
Naujų narių priėmimas, 
Valdybos rinkimai, 
Klausimai ir sumanymai,s 
Susirinkimo uždarymas.

3.
4.
5.
6.
7.
Visų narių dalyvavimas būti

nas. 72 kuopos vba.
Ponios Hyder sveikinimas

Visiems gerai žinoma lietuvių 
bičiulė penia Edith Hyder, CH 
ML radijo stoties komentatorė, 
šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų pro
ga KLB Hamiltono apyl v-bai 
prisiuntė sekančio turinio svei
kinimą:

“Mano mieliems prieteliams 
lietuviams, jų dvasios vadams, 
organizacijų atstovams ir jauni
mui. .

Mano nuoširdūs linkėjimai su

St. Catherines, Ont.
Niagaros pusiasalio skyriaus 

“Ramovė” kariuomenės šventės 
minėjimo grynas pelnas $67,94. 
Prie pelno padidinimo prisidėjo 
pulk. P. Saladžius, atsisakęs pri
imti užmokestį net kelionės iš
laidoms padengti, choras “Var
pas” $26, radijo valandėlė “Tė
vynės Prisiminimai” $6.50, “Ne
priklausomos Lietuvos” redakci
ja $2.25, Courtlando skerdykla 
$2.50. Loterijai fantus aukojo 
pp. Luomanienė, Eižinienė, Si- 
monaitienė, Radvilienė, Nekro
šienė, Janušonis ir Stankevičie
nė. Be užmokesčio darbu prisi
dėjo: pp. Butkienė, Platakienė ir 
Šetikienė. Iš skyriaus kasos prie
das $2.06, sudaryta $70 ir gruo
džio 5 d., per “Ramovės” Centro 
Valdybą, pasiųsta karo invali
dams sušelpti.

Gruodžio 17 d. ramovėnai su
ruošė pas daugeliu pažįstamą, 
malonų ir vaišingą tautietį p. Be- 
liūną, RR 1, Welland, Ont., ka
lakutų varžytynes, medžioklinių 
ir 22 kak įdomų šaudymą, kuris 
labai gražiai praėjo, atnešdamas, 
kad ir nedidelį, bet pelną.

Geriausiai sušaudė ir po kala
kutą laimėjo iš St. Catharines J. 
Vyšniauskas ir K. Jasevičius ir 
iš Welland vengras J. Rabovsky.

Ramovėnas.

I

Garantuoti siunti
niai i Sovietų Rusiia
ir užimtus kraštus

LONDON. Ont.
Šaunus Naujų Melų sutikimas 

įvyks gruodžio 31 d. gražiojoje 
Odd Fellows Temple salėje, 555 
Dundas St. Pradžia 7 JO vaL vak. 
Dalyvaus solistas p. Rimkus. Šo
kiams gros puikus kariuomenės 
orkestro džasas (profesionalai). 
Veiks bufetas su visų rūšių gė
rimais. -Bilietai — prie įėjimo. 
Kviečiami visi. D. E. F. 

Mes siunčiome tiesto i K mūsų sandė
lių Kanadoje orbo Anglijoje. Nauji ir 
vartoti dalykai: medicinos dalykai, 
batai, maistas, saldainiai ir kt. da
lykai.

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

Būsite patenkinti mūsų tarnyba 
100%.

Perkant ar parduodant namus

kreipkitės į musų atstovą

vMchnot,

Britų Kolumbijos 
Apylinkės Valdybos 

Raštinė
•r Valdybos Prrmhtinkos 
Advokatai ir Notaras

JONAS J. JUSTI S, LL.B, 
Suite 22, Tunstall Building, 

709 Dunsmuir Street, 
Vancouver 1, B.C., Canada 

Telefonas: Pacific 4511.

Zig mą Didžbali
1294 KING ST. E^ HAMILTON 

Telefonas Lt 9*3558

R. TESLIA Real Estate

YANA FABRICS
698 QUEEN ST. W„ TORONTO 

Telefono* EM. 8-9527.

Vienintelė firma, siunčianti nanHniu*

gu jos būna laimingos ir Dievo 
palaima Jums gausi.

Kada Naujieji 1956 Metai iš
auš, aš melsiuos, kad mes galė
tume dirbti kartu (kaip dirbome 
praeityje), kad Naujieji Metai 
atneštų visiems užtikrintą taiką. 
Dėl Jūsų Tėviškės, kuri yra pa
vergta, mes turime su nauju pa
siryžimu dirbti vieningai jos iš
laisvinimui ir pilnai nepriklau
somybei.

Aš dėkoju Jums visiems už Jū
sų išreikštą draugiškumą ir už 
Jūsų paramą mano darbe ir man 
asmeniškai, kurią teikėte taip 
nuoširdžiai per visus šiuos me
tus. Jūsų draugiškumas ir para
ma buvo augštai įvertinti.

Dar kartą aš linkiu visiems 
linksmų šv. Kalėdų ir laimingų 
Naujųjų Metų.

Jūsų
Edith Hyder”.

Švenčiu -nuotaikos ir laimė* kupinų 
Naujųjų Metų visiems savo artimiesiems, 
draugams ir pažįstamiem* linki ir vieto
je sveikinimų seneliams bei ligoniams 
Vokietijoje aukoja:

$ 1 O’ — Dr. L. Levinskas;
Po $5 —Ąlf. Kelečius, VI. Kybartas,

J. Gimžauskas, V. Norkevičius, G. ir J. 
Kožemėkoi, A. Steigvila, A. ir V. Bobec- 
kai, ponia B. Daveinis, J. Adomauskos, 
V. Pošilys;

Po $4 — Z. Laugalys, A. ir B. Bal
siai;

Po $3—; Br. Aselskis, Jer. Pleinys, 
Kl. Meižys, M. ir J. Zurliai, P. Vaito
nis, St. Šešelgis, B. ir J. Šturmaičiai;

Po $2.50 — J. Karaliūnas, VII. Bart- 
ninka.;

Po $2 — J. Stonkus, Pr. Kažemėkas,
K. Baronas, Pr.< Sakalas, Vi. Jastnevi- 
čius, K. Mikšys, VI. Antanaitis, L. Skrip- 
kutė, J. Jackūnas, A. Kaušpėdo, E. Bo- 
guslauskas, B. Daug ii is, L. ir K. Mes-' 
kauskai, P. Pleinys, J. Paškevičius, Ad. 
Tomaitis, St. Mureika, X. Y., L. Pal- 
čiouskas, J. Žemaitis, B. Milašius;

Po $1 — G. Ryskienė, P. Latauskas. .
Iki šiol atsiliepė 80 homiltoniečių ir 

suaukojo $290. Jau gerokai prieš šven
tes esame tam reikatlui Vokietijon pa
siuntę $250. Homiltoniečių jautrios šir
dys ir duosnios rankos pranešė visas mū
sų viltis ir apskaičiavimus. Nuoširdžiai 
dėkojame už tokį gražų Jūsų parodyto 
artimo meilės reikalo supratimų ir lin
kime tikrai laimingų Naujų Metų.

KLB Šalpos Fondo Hamiltono 
Komitetas.

LIETUVIŠKASIS GYVENIMAS VOKIETIJOJE
Vokietijos lietuvių kunigų var 

du Tėvas A. Bernatonis Kalėdų 
proga paskelbė laišką pasaulio 
lietuviams, kuriame pirmiausia 
dėkoja savo geradariams. Pasi
džiaugia, kad gausiai buvo su
šelptas nelaimės ištiktas kun. V. 
Šarka, kuriam šelpti suorgani
zuotas komitetas, vadovaujamas 
prel. I. Albavičiaus, prisiuntė net 
$1.427 surinktų aukų. Prisime
namos ir kitų organizuotos au
kos, kurių visų užteks gydymo
si išlaidoms padengti ir dar įsi
gyti naują automobilį vietoje 
sudaužytojo.

Laiške taip pat dėkojama už 
vysk. Brizgio pastangomis su
rinktus ir prisiųstus $200 kuni
gų rekolekcijoms pravesti, dė
kojama už betarpiai Sielovadai 
siųstas kunigų suvažiavimui skir 
tas aukas, kurių susidarę $370, 
Dėkojama už prisiųstas virš 
8.000 šv. Mišių stipendijas, ku
rios sudarę pagrindą Vokietijoje 
esančių kunigų pragyvenimui. 
Taip pat dėkojama už visų lietu
vių šelpimui per Sielovadą siųs
tas aukas ir visokią paramą spau

Pranciškonams, kurie savo lei
džiamą spaudą siuntinėję ypa
tingai palankiomis sąlygomis. O 

LAISVĖS KOVOS BROLIAI 
IR SESĖS!

Angoje Naujųjų 1956-jų Metų, 
Lietuvos Kariuomenės Kūrėjų - 
Savanorių Sąjungos Centro Val
dyba nuoširdžiai sveikina plačia
me pasaulyje išsisklaidžiusius 
Nepriklausomybės kovų daly
vius, kūrėjus-savanarius, karius, 
Vyties Kryžius kavalierius, ka
ro invalidus, šaulius, Korėjos 
karo veteranus ir ypatingai tė
vynėje Lietuvoje kenčiančius 
žiauraus okupanto priespaudą 
brolius ir seses lietuvius.

Praėjusieji. 1955 metai mums 
parodė, kad tėvynės pavergėjas, 
pralenkia savo rafinuotumu vi
sus istorijoj žinomus okupantus, 
nori geležiniais retežiais sura
kinti ir likusįjį laisvąjį pasaulį, 
todėl akivaizdoje šio mirtino pa
vojaus, kad Gėris su Blogiu veda 
dėl laimėjimo žūtbūtinę kovą, 
sukaupkime visas fizines, mora
lines ir medžiagines jėgas ir stip
riai suglaudę gretas apie Tėvy
nės Laisvintojus, būkime tikri, 
kad tiesa nugalės ir laisvės auš
ra netrukus užtekės.

Lai lydi Jus Augščiausiojo pa
laima.,'' ?

Pirmininkas Dr. K. Gudaitis, 
Vicepirm. J. Liepinaitis, 
Kasininkas V.’ Rėkus, 
Sekretorius M. Klikna, 
Narys J. Grybauskas.

OAKVILLE, Ont.
1956 m. sausio 8 d. 5 vai. pp., 

P. A. Lukoševičiaus bute, 73 
Hawthorne Rd., KLB Oakvilles 
ir apylinkės lietuvių susirinki- 

'mas sekančia dienotvarke:
1.
2.

4.

5.

6.

Susirinkimo atidarymas, 
Prezidiumo sudarymas, 
Praeito susirinkimo proto
kolo skaitymas,
Valdybos ir revizijos komi- 
misijos pranešimai, paklau- 
Valdybos ir revizijos komi
sijos rinkimai,
Einamieji reikalai ir suma
nymai,
Susirinkimo uždarymas.

; susirinkime
7.:
Prašome visus 

skaitlingai dalyvauti.
Apyl. valdyba.

Sielovados vienas pagrindinių 
uždavinių esąs sudaryti skrajo
jančią biblioteką, kuria galėtų 
pasinaudoti ne tik didesnės lie
tuvių kolonijos, bet ir išblašky
tai gyvenantieji.

Laiškas baigiamas šventiniais 
sveikinimais ir linkėjimais nau
jiems metams.

BALFo emigracijos biurai Vo
kietijoje yra 5: centrinis Muen-„ 
chene, skyriai Hamburge, Frank 
furte a. M., Salzgitter - Leben- 
stedt, Wehnen i. Oldbg.

Taip pat du biurai yra Austri
joje (Salzburge ir Vienoje) po 
vieną Italijoje, Belgijoje, Pran
cūzijoje ir Danijoje.

Sutrumpintai šitie biurai va
dinami ULRA — United Lithu
anian Relief Fund of America.

Butai tremtiniams. JT Augš- 
tasis Komisaras Pabėgėlių Rei
kalams davė iš jo žinioje esančio 
fondo katalikų organizacijai NC 
WC ir evangelikų organizacijai 
LWF paskolas butų tremtiniams 
statybai. 1955 m. plane yra nu
matyta pastatyti 306 butus. Bu
tai statomi: Bavarijoj Ingolstad- 
te 36, Muenchene 64; Žemutinėj 
Saksonijoj — Hannover - Aalen 
44, Hannover - Letter 20, Osna- 
bruekce 30; Nordrhein - Westfa- 
lijoj — Duesseldorfe 36, Duis- 
burge 12, Muehlheime 22, Biele- 
felde 30.

Šiemet Šveicarijoje atostoga
vo iš viso 62 lietuvių vaikai iš 
Vokietijos.

Vokietijos Kr. Valdyba įregis
travo 90 šeimų, kurios norėtų 
gyventi lietuviškojoje kolonijo
je. Dabar registruojami tremti
niai, kurie norėtų dalyvauti to
kios kolonijos statyboje. Kolo
nijos statybos projektą pažadė
jo paremti šveicarų - Lietuvių 
Pagalbos Komitetas, be to, para
mos tikimasi gauti ir iš kitur.

At-kai Vasario 16 gimnazijoje. 
Pasisėmę naujų jėgų per vasa
ros atostogas, vėl pradėjome 
ateitininkiškąjį darbą. Spalio 18 
d. buvo sušauktas metinis kuo-

JA VALSTYBĖS
“Darbininko” dramos konkurso 
jury komisija pirmajame posėdy 
pasiskirstė pareigomis: pirm. Pr. 
Naujokaitis, sekr. J. Aistis, na
riai T. L. AndriekUs, OFM, dr. 
Pr. Bagdonavičius ir H. Kačins-

Liet. Valstiečių Liaud. Sąjun
ga šiuo metu vykddo savo va
dovybės rinkimus koresponden- 
ciniu būdu. Rinkimų komisija 
yra Čikagoje.

Dail. J. Pautienius, prieš treje
tą savaičių sužeistas, jau yra grį
žęs iš ligoninės į savo namus.

Kan. dr. J. Končius, BALFo 
pirmininkas, laiške iš Vokietijos 
rašo, kad šalpos reikalingieji vi
si yra žinomi BALFo organiza
cijai. 122 vietovėse veikią, lietu
vių šalpos komisijos, kurioms iš 
Muencheno centro paskirstomos 
gėrybės, o jos išdalina reikalin
giems šalpos žmonėms. Visi, gau 
ną didesnę ar mažesnę šalpą, iš
duoda pakvitavimus, kurie siun
čiami į Muencheno BALFo cent
rą; nuorašai lieka vietose.

“Tikybiniu ar pasaulėžiūriniu 
atžvilgiu jokios diskriminacijos 
šalpos veikloj BALFas nedaro. 
Suprantama, vienas kitas iš B A 
LFo šalpos išskiriamas — ar tai 
dėlto, kad šalpą prageria, ar to
dėl, kad gali, bet vengia dirbti ir 
nori iš šalpos gyventi. Kitaip sa
kant, aplenkiami girtuokliai ir 
tinginiai.

Patirta, kad kaikurie girtuok
liai, nenorintieji diębti, ar sava
naudžiai ir sugebą prašymo laiš
kus išsiuntinėti, rašo laiškus 
laikraščiams į Ameriką ir į ki
tus kraštus, kreipiasi į organi
zacijas ir pavienius asmenis, pra
šydami aukų. Kaikurios redakci
jos, gavusios tokius laiškus per
siunčia BALFo organizacijai pa
tikrinti. Čia paminėsiu vieną to
kį, tik ką gautą V. M. laišką iš 
Vokietijos. Jame V. M. prašo iš 
Amerikos pinigų, nes gyvena su
sidėjęs su vokiete, nori skirtis su 
savo teisėta žmona ir šiam rei
kalui jam reikalingi pinigai... 
Žinau keletą asmenų, mėgstan
čių išgerti, kurie irgi rašo laiš
kus, sugriebę adresų, ir krokodi
lo ašaromis apverkia savo “sun
kią dalią“.

Mano nuoširdus patarimas 
spaudai ir visuomenei — šalpą 
t varkyti organizuotai, tai yra, 
per Bendrąjį Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondą arba per Bendrąjį 
Kanados LB Šalpos Komitetą ir 
tt. ir visas aukas siųsti per šias 
centrines labdaros organizacijas. 
Kurie gaunate asmeniškai laiškų 
ar prašymų, irgi perduokite juos 
centrinėms šalpos organizaci
joms,, o jos tinkamai ištirs ir da
lykus teisingai sutvarkys. Ne 
tuos reikia šelpti, kurie moka 
gražiai prašyti, bet tuos, kuriems 
šalpa labiausiai reikalinga”.

pos susirinkimas, kuriame buvo 
išrinkta nauja valdyba. Joje yra: 
pirm. — V. Bartusevičius (VI 
kl.), ižd. — G. Jasevičiūtė (VIII 
kl.), sekret. — Č. Vasiliauskas 
(VI kl.).

Naujosios valdybos iniciatyva 
buvo suruoštas subatvakaris su 
programa, kurią išpildė vyres
nieji at-kai. Programa visiems 
labai patiko, o ypač montažas 
“Meilės ligonis”, kuris savo ju
moru sukėlė daug juoko publi
koje. Toliap sekė šokiai.

Mūsų ateitininkai nesirūpina 
vien pramogom, bet randa taip 
pat laiko ir rimtiems darbams. 
Vėlinių išvakarėse, mergaitės, 
nesigailėdamos savo trumpo 
laisvalaikio, sutvarkė apleistus 
kapus ir uždegė ant jų žvakutes.

Lapkričio 6 d. buvo suruoš
tas Kristaus Karaliaus minėji
mas. Minėjimui skirtą žodį tarė 
naujasis kuopos kapelionas kun. 
dr. J. Petraitis. Programą papil
dė VIII kl. mokinys B. Šliažas 
referatu “Kristus Karalius ir 
Valdovas”, i 
minėjimas buvo baigtas giesme 
“O Dieve geriausias”.

Atskiri būreliai taip pat vei
kia stropiai, beveik kas savaitę 
darydami susirinkimus. Būre
liams programa reguliariai yra 
atsiunčiama iš Amerikos Moks
leivių Centro V-bos. Ją uoliai 
pildome. B. J.

Savomis jėgomis. Mokymo 
darbą gimnazijoje sunkina lietu
viškų vadovėlių trūkumas. Dar
bui palengvinti lotynų kalbos 
mokytojas dr. A. Rukša paruo
šė ir IX klasė rotatoriumi at
spaude žymiausio-romėnų istori
ko Tacito veikalo “Germania” 
vokiečių programų reikalauja
mų pirmųjų 27 paragrafų (ben
drosios veikalo dalies) ir 45-ojo 
paragrafo apie mūsų protėvius 
aisčius žodynėlį.

Toks žodynėlis leidžia suinten
syvinti mokymą, nes mokytojui 
atpuola reikalas diktuoti moki
niams nežinomus užduodamos
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Po kelių eilerascių žvirblys.

Tėvai Saleziečiai netoli Cedai 
Lake nupirko 37 akrų ūkį, kur 
netrukus įrengs seminariją lie
tuviams kunigams ruošti. Pir
muoju ūkio" tvarkytoju yra pa
skirtas Tėvas Antanas Saba
liauskas.
D. BRITANIJA

Londone lapkričio 27 d. mirė 
senosios kartos imigrantas Vin-, 
cas Teleiša, 65 metų amžiaus. 
Paskutinius 2 metus jis jau ne
bedirbo, buvo pensininkas.

DBLS Nottinghamo pirm. Ka
zimieras Kudla su žmona išvyko 
į JAV-bes.

Dr. K. Valteris, mūsų bendra
darbis, nenuilstamas D. Britani
jos lietuvių veikėjas ir žurnalis
tas, eilę metų gyveno Birming- 
hame. Pereitą vasarą, jau gavęs 
gydytojo visas teises, jis persi
kėlė dirbti į Hereford County 
Hospital^ Šeima tebebuvo likusi 
Birminghame. Dabar jau ir šei
ma persikraustė į Herefordą. 
AUSTRALIJA

AustrLB apylinkių ir seniūni- 
jųvaldybų pirmininkų ar įgalio
tinių suvažiavimas nutarta šauk
ti gruodžio 29-30 d. Sidnyje.

Viktorijos - Tasmanijos skau
tų tuntas ruošia per Kalėdų ato
stogas vasaros stovyklą Melbur
no ir jo apylinkės lietuviškam 
jaunimui. Tuo būdu Yarrus upės 
pakrantėmis vėl skambės lietu
viška daina.
BRAZILIJA

Brazilijoje labai gražų vardą 
susidarė šiemet miręs lietuvis 
kun. Jonas Kivilius, kilimo ma
žeikiškis, į Braziliją nuvykęs 
1927 m. Jis galiausiai buvo pa
skirtas Anhumas klebonu, netoli 
Mato Grosso džiunglių. Anhu
mas buvo įkurtas 1922 m., o 1954 
m. paverstas apskrities miestu. 
Gyvenimo ir darbo sąlygos buvo 
labai žiaurios, bet savo ryžtu jis 
nugalėjo visas kliūtis ir pasida
rė vietos žmonių labai mėgia
mas. Jis pastatė naują mūrinę 
bažnyčią. Visur vykdavo raitas. 
Mirdamas nepaliko jokio asme
ninio turto, o visa išdalindavo 
vargšams. Jo nuopelnus plačiai- 
aprašė brazilų spauda ir išgarsi
no radijai. Jo vardu pavadinta 
koplyčia. Taip pat jo vardu pa
vadinta — gyventojams pagei
daujant,.— didžiulė aikštė prie- _ 
bažnyčios ir viena iŠ svarbiausių 
gatvių. Jo vardas ilgai gyvens 
žmonių širdyse.
KOLUMBIJA

Kolumbijos Liet. Bendruome
nėje kilo krizė. Bendruomenės 
atstovų pirmasis suvažiavimas 
įvyko 1953 m. Jis sudarė Krašto 
Valdybą bei kitus organus ir pri 
ėmė statutą. Prieš šio rudens II 
suvažiavimą Bogotos kolonijos 
dalis, vadovaujama rezistencinės 
santarvės žmonių, paskelbė, kad 
1953 m. jų apylinkės atstovai ne
teisėtai balsavę (taip nebuvę 
Įgalioti) ir pradėjo akciją prieš 
Krašto Valdybą, kurios pirmi
ninku buvo pulk. Kazitėnas. Re
zultate Į suvažiavimą Medellino 
kolonija atstovų visai neprisiun- 
tė, neatvyko taip pat Kę Valdy
bos nariai, išskyrus pirmininką, 
nei Rev. komisija, nei Garbės 
teismas, bet prisiuntė savo atsto
vus Rez. Santarvė. Šie su bogo- 
tiškiais nutarė viską pradėti iš 
naujo ir sudarė naują LOKą, 
kuris atseit turės paruošti naują 
statutą, turės skelbti rinkimus ir 
lt. Tik įdomu kas iš tų rinkimų 
ir visos revoliucijos išeis?

A.A. Antanas Paukštys, apie 
kurio mirti jau senokai buvo ra
šyta, mirė Bogotoje, Kolumbi
joje, pp. Kulnių bute, spalio 19 
d. rytą buvo šeimininkų rastas 
negyvas lovoje. Pasirodė, kad 
buvo sprogusi aorta.
ČILĖ

Santiago mieste lietuvis V. 
Bačkus turi savo sunkvežimį 
transportams, J. Šeleva turi me
chanišką dirbtuvę ir kt. Kaunie
tis smuikininkas C. Ceitelis turi 
restoraną “Danubio Azul”. Vie
noj parapijoj vikarauja ir kun.

pamokos žodžius ir sutaupoma 
daugiau laiko paties veikalo na
grinėjimui, be to, lietuviškų si
nonimų gausumas ugdo gimto
sios mokinių kalbos žodingumą. 
Taip rotatoriaus pagalba gimna
zija pati bando apsirūpinti lau- 
kuriais būtiniausiais vadovėliai.

Baden - Wuerttembergo mi- 
nisterių kabinetas priėmė priva
čių mokyklų įstatymą. Netru
kus šis įstatymas bus pateiktas 
svarstyti Haden - Wuerttember
go parlamentui. įstatymo pro
jekte numatyta, kad visos vals
tybines teises turinčios priva
čios mokyklos turi teisę gauti iš 
krašto vyriausybės fianansinę 
paramą. Krašto Valdyba daro 
žygių, kad ir Vasario 16 gimna
zijai to įstatymo rėmuose būtų 
teikiama paramą. Iki šiol Krašto 
Valdyba gimnazijos išlaikymai 
iš vokiečių jokios paramos nėra 
gavusi.

>
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Atolydis šaltyje
LITERATŪKA SOVIETŲ 
RUSIJOJE '
Vakariečiai dažnai prileidžia 

pakitimus komunistinėje Rusijo
je. Savo metu jų buvo apsčiai 
JAV. Nūdien europiečiai pra
lenkė amerikiečius ne tik fanta
zijomis, bet ir trokštamų įvykių 
pranašavimu. Taip nutiko ir su 
komunistinės literatūros linkme.

Tarp laisvojo pasaulio ir ko
munistinės vergijos didžiausią 
skirtumą sudaro ne technika, jos 
pritaikymas, bet kūryba. Lais
vajame pasaulyje rašytojui visa 
aplinka tėra žaliava, kaip grani
tas skulptoriui ar menininkui 
dažai..Jis ieško sielos susikryžia
vimų, konfliktu, kurie artimi ir 
suprantami milijonams.

Komunistiniuose kraštuose ra
šytojai tevykdo partijos nuro
dymus. Jie yra didelės^ propa
gandos mašinos rateliai. Jų už- 

... davinys kolektyve skandinamus, 
nuo jo bėgančius užliūliuoti ko
munistiniais'7 teigimais, įspraus
tais į dirbtinius, nuo gyvenimo 
atitrūkusius tariamai literatūri
nius aprašymus. Jie visi yra pri
kaustyti prie “socialistinio rea
lizmo”, t.y. sulaužyto gyvenimo, 
išplaukiančio tik iš komunistų 
programos, bet ne pačios tikro
vės. Gyvenimiškoji tikrovė ir 
komunistinė doktrina lieka skir
tingais dalykais.

Komunistinio rašytojo uždavi
nys gyvenimą stebėti ne savo, o 
partijos akimis. Jis, kaip ir kiek
vienas komunistinės .imperijos 
pilietis, tūri už savo būseną mo
kėti milžinišką duoklę. Komu
nistinis rašeiva turi išsižadėti 
savo pasaulio, laisvos kūrybos, 
o techniška sugebėjimą rašyti 
skirti partijai, kuri gali leisti, 
pasak George Orwell “1948 m.”, 
jam būti sočiu, nuduotai paten
kintu ar būti įkištu žiurkių ka- 
meron.

Komunistinis rašytojas vengia 
žiurkių kameros, kaip ir betku- 
ris kitas pavergtas pilietis. Jis 
išsižada savęs, savo kūrybinį po
lėkį — pegasą iškeičia į eilinį 
kuiną, kurie siekia išlikti prisi
glaudęs prie koegzistencijos.

TUŠČIOS VILTYS
’ “The Times” literatūrinis prie
das neseniai paskelbė rusų lite
ratūros aptarti. Autorius nei iš 
šio, nei iš to panūdo šūkterti: 
“Jei rusų literatūr-sje iškils ge
nijus, vėl bus atkurta ankstes
nioji literatūros garbė”. Ne tiek 
gaila The Times nesąmones ra
šančio korespondento, kiek jo 
skaitytojų. Korespondento už
davinys daboti, kad kuo ilgiau
siai Londonas galėtų džiaugtis 
imperijos trupiniais ir iš baimės 
kooegzistuoti su Maskva. Varg
šas skaitytojas turi sau šitokią 
išvadą padaryti: teprisikelia Puš- 
kin, Dostojevskį j ar Tolstoj — 
komunizmas tuojau užleis jiems 
kelią, o Rusijos rašytojų draugi
ja, kuriai priklauso net 3.142 as
menys tuojau išsibėgios, nes ten 
nėra nei vieno geni j aus.

Komunistiniai rašytojai nėra 
savaimingi. Jie atlieka tai, ką 
paveda partija. Jei partija įsako 
aprašyti pažangą kolchozuose, 
rašytojas turi tai daryti užkli
juodamas paskutinę spragą, kuri 
rodytų, jog ten pažanga abejoti
na. Jis turi tai daryti, nors 
Chruščiovas protarpiais kalbėtų 
apie žemės ūkio suirutę. Jis tu
ri vis pūsti didelius, spalvotus 
muilo burbulus, nors jie- skaity-

tojas garbinti Antikristą, komu
nistinis rašytojas būtų laisvas, 
kaip Sūnus palaidūnas. Kas gali 
tikėti Iljai Ehrenburgui, kuris

Naujas lietuvis 
gydytojas Toronte

am
tojo panosėje sprogtų. Skaityto- jau tiek kartų kaitaliojo kailį, 
jas susirinkimų, eisenų, komu
nistinių svarstymų atgrąsytas 
ieško vienumos, kad patikrintų, 
kas iš jo beliko. Nelaimingas 
skaitytojas geria, kaip komunis
tai, kad savo tuštumą prigir
džius. Vagia iš vargo, nes kitaip 
negali ir fiziškai ištverti. Me
luoja sekdamas vyriausius ko
munistus. Nutyli, jog jo sąžinė 
yra pažalotą ir dažnai jis jau 
..nebeskiria heroizmo nuo eilinės 
niekšybės. Aplink jį tuštuma, 
nyki, žiauri ir rykli. Dostojevs
kio veikėjai jam rodosi komiški, 
kai jis vaizduotėje save įrikiuo- 
ja Antikristo kuriamon tragedi
jom Jis žino, kad jo viešpats 
Antikristas, o gal tiksliau tarus 
mažų antikristukų gauja, reika
lauja atsargiai vartytis'Prokrus- 
to lovoje ir nei per plauką neat
silikti nuo jos išmierų.

Baimė, melas ir fizinis egzista
vimas pegasą pakeičia f kuiną, 
kurį šeria nuogoje socializmo 
tikrovėje atsidūręs skaitytojas, 
bandąs bent sekundei pamiršti, 
kad jį stebi budrioji Antikristo 
tarno akis. Rašytojai yra tik so
cializmo etikečių gamintojai, 
reklamuctojai ir skelbėjai didžio 
jo melo, kad aplinka, ūkinės są
lygos pakeičia žmogaus prigim
tį. Komunizmo sukurtose sąly
gose jis turi būti nesąmoninga 
skruzde, kuri privalo judėti, 
būti klusni, kaip automatas ir 
pergyvendama nepaprastą skur
dą, alkį ir nedateklius rašytojo 
žodžių būtų kurstoma toliau iš
tverti. Ateis komunizmo laimė
jimo diena. Ji ateis, kai žlugs 
didžiausias priešas, ryklusis ka
pitalizmas, o komunizmo vėje
lis varinės laivus visais pasau
lio vandenimis. Tie ar panašūs 
žodžiai pasiekia skaitytoją jo 
vienumoje, kai jis bent minutei 
yra ramus, tiksliau tarus susi
gyvenęs su mintimi, jog kažin- 
kas, kažkodėl apie vidurnakti 
gali laužti jo duris ....

SUKAUSTYTAS ATOLYDIS
Bergždžia tikėti, kad kursty-

kai jis kalba apie literatūrinį ato- 
lydį, lyg norėdamas siūlyti ka- 
žinką plataus — komunistines 
“vertybes” perkratyti. Tarkime 
jis ištiesų to nori. Bet mums ne
aišku, kieno labui?

Jau praslinko ištisi metai nuo 
antrojo komunistinių rašytojų 
kongreso. Niekas nepakitėjo per 
pastaruosius metus ir niekas 
ypatingai pakitėti negalėjo. Eh- 
renburgo “atolydis” yra niekur 
nepastebimas. 1953-54 m., tiesa, 
būta, pasikapojimo. Mokslinin
kai, menininkai ir rašytojai ban
dė kalbėti apie “naujus kelius”, 
tačiau tuojau buvo įjungti į se
nuosius. Praėjusio rašytojų kon
greso metu pasikapojo Šolocho- 
vas su Semjonovu, tačiau ne dėl
to, kad jie bent sekundę būtų 
viešai abejoję dėl socializmo 

^linkmės teisingumo. Jie kirtosi, 
nes^mada kirsti ir įrodyti, kad 
visi budi dėl kažkieno padarysi
mos klaidos. Ir jei kam pavyks
ta durklu priremti prie sienos, 
miniai telieka šaukti: imperia
listų šnipas jau surastas!

Tokių pasispardymų būta 1938 
-40 m. ir vėliau. Kas gi pakitė
jo? Niekas. O kas išviso gali pa
kitėti, kai nuolat kalama įkaitin
ta geležis ant kieto priekalo?

Rašytojo duoklė bet kuriame 
komunistų pavergtame krašte 
yra vienoda. Juo silpnesni ko
munistiniai pagrindai, tuo dides
nis spaudimas iš Maskvos Lie
tuvoje, kuri turi seną istoriją 
būtų išviso neįmanomas cypte- 
lėjimas: “atoslūgis“! Tegu jis 
būtų negirdimas, visai be aido ir 
atgarsio, tačiau jo ištarėjui te
liktų netrukus įsirikiuoti “liau
dies priešų” eilėsna ir atsidurti 
tolimoje srityje, kurioje tris sa
vaites saulė užmiršta pasisvei
kinti. Juk ne kitaip nutiko su 
Hu Feng, ne eiliniu kinų rašyto
ju, žymiu komunistu.

G. Ryrnantas.
(Bus daugiau)
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Med. gyd. Juozas Urbaitis, gi
męs 1909 metais Urbantų km., 
Rublelių valsšč., Šakių ap., bai
gęs gimnazijos kursą Šakiuose, 
įstoja į Kauno Vytauto D. Uni
versiteto Medicinos Fak., Medi
cinos skyrių, kurį baigė klausyti 
1937 m., išlaikė valstybinius eg
zaminus 1940 nr., atlikęs stažą 
Kauno klinikose ir kitose ligoni
nėse, gavo leidimą verstis medi
cinos praktika Lietuvoje 1941 m.

Karo metu dirbo Vilniuje ir 
Vilniaus krašte. Pabėgus iš Lie
tuvos dirbo kaip gydytojas Kob- 
lenzo ligoninėje chirurginiame 
skyriuje. Pasibaigus karui, dir
bo kaip lagerio (DP Camp) gy
dytojas. Išvykus į Angliją 1947 
m. ir dirbo kaip House Surgeon 
chirurginiam, akių, nosies, ausų 
ir gerklės ligų skyriuose bei kau
lų lūžimo ir vidaus ligų skyr.

Atvykęs į Kanadą 1951 m. ga
vo leidimą verstis medicinos 
praktika Nova Skotia provinci
joje, kur. ir apsigyveno.

Išlaikęs papildomus egzami
nus 1955 b. vadinamus “Medical 
Council of Canada” ir buvo re
gistruotas Ontario provincijoj.

Dr. J. Urbaitis, persikėlęs į To
rontą, atidarė savo kabinetą 1398 
Dundas Street West nuo 1955 m. 
gruodžio 21 d.

Darbo valandos: 12 iki3 vai. 
pp. ir nuo 6-9 vai. vak. arba pa
gal susitarimą. Telefonas: Lom
bard 9622.

PRINCIPAI IR JU VYKDYMAS
Į mano straipsnį “Bendruome- j redaktorių, autorius rašo, jog 

nės drumzlės” (Aidai. 1954 m. (“dažnai neatsakingas žodžio var
lojimas susijęs ir su slapyvar
džiais. Nėra gausu surambėjėlių, 
kurie nebėra jautrūs savo pavar
dei. Daug gausiau tokių, kurie 
drąsūs iš po krūmų, iš po slapy
vardžio ’dūminės uždangos’ ”. 
Autorius šiuos žodžius taiko 
man ir, deja, nepastebi, kad jo 
redaguojami “L.L.” stipriojoje ir 
būdingoje žurnalo dalyje — kri
tikoj slapyvardį yra pavertę tai
sykle ir plačiausiai kultivuoja 
“dūminę uždangą”.

Ragindamas kitus perduoti 
svetimas pažiūras atsargiai ir są
žiningai, autorius, atrodo, turė
tų įgauti imunitetą prieš tas pa
čias negeroves, tačiau šiuo raštu 
jis parodo visai ką kita. Savo

7 nr.) plačiau atsiliepė dr. A. 
Baltinis (Aidai, 1954 m. 10 nr.) 
ir dr. J. Girnius (Aidaų, 1955 m.
3 nr.). Pirmojo atsakymas kon
krečiau patikslino ankstyvesnio
jo to pat autoriaus straipsnio 
(Aidai, 1951 m. 9 nr.) mintis ir 
surado netikslių a< nepriimtinų 
minčių mano straipsny, o mūsų 
paliestoji problema labiau išryš
kėjo. Antrojo atsakymas lietė ne 
tiek pačią problemą, kiek buvo 
perkeltas į kitą plotmę ir iškėlė 
kitus dalykus, kurie reikalingi 
bent keleto žodžių ir iš “antro
sios pusės”. ,

Dr. J. Girnius, kaip ir dauge
lis kitų, jau ne pirmą kartą skel
bia teisingą principą— “Dau
giau pagarbos žodžiui ir žmo-1 straipsny aš niekur neminėjau, 
gui”. Teorijoj ir viešumoj (bent ar esu rašytojų draugijos narys 
žodžiais) visi jį pripažįsta. Prak- ar nesu, o autorius apkaltino ma- 
tikoje tačiau, kaip autorius pa- j ne, kad aš griebiausi melo “są- 
stebi, jis yra laužomas ne tik po- j moningam klaidinimui” ir pasi-
litinėje, bet ir kultūrinėje srity
je. Deja, principus nusistatyti 
lengvą^ o juos vykdyti sunku. 
Štai autorius, iliustruodamas sa
vo mintis, man priskyrė bene 
charakteringiausią to principo 
laužytojo pavyzdį. Kaip vienas 
“Literatūros Lankų” žurnalo

LATVIŲ GĖLIŲ KRAUTUVĖ
802 BATHURST ST. (kampas BloorJ 
Telefonas KE. 3884 *

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
★ Puokštės nuotakoms bei įvairioms kitoms progoms — 

europietiška me ir kanadiškame stiliuje.
★ įvairiausių rūšių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.
★ Mes turime gintaro irkitokių išdirbinių dovanoms.

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

SESTus*
ROSE HEATING & TINSMITH GO.

{rengia naujas, visų apiildymo ruiių krosnis: vandens, oro ar kombinuotas, kure- 
namas anglimis, alyva ar gazu. Daro pagrindinius krosnių išvalymus (vacuum), 
nes nevalytos krosnys sudegina daugiau kuro ir neduoda šilumos. Atnaujina se
nus oi! buroeruis, krosnis, tvarko ir praveda naujas apšildymo šakas. Atlieka vi
sus skardos darbus, deda vamzdžius nuo stogų vandeniui nubėgti, {rengia vėsin
tuvus (fans) restoranams, dirbtuvėms, prausykloms ir virtuvėms.

DIDELIS PASIRINKIMAS. IŠSIMOKLIIMO SĄLYGOS. DUODA GARANTIJAS.

543 Sherbourne St., Toronto. WA. 1-9758

j tiesa”, nes praleidžia čia svarbų 
tokiais atvejais veiksni. Jį cha
rakteringiausiai iškėlė John De
wey, ryškusis,amerikiečių filo
sofas. -Kai. vienas jo gerbėjų pa
kartojo kažkokią mintį, išskaity
tą iš jo veikalų, visai skirtingai 
nei autoriaus norėta, filosofas 
atvirai prisipažino, kad neaiškio
ji mintis ir jam pačiam buvusi 
neaiški.

Ar tik nebus tas pats Dewey 
“kaltas” dr. A. Baltinio straips
ny. Savo atsakyme jis tvirtina, 
kad literatūrą vertinąs (tik) do
roviniu atžvilgiu. Beje, tas 
straipsnis yra platesnio pobū
džio. Jo grožinės literatūros 
samprata principuose, atrodo, 
nesiskiria arba mažai skiriasi 
nuo manosios, tačiau praktikoje 
yra kitokia. Tai ypatingai ryšku 
vieno grožinės literatūros kūri
nio recenzijoje, kurią autorius 
parašė ir kurią aš laikau netin
kamos estetinio kūrinio kritikos 
pavyzdžiu. Minėtoje recenzijoje 
autorius iškelia recenzuojamą 
rašytoją pateikdamas keletą jo 
kūrinio formos pavyzdžių. Gi 
tie pavyzdžiai (arba į juos pana
šūs) kitų grožinės literatūros 
kritikų jau buvo vertinami kaip 
“gimnazistiški”, p gal net esą ar
ti “banalybės bedugnės”, jau ne
kalbant apie kaikuriuos kitus 
kritikus, per aštriai nuvertinan
čius tą patį rašytoją. Dr. A. Bal
tinis buvo labai pastabus, at
skleisdamas dvejopą mano var
tojamo žodžio “vertybė” pras
mę. Tačiau būdamas nuoseklus 
ir logiškas, autorius privalėtų 
ir savo skyrimą būties nuo ver
tės, kaip manąjį mokšlo nuo ver
tybės, kaip tik laikyti tokios pat 
vertės kaip “maistas ir duona” 
arba “pienas ir gėrimai”, nes aš 
savo straipsny mokslą buvau ap
sibrėžęs “tiksliųjų mokslų” 
prasme.

Baigiant tenka pažymėti, kad 
Antanas Jasmantas (ar tik ne 
slapyvardis?) savo ’’Asketų su
kilimu” (Literatūros Lankai, 
1955 m. 5 nr.) labai gražiai ir pa
grįstai paliečia tą pačią proble
mą. Su jo pagrindinėmis minti-

KVALIFIKUOTŲ SPECIALISTŲ PATARNAVIMAS 
Pilna lengvų automobilių ir sunkvežimių tarnyba 

Koroterijo* ir tparny Perstatymas,
remonte*, mechaninė motoro nastotymas 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'

skelbiau esąs minėtos draugijos 
narys. (Nereikėtų pamiršti, kad 
lietuvių kalbos tariamąja nuosa
ka galima išreikšti visokias gali
mybes, neimplikuojant realios 
situacijos). Po to, suprantama, 
tenka “beprasmiškai kovoti” su 
“savo paties užsuktu malūnu”, 
tebesiaiškinant, kad “mūsų civi
lizacijoj sąmoningas melo ėmi- 
masis yra laikomas nusikalti
mu” ir kt.

Autorius tvirtina, kad mano 
straipsnio vieta, lietusi lankinin
kus, yra “prasižengusi su tiesa”, 
o tam įrodyti pateikia, deja, la
bai abejotiną argumentą. Girdi, 
aš “absurdiškai lankininkus” 
padaręs “kažkokiais A. Guzevi- 
čiaus piršėjais”. Šis priekaištas 
yra autoriaus “prasižengimas su 
tiesa”, nes aš nerašiau, kad lan
kininkai perša A. Guzevičių (ar 
komunizmą). Tačiau aš pase
kiau jų literatūros sampratą, ku
ri dargi šiuo tremties metu smer 
kia tuos, kurie nutylėtų komu
nistą kaip poetą. O pagal tą sam
pratą yra visiškai nuoseklu nuo 
Paul Eluardo (kurio lankininkai 
-nedrįsta neiškelti) per M. Gorkį, 
sovietų rašytojų politruką, pri
eiti gal ir prie A. Guzevičiaus, mis tenka sutikti. Tačiau yra vie

nas dalykas sutikti, kad .“kiek
vienas pradas yra augsčiausias 
savo srityje””, kad “svetimas at
žvilgis negalima padaryti meniš
kosios kūrybos mastu”. Ir yra 
kitas dalykas, koks‘yra tų pradų 
tarpusavio ryšys. A. Jasmantas 
randa juos “tikrai koordinuo
tus”. Jeigu Šį žodį męs suprasi
me kaip eilinį kėdžių perstaty
mą, tas ryšys bus atsitiktinis. O 
jeigu tos kėdės turės būti ne tik 
darniai sudėstytos, bet ir pada
rytos iš atitinkamos medžiagos 
ir pagal atitinkamą formą, turė
sime kito pobūdžio koordinaciją. 
Man atrodo, kad ir šiame ato
minio skaldymosi amžiuje pa
staroji koordinacijos prasmė yra

lietuvių rašytojų politruko, jei
gu šio poezija būtų pakankamai 
augšto lygio. Yra kitas dalykas, 
ar lankininkai, formuluodami 
savo literatūrinę sampratą, juto 
ar nejuto mano iškeltas impli
kacijas.

Yra galimas dalykas, kad aš 
ne tiksliai perdaviau “LL.” pa
žiūrą į komunistinius rašytojus, 
ne tai, ką lankininkai vadina 
“estetine kūryba” ar “propagan
dine teze”, gali būti suprasta ir 
plačiau ir siauriau nei aš suvo
kiau. Tačiau autoriaus teigimas, 
kad aš arba “nepajėgęs skirtin
gos minties suprasti” ar “tik ne
pasistengęs sąžiningiau įsiskai
tyti” yra tikrai “prasilenkiąs su

Muzikas J. Bertulis, gyvenąs 
JAV-bėse, parašė operetę “Abe
jotinas asmuo” ir jos vieną eg
zempliorių prisiuntė Kanados 
lietuviams. Jis leidžia operetę 
statyti bet kam su viena sąlyga 
—iO/l gryno pelno turi būti ski
riama Kultūros Fondui.

Ji buvo prisiųsta mano vardu, 
dabar perdavus KLB Krašto 
Valdybos pirmininko pareigas 
B. Sakalauskui, perduodu ir šį 
muzikos veikalą. Jei kas norėtų 
ją statyti prašau kreiptis šiuo 
adresu: Mr. B. Sakalauskas, 235 
Ossington Avė., Toronto, Ont.

J. Matulionis,
Buvęs KLB Kr. V-bcs pirm.

JAV Kultūros Fondo taryba 
paskelbė atsišaukimą į bendruo
menės narius, kuriame nurodo 
KF reikalingumą, jo minties ke
lią ir susikūrimą kaikuriuose ki
tuose kraštuose. “Tautinio išsi
laikymo ir lietuviškos, kultūros 
ugdymo srityse mūsų uždaviniai 
pasidarė nepaprastai dideli. Rem 
damiesi senųjų patyrimu, turi
me vieningai ir sutartinai veik
ti, jeigu norime ilgiau išlikti tau
tiškai gyvi” — sakoma atsišau
kime. “Tas faktas, kad iš tė
vynėm pasitraukė didžiulė kul
tūrininkų armija, mus visus'įpa
reigoja parodyti, kad laisvėje 
jie nemirė” ... Tik taip mes ga
lime įrodyti, “kad mūsų pasi
rinktoji laisvė buvo vaisingesnė 
už priespaudą . .. Lietuvis moks
lininkas, rašytojas, muzikas,' 
dailininkas — visi jie turi teisės

Iš kultūros ir knygy pasaulio

laukti, kad KF padėtų jų dar
bams išeiti į savą visuomenę ir į 
kitataučių pasaulį. Lietuviška 
šeima ir mokykla laukia KF pa
ramos lietuviškai jaunąją kartą 
auklėti..

Visi lietuviai kviečiami būti 
KF nariais. Nariu laikomas, kas 
per metus sumoka $5. “Steigia
majame susirinkime pirmieji 
nariai dėjo po šimtinę"’. KF va
dovybė pasižada lėšas naudoti 
nešališkai, tiksliai ir viešai 
skelbti pajamas bei išlaidų apy
skaitas.

Įnešus ir aukas KF siųsti šiuo 
adresu: Kultūros Fondas. 1602 
So, 48 Court, Cicero 50, 1111.

Dainų šventės komiteto skelb
tam konkursui sukurti dainą 
tinkamą dainų šventei prisiųsti 
6 kūriniai. Konkurso laikas jau 
pasibaigė gruodžio 15 d.

Prof. V. K. Banaitis, buvęs 
Kauno konservatorijos direkto
rius, parašė operą “Jūratė ir Kas 
tytis”. Muzikas, žiemos mėne
siais užimtas uždarbiavimu pa
mokomis, operą rašė per tris va
saras. Opera yra trijų veiksmų. 
Šiuo metu yra instrumentuo- 
jama.-

Moterų puslapis nuo naujų 
metų atsiras ir “Vienybėje”. Jį 
redaguos Emilija Čekienė.

Argentinos Liet. Balsas ir 
1956 m. išleidžia kalendorių, ku
rį duos kaip priedą laikraščio 
prenumeratoriams.

J. Pronckus parašė veikalą 
apie, šiaurę “Šiaurė šaukia”. Lei
džia “Terra”.

būdingesnė šiai problemai, nors 
autorius jos neišplėtojo. Kiek
vienu atveju tačiau, šalia kitų 
atžvilgių, ya ir tremtinio misi
jos atžvilgis, kuriam tenka taip 
pat atiduoti atitinkamą duoklę.

Šis atsakymas yra suvėlintas. 
Apie pusmetį jis išgulėjo “Aidų” 
redakcijoj. Praeitą pavasarį 
(1955. 5. 21) vyr. redaktorius 
pranešė, kad žurnalas jį at
spausdinsiąs. To nesulaukiau, ir 
tik neseniai gavau kitą praneši
mą, jog vienas redakcijos narys 
paskelbęs “ultimatumą” (nepa
sakyta, kada tas ultimatumas 
paskelbtas) : esą jis atsistatydin
siąs iš redaktorystės, jeigu mano 
atsakymas būsiąs atspausdintas. 
To pasėkoje aš, “Aidų” skaity-
tojas, savo straipsniu apie ben
druomenę 4arp kitko reagavęs į 
mano nuomonę svetimą šiam 
žurnalui pažiūrą, paskelbtą “Li
teratūros Lankuose” (Smerki
mas tų, kurie nutylėtų komunis
tus kaip poetus), tapau pavers
tas asmeniu, besigriebiančiu me
lo, ir man priskirtas “stačiai ne
atleidžiamas nusikaltimas”...
Nežinau, kokie autoritetai nelei
do man pasinaudoti elementaria 
spaudos etikos praktika — atsa
kyti tame pačiame žurnale į ne
pagrįstus priekaištus bei insinu
acijas, kas yra skaudžiau, kai 
“Aidai” daugelio yra laikomi 
vieninteliu lietuvių kultūros 
žurnalu.
» Dr. Girnius klysta, pareikšda
mas, jog “gal sociologas ir rastu 
tautelių, aprobuojančių melą”. 
Pirma, čia yra ne sociologijos, 
bet etnologijos bei kultūrinės 
antropologijos sritis, tad sociolo
gui tiesioginiai nėra čia ko veik
ti. "Antra, ši prielaida yra praei
to šimtmečio kabinetinių antro
pologų spekuliacija, neturinti 
pagrindo realybėje, nes “taute
lių, aprobuojančių melą” nėra. 
Bet čia, kaip matėme, iškyla vi
sai kiti spaudos etikos klausimai.

A. Lingaila.

Prof. dr. P. Skardžius baigia 
rašyti Goettingeno universiteto 
užsakytą veikalą “Lietuvių kal
bos žodžių daryba”.

Kun. A. Bunga ir kun. A. Paš
kevičius Š. Vokietijoje renka 
tautosaką, užrašydami * tiesiai j 
magnetofono juosteles.

“Kolumbijos Lietuvis”, lei
džiamas LK Komiteto, baigia 
penktuosius metus. Jo paskiau
siai išleistame numeryje pareikš 
ta padėka tiems draugams ko- 
lumbiečiams, kurie, suprasdami 
lietuvių sunkų likimą ir jų ko
vas už tėvynės laisvę, neatsisa
ko lietuvių paremti morališkai 
ir medžiagiškai. “Kolumbijos 
Lietuvis” žada tol eiti, kol, jo 
paties žodžiais tariant, “mūsų 
brangioj Tėvynėj pradės brėkš
ti taip visų mūsų laukiamoji 
laisvės aušra”. Paskiausiame nu
meryje rašoma apie VLIKo 
pirm. M. Krupavičiaus sukaktį, 
kun. Alf. Lipniūną ir kita, taip 
pat įdėtas dr. P. Karvelio sveiki
nimas. Ats. gen. V. Grigaliūnas- 
Glovackis rašo “Žemaičiai veja 
iš Telšių kryžiuočių ainius”, E. 
Vasyliūnienė — apie Amerikos 
Lietuvių Kultūros Archyvą ir k.

Ibaguės mieste įsteigtas Toli
mos un-tas, Kun. M. Saldukas 
paskirta agronomijos fakulteto 
dekanu. Toje švietimo vietovėje 
dar yra dirbę kaip tropikų že
mės ūkio darbų stebėtojas V. 
Zlotus, agr. P. Grigaliūnas vie
nerius metus ėjo daržininkystės

ir sodininkystės inspe 
pareigas, prieš kelerius 
mokslą baigė S. Lukaus

Vasario 16 gimnazijos mStrž 
tis jau baigiamas spausdinti ir 
bus išsiuntinėtas visiems jį už-
sisakiusiems gimnazijos rėmė
jams. Fed. ministeris pabėgėlių 
reikalams prof. Oberlaenderis 
paskyrė gimnazijai 3.000 DM 
pašalpos mokslo priemonėms 
įsigyti. Už tuos pinigus numato
ma nupirkti pianiną, vadovėlių 
ir reikmenų chemijos laborato
rijai.

Sibelius pažįsta lietuvių 
dainas

Žymusis suomių kompozito' 
rius atšventė 90 gimtadienį. Jis 
gyvena valstybės išlaikomas ra
mios aplinkos viloj gana vieni
šai ir nemėgsta netgi ramybę 
drumsčiančių lankytojų. Gimta
dienio proga priėmė jis vieninte
lį svečią, jaunų dienų draugą da
bartini Suomijos prezidientą 
Paasakivi.

Sibelius savo muzikos kūri
niais yra žinomas visame kultū
ringame pasaulyje. Jo simfoni
jos yra išpildomos pirmaeiliuo
se kultūros centruose. Įspūdin
giausias jo kūrinys yra “Finlan
dia”, kuriame jis atkuria Suomi
jos laisvės ilgesį ir jos kovas. Pa
žymėtina, kad Sibelius pažįsta 
lietuvių dainas ir ne vienai jų 
yra užrašęs melodiją.

ST. VYKINTUI 50 METU
I 1928 m., gavęs švedų stipendi
ją, studijavo Švedijoje švedų 
kalbą ir kultūrą. 1929 m., gavęs 
Šviet. ministerijos stipendiją, 
Paryžiuje studijavo romanistiką 
ir buvo lietuviškų laikraščių ko
respondentas. 1939 m. rudenį su- 

j grįžus mūsų sostinei Vilniui 
prie Lietuvos, Stepas Vykintas, 
kartu su mūsų kariuomene išvy
ko į Vilnių ir ten buvo radijo li
teratūros valandėlių ruošėjas ir 
žurnalistas. -

1940-41 bolševikų okupacijos 
metais jis kartu su mūsų kaimo

Stepui Vykintui šiemet lap
kričio 23 d. suėjo 50 metų am
žiaus ir 30 metų žurnalistinio, 
kultūrinio ir visuomeninio dar
bo. Sukaktuvininkas gimė 1905 
m. lapkričio 23 d. Strazdelio ir 
Vienažindžio žemėje, smulkaus 
ūkininko šeimoje. 1924 m. baigęs 
Kauno “Aušros” gimnaziją, tais 
pat metais įstojo i Kauno uni
versiteto humanitarinių mokslų 
fakultetą, kurį dėl sunkių ma
terialinių sąlygų ir sveikatos 
kiek vėliau baigė — jau Vilniaus 
universitete. Be literatūriniu 
mokslų jis dar studijavo visuo
meninius, politinius mokslus ir 
meno kritiką.

1925 m. Stepas Vykintas istoio 
į “Neo-Lithuania” korporaciją ir 
tais pat metais pradėjo bendra
darbiauti “Jaunojoj Lietuvoj” ir 
kitoj tautinėj spaudoj. 1926 m. 
dėl sunkios materialės būklės 
pertraukė studijas ir nuėjo į pe
dagoginį darbą — Šakių “Žibu
rio” gimnazijos lietuvių kalbos, 
psichologijos ir logikos moky
toju. Po metų vėl sugrįžo uni
versitetan. Čia jis įsijungia į hu
manitarų draugijos veiklą ir bu
vo išrinktas jos pirmininku. 1927 
m. organizavo moksleivių “Jau
nosios Lietuvos” ratelius ir pir
mame jų suvažiavime tapo iš
rinktas “Jaunosios Lietuvos” 
Centro Valdybos pirmininku.

Be visuomeninio, pedagoginio 
ir studijų darbo. Stepas Vykin
tas aktyviai reiškiasi spaudoje, 
rašydamas įvairiais opiais klau
simais vedamuosius “Tautos Ke
lyje”. Buvo kelių laikraščių re
daktorium ir galiausiai buvo pa
kviestas į “Lietuvos Aidą” lite
ratūros skyriaus redaktoriumi. 
Tose pareigose išbuvo iki 1928 
m. rudens.

jaunimu pogrindyje kovojo kaip 
partizanas ir kėlė jų dvasią ko
voje prieš okupantus. Vokiečių 

i okupacijos metais vėl nuėjo į po
grindį kovoti su plunksna ir bu
vo net kelių slaptų laikrašeių-re— 
daktorium ir kelių kitų bendra
darbiu. 1944 m. drauge su dauge
liu tūkstančių mūsų tautiečių, 
nesutikusių tarnauti bolševi
kams, pasitraukė į užsienius. 
1945-46 m. buvo VLIKo nariu 
nuo lietuvių nacionalistų parti
jos. Tais metais jis įsteigė Vo
kietijoje naują lietuvišką laik
raštį “Mintis” ir buvo vyriau
siu redaktorium. Kiek vėliau St. 
Vykintas įsteigė ir kitą laikraš
tį “Laisvoji Lietuva”, kuris kai- 
kurį laiką ėjo Vokietijoje rota
torium spaudinamas, vėliau Ka
nadoje spaustuvėje, o dabar Či
kagoje.

Dabar Stepas Vykintas gyve
na nors ir labai sunkioje mate
rialinėje padėtyje Vokietijoje, 
anot jo, vis arčiau savo tėvynės, 
yra Lietuvos Atgimimo Sąjū
džio vyriausios valdybos pirmi
ninkas ir daug dirba kituose an- 
tibolševikiniuose sąjūdžiuose.

Stepas Jakubickas.

Margis Vaistinė
408 RONCESVALLES AVĖ.

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

PERSIUNČIAM 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. Margis, Phm. B.



Mann & Martel
899 BLOOR ST. W. OL. 6381

W. A. LENCKI, B.A., L.L.BA. MORRIS
100 Adelaide St. W.

Room 107

Telefonas EM. 6*4182

Toronto

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

KUZMAS
Tel. OL. 848L

Advokatas — Notaras

OINT REALTY LTD. J
Geriausiai pirksite ar parduosite nekilnojamąjį turtą kreip- t
damiesi į didžiausią visoje Kanadoje lietuvišką įstaigą

$5.000 įmokėti, vienos morgičius, 10 
komborių per du augštus, atski
ros, mūrinis namas, dvi vonios, 
vandeniu alyva šildydmas, gara
žas, High Parke. Klauskite R. Žu
lys.

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

$5.000 {mokėti, vienos morgičius, 9

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

1199 BLOOR ST. W„ TORONTO. TELEF. OL. 8481
1. Siūlome plačiausią namų pasirinkimą visame Toronte.
2. Sudarome labai geromis sąlygomis paskolas iž bankų

kambarių, atskiras, mūrinis na
mas, vandeniu alyva šildydmas, 
garažas. Klauskite A. Bliudžius.

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

$4.000 įmokėti, vienas morgičius, 8 
kambarių mūrinis, lobai gerai už
laikytas namas, garažas, patogio
je vietoj gyventi ir nuomoti. Klaus
kite A. Paleckis.
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$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.

$8.000 įmokėti, vienas morgičius, 8 
didelių kambarių mūrinis namas, 
vandeniu alyva šildymas, gražiau
sioj High Parke vietoje, privatus 
įvažiavimas, garažas. Klauskite S. 
Jucevičius.

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

$15.400 pilna kaina, 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.

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

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

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

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

$17.800 pilna kaina, Bloor - Quebec, 
atskiras, mūrinis, 8 kambarių per 
du augštus, vandeniu alyva šildo
mas, garažas.

Didelis pasirinkimas didesnių namų, 
geromis išsimokėjimo sąlygomis.

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

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

Didelė naujiena norintiems pirkti farmas.
Už mažus pinigus gali turėti geras ir gražias farmas, kurios pilnai tinka, kaip ir bran

giai kainuojančios, auginimui tabako. Apie tai galvojantieji nepraleiskite progos ir dėl 
smulkesnių informacijų skambinkite, klausdami: R. ŽULYS arba J. KARPIS.

PRIKLAUSOME TORONTO, ONTARIO, KANADOS IR TARPTAUTINEI 
REAL ESTATE SĄJUNGOMS.

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, tcl. OL. 8459, 
V. IVANAUSKAS, tel. OL. 8450, J. IVANAUSKAS, tel. OL. 8450.

Lietuvio elektros ir apšildymo kompanija
APŠILDYMO KROSNIS:

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

ticnning”, ‘
* Perstato apšildymą iš anglių 

I alyvą.
* Taip pat atlieka įvairiausius 

elektros instaliacijos darbus.

D ĖMĖ ŠIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas 
ANTANAS ČEPONIS 

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
persta ta u: 

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

motorus.
Be to, aoimu namus^pilnam instalia
vimui ar pakeitimui srovės, duodu 

techniškus patarimus.
Skambinti telef. KE. 1080

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

Skambinti
Ant. MIČItJNAS

Td. 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 įmokėjimu. Prašome 
skambinti dar šiandien!

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

Garantuotas saugojimas. Mokama 

atsiimant Garantuojama. 
Pasiimame ir pristatome.

Specialybė: 
Cheminis valymas įvairių 

rūsių užuolaidų. 
138-46 CLAREMONT STR.

30 metų valymo patyrimas

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai 
netinkamai laikomi sugenda. Mū
sų sandėliuose jūsų vasariniai rū
bai bus rūpestingai saugomi.'Kai 
darysite rudeninį apsitvarkymą, 

valy ti viską duokite žinomai 
firmai:

- TELEF. EM. 8-4557

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Auto Collision
DEDA NAUJAS

' TEL RO. 9-4773

Sav. G. KERAITIS

Mūsų šios savaitės pasiūlymai

21

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

J. BUCANTAS

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

4. $5.000 įmokėti, 10 kamb. mūri
nis, atskiras namas, vandeniu - 
alyva šildomas. Kaino $18.500. 
Parkdale rajone.

P. KERBERIS
Bus.: ME. 2471 - - Res.: LL 1584

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

Pilnas DUGO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 
užbaigimas. VELTUI

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

561 - 567 KEELE ST. ____ __
Block South of St. Clair Namų tel. CE.1-3444 
TORONTO, ONT.

Pigiausios kainos.

•• Darbas atliekamas gerai ir 
sąžiningai.

Išsimokėjimo sąlygos — 24 mėn. 
Techniški patarimai veltui.

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

J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor St. W. Tel. ME. 2471

LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ !

Nuoširdžiai linkime visiems mūsų Mieliesiems 
Tautiečiams, kartu dėkojame už taip gausų krei
pimąsi į mus, užtikriname ir ateityje Jums mūsų 
nuoširdų patarnavimą visuose nuosavybių pirkimo 

ir pardavimo reikaluose.

HELENA AVE. - ST. CLAIR,
$2.00 įmokėti, visai atskiros, gero 
mūro, 7 nepereinamų kambarių 
per 2 augštus, "air condition'* šil
dymas, moderni virtuvė, labai šva
rus, gero dydžio kiemas ir garo(os.

PEARSON AVE. - RONCESVALLEES, 
w $5.00 įmokėti, visai atskiras, gero 

mūro, 9 gražių kamb., kvadratinio 
’ plano namas, alyvos šildymas, dvi 

geros virtuvės, vieta garažui.

ARDAGH AVĖ. - JANE ST.,
$7.000 įmokėti, visai atskiras, 7 
gražių kamb., kvadratinio plano, 
rupuotų plytų, lobai modemus na- 

* mos, vandens alyvos šildymas, di
delė moderni virtuvė, gražus kie
mas, garažas. Balansui viena at
vira skola.

WINDERMERE - HIGH PARK, 
$3.500 įmokėti, 6 kambarių, at
skiras, mūrinis namas, kvadratinis 
plonas, kietmedžio grindys, moder
ni virtuvė, olyva šildomas, garažas.

INDIAN RD., 
$3.500 įmokėti, 9 kambarių, at
skiras, mūrinis namas, kvadratinis 
planas, vandeniu olyva Šildomas, 
dvi virtuvės, dvi vonios, vieta ga
ražui, geros išsimokėjimo sąlygos, 
geras namas.

HOWARD PK. - INDIAN RD., 
$4.000 įmokėti, 9 kambarių per 
du augštus. Atskiras, mūrinis na
mas, kvadratinis planas, vandeniu 
alyva Šildomas, 2 virtuvės, dvi vo
nios, garažas. Viena skola liku
čiui.

P. MALISAUSKAS
Ik: ME. M7», Itau Kt 742$

PERKANT-PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ 
KREIPKITĖS I LIETUVIŠKĄ BIURĄ

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

579 College St. (kampas Manning) OL. 2324, - OL. 2325

1. $7.000 įmokėti, 500 vietų kinas 
ir 4 butai susidedu iš 14 kamb. 
Labai lengvos išsimokėjimo sąly
gos. Pilna kaina tik $45.000. Va
karų Toronte.

2. $40.000 pilna kaino. 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. Pilno kaina 
$12.500. Maždaug 70 mylių nuo 
Toronto.

6. $20.000 pilno koino. 8 kamb. per 
du augštus. Rusholmę Rd. rajone.

7. $20.500 pilno koino. 8 komb. 
mūrinis, atskiros nomos, vande
niu - olyvo šildomos Bloor - Run- 
nymede rajone.

8. $5.000 įmokėti, 6 komb. mūrinis, 
atskiras namas, vandeniu - alyva 
šildomas, garažas, šoninis įvažia
vimas. Bloor - Clendenan rajone.

9. $22.000 pilna kaina. 9 kamb. 
mūrinis, atskiros namas, garažas. 
Labai gerom stovyje. Indian Rd. - 
Bloor rajone.

10. $1.500 įmokėti. 9 komb. mūri
nis nomas, 2 mod. virtuvės, aly
va šildomos, 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. 
Rusholmę Rd. - Bloor rajone.

13. $1.000 įmokėti. 8 kamb. mūri
nis namas. Alyva šildomas, 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 įmokėti. 7 kamb. mūri
nis namas. Labai gerame stovyje, 
didelis kiemas ir įvažiavimas. 
Lengvos išsimokėįimo sąlygos. 
Dundas - Runnymede rajone.

16. $2.000 įmokėti, 6 komb. mūri
nis namas, alyva šildomos. Bloor
- Ossington rajone.

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

18. $3.000 įmokėti, 8 kamb. mūri
nis namas. Vandeniu - afyva šil- 
domsa. 2 mod. virtuvės. Bloor - 
Dufferin rajone. t

19. $3.500 įmokėti. 8 kamb.iisfiri- 
• nis, atskiros namas, vandeniu -

olyvo šildomas, garažas. College
- Dufferin rajone.

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

žos, didelis kiemas. Bloor-Mont- 
rose rajone.
$15.700 pilna kaina. 6 kamb. 
mūrinis, atskiras nomas, mod. 
virtuvė, garažas, privatus įva
žiavimas. Glenholme - St. Clair 
rajone.

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

23. $3.000 įmokėti. 8 komb. mūri
nis, atskiros namas, garažas. Pil
na 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 pilna kaina, 7 kamb., 
mūrinis, atskiros namas, vande
niu - alyva šildomas, garažas, šo
ninis įvažiavimas. Armadale - 
Bloor rajone.

26. $18.900 pilna kaina, 6 komb. 
mūrinis, atskiras namas. Vande
niu - alyva šildomas. Annette * 
Runnymede rajone.

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

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

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

V. JUČAS
OL M44

D. KAROSAS
OL 8443

R. KUPREVIČIENĖ
OL

V. PALIULIS 
OL 2324 

P. DAMBRAUSKAS 
OL 3443

H.ma M. «0. 9-4193

Paleistieji iš kalėjimų ir Sibi
ro darbų vergų stovyklų vokie
čiai karo belaisviai ir civ. inter
nuotieji parvežė daug vertingų 
žinių apie Sibire tremtyje ir 
darbo stovyklose laikomus mū
sų tautiečius. Bendras vaizdas— 
geras. Lietuviai yra gerai susi
organizavę, labai solidarūs, rū
pinasi bėdos ištiktaisiais ar pa
tekusiais į nelaimę savo tautie
čiais, renka aukas ligoniams, 
kuriuos kuo galėdami šelpia ir 
pan. Savo rūpestingumu, patrio
tiškumu, tėvynės meile galėtų 
padaryti gėdą laisvėje gyvenan
tiems mūsų tautiečiams, kurie 
tiek laisvinimo reikalams, tiek 
bėdon patekusiems broliams ne 
kartą parodo ne tik rūgštų vei
dą, bet ir didelį šykštumą.

Tarp grįžusių vokiečių ir yra 
ir lietuvių, net moterų, taip pat 
Lietuvoje karo metais dirbusių 
ar ilgesnį laiką joje gyvenusių 
vokiečių. Kiti puikiai kalba lie
tuviškai. Grįžusiųjų teigimu, 
daug lietuvių arba okupantų 
paliekami toli nuo tėvynės, ar
ba kai kas ir patys ten pasilie
ka, ypač tokie, kurie Lietuvoje 
neturi artimųjų. Atsiskleidžia 
nepaprastai daug šiurpių likimų, 
parodančių visą ištremtųjų ir 
lietuvių šeimų tragizmą. Pa
skelbtoji amnestija tiems, kurie 
buvo apkaltinti ir nuteisti už 
“bendradarbiavimą su naciais”, 
jau vykdoma. Tačiau šiaip sovie
tinė amnestija, kuria taip giriasi 
bolševikai, mūsų tautiečius ma
ža tepaliės. Nemaža tokių, kurie 
negali grįžti atgal į tėvynę, įkur
dinami kaip “laisvieji” Vorku
tos, Intos rajonuose, prie Baika
lo ežero, kur ypač apie Taišetą 
suvaryti buvo veik visi pagau
tieji “plechavičiukai”, pateku
sieji po kapituliacijos rusams 
Kuršo žiede, buv. policininkai ir 
kt. Jiems dažniausiai tenka ten 
dirbti prie miško darbų.

Vorkutoje, vokiečių radijo ir 
laikraščių žiniomis,

labai išgarsėjęs vienas lie
tuvis kunigas,

kurį vietiniai tikintieji vadina 
“Vorkutos šventuoju”. Jis laiko 
pamaldas giliai anglių kasyklo- 

i se, kaip pirmaisiais krikščiony
bės laikais.

Kaikurie žmonės save laiką la
bai gerai informuotais apie pa
dėtį krašte, jau seniai Įrodinė
ja, kad okup. Lietuvoje nesą jo
kio okupantui aktyvaus pasi
priešinimo, j okių partizanų ir 
tt. Tačiau visai ką kita pasako
ja parvykusieji, kuriems yra te
kę kartu su lietuviais kalėti ar
ba susitikti darbo vergų stovyk
lose. Jie teigia, kad dar 1953 m. 
įvykusios prie Dubysos pakraš
čių partizanų ir rusų kautynės. 
Partizanų daugumas žuvę, bet 
daliai vis tiek pavykę prasimuš
ti. Ištrėmime taip pat sutikta 
pogrindinių laikraščių redakto
rių, spausdintojų ir kt. 1953 m.

Gedvilas pagrasinęs, kad “reikia 
buržuazinio nacionalizmo liku
čius išrauti su šaknimis”. Ir tais 
metais pagausėjo vėl trėmimų 
iš Lietuvos, o ypač apkaltinimų 
už palaikymą ryšių su partiza
nais, net nepilnamečių, taip pat 
merginų. Lietuvaičių iš pabal- 
tiečių moterų daugiausia randa
ma darbo vergų stovyklose — 
daugiau nei latvių ir esčių. Po
grindiniai ryšiai veikia ne tik 
okup..krašte, bet ir Sibire trem
tyje — ir kitur. Užsieninių radi
jų klausosi daugelis, ypač iš 
“laisvai gyvenančių” — už sto
vyklų. Bet svarbiausias žinias 
žino ir darbo vergai.

Neutrali juosta
Lenkų egzil. vyriausybė Lon

done paskelbė memorandumą, 
kuriuo pasiūlė sukurti Rytų Eu
ropoje kitokią neutralią juostą, 
negu projektuojama dabar. Į tą 
neutralią juostą turėtų įeiti Es
tija, Latvija, Lietuva, Lenkija, 
Čekoslovakija, Vengrija ir Ru
munija. Lenkų memorandume 
pažymima, kad tokia neutrali 
juosta užtikrintų pastovią tai
ką, pavergtosios tautos atgautų 
savo nepriklausomybes, o At
lanto organizacija nebūtų‘palies-, 
ta. Lenkų Taut. Vienybės Tary
bos vardu memorandumas drau
ge su pareiškimu, reikalaujant 
išlaisvinti pavergtuosius Euro
pos kraštus buvo paskelbti jos 
atstovų Ženevoje. Ir Jugoslavija 
pasisako už “svetimų įtakų pa
šalinimą” iš Rytų ir Vidurio Eu
ropos.

Mirė lenkų politikas
Lapkričio 19 d. Londone nuo 

širdies smūgio mirė lenkų socia
listų vadas Tomasz Arciszewski, 
buvęs paskutinės vakariečių 
pripažintos egzil inės vyriausy
bės premjeras. Jis, be to, buvo 
numatytas Radkiewicziaus pre
zidento įpėdiniu, bet į tą postą 
nepateko. Dėl to socialistai nie- : 
kad nelaikė Zaleskio teisėtu 
prezidentu. Tai buvo viena prie
žasčių, užsitęsusios Lenkų egzi- 
linės vyriausybės krizės bei ne
susipratimų.

Arciszewski mirė sulaukęs 78 
metų.

— Londonas. — Velionis Ar
ciszewskis buvo narys triumvi
rato, einančio-valstybės galvos' -— 
pareigas (kiti du yra gen. An
ders ir ambasadorius Raczyns
ki). Dabar svarstoma, kas galė
tų būti Arciszewskio įpėdinis. 
Tiktų, kad tai būtų taip pat so- 
cialištasč bet jų tarpe tokios au
toritetingos asmenybės nesima
to. Galimas dalykas, kad parink
tas bus visai kitos partijos žmo
gus. Minimos kandidatūros gen. 
Sasnkowski (gyvenąs Kanadoj), 
gen. Bor Komorowski, K. Ba- 
ginski ir J. Zdziechowski.

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
PARDUODU IR STATAU NAUJAS KROSNIS, 

OILBURNERIUS IR GAZBURNERIUS.
Duodu išsimokėjimui iki dviejų metų.

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

Pranešu savo naująjį adresą:

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

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

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

COLLEGE - HAVELOCK, 
$6.000 įmokėti, otskiros 9 kamborių 
narnos, 2 moderniškos virtuvės, apšil
domos karštu vandeniu - alyva, dide
lis gražus kiemas, vieta 2 garažams. 
Balansui vienos skolos morgičius 10 
metų.

ST. CLAIR - BATHURST, 
$3.000 įmokėti, 7 kamb., atskiros, 
gerų plytų namas su garažu.

BLOOR - HIGH PARK, 
$5.000 įmokėti, 9 kambarių atskiras

namas, 2 virtuvės, dvigubas garažas 
bei privatus įvažiavimas.

HIGH PORK, 
$5.000 įmokėti, 10 kambarių, otski
ros namas, 2 virtuvės, 2 vonios kam
bariai.

COLLEGE - DOVERCOURT 
$5.000 įmokėti, atskiras, gerų plytų, 
8 kamborių namas, 3 virtuvės, dvi
gubas garažas, apšildymas olyva, di
delis kiemas. S

B. MARIJOŠIUS - OL. 3516
Įstaiga veikia iki 10 vai. vak.

R I D 0 U T
REAL ESTATEXIMITED 

Kanados didžiausia hūdsa^ymų firma.

Visais morgičių reikalais 
kreipkitės Į r |

- • £4 1 .
ACTIVE MORTGAGES SALES BROKERĮ

"'B
FZ. Andrijauskas

Telef. RO. 2-3415



- TtVISKfrS ŽIBURIAI

V. VAŠI S
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER į

872 BUOOR ST. W., (prie Ossington), TORONTO. Tel ME. 4605
Priklauso Toronto, Ontario, Canadian ir International Real Estate Boora

BLOOR - DUFFERIN, $1.500 įmokė-* 
ti, 5 kambariai, atskiras, šoninis 

r įvažiavimas, 2 garažai.

1 BLOOR - LANSDOWNE, $2.000 įmo-
1 kėti, 8 dideli kambariai, mūrinis, 

didelis kiemas ir 2 garažai.

1 PARKDALE, 7 labai dideli kamba
riai, atskiras, vandeniu alyva šil
domas, sklypas 69 iš 150, geros 
pirkinys, įmokėti $7.000.

BLOOR - OSSINGTON, nau'fas 2-jų 
butų po 5 kambarius namas, di
delis kiemas ir garažai, įmokėti 
$5.900.

Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms.

Jūsų patarnavimui. Kreiptis telefonu ME. 4605

V. VASILIAUSKAS

Brazilijos vidaus politika
(Atkelta iš 3 psl.) 

būtų nubaustas už nedrausmin
gumą (kariškiams draudžiama 
veltis politikon). Bet prez. Filho 
į tai nereagavo, o be to, tuojau 
susirgęs valdžią perleido parla
mento pirmininkui Carlos Luz. 
Šio gi gen. Teixeira Lott lapkri
čio 10 d. naktį pareikalavo, kad 
prezidentas pulk. Mamede at
leistų iš karo mokyklos lektorių 
ir grąžintų armijom Prezidentas 
savo patarėjų patariamas nerado 
•reikalo bausti pulk. Mamede. 
Tuomet karo ministeris pareiškė 
atsistatydinąs. Prezidentas atsi
statydinimą priėmė ir tuoj pat 
paskyrė kitą ministerį.

Gen. Lott vėlai naktį grįžo į 
Vila Militar. Ten pasitaręs su sau 
patikimais draugais nutarė pa
daryti perversmą, nušalinti lai
kiną prez. Luz. Lapkričio 11 d.,, 
dar ankstyvą rytmetį, iš Vila 
Militar, Rio de Janeire, pasiju
dino sausumos kariuomenės da
liniai prezidentūros link ir ją už
ėmė. Užėmė taip pat kitas stra
tegines vietas. Užstojo kelią ve
dantį į aerodromą, saloje. Karo 
aviacijos ir jūrų laivyno minis
terijos liko šių ginklo dalių ži- 

'-—niejei-Gen. - Lott paskelbbė atsi-, 
šaukimą, kad perversmą kariuo
menė suruošė už sulaužymą 
drausmės ir įžeistą garbę, pra
šydamas, kad visi ginklo drau
gai, jį paremtų. Dar prie pervers
mo pateisinimo prijungė, kad tai 
daro, peržengdamas konstituci
ją, kad išsaugoti pačią konstitu
ciją ir jos įstaigas, nes turįs ži
nių, kad yra ruošiamas tam tik
ros dalies kariuomenės ir politi
kų perversmas, kurio tikslas ne
prileisti valdžion išrinktų kan
didatų.

Karo aviacija ir laivynas ne
pritarė gen. Lott perversmui. 
Du karo laivai su prez. Lutz iš 
Rio de Janeiro uosto išplaukė S. 
Paulo kryptimi. Praplaukiant 
pro fortus jūrų pakraštyje buvo 
apšaudyti. Laivynas neatsakė, 
nors fortų įgulas būtų per kelio- 
liką minučių nutildęs. Nenorėjo 
kraujo praliejimo, nes nemaža 
ir civilių būtų nukentėję. Per
versmui nepritarė Brazilijos 
šiaurėje esanti įgula, Sao Pauly- 
ję, Rio Grande do Sul. Tokio 
pat nusistatymo buvo ir dar kai- 
kurių valstijų gubernatoriai. Pa
dėtis pasidarė įtempta. Kiekvie
ną momentą buvo laukiama ci
vilinio karo. Nuverstas prezi
dentas ir jo šalininkai kariškiai 
buvo numatę legalistų centru - 
sostine padaryti Sao Paulo mies
tą. Bet susirinkęs federalinis 
parlamentas ir senatas, kurio 
dauguma buvo palanki Kubit
shek ir tuo pačiu gen Lott, nu
tarė kokiu nors būdu legalizuoti 
padėtį. Prasidėjo derybos tarp 
pozicijos ir opozicijos. Legaliai 

♦, tebebuvo prezidentu Carlos Luz 
pasišalinęs į karo laivą. Po ilgų 
derybų susitarta, kad Luz atsi

SKYRIAI 677 Moin St. Telefonos 927695. 
652A Borton St. Telefonos LI. 5-0264 

9hg St., Tel. MU. 2-6796 
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 Foirfield Ave., Tel. CH. 1-5547 
irki tose vietose.

MEDŽIAGOS — VAISTAI — MAISTAS 
Į VISUS RYTŲ EUROPOS KRAŠTUS 

Muitas ir visi primokėjimai atliekami čia 
Garantuotas pristatymas.

JANIQUE TRADING CO.
CENTRINt ĮSTAIGA:

835 Queen Street W., TORONTO, Telefonos EM. 4-4025 
WINNIPEG, Mon., 
HAMILTON, ONT.
ST. CATHARINES, Ont., 198
EDMONTON, Alto., 10649 -

jy turėjo būti sudarytos vasali-

HIGH PARK, 7 kambariai, gero mū-, 
ro, alyva šildomas, įmokėti $3.Q00.

COLLEGE - RUSHOLME RD., nau
jas 6-šių atskirų butų pastatas, dil
dei i s kiemas ir garažai, geras pir
kinys.

RUSHOLME RD., 9 labai dideli kam- • 
bariai, 2-jų augŠtų, atskiras, ekstra ’ 
butas rūsyje, vandeniu alyva šil- ] 
damas, labai didelis kiemas ir 2• 
garažai, įmokėti $7.500.

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

sako iš parlamento pirmininko 
pareigų, tuo pačiu iš preziden
to, o jas perleidžia senato, vice
pirmininkui Nereu Ramos.

Nauja vyriausybė padarė pa
keitimų kariuomenės vadovybė
je. Nors ir surastas sugyvenimo 
būdas, bet padėtis dar nėra at
slūgus. Niekas negali garantuoti, 
kad kas nors dar neįvyks, ypač 
jeigu kartu su Kubitshek į vi
ceprezidentus bus įleistas Joao 
Goulard. Net dabartinės vy
riausybės viršūnėse esantieji di
delėj daugumoj yra priešingi! 
Goulart įleidimui valdžion.

Taikingai išrišti padėtį daug 
padėjo Sao Paulo ir Rio de Jo- 
neiro kardinolai.'Jie buvo tar
pininkai.

Brazilijos demokratiniuose 
sluogsniuose ir spaudoje padarė 
keisto įspūdžio “New York Ti
mes” linija, pritarianti įvykdy
tam perversmui. Spėjama; kad 
čia yra stambių amerikoniškų 
kompanijų įtaka, kuries už tai 
tikisi gauti iš būsimo preziden
to Kubitshek kokių nors konce
sijų.

Komunistai ir jų draugai visu 
šimtu nuošimčių remia ir dabar 
-Kubitsheką. Tarp Litų susitari
mų yra, kad komunistų partijai 
naujas prezidentas leis legaliai 
veikti, kad užmegs su Rusija 
diplomatinius santykius ir tt. 
Tokiu atveju amerikoniškom 
kompanijom nebus lengva kur 
nors įsisprausti, nes komunisti
nis gaivalas prieš “yankius” ve
da be jokios pertraukos stiprią 
agitaciją.

Manytu kad Kubitshek ir Gou
lart įėjus valdžion komunistai 
turės daug įtakos, nėra pagrin
do. Visokie priešrinkifniniai pa
žadai ir sutartys baigiasi su rin
kimais. Savo laiku komunistų 
balsus buvo nusipirkęs ir Adhe- 
mar de Barros. Bet po rinkimų 
pažadus užmiršo. Dar reikia ži
noti, kad viešoji nuomonė Brazi
lijoj -nėra palanki komunistams. 
Jei jie imtų daugiau galvas kel
ti, kariuomenė nesėdės rankas 
nuleidus. Admirolas Peną Botto, 
adm. Juracy do Vale, aviacijos 
gen. ir ilgametis aviacijos minis
teris Eduardo Gomes ir visa eilė 
kitų vadų, kurie turi pasitikėji
mo ir kariuomenėje ir visuome
nėje. niekuomet neleis raudona
jai hydrai Pietų Kryžiaus pa
dangėje savo galvų iškelti ir 
naują, milžino' žingsniais besi
veržiantį kraštą, paversti kalė
jimu.

Dar galimas dalykas, kad šio
mis dienomis, sustiprėjęs Filho 
grįš prie savo pareigų. Turės 
progos išlyginti įkaitusias nuo
taikas, ir 1956 ųn. sausio 31 d. 
perduoti prezidentūrą teisėtai 
išrinktam kandidatui.

— Otava. — Kalėdų amnestija 
palietė 230 kalinių, atkalėjusių 
pusę bausmės.

Muzikos žinovas
Liudvikas nueina į svečius. 

Šeimininkė nustato radiją ir pa
sipila pianino garsai.

— Tai Šopenas, — pastebi šei
mininkė.

Liudvikas meta žvilgsnį į apa
ratą.

— O man rodos, tamsta klys
tat. Juk tai Buffalo...

Vargas
— Kad tu žinotum, kiek man 

reikia privargti, kol įsiūlau žmo
nai nors kiek pinigų.

— Tai angelas tavoji, ne žmo
na!

— Oho! Ji norėtų visus paimti.

Būsim lygūs
— Pasibaigė mano kantrybė, 

— širsta su savo skolininku. — 
Jau* trečią kartą ateinu prašyti 
savo pinigų, kuriuos tau seniau 
paskolinau.

— Greit būsim lygūs, — ra
miai aiškina skolininkas. — Jei 
tamsta gerai atsimeni, tai aš, kol 
pinigus gavau, turėjau net ketu
ris kartus pas tave ateiti.

Nediplomatiškas tarpininkas
Hotelio valgykloje prie stalo 

sėdi jauna našlė su penkiamečiu 
sūneliu. Prie gretimo stalo — 
elegantiškas jaunas vyras, kuris 
protarpiais berniukui nusišypso 
arba ir ką pasako. Po kurio lai
ko berniukas jį klausia:

— Dėde, kaip tu vadiniesi?
— Bruno Harneman, drauguži, 

ži.
— Ar tu jau -vedęs?
— Ne, vaikuti, nevedęs.
— Ar čia dar ilgai gyvensi?
— Dar dvi savaites.
— Mamyte, ko dar paklausti?
— kreipiasi berniukas į mo

tiną.

Pagal pavyzdį
Jonukas atėjo į kirpyklą apsi

kirpti. Kirpėjas klausia:
— O kaip norėtum, kad tave 

apkirpčiau?
— Ogi kaip tėvelį. Viršugalvy 

su skyle...

PRIEŠ TRIS ŠIMTUS METU
(Atkelta iš 2 psl.)

die jau yra atvykęs į Rygą. Jie 
tuojau pat’bander paveikti Šve
dus,” kacT Lietuvą' isškirtų^mfo' 
Lenkijos ir čia vestų kitokią po
litiką. Liepos 28 d., po 5 d. atvy
kus į Ryga de la Gardie ir 10 die
nų prieš Vilniaus puolimą, abu 
pirmieji Lietuvos senatoriai 
Vilniaus vyskupas ir Vilniaus 
vaivada, o greta jų ir hetmono 
pusbrolis Boguslavas Radvila, 
kuris turėjo pasisamdęs savą as
menišką kariuomenės dalinį, 
kreipėsi į de la Gardie “gerų 
kaimyninių santykių” pagrindu 
prašydami talkos Vilniui apgin
ti. Kadangi de la Gardie ir jo 
padėjėjui baronui Škytte (skt. 
Šūtte) karaliaus buvo įsakyta 
vistiėk kokiomis priemonėmis 
patraukti savo pusėn Kuršo ku
nigaikštį ir taip pat užimti Lie-, 
tuvą, bet jokiu būdu nesueinant 
į konfliktą su Maskva, tai iš ši
tokio kreipimosi daug ko laukti 
nebuvo galima, o ilgom derybom 
nebuvo laiko.

Radvilos tai puikiai suprato 
ir atsiliepdami į de la Gardie ne
oficialiai paskleistą raginimą 
Lietuvai gelbėtis užmezgant ar
timus ryšius su Švedija, jie abu, 
jau be vyskupo, nutarė žengti 
dar vieną žingsnį ir pasiduoti 
Karolio X Gustavo globai. Jie 
pasirašė atskirus aktus, kuriais 
Karolį X pripažįsta savo valdo
vu, didžiuoju Lietuvos kunigaikš 
čiu. Jie paruošė ir visos Lietu
vos pasidavimo projektą, pagal 
kurį Lietuva Karolį X skelbė sa
vo globėju ir pasižadėjo laiky
tis neutraliai Švedijos kare su 
Lenkija, o už tai Švedai jai turė
jo suteikti paramos prieš Mask
vą. Jei karo eiga kitaip nenu- 
lemsianti, pagal projektą, Lietu
va žadėjo Karolį X G. pripažinti 
savo didžiuoju kunigaikščiu. 
Abiems Radviloms to*kiam atve-

j y

Jam nesuprantama
>*<> Vyriški tik ką atvežė į ligo- 
oinę- Po keliolikos minučių kaž
kas pasibeldė į duris. “Prašau“, 
—suriko jis Įėjo kresną poniutė.

— Aš esu budinti gydytoja, — 
tarė viešnia. — Malonėkite nu
sirengti.

— Visiškai?
—Taip.
Vyras nusirengė. Gydytoja 

apžiūrėjo, paklausė ir sako:
— Prašau dabar gulti. O gal 

turit kokių klausimų?
— Taip, vieną turėčiau. Kam 

tamsta įeidama pasibeldę!?

Ne viską
— Kaip sekasi, Ponia?
— Koks čia sekimasis. Mūsų 

teta sunkiai serga.
— Girdėjau. Atrodo, kad turi

te būti viskam pasiruošę ...
— O ne! Mes paveldėsime tik 

pusę...

Helikopterių laivynas
(CSc.) Kanada ,turi didžiausį 

pasaulyje komercinį helikopte
rių laivyną. ,Jis išaugo Br. Ko
lumbijoje ’vadovaujant Kanados 
Karališkojo Karinio Oro Laivy
no veteranui Čarl Agar., kuris 
pradėjo naudoti helikopterius 
pervežti krovinius iš Rocky kal
nų. Agar su savo draugais įsi
gijo pirmą helikopterį dar 1947 
m. Jų pirmasis tikslas buvo pa
naudoti jį Br. Kolumbijos sodų 
vaisiams apsaugoti.

Bet didelio pareikalavimo ne
buvo, ir jų pirkinys būtų neap
simokėjęs. Tada Agar pradėjo 
savo mašiną naudoti krovinių 
pervežimui. Dabar jis ir jo bend
rininkai turi 20 triviečių heli
kopterių ir 5 po dešimtį vietų. 
Jie dirba išilgai visą Kanadą 
pradedant nuo vakarų krašto li
gi pat Newfoundlando. Prave
dant elektros linijas ir kitus 
sunkiuosius darbus prie milži
niškos Kitijnat jėgainės Br. Ko
lumbijoje kaip tik ir panaudoja
mas šis Agąro laivynas.

nės kunigaikštijos, tačiau ištiki
mybę jie turėjo prisiekti tik po 
karo. - ’

* 'KarEiubrrifeis“HepO-§- 29 d. 
išvyko su šiais dokumentais į 
Rygą, jau prieš 4 dienas Ujsce 
stovykloje (Notecės kilpoje) 
Karolio X G. generolui Wittem- 
bergui buvo pasidavusi visa Di
džiosios Lenkijos mobilizuotoji 
šlėkta, taip pat pripažinusi Ka
rolį X savo globėju ir atidariusi 
Švedų kariuomenei savo miestų 
vartus. Radvila apie tai, beabejo, 
dar nežinojo. Dar rugpjūčio 4 d. 
laiške Leščinskiui jis aiškina, 
kad iš dviejų blogybių rinkda
masis geresnę kreipęsis į Šve
dus, bet didlėnkių pasidavimo 
dar nemini. Tačiau Gardie de- 
jrėdamasis su Ravilų agentu 
Liūbnieckiu apie tai, beabejo, 
jau žinojo ir nesiskubino. Jis pa
reikalavo, kad Radvilos pasiduo
tų, o sąlygos būtų paliktos nu
statyti karaliui Karoliui X G. 
Liubenieckis Radvilų vardu ši
tokį aktą pagaliau pasirašė — 
rugpiūčio 10 d., o de la Gardie 
tuoj aus pat išspausdino kiek per 
redaguotus tokio pasidavimo pa
reiškimus, kurie turėjo būti iš
siuntinėti po kraštą pasirašyti 
bajorijai. Už tai de la Gardie ža
dėjo savo karaliaus globą ... 
Maskvos dar neokupuotoms sri
tims.

J. Radvila pasijuto skaudžiai 
apviltas. Jis dar ryžosi gelbėti, 
kas galima ir pradėjo kovą dėl 
pasidavimo sąlygų pakeitimo.

<Bus daugiau)

VYRŲ « MOTERŲ RŪBŲ

Siuvėjas
A. -BERESNEVIČIUS

Didelis pasirinkimas importuotų me- 
džiagų moterų ir vyrų kostiumams tt 
paltams. Užsakymus atlieku žemiau
siomis kainomis.
1199 DUNDAS 6T. W. TORONTO 

Tol. LL 3222.

— Port Arthur, Ont. — Čia 
burmistru išrinkta moteris Eu
nice Wishart.

Dr. J. URBAITIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1398 DUNDAS ST. W.
Telef. LO. 9622.

Priima taip pat ausų, nosies ir 
gerklės ligonius.

Darbo valandos: kasdien 12-3 
vai. pp. ir 6-9 vai. vak.

"VIENYBĖJE — GALYBĖ" !

TAUPYK
sovo kredito koop. "PARAMA". Indė

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

Šeštadieniais 2-4 vai. pp.
Būstinė: Lietuvių Namai, 235 Ossing
ton Avė., Toronto, Ont. Telefoną* 
KE. 3027.

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Domą Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

(netoli Dundas)

Tel. KE. 2904
Sav. *D. KAUNAITĖ

Dėmesio Ponioms ir Panelėms!

Vandos Žukauskienės 
MOTERŲ KIRPYKLOJE

Pusmetiniai
garantuojami

Šukuosenos pritaikomos kiekvienai
individualiai. - .

.. iė ■
ARTISTIC BEAUTY SHOP

Tel. KE. 4731.
219 Roncesvalies Ave,. Toronto

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

Dufferin Garage
1423 DUFFERI.N ST., KE, 6149.

Sav. V. DUNDYS

Valau fotelius
IR ĮVAIRIAUSIUS KILIMUS, 

taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau 
iširusius galus ir pradegintus kilimus.

SKAMBINTI ME. 4973. /

P. KARALIŪNAS.

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

batų krautuvė
Parduodu įvairios rūšies vaikų, mote
rų ir vyrų batus — normalaus ir pla

taus EE—EEE dydžio.
1414 Dundas St. West. Toronto 

Tel. KE. 3881

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont 

TeL EM. 4-2715

VYRŲ ir MOTERŲ RŪBŲ 
SIUVĖJAI

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.

UPHOLSTERING
2 DELAWARE AVE., 

Toronto, 
atliekami įvairūs minkštų 
baldų užsakymai ir pataisy
mai. Pigi kaina.

Telef. OL. 9830, po 6 vai. v.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.
Visi elektros darbai atliekami 

greitai ir prieinamomis 
kainomis.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

251 LAUDER AVE., LL. 7714
Toronto

Dr. M. Arštikaitytė 
Akių ligų specialistė 

iš 167 College St. 

persikėlė
j 345 BLOOR ST. W. /prie Huron/ 

Suite 12.
Telefonai: kabineto WA. 1-3584, 

namų WA. 3-5555. 
Toronto, Ont.

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W.

(prie Dufferin) 

Telefonas ME. 2933.

priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vaL vak. 
Ketvirtadieniais ir šeštadie
niais nuo 1 vai. pp.—3 vai. pp. 
Rentgenas pagal susitarimą.

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

NAUJAS KABINETAS

280 Roncesvalies Ave. 
Telefonas OL. .4778.

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

Kitu laiku pagal susitarimą.

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

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

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

Telefonas LO. 1794
Toronto

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

Baigęs universitetą Vokietijoje 
ir (Kanadoje

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).

Ražtinė: OLiver 4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą

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

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA 

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

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

Seymour Hermant
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. ČEPULKAUSKTENĘ

James B. Trotter
Teisininkas, advokatas, 

notaras.
Įstaiga: 220 Roncesvalies Ave. 

Tel. LA. 0846.
Buto tel. RO. 6-2944 

Toronto.
Priimama susitarus iš anksto.

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis.

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

i . . . .. . „X

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

TELEVIZIJOS 
ir 

RADIO APARATUS
Aparatai paimami Ir grąžinami Į «ra-

111 ——. ................ ...........

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

Gydytojas ir chirurgas 
Priėmimo votondos: 1Q- J2 vąt', 2» 

4.30 vol. ir 7-9 v#, vok. f 
606 BATHURST ’TREET ,

Toronte *

.......... .. ......... ■ " RR

Dr. L SIMON;
3 Spadina Rd., Torontą c ■ 

(Bloor - Spadina kampas) 
Darbo valandos: 10-12 ir 3-7 pp. arba 

pagal susitarimą.
Tel. WA. 1-6614 arba WA. 2-WT5

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

1393 DUHDAS ST. WEST 
Toronto

(tarp Gladstone ir Rusholmet

Priima ligoniu^, gimdyves ir mgterų 
ligomis sergančias kasdien nuo 1*3 ir 
nuo 6-8 vai. p.p., Šeštadieniair^nuo 
11-2 vai. p.p., kitu laiku pagal jusi- 
tarimą.

Telefonas OL 6851

1 . ............—i—' i———

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

X RAY (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W

Susitarti telefonu WA.

Dr. F. Tickett
Gydytojas

chirurgas 
Priėmimo valandos 2-3 ir 

7-9 po pietų i
11 Gore Vale Avė. Toronto 

Telef. EM. 8-3754

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS - CHIRURGAS 

838 Dundas St. W. Toronto 
kampas Euclid Ave.

Priima vakarais nagai susitarimą.
Telef. EM. 8-9822

Akių specialistas
. . M. STEFANUK. .

(optometrist) \

Patikrina akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

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

(at Dundas) ’

AKIŲ SPECIALISTAS -

L LUNSKY. R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek- 
icm*. Ištirta akių nervus, kurie daž 
nai sukelia graves skaudėjimų ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomis.

470 College St. W. Toronto 
Telef. WA. 1-3924

OKULISTĖ ' 
B. BEJNAR - BUKOWSKA 

dirbo nuo 1944 metų. 
274 RONCESVALLES AVĖ. 

/prie Geoffrey/ s. 
Tel. LA. 5493.

Priėmimo va!.: 10 ryto iki 9 vak., sek- 
mad. ir šventod. nuo 2-4 vai. popiet.

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, B1SSETT
SEGUIN

• Advokatai — Notarai

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

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

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

EE—ĘEE ’
1438 Dundas St W. Toronto

Radio-Televizijos Technikas
J. STANIONIS
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TCIX.M"©, Cnt.
šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Ateinantį sekmadienį, Nau

jų Metų dieną, pamaldų metu 
bus platus pranešimas apie pa- 

; rapijos pastoracinius ir ūkinius 
reikalus.

— Gražiai ir nuotaikingai pra
ėjo Kalėdų šventės parapijos 
bažnyčioje. BeUėjaus prakartėlė 
buvo papuošta kun. B. Pacevi- 
čiaus piešta Kalėdų nakčiai pri
taikyta dekoracija. Per Bernelių 
mišias chorui pritarė orkestras. 
Dėkojama S. Jokūbaičiui ir P. 
Šopagai už suorganizavimą or
kestro ir tuo prisidėjimą prie pa
maldų iškilmingumo.

— Pirmadienį po Naujų Metų, 
esant civilinei šventei, pamal- 

.dos bažnyčioje 9.30, 10 ir 11 vai. 
Vienuoliktos valandos pamaldos 

•-v aukojamos už visus 1955 metais 
mirusius lietuvius Toronte, Lie
tuvoje ir kitur.

— Parapijos mėnesinė rinklia
va iš pirmojo mėnesio sekmadie
nio nukeliama į sausio 8 d.

— Nuoširdžiai dėkojama dail. 
skulpt. J. Dagiui už bažnyčiai 
pagaminimą medyje originalių 
stacijų — Kryžiaus Kelių už pa
lyginti labai žemą kainą.

Lietuvio menininko kūriniai 
mūsų emigracijos gyvenime baž
nyčiai bus graži meniška puoš
mena.

— Sutuokta: Albertas Šiaudi
nis ir Eleųa Robert.

— Pakrikštytas Povilas Kitra 
ir Vytautas Vitkus.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Sausio 1 d., sekmadienį, 6 

vai. vak., Prisikėlimo salėje bus 
rodomas filmas “The tanks are 
comming”.

— Sausio 2 d., 8 vai. v., Prisi
kėlimo salėje įvyks parapijos 
parengiinas. Veiks bufetas su 
kietais ir minkštais gėrimais.

— Kalėdų eglutės vaidinimo 
bendra repeticija įvyks gruodžio 
30 d., penktadienį, 10.30 vai. Pri
sikėlimo salėje. Visi dalyviai 
privalo atsilankyti nevėluojant.

— T. Bernardinas išvyko po
rai "savaičių poilsio. Jį pavaduo
ja T. Placidas.

— Naujų Metų sutikimo bilie
tų reikalus prašoma sutvarkyti 
iki šio penktadienio — apmokė
ti ir atsiimti bilietus. Neatsiimti 
bilietai bus parduoti kitiems.

— T. Bonaventūra Tąmulio- 
nis, ’OFM ir T. Gabrielius Balt
rušaitis, OFM, atvyko Torontan 
praleisti šventes Prisikėlimo vie
nuolyne. Jie studijuoja St. Bo
naventure universitete.

— Pakrikštyti: Darius Paulius 
Vaičiūnas, Dainora Jazminą Liu
cija Gadišauskaitė, Juozas Anta
nas Stasys Beržinis, Marija Sal
ly Puodžiukaitė, Viktoras Harry 
Červinskas, Birutė Marija Kar- 
tavičiūtė, Rimantas Nerijus 
Kowbell, Kazimieras Darius Si
monaitis, Rūta Marija Vaičiū
naitė, Rūta Angelė Elena Južu- 
konytė, Vida Adelė Juzukonytė, 
Viktoras Jonas Kulikauskas, VIa 
das Bronius Stočkus, Linas Vik
toras Priščepionka.

— Ateinantį sekmadienį 9 vai. 
šv. Mišios bus laikomos tretinin- 

• kų intencija. Susirinkimas 2 vai. 
pp. bažnyčioje.
Spalio 8 d. Eatono auditorijoje rengto
koncerto- parengimo "Čigonų Baronas" 

apyskaita
Gauta už bilietus ................... $2502.00
Surinkta už programas .... ..... * 105.00

J. Matulionio išleistuvės
Tris metus buvęs KLB Krašto 

Valdybos pirmininku, p. J. Ma
tulionis, išrinktas Vyriausiojo 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
prezidiumo pirmininku, Toron
te bus jau retesnis ir retesnis 
svečias. Prieš jam išvykstant il
gesniam laiKui į Europą grupės 
asmenų ir organizacijų inicia
tyva sausio 6 d. ruošiamas išleis
tuvių vakaras.

Kv’ečiami dalyvauti visų or- 
"arizacijų atstovai bei nariai, 
asmeniškieji bičiuliai ir Toronto 
bei apylinkių visuomenė.

Užsirašyti prašoma ne vėliau 
sausio 3 d., antradienio, šiose 
vietose bei pas šiuos asmenis: 
abiejose Toronto klebonijose, 
“Tėviškės Žiburiuose”, valgyk
loje “Tulpė”, pas pp. O. Indrelie- 
nę, M. F. Yokubynienę, Br. Pa- 
bedinskienę, dr. S. Čepą, J. No- 
vogrodskį ir J. R. Simonavičių.

Toliau gyvenančius yra papra
šytos suregistuoti šių apylinkių 
valdybos: Hamiltono, St. Catha
rines, Londono, Wellando, Delhi 
ir Rodney. Kiti prašomi regist
ruotis paštu betkurioje augščiau 
nurodytoje įstaigoje ar pas kurį 
nors asmenį.

Smulkesnių žinių apie pobūvį 
bei tiksli pradžios valanda bus 
paskelbta sekančiame “TŽ” nu
mery.

Išleistuvių renginio k-tas.
Toronto liet, organizacijų 

žiniai
KLB Toronto apylinkės val

dyba, pasiremdama apylinkių ta
rybų sudarymo taisyklių "§5, pra
neša, kad kiekviena apylinkėje 
veikianti lietuvių organizacija, 
kuri pritaria KLB tikslams, gali 
siųsti savo atstovą į apylinkės 
tarybą.

Tam reikalui visos organizaci
jos prašomos iki sausio 5 d. imti
nai paskirti tarybon nuolatinį at
stovą su organizacijos raštišku 
įgaliojimu ir pranešti apie tai 
apylinkės valdybos pirmininkui. 
Kartu organizacija įmoka apy
linkės iždininkui numatytą $10 
mokestį. t

Gruodžio 18 d. išrinktoji 25. as
menų taryba kartu su atsiųstais 
organizacijų atstovais renkasi 
pirmajai sesijai sausio 8 d., sek
madienį, 4 vai. pp. Lietuvių Na
muose. Apylinkės v-ba.

Toronto apylinkės tarybos 
narių žiniai -

KLB Toronto apylinkės tary
bos pirmoji sesija šaukiama sau
sio 8 d., sekmadienį, 4 vai. pp., 
Lietuvių Namuose.

Apylinkės" valdyba.
Jaunesniųjų ateitininkų 

susirinkimas šaukiamas šį tre
čiadieni, gruodžio 28 d. 2 vai. pp. 
Prisikėlimo parapijos patalpose, 
muzikos studijoje.

Kviečiami berniukai ir mer
gaitės lankantieji pradžios mo
kyklą. Kuopos v-ba.

Trys Toronto archeologai kar
tu su Britų Archeologine Mo
kykla Jeruzalėje sekančių metų 
pradžioje tyrinės biblijinio Jeri
cho miesto griuvėsius. Ekspedi
cijos išlaidas padengs The Globe 
and Mail dienraštis, kuris ten 
kartu pasiųs ir vieną reporteri 
D. Spurgeon.

PIRMADIENĮ, SAUSIO 2 D. 8 vai vak.
ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO PARAFUOS SALĖJE
Toronto liet. Caritas rengia pirmą po Naujų Metų

Gausus ir įdomus bufetas. 
Geras orkestras. 

Įžanga 751.

MDNTDEAt, Due.
MONTREALIO SEIMELIO PREZIDIUMAS ŠV. KA
LĖDŲ IR 1956 NAUJŲJŲ METŲ PROGA NUOŠIR
DŽIAI SVEIKINA SEIMELIO NARIUS, VISAS 
MONTREALYJE VEIKIANČIAS LIETUVIŠKAS 
ORGANIZACIJAS IR VISUS MONTREALIO LIE
TUVIUS, LINKĖDAMAS ASMENINĖS LAIMĖS IR 
IŠTVERMĖS KOVOJE UŽ TAUTOS LAISVĘ.

Montrealio Seimelio Prezidiumas.

Viso pajamų ..$2607.00

"Pirmyn/ choro kelionė .......... $1007.20
Salės nuoma, aptarnavimas.... 340.76 
Orkestras ..... .............. . ...; 282.20
A. Braziui už dalyvavimą. ..... 150.00
P. Steponavičiui kelionė prieš

koncertą 60.00
Pusryčiai Eatono auditorijoje . 58.30
Sekmadienį pietūs, vakarienė,

salės nuoma ....................... 91.31
Skelbimai, programos, gėlės ir

kito .................................... 80.20
Grimuotojas, akompaniatorius,

susisiekimas, telefonas ir kt. . 107.52

Viso išloidų...$2177.49 
Liko gryno pelnlo... $ 429.51

Pogelbėjusiems prie porengimo ir ot- 
silonkiusiems, o toip pot Čikagos Lietu
vių Chorui "Pirmyn**, choro vadovui 
muz. p. Steponavičiui, nuoširdi mūsų pa
dėka.

Jūrų skaučių "Vandenė" rėmėjai.

Padėka
Toronto lietuvių Caritas nuoširdžiai 

dėkoja mieliems lietuviams menininkams 
solistams: A. Ščepavičienei, Br. Moriįo- 
šiui, L. Januškai, smuik. Stp. Kairiui, 
muz. S. Gailevičiui, šv. Jono Kr. parap. 
chorui ir jo vadovui kun. B. Pacevičiui 
už gražią programų prieškalėdiniame re- 
kg into me koncerte. Jūsų pasiaukojimu 
Caritas buvo įgalintas sukelti lėšų kalėdi
niam lietuvių ligonių laikymui ir kaikurių 
sušelpimui.

Ta pačia proga Caritas užjaučia sol. 
V. Žemelytę, taip pat sutikusią giedoti 
koncerte, bet tragiškai žuvus josios ma
mytei, turėjusią’išvykti į laidotuves Ame
rikoje.

— Toronto. — Nustatyta, kad 
1951-1953 m. laikotarpy Ontario 
provincijoje 14,8'/ mirimų prie
žastimi buvo vėžys. Iš 44.541 mi
rusio 6.613 mirė nuo vėžio. Mir
tingumas nuo vėžio buvo 139,1 
kiekvienam 100.000 gyventojų, 
kai bendras mirtingumas 9,37 
kiekvienam 1.000. J

Gros puikus orkestras. 
Veiks bufetas su minkštais ir kietais gėrimais. 

Pelnas skiriamas statybos reikalams.
Pradžia 8 vai. vak. Įėjimas $1.

Parapijos Komitetas ir Moterų rėmėjų būrelis.

SAUSIO 2 D„ PIRMADIENĮ, 
PRISIKĖLIMO PARAPIJOS SALĖJE 

rengiamas

Dėmesio! Dėmesio!
ŠEŠTADIENĮ, SAUSIO 7 D. 1956, TORONTO LIETUVIŲ CHORAS “VARPAS” 

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS AUDITORIJOJE RENGIA DIDELĮ

KAUKIU BALIŲ - MASKARADĄ
su trumpa programa, kurią išpildys “Varpo” vyrų choras.

Trys geriausi kostiumai bus premijuojami
Bufetas su kietais ir minkštais gėrimais ir šaltais užkandžiais.

Gros TLO “Trimitas”. Pradžia 7 v. v Įėjimas tik $1.
TL Choras “Varpas“.

Better Business Bureau Inc. 
nedaugeliui mūsų žmonių tepa; 
žįstama įstaiga. Tačiau visiems, 
kas eina į betkokius verslus, tu
ri kokių piniginių reikalų su bet- 
kokiomis firmomis, ši Įstaiga ga
li kartais ir labai padėti. Tai yra 
ištaiga, kuri turi davinius apie 
2.000 firmų Toronte ir visoje On
tario provincijoje, o be to, palai
ko ryšius su kitų provincijų bei 
miestų panašiomis įstaigomis. 
BBB įstaiga kiekvieną perspės, 
jei jis būtų traukiamas į kokį 
biznį su apgavikų banda.

Naujiesiems kanadiečiams per 
spėti BBB nurodo tokį atsitiki
mą. Vienas neseniai imigravęs 
vokietis susidomėjo skelbimu 
laikraštyje, kad yra parduoda
mi du arba trys sunkvežimiai 
už apie $6.000, kartu garantuo
jant pirkėjui daugelį tūkstančių 
valandų darbo prie jūrų kelio 
statybos. Vokietis jau buvo įne
šęs $1.000 čekį, bet laimei užsu
ko pasitikrinti į BBB. Pasirodė, 
kad tai yra tai įstaigai žinomas 
paieškomas apgavikas, kuris per 
savo bendrininką Toronte yra 
apgavęs apie 30 naujųjų ateivių, 
nusinešdamas kiekvieno po $2,- 
3.000. Minėtas vokietis neįkliu
vo tik dėka BBB.

Kiekvienam verslininkui pa
tartina su ja turėti ryšių. Toron
te šios įstaigos adresas yra 372 
Bay St. Yra BBB skyriai taip 
pat Montrealy, Otavoje, Quebe- 
ce, Calgary, Vancouveryje, Win- 
nipege ir Halifaxe.

Didelis maisto perteklius
Kanada šiuo metu yra ypač to gamintojams apie 6 mil. dol.,

susirūpinusi žemės ūkio gami
nių perteklium. Feder - provin- 
cinėj 17-toj ž. ūkio konferenci
joj Kanados ūkininkų federaci
jos pirm. Hannam pareiškė, kad 
šiuo metu maisto gaminių per
teklius esąs didžiausias istori
joj. Pvz. kviečių gamyba pasau
lio rinkoj š.m. pasiekė 7.300.000.- 
000 bušelių, t.y. 6% daugiau nei 
pernai. Numatoma, kad sviesto 
perteklius būsiąs 450.000.000 sv., 
o suvartojimas padaugėsiąs 300.- 
000.000 sv. Kanados vyriausybės 
žemės ūkio žinovai taip .pat pa
reiškė pramatą dar didesnį ž. 
ūkio gaminių perteklių, nežiū
rint, kad jų kainos krisiančios. 
Ūkininkų atstovai kritikavo fe- 
der. vyriausybės ž. ūkio politi
ką, kad ji nerandanti rinkų už
sieny. Didžiausia ūkininkų at
rama esanti Kanados gyvento
jai, kurių pirkimo pajėgumas 
yra didelis.

Vyriausybės mokamas avan
sas už neparduotus kviečius 
$1.500 esąs nepakakamas ir siūlė 
mokėti 70c už kiekvieną nepar
duotą bušelį. Be to, jie siūlė, kad 
kanadiečiai vartotojai mokėtų 
$2,05 už bušelį, o užsienis bent 
$1.55 ir susidariusį skirtumą pa
dengtų feder. vyriausybe. Žemės 
ūkio ministeris J. G. Gardiner, 
pasveikinęs konferenciją, pa
reiškė, kad vyriausybė neturinti 
būdų sumažinti ž. ūkio gaminių 
perteklių ir nemananti keisti 
dabartinės politikos, nors visuo
met priimanti pasiūlymus. Esą 
iki šiol nuo 1944 m. vyriausybė 
kviečių augintojams išmokėjusi 
kaip paramą $88.924.586, svies-

kiaušinių — $733.025.
✓

ANGLIKONAI GRĮŽTA 
KATALIKYBĖN

Pastaruoju metu 5 žymūs D. 
Britanijos ' dvasininkai perėjo į 
K. Bažnyčią. Bene žymiausias jų 
yra W. Hannah, Apreiškimo or
ganizacijos sekretorius, atsto
vaująs 2000 anglikonų dvasinin
kų, palankių katalikybei ir vadi
namų “popiežininkais”. Dabar 
jis yra Romoje šv. Bėdos kole
gijoj ir rengiasi tapti katalikų 
kunigu. Neseniai jis paskelbė 
laišką, kuriame išdėsto savo at
sivertimo motyvus ir pabrėžia, 
kad anglikonų bandymai suda
ryti protestantines grupes ap
jungiančią federaciją nesanti 
tikroji vienybė ir sudaranti nau
jas kliūtis tikrajai tikėjimo vie
nybei. Žymus atsivertėlis yra ir 
H. R. Williamson: rašytojas, 
dramaturgas, BBC televizijos 
komisijos pirmininkas. Jis irgi 
yra tos pačios nuomonės, kad 
anglikonų jungimasis su protes
tantų grupėm nevedąs į krikše. 
vienybę ir kad Leonas XIII bu
vęs teisus paneigdamas angliko
nų dvasininkų šventimų tikru
mą.

— Bonna. — Vak. Vokietijos 
teismas ukrainietį Hrynuk nu
teisė 10 mėn. kalėti už apgavys
tę. Sniego operacijos vadovas 
Michailov paskelbė, jog jis esąs 
nubaustas už tai, jog norėjęs 
grįžti namo į Rava Ruskaja.

Š.m. gruodžio mėn. 31 d. šv. Nikalojaus salėje, 770 Queen St. W. 
(įėjimas iš Bellwoods Ave.),

RENGIAMAS TRADICINIS

NAUJU METU SUTIKIMAS
Įvairi programa. Kieti ir minkšti gėrimai. Užkandžiai veltui.

Visi maloniai kviečiami atsilankyt.
Bilietus prašome įsigyti iš anksto p. Beržinsko krautuvėje, 1212 

Dundas St. W. ir “Atlantic” restorane, 1330 Dundas St. W.
Įėjimas: moterims $2, studentams $2, vyrams $3.

Pradžia 7.30 vai. vak. L A S .

Dr. Ancevičių yra ištikęs šir
dies priepuolis. Jau antra savai
tė jis gydomas ligoninėje.

Išnuomojamas kambarys ll-mc augšte 
viengungiui-ei, šiltas vanduo visą laiką, 
galima naudotis virtuve. Prie College St. 
Tel. KE. 9308.

Montrealio lituanistinės mo
kyklos gruodžio 17 d. paleistos 
švenčių atostogų iki sausio 14 d.

AV parapijos komiteto susi
rinkimas šaukimas gruodžio 30 
d. 7.30 vai. vak. klebonijoje.

Klubo eglutė. Gruodžio 17 d. 
DLK Vytauto klubas surengė 
Montrealio lietuvių vaikams Ka
lėdų eglutę.

Prisirinko apie 300 vaikų ir 
gana daug tėvų, kad net perpil
dė šalę. Programa prasidėjo 2 v. 
pp. Atidaromą žodį tarė klubo 
pirm. p. Skinkis labai gražiai pa
sveikindamas vaikus. Po to kal
bėjo Rosemounto mokyklos ve
dėja p. Rimkevičienė. Atvažia
vus Kalėdų seniui ir su vaikais 
pasikalbėjus apie dovanas ir 
briedžius, vaikai buvo paprašyti 
pasirodyti ką moka.

Rosemounto mokyklos moki
niai pagiedojo gražių kalėdinių 
giesmių, pasakė eilėraščių ir pa
šoko labai gražių šokių. Visą va
karą labai gražiai dviems akor
deonais grojo pp. Adamonis ir

Baltuonis.
Kalėdų senis gražiomis ir ge

romis dovanomis apdovanojo 
vaikus, o p. Skinkienė su padėjė
jomis visus sočiai vaišino.

Klubo pirm. Skinkiui, čermo- 
nams, parengimo komisijai, Ro
semounto mokyki, mokytojoms 
ir mokiniams nuoširdus ačiū!

P-lis.
Mokyklų eglutė. Montrealio 

lituanistinės mokyklos sausio 8 
d. Aušros Vartų parapijos salėje 
ruošia Kalėdų eglutės vakarą.

Programai ruošiasi visos mo
kyklos, žada būti graži ir įdomi 
programa, o Kalėdų senelis sako, 
kad dovanų tikrai gerų atveš.

P-lis.
Ponia Puniškienė išaudė labai 

gražų lietuvišką audeklą AV 
bažnyčios didžiajam altoriui už
dengti. Klebonas širdingai dėko
ja poniai Puniškienei ir jos šei
mai.'

AV parapijoj pakrikštyti Jo
nušų ir Levinskų sūnūs.

A. A. ADOLF UI MITALUI mirus, 

reiškiame gilią užuojautą col. ROMUI ir visai šeimai

* Toronto lietuviai studentai.,

į Skausmo ir liūdesio valandoje dėl staigios
I A. A. ADOLFO MITALO mirties,
| reiškiu nuoširdžią užuojautą poniai Mitalienei, jos sūnums, 
I dukroms ir broliams.
g A. Sibulis.

Įsakė ateiviams laukti himno
Gruodžio pradžioj Windsore 

150 naujųjų ateivių buvo įteikti 
pilietybės dokumentai su įpras
tinėm iškilmėm. Daugumas nau-. 
jųjų piliečių, atlikę priesaiką pa
liko iškilmių salę nelaukdami 
karalienės himno “God save the 
Queen”. Teisėjas A. Legris, išda
linęs pilietybės liudijimus, pasa
kė trumpą kalbą, kad su piliety
be naujieji ateiviai,—daugumas 
tremtiniai, — gavę “neįkainoja
mą lasvės dovaną” ir papeikė 
tuos, kurie pasiskubino palikti 
teismo salę. “Jei tai būtų Įvykę 
prie pilietybės liudijimo išdavi
mą, būčiau pasiūlęs Otavai su
laikyti jiems liudijimų išdavimą 
keletai mėnesių” — pareiškė tei
sėjas. Už savaitės tas pats teisė
jas įteikė kitai 150 ateivių gru
pei pilietybės liudijimus. Kad 
neatsitiktų vėl tas pats, įsakė 
naujiesiems piliečiams laukti 
karalienės himno ir prie durų 
pastatė policininkus, kuriems 
buvo įsakyta atimti pilietybės 
liudijimus iš tų, kurie bandys iš
eiti iš salės prieš himno giedoji
mą. Niekas išeiti nebandė, išsky
rus rūkorius, kurie turėjo kele
tai minučių palikti pil. liudiji
mus policininko rankose.

Kardinolas Stefan Wyszynski
Lenkijos primas po operacijos 

jau pasveiko, bet nėra paleistas, 
kaip buvo žadėta Kurį laiką lai
kytas Sanoke, dabar jis perkel
tas į Nazareto seserų vienuoly
ną Komancze, į pietus nuo Sano- 
ko, prie Čekoslovakijos sienos. 
Kardinolas vis dar tebėra polici
jos saugomas ir negali susisiekti 
su pasauliu. Tačiau buvo leista 
jį aplankyti Lodzės vyskupui 
Klepacz, kuris dabar eina Len
kijos vyskupų konferencijos pir
mininko pareigas.

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

chrom. - plieno $29.95
20 mikronų aukso $33.95

Lietuviu Importo firma 
EDDY'S^ JEWELLER & 

WATCH REPAIR
345 Clarence St., London, Ont.

Siunčiame C.O.D. arba siunčiant pinigus 
»5 anksto. Jei nepatiks galite nepriimti

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
ROOM 503

/kampas Bay & Richmond/

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

, ■ i i , l ■ ■

Užsisakykite anglių
P*' .

Vytautą ir Sigitą AUŠROTUS arba

O. JONAITIENĘ

Tel. LL. 0527
Skubus pristatymas.

Ruošiamasi sveikatingumo 
auklėjimo savaitei

Kanados Sveikatingumo Lyga 
(Health League of Canada), vei- 

I kianti Generalinio Gubernato
riaus patronate, kasmet ruošia 
sveikatingumo auklėjimo savai
tę visoje Kanadoje. Ateinančioji 
bus jau dvyliktoji iš eilės. Jį bus 
1956 m. sausio mėn. pabaigoje.

Sveikatingumo idėja Kanado
je skatinama visuomeniniu bū
du, vadovaujant čionvkščiomis 
sąlygomis įvairių konfesijų ku
nigams. Jų čia priskaitoma apie 
7.000. Jie skatina tautinio svei
katingumo auklėjimo idėją skir
tu laiku per pamokslus ir prane
šimus bažnyčioje ir atitinkamas 
informacijas spaudoje, radijuje 
ir televizijoje. Šiuo reikalu pire 
Sveikatingumo Lygos veikia 
nuolatinis kunigų komitetas, 'ku
rį sudaro pagrindinių konfesijų 
bažnytinių organizacijų atsto
vai. Jame dalyvauja Toronte: 
Romos katalikų arkivyskupo, 
Anglikonų arkivyskupo, Baptis
tų Sąjungos, Liuterionių, Pres- 
biterijonų ir United Bažnyčių 
atstovai, po vieną nuo kiekvie
nos. Šis kunigų komitetas posė
džiavo busimosios sveikatingu
mo auklėjimo savaitės reikalu 
Sveikatingumo Lygos Toronto 
skyriaus buveinėje gruodžio 13 
d. Jame dalyvavo, kitų atstovų 
tarpe, kardinolo McGuigan at
stovas kun. dr. W. D. Muckle ir

Liuterionių Bažnyčios Kanados 
sinodo prezidento atstovas kun. 
dr. Kavolis. Konferencijos daly
viai pasidžiaugė, kad liuterionių 
atstovu Kąnados Sveikatingumo 
Lygoje susidarė tarptautinis ele
mentas. Iš jo pranešimo sužino
ta, kad Jungtinėje Liuterionių 
Bažnyčioje Amerikoje veikia 
tautinės parapijos 20 kalbomis. 
Dabar šių įvairių tautybių gy
ventojai Kanadoje gali būti vie
nodu būdu pasiekti bendru jųjų 
tautinio sveikatingumo auklėji
mo reikalu. K.

HITLERIO VYK. BŪSTINĖ
Vokiečių spaudoje rašoma, 

kad garsusis Hitlerio “Wolfsach- 
anze” Rytprūsiuose, kuriame jis 
kūrė savo karinius planus ir iš 
kur ilgą laiką vadovavo visoms 
karinėms operacijoms, šiandien 
atrodo labai žiauriai. Buv. vy
riausioji Hitlerio būstinė yra iš
sprogdinta ir visiškai apleista. 
Dar šiaip taip galima atpažinti 
aerodromą, iš kurio pakilęs po 
atentato grafas Staufenbergas 
atskrido į Berlyną ir mėgino 
pravesti prieš Hitlerį sukilimą, 
nacių nepaprastai žiauriai nu
malšintą. O to barako, kuriame 
sprogo jo padėtoji pragaro ma
šina, dabar jau negalima atpa
žinti nė pamatų. Po aerodromo 
laukus ganosi karvės.

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
Baidų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. ŠALDYTUVŲ penAežimo 
specialistai. Visas vežamas turtas ap
draustos. Važiuojam kas savaitę j Mont
real?, Londonu, Windsor^, Hamiltoną, 
North Bay, Sudburv ir kitur.

30 DEWSON ST. TEL. OL. 1403 
TORONTO

B. SERGAUTIS - Realtor
REAL ESTATE, GENERAL INSURANCE, MORTGAGES

Telefonas OL. 2426
Didelis žemės sklypų pasirinkimas Toronte ir užmiestyje. Paskolos statybinin
kams geriausiomis sąlygomis. Esame Toronto ir Kanados Real Estate Bord'o na
riais. Gauname visus šios organizacijos namus pardavimui, todėl perkant ar 
parduodant, kreipkitės pas mus efektyviam patarnavimui.

REAL ESTATE 
1611 Bloor Street West, Toronto, Ontario 

Telefonai: LO. 2738, LA. 8772. Vakarais HU. 9-1543

Mieliems klijentams, pažįstamiems ir visiems 
f 

lietuviams linkime
LAIMINGŲ 1956 METŲ.


