
Išbandytu keliu
ATEITININKŲ KONFERENCIJOS BELAUKIANTKaip jau buvo spaudoje rašyta, sausio 7-8 d.d. Toronte įvyksta Kanados ateitininkų konferencija. Susirenka į savo konferenciją iš visos Kanados ateitininkai - moksleiviai, studentai ir sendraugiai. Atvyksta savo sanbrolių aplankyti, su jais pabendrauti, išmąstytu ir pergyventu žodžiu bei organizacine patirtimi pasidalyti iš JAV svečių ir vadovaujantys Ateitininkų Federacijos asmenys.Pamaldos, atskirų grupių pasitarimai, šeštadienio vakare susikaupimo valanda Viešpaties akivaizdoje, bendra šv. Komunija, iškilmingas posėdis su įdomia paskaita, naujų narių įžodis, sekmadienio vakare pobūvis su moksleivių ateitininkų vaidinimu — štai svarbieji šios konferencijos momentai, kuriuose išryškės dabarties ateitminkų darbai ir uždaviniai šitame tragiškiau- siame mūsų tautos gyvenimo laikotarpyje.Ateitininkų organizacija lietuviškajai visuomenei seniai žinoma ir pažįstama. Jos nebereikia pristatyti ar aiškinti kas ji yra. Ji jau atšventė 45 m. savo gyvavimo sukaktį. Ateitininkai pradėjo savo veiklą prieš pirmąjį pasaulinį karą. Jie iškilo iš sveikų giliai religingos lietuvių tautos gyvatos gelmių, kaip reakcija prieš pozityvistinį - materialistinį žmogaus supratimą, kuris plito iš rusiškųjų to meto mokyklų.Ateitininkai atidavė gausią kraujo duoklę kovodami savanorių gretose. Jie išplėtė palaimingą savo veiklą nepriklausomos Lietuvos gyvenime, žymiai prisidėdami prie religinių, visuomeninių ir kultūrinių vertybių ugdymo. Jie veikia ir dabar gyvendami už tėvynės ribų, jie- kovoja tėvų žemėje, gindami šventąjį lietuvių tautos palikimą. Pildosi atgimimo dainiaus Maironio žodžiai: “Idėjos, jei didžios, nemiršta kaip žmonės”.Katalikybė, lietuvybė, visuomeninis nusiteikimas ir darbas, mokslo ir galimai augštesnės inteligencijos siekimas, pagarba šeimai, kaip sveikos visuomenės atramai — štai tie ideologiniai pagrindai arba principai, kurie išreškia ateitininkų pasaulėžiūrą. Tai gairės veiklai ir kartu didis įpareigojimas pilnutinės asmenybės išauklėjimo dabe. Idealai, kurie neuždega, principai, kurie nerealizuojami kasdieniniame gyvenime, yra panašūs į padangėje žibančias žvaigždes, kurios spindi, bet nešildo.Ateitininkai priklauso organizacijai, kuri turi apaštalinį pobūdį. Jos šūkis — “Viską atnaujinti Kristuje”. Ateitininkai tiek kiek bus persiėmę savo ateitinin- _ ..... __ ____________________________ ijavo didfe^rps principams. N ūb amžių galiĄa senas pedagogines dėsnis: asmens įtaka veikia aplinką ne tiek tuo, ką jis kalba ar žino, kiek tuo, kas jis yra savyje. Iš čia išplaukia kiekvienam ateitininkui savęs auklėjimo pareiga ir reikalas.Ateitininkų organizacija yra davusi daug kilnių, religingų, augštos kultūros, visuomeniškai nusiteikusių, karštai tėvynę mylinčių, tvirto charakterio, kūrybingų asmenybių. Tokių asmenybių ilgisi Bažnyčia, laukia kovojanti tauta, šaukiasi apatijon ir sayanaudiškuman grimstanti visuomenė.Kanados ateitininkams jų konferencijos proga linkime eiti tvirtu, gyvenimo patirties išbandytu keliu, kuriuo ateitininkai ėjo per 45 metus — kilti patiems ir kelti kitus, liepsnoti didžiųjų idealų meile ir tą Šventą idealizmo ugnį nešti į kitų sielas.

Dr. J. Gutas.

Prof. Stasys Šalkauskis, žymusis Lietuvos fi
losofas, ateitininkų ideologas ir buvęs vyr. 
Federacijos vadas.

Prof. Simas Sužiedėlis, dabartinis vyr. Ateiti
ninkų Federacijos vadas; jis kalbės konferen
cijos viešame posėdy ši sekmadienį (žiūr. pro
gramą 3 psl.).
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GAISRAS SOVIETŲ 
AMBASADOJPer N. Metus sovietų ambasa- I Idoj, Otavoj, kilu gaisras. Atvykę [ugniagesiai nebūto įsileisti, nes [sovietų diplomatai rėmėsi neliečiamumo teise. U t iagesiai krei- į pėsi į miesto burr; tra ir užs. r.

r ■ •£3*
j gaisras išsiplėtė ir sunaikino du ■namo augštus. Gaisrininkai ne- ; bepajėgė greitai užgesinti. Liko I tik pirmas augštas pilnas van- ■ desn klanų. Ambasados tarnautojai suskubo išgabenti dokumentus sunkvežimiais. Sovietaiįkaitina Otavos gaisrininkus, ______ ______________________ __________,gesinę perlėtai ir trūkę vandens.' vyr. ateitininkų Dvasios Vadas.

Kun. prof. Stasys Yla, žymus 
ateitininkų veikėjas, konferen
cijos prelegentas.

Susipratimas veiksniuose
f Skaitydamas kalėdiniam “Times” priede apie George Catlett Marshall, JAV generolą ir valstybininką, “nemėgstantį užsiimti niekniekiais ar menkniekiais”, mąsčiau apie VLIKą, naująją vadovybę, išsivertęs generolo atsakymą žurnalistui klaususiam, “kas būtina demokratinės visuomenės veiksniui”: Drąsa. 

Išmintis. Tolerancija. Demokra
tinės tvarkos supratimas. Tole
rancija! Jūs negalite demokratiš
kai tvarkytis be tolerancijos”.Nepaslaptis, kad lietuviško politinio gyvenimo, dažnai apibūdinamo .“demokratiniu”, krizės priežastys glūdėjo šiuose gen. Marshallio žodžiuose. Jei buvo lietuviuose drąsa, tai žiūrėk trūko išminties, jei buvo išminties tai neišvengiamai trūko... tolerancijos! Niujorko lietuviškoji visuomenė todėl aty- 
džiai sekė, kaip naujajai, didžią 
tautos drąsą, išmintį ir toleranciją išsakančio “Vyriausio Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto”, 
vadovybei klojosi pirmieji užsi
mojimai. Palikęs ramią pastogę 
ir garbingą Kanados Lietuvių 
Bendruomenės Pirmininko vie
tą, naujasis VLIKo pirmininkas 
J. Matulionis per šalčius, pūgas 
gandų lydimas keliavo iš sosti
nės į sostinę, gyvenimišku rea
lumu įgalindamas “susiprati
mą” ir net entuziazmą “senuose 
politikos vilkuose”. Net “Nau
jienos” rašė, kad naujasis pir
mininkas visiems Amerikos lie
tuvių sostinėje Čikagoje palikęs 
gerą įspūdį. Gruodžio 23 d. J. 
Matulionis su« VLIKo prezidiu
mo nariais J. Kaminsku ir H. 
Blazu bei A. Devenine, Vykdo
mosios Tarybos pirmininke, lan
kėsi JAV-bių sostinėje, kur pa
buvoję Lietuvos pasiuntinybė-

A L M U S 
Mūsų bendradarbis Niujorketa vietomis. Rytų Europos skyrių vėl perėmė ten 1948 m. buvęs F. Stevens, o Jacob Beam, buvęs vedėjas, tapo min. Dulles pav. Livingston Merchant asistentu). *Iš VLIKo pasitraukusios grupės ir sambūriai tebebuvo skeptiškai nusiteikę: tautininkų kalbėtojas sakė, jog jis “greičiau tikėsiąs dr. Karvelio nei dabartinio prezidiumo entuziastų pareiškimams”, o “Dirvoje” jis skelbė ryškėjantį VLIKo prezidiumo ir VTarybos nario dr. Karvelio nuomonių skilimą ir laukė kas bus toliau. Frontininkų kalbėtojas irgi nematė “nei mažiausio pagrindo” tikėti VLI Ke įvykus esminėms permainoms, apgailestaudamas, kad pirmininkas Matulionis jau savo pirmuosiuose bendrinėmis frazėmis pareiškimuose spaudai pasisakė tęsiąs senąją “Krupavičiaus - Karvelio - Zaikausko” politiką. Frontininkai manė, kad Vasario 16 d. Tautos Fondo rinkliavoje paaiškėsią,- kiek Kanados ir Amerikos lietuvių visuomenė remia VLIKą. Tačiau pozicijos partijos manė esant pakankama deklaruoti, kad mandatas kalbėti tautos vardu jiems buvo duotas “pačios tautos” 1943 m., ką “Dirva” aišku ginčijo.
Susipranta angliškosios 
informacijos reikalu
Kūčių dieną dėl blogo oro ne

galėjęs sugrįžti Torontan, VLI 
Ko pirmininkas J. Matulionis 
Jūsų bendradarbiui pareiškė,

talkininkauti pasižadėję ir kiti veiksniai susipratus, kad tai būtų ne tik lietuviškas, bet viso laisvojo pasaulio reikalas siekiant atremti sovietinę “psy- war” ofenzyvą — komunistinį melą ir propagandą, kuria Maskva veiksmingiau operavo nei JAV-bės savo “technišku pajėgumu keršyti”. Šitokios informacijos tinkamo formato suradimas bei tinkamo štabo, suvokiančio angliškojo pasaulio mentalitetą, suorganizavimas, parenkant tinkamiausius darbo atlikimo, ne partinės aritmetikos atžvilgiu, asmenis, būtų kitas įrodymas, kaip naujasis prezidiumas tęsia “tautos pavestą” misiją: drąsą, išmintį ir toleranciją išreiškiančio “Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto” sąvoką. Tikimasi, kad informacijos reikalas naujosios VLIKo vadovybės bus sprendžiamas artimiausioj ateity dar prieš VTarybos pirmininkei, A. Devenienei, sausio 11 d. išvykstant Europon.
Tikėjimas Lietuva 
didžiojoj spaudoj Kalėdinis NYTimes rašė, kad “tikėjimas yra žvaigždė, kuri niekad neužgęsta. Tai yra liepsna, kurios jokie uraganai, gamtos ar žmogaus sukelti, neužgesins ...” Iš tiesų didu kaip lietuvių tikėjimas prisikeliančia tėvyne vertė tikėti tuomi didelius ir mažus. Laiškai iš tėvynės ir lietuvių laiškai svetimtaučių veiksniams tai liudijo. Kalėdiniam laiške iš Lietuvos toks intelektualas rašė, kad žmonės skausmingai tebepergyvena šalt- mečius, bet viliasi, kad “gal jis
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Savaitės įvykiai

S kad T. dr. Viktoras Gidžiūnas, OFM,. komunizmas tebėra didžiausias

Praėjusi savaitė buvo kalbų ir linkėjimų savaitė. Kalėdų ir N. Metų proga vadovaujantieji pasaulio asmenys savo kalbose dau- dausia lietė atominio karo grėsmę, komunizmą, kolonizmą, taiką ir pavergtųjų išlaisvinimą. Popiežius Pijus XII savo kalboj pakėtė opiausius dabarties klausimus ir kvietė didžiuosius kraštus sustabdyti atominių ginklų gamybą bei jų bandomuosius sprogdinimus. Į tai gana palankiai atsiliepė pasaulinė spauda paskelbdama, kad popiežius jau imąsis iniciatyvos tarpininkauti. Vatikanas pareiškė,’-, kad šis vaidmuo priklausąs polit. vadams; popiežius esąs dvasinis tarpininkas, nuro- dąs valdantiems kelią, bet pats nesikišąs į politinę areną. Be to, tarpininkas turįs būti priimtinas abie mpusėm, o Vatikanas neturįs atstovų nei Maskvoj, nei Vašingtone.
Prez. Eisenhoweris be tradicinių taikos linkėjimų palietė ir pavergtas R. Europos tautas (ž. atkirai).
Premjeras Bulganinas N. Metų proga pareiškė linkėjimus vakariečiams, pažymėdamas, kad praėję metai būsią minimi isterijoj kaip a to tampos metai, kad Ženevos konferencijos dvasia nesanti mirusi ir kad esą verta būtų vėl susitikti keturiems didiesiems. Nežiūrint šių taikos linkėjimų, Sov. Sąjungos kom- : partijos sekretorius N. Chruščiovas per įvykusį vyr. sovieto posėdį aštriai kalbėjo prieš vakariečius ir pabrėžė sovietų atominę galybę. Buvo priimtas naujas biudžetas, kuriame $25.625.- 000.000 skiriama krašto gynybai. Oficialiai tai reiškia 10% mažesnį karinį biucFjc^, nei ,pribėiu<..,, ... _■ siaiš inėtais, tikrumoje, i kiiiisržinovų apskaičiavimu, vargiai tai laikytina realiu sumažinimu, nes didelės kariniams įrengimams sumos įrašytos kitose pozicijose.Kancl. Adenaueris parodė sa- . vo įžvalgumą pareikšdamas, kad

vos. Arabų sukilėliai persitvarkę vėl pradėjo pulti prancūzų karinius dalinius. Prancūzų žiniomis, apie 1.000 ginklutų arabų atėję iš ispanų Maroko ir dabar tekiasi Rif kalnuose, kur jie siekia susijungti su berberų giminėmis, kovojančiomis iš seniau su prancūzais. Tose kovose aktyviai reiškiasi ir komunistų agentai. ‘Upi's jų partija uždrausta, tačiau jų pogrindžio laikraštis “Libertė” ragina arabus streikuoti ir “mušti koloninį priešą”. Prancūzai skubiai pasiuntė naujus sustiprinimus. Atrodo, Š. Afrikoj prancūzų valdymas baigiasi. Jau ir pats min. pirm. E. Faure pareiškė, kad kolonizmo laikotarpis pasibaigęs.
Malajai prieš komunistusMalajų federacija jau 7% me^ tų kovoja su komunistų partizanais, kurių esą 3.500; jie laikosi džiunglėse. Kraštas tebėra Britų valdžioj nors veikia Vietinis seimas ir vyriausybė. Britai yra pažadėję duoti kraštui visišką nepriklausomybę. Laikinė vyriausybė bandė susitarti su komunistų vadais, ir baigti

kad gruodžio 17, 18 ir 19 dd. Či- kiek suminkštės ir praeis. Jau ir 
kagoje su ALTu vykusiuose pa- ——s—
s įtarimuose buvo aptartas ang
liškosios informacijos reikalas. 
Prezidiumas k 
mųjų savo 
metu 
darbe

. Šiame

dabar daug ramiau gyventi...”
Keista kaip tie patys genoci- 

dininkai - muravjovai - gen. Se
rov, gen. Kruglov (NKVD - 
MVD aleidinėjo laiš-

žinias ir pa
eita j 2 pusi.)
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AMERIKA Už PAVERGTUOSIUSN. Chruščiovas vienoj savo į publikonai kaltino demokratus, kalbų užsipuolė prez. Eisenho-i kad jie nesirūpinę jų išlaisvini- werio kalėdinę kalbą, kurioje jis Imu. Manoma, kad ir per 1956 m. užsimena apie R. Europos tautų j rinkimus tas klausimas bus pa- išlaisvinimą. Esą Prezidentas ir j naudotas rinkimų propagandai Dulles kišasi i Sov. Sąjungos vi-nežiūrint ar Eisenhoweris bus daus reikalus. Į tai atsiliepda- kandidatu ar ne. .mas prez. Eisenhoweris per savo Į Pavergtiesiems šis naujas paspaudės sekretorių Hogerty pa-1 reiškimas duos naujų vilčių, reiškė: “Taikingas pavargtų tau- i nors ikišiol jų reikalu nieko kon- tų išlaisvinimas buvo, yra ir bus i kretaus nepadaryta.JAV pagrindinis politikos tiks-' las tol, kol jis bus pasiektas”. Cituodamas iš Ženevos konferencijos bylų, Hagerty pridūrė, esą jsovietų vadams buvę aiškiai pa- cJos pirm. Malcolm, atstovaująs sakyta, kad Ženevos dvasia ne- aPie 1 000 įvairių bendrovių, liečia Amerikos nusistatymo pareiškė, kad naujų namų staty- siekti laisvės ir teisingumo pa- ba po karo nuolat didėjanti. 1955 vergtoms tautoms. Be to, jis pa- Į m. buvę pastatyta 125.000 namų, brėžė, kad Prezidentas nuo pat išleista virš 5 milijardų dol. Pra-

DIDĖJA STATYBAKanados statybininkų federa-

Ženevos konferencijos pradžios visada pabrėžęs Amerikos nusistatymą pavergtųjų klausimu. Esą jis savo atidaromojoj kalboj Ženevos konferencijoj iškėlė tautų teisę apsispręsti bei išsirinkti vyriausybę ir atgauti laisvę, jeigu jos buvo netekę: “JAV aiškiai mato, kad kaikurios Rytų (.Malcolm Europos tautos, daugelis jų su ilga ir vertinga tautine praeitimi, dar nebuvo Įgalintos pasinaudoti Jungtinių Tautų karo metu paskelbta deklaracija, pa- ___________tvirtinta kitų karo meto susita- [ Bažnyčia, rimų”. Į — Niujorkas.

dėtų statyti namų skaičius esąs didesnis nei kitais metais. Statybą galėtų sukliudyti kaikurių retesnių med>1iagti stoka, pvz. pliene; pinigų esą tam netrūksta. Praėjusiais metais mažiau buvę -bedarbių, nes statyboje daugiau dirbta ir žiemos metu. Apskritai, i nuomone, Kanados ūkinė gerovė 1956 m. kilsianti.

dabarties pavojus grasinąs visų laisvu tautų laisvei ir kultūrai. Vokietijos suvienijimas esąs pirmaeilis jo politikos uždavinys, tačiau jo negalįs siekti neutralumo kaina, nes tai reikštų Vokietijos izoliavimą ir kartu jos pastūmėjimą sovietų glėbin. Nežiūrint visų taikingų sovietų mestų, jų vadai nesą atsisakę minties užvaldyti pasaulį. “Vokietijos neutralizavimas reikštų ne tik pačios Vokietijos, bet ir visos Europos laisvės galą”. Kancleris kreipėsi į visas religines bendruomenes, politines partijas ir civilines institucijas, kviesdamas bendrom pastangom pastatydinti dvasinį pylimą prieš komunizmo plėtrą.
Giron, Ispanijos darbo minis- teris, vyriausybės vardu kreipėsi į darbininkus pažadėdamas pagerinti jų gyvenimo sąlygas ir kviesdamas nepasiduoti komunistinių agentų propagandai. Iš šios kalbos matyti, kad Ispanijos darbininkuose auga nepasitenkinimas. Vyriausybė ketina pakelti jų atlyginimą nekeliant gaminių kainos.

Arabai prieš prancūzusAlžerijoj vėl atsinaujino ko

sv. sterlingų d .. v .mininkas su savo bendradarbfafe ' ^ susitiko su komunistų vadais*’% - atvykusiais iš džiunglių ir pareikalavo pasiduoti. Km. vadai at- , sisakė, ir derybos nutrūko. y. ”Rinkimai PrancūzijojRinkiminė kova šį kartą buvo ypač triukšminga. Daugumos dėmesys buvo nukreiptas i du varžovus: Faure ir Mendes - France Pirmasis daugiau linkęs dešinėn, antrasis — kairėn. Karštas ginčas dėl jų kilo katalikų visuomenėj. Garsusis rašytojas Fr. Mauriac eilėje straipsnių įrodinėjo, kad katalikams reikią eiti su M. France, o dienraštis “La Croix” ir kt. teigė priešingai. Eilėje straipsnių “La Croix” priminė katalikų pareigas rinkimų atveju. Tuo reikalu buvo paskelbtas ir vyskupų laiškas. Va- , tikano “Osservatore Romano” priminė, kad abu varžovai yra kairės žmonės ir siekia tų pačių tikslų skirtingu būdu. Prancūzijoj nėra nė vienos partijos, oficialiai atstovaujančios katalikus. Katalikams palankiausi veikėjai telkiasi MRP sąjūdyje, bet jį aštriai kritikavo Fr. Mauriac, l^L^^ tindamas katalikų reikž>? "kompromitavimu.Negalutiniais duomenimis, Prancūzijoj per naujus rinkimus pravedė atstovų: dešiniųjų — centro koalicija—193, M. France — 156, komunistai — 151 ir tt.

abu radikalsocialistai.

MAŽĖJA KOMUNISTŲ SKAIČIUS— Vašingtonas. — JAV katalikų vyskupai sausio 1 d. paskelbė maldos diena už persekiojama— JAV atstovas1952 m. per prezidento rinki-1 Jungtinėse Tautose C. Lodge pamuš R. Europos pavergtų tautų i siūlė ateityje pidnaties posėdžius klausimas buvo aktualus. Res-' pradėti malda.
GAMYBA SIEKS 28 MILIJARDUS4

Kanados prekybos min. C. D. 
Howe pramatymu, krašto gamy
ba 1956 m. pakilsianti iki 28 mi
lijardų dol. Praėjusiais metais ji 
pasiekė $26.400.000.000. Ypač ge
ra esanti plieno įmonių ateitis; 
ios turinčios užsakymų ilgai ei
lei mėnesių j prieki. 1955 m. jų 
gamyba pašokusi 42%. Taip ęat 
gerą pažangą padariusios me
džio, nikelio, aliuminijaus, žiba
lo ir chemikalų pramonė. Tiek 
vidaus, tiek užsienio rinka tiems 
gaminiams esanti gera. 1955 m. 
eksportas pasiekė $4*350.000.000, 

u nei 1954 m. Iš 
rašto išlaidos taip

mų ir įmonių statybai; 1953 
jos siekė $5.800.000.000, 1954 
— 5.500.000.000, o 1956 m. numa
toma — $6.000.000.000. Ministe- 
ris pataria būti apdairiems ir ne
pirkti perdaug, nes tuo būdu esą 
būtų sugriauti visi pramatymai. 
Gaminių kainos ikišiol buvusios 
oastovios. bet šiais metais galin
čios pakilti. Daugiausia pajamų 
turėie miestai, nors ir ūkininkai 
turėję neblogus metus, nežiūrint 
maisto gaminių •pertekliaus.

— Roma. — Šiemet popiežiui 
Pijui XII sukanka 80 metų am-

m 
m.

Pagal rusų kilmės Simon Wo- 
lin statistiką, paskelbtą “New 
Leader” žurnale, komunistai lais 
vajame pasaulyje per pastarąjį 
iešimtmetį ne tik nepadaugėjo, 
bet dargi gerokai sumažėjo, ypač 
V. Europoj. D. Britanijoj jų skai
čius nuo 60.000 kritęs iki 34.000, 
Belgijoj nuo 100.000 iki 30.000, 
Olandijoj nuo 50.000 iki 33.000, 
Italijoj nuo 2.300.000 iki 1.700.- 
000, V. Vokietijoj nuo 300.000 iki 
125.000. Didžiausia komunistų 
partija šiapus gel. uždangos te
besanti Prancūzijoj ir Italijoj, 
kur esą apie 2.500.000 narių ir 16 
mil. komunistam prijaučiančių. 
Wolin tai aiškina demokratinės 
santvarkos silpnumu. Esą ten, 
kur vyrauja dvipartinė sistema, 
gyventojai savo nepasitenkini
mą nuramina balsuodami“ už 
opoziciją, o ten, kur yra daugy
bė partijų, -pasinaudoja komu
nistai.

Vid. Rytuose komunistų skai
čius irgi neauga. Būdinga, kad 
jų skaičius ten 
jų ir dvarini

Indijoj komunistai ypač stip
rūs Andra valstijoj, kur per 
paskutinius balsaviihus surinko 
31,6% balsų, šiaipjau jie negali 
daug kur pasireikšti. 1951 m. 
Nehru sukišo kalėjiman 8.500 
komunistų.

P. Amerikoj komnuistai savo 
skaičiumi beveik pastovūs. Kom. 
partija yra uždrausta penkioli- 
koj valstybių iš 20. Ji tuo tarpu ■ 
veikia per vad. “vienybės fron
tus”, kurie, manoma, yra diri
guojami specialaus biuro Praho
je. Ten apsigyveno .ir buvęs • 
Gvatemalos prez. Jacobo Ar
benz, sukilimo nuverstas 1954 m. 
Visoj P. Amerikoj esą arti 250.- 
000 komunistų. Daugiausia jų 
Brazilijoj — 60.000.

— Santiago. — Čilėje gruodžio 
8 d. įvykusiame pietų Amerikos 
krikšč. demokratų kongrese Vt-

kitos

lietuvius atstovavo prof. dr. J.
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GEDIMINAS GALVA.

Dulles verpetuose
(Pabaiga)

Komunistų partija Lietuvoje
”Tiesa” lapkričio 24 d., Nr. 277 

’(3878), pateikia aprašymą Lietu
vos komunistų partijos VII ple
numo posėdžių, kuriuose svars
tyti du klausimai — “Dėl parti
jos eilių augimo ir priemonių 
įmonių, mašinų - traktorių sto
čių, kolūkių ir tarybinių ūkių 
•partinėms organizacijoms su
stiprinti” ir “Dėl paskaitinės 
propagandos būklės”...

Pirmąjį klausimą referavo 
partijos CK sekr. M. Afoninas. 
Pasak jo, priėmimas į partiją la
bai svarbi ir atsakinga partinių 
Organizacijų darbo dalis. Partija 
tam visada skyrusi daug dėme
sio. Respublikos partinės orga- 

, nizacijos šiek tiek pagerinusios 
“darbą su nepartiniu aktyvu” ir 
ėmę rūpestingiau atrinkti sto
jančius į partiją. Tačiau iš kokių 
žmonių tie kandidatai verbuoja
mi ir kokiuo pagrindu atranka 
daroma, Afoninas ar “Tiesa” ne
paaiškina. 1955 m. per 9 mėn. į 
partiją nariais esą priimta “dau
giau kaip 1.900 žmonių, kandi
datais—daugiau kaip 2.800 žmo
nių, t.y. tiek, kiek buvo priimta į 
partiją pernai”. Partinės orga
nizacijos teigia, kad į partiją at
rinkusios “žmones, dirbančius 
tiesiogiai lemiamuose gamybos 
baruose”. (Atseit, tokiuos, kurie 
partijoje jau turėjo stiprius pe
čius, be kurių nebūtų pakliuvę i 
atsakingas vietas). Kandidatų 
tarpe padidėję “moterų ir inteli
gentijos atstovų skaičius”. Afo
ninas pagiria Alytaus rajono ko
mitetą, kuris per 9 mėn. priėmęs 
56 kandidatus, jų tarpe daugiau 
kaip 30 kolūkiečių. Bet kaikurie 
rajonai, kaip Lazdijų, Joniškė
lio, Kaišiadorių, Kauno ir kt., 
tepriėmę vos po keletą. Vilniaus 
mieste į partiją šiemet esą pri
imta daugiaukaip pernai, tačiau 
darbipinMi - jų- tesudarą 
vos 43% visų kandidatų skai
čiaus. Kauno ir Panevėžio mies-

tai naujų narių priėmimo reika
lu esą apsileidę.

Afoninas kaltina, kad eilėje 
partinių organizacijų silpnai dir
bamas kandidatų auklėjamasis 
darbas, dėl to daugelio kandida- 
-tų pakėlimas nariais esąs užvil
kinamas.

Nuo rugsėjo mėn. plenumo iš 
miestų “nuolatiniam darbui į ra
jonus, o taip pat iš rajonų centrų 
į kolūkių, MTS ir tarybinių ūkių 
partines organizacijas buvo nu
siųsta nemaža komunistų. Vien 
tik partiniam ir tarybiniam dar
bui Lietuvos kp Centro Komite
tas nusiuntė į kaimo rajonus 
daugiau kaip 600 komunistų. Be 
to, daugiau kaip 300 komunistų 
nusiųsta dirbti į respublikos ma
šinų traktorių ir melioracijos 
mašinų stotis. 1954 - 1955 m. kol
ūkiuose sudarytas 266 naujos 
pirminės partinės organizacijos. 
Dabar beveik 60% žemės ūkio 
artelių turi savo pirmines parti
nes organizacijas. Daugiau kaip 
150 kolūkių sudarytos kandidati
nės grupės”.

Rietavo, Eišiškių, Švenčionė
lių, Kovarsko ir Zarasų rajonuo
se partijos organizacijos ir kan
didatų grupės esą sudaryta vi
suose kolūkiuose, Alytaus, Tau
ragės, Troškūnų, Linkuvos ir kt. 
rajonuose — daugumoj kolūkių, 
bet Lazdijų, Naumiesčio, Užven
čio, Utenos, Skuodo ir Švenčio
nėlių rajonų partijos komitetai 
partinių organizacijų skaičiaus 
kolūkiuose per pastaruosius dve- 
jis metus visai nepadidinę.

Referentas nelabai tesidžiau
gia ir MTS partinių organizacijų 
darbu. Ypač silpnai esąs dirba
mas politinis darbas mechaniza
torių tarpe. : ?

Diskusijose dalyvavusieji,' kaip 
ir visada bolševikinėje tvarko
je, kėlė tas pači 
iliustruodami; 1 
pavyzdžiais, bet 
siribodami bendrais posakiais.

SUNKUS
‘ PAVELDĖJIMAS
John Foster Dulles, JAV už- [ biauti su Kinija, nes kitaip atsi- 

sienio reikalų ministeriui, ypač 
nelengva pakelti palikimo naš
tą. Tiesiog apgailėtina, kad lais
vojo pasaulio politika, kuriai va
dovavo JAV, ne tik nepajėgė iš
rauti pokario metu padarytų 
klaidų, bet dar toliau ėmė įsi- 
narpiioti į naujas raizgynes.

Kuries esminės klaidos pada
rytos tuojau po karo?

Pirmoji ir pati didžiausia — 
leidimas komunistinei Rusijai 
įsigalėti Europoje ir Azijoje. 
Lengvu rankos mostelėjimu Pa- 
baltijis paliktas rusų vergijoje. 
Eilė Europos valstybių atiteko 
Maskvos krepšyje, jai sulaužius 
duotus pasižadėjimus. Ištisą de
šimtmetį , leido rusams viduje 
pasitvarkyti ir apsiginkluoti. 
Tik pastaruoju metu amerikie
čiai karo žinovai nusigando da
limi išvydę Rusijos karinius lai
mėjimus. Praėjus dešimtmečiui 
rusai stveriasi politinių, ūkinių 
ir propagandinių priemonių pa
laipsniui vakariečius išspausti iš 
Azijos ir net vakarinės Europos.

Antrasis nepaprastas ameri
kiečių pralaimėjimas įvyko Ki
nijoje. Kraštas patekęs į komu
nistų rankas, paraidžiui sekant 
komunistinės Rusijos santvar- 
ką,patampa nepaprastai svarbiu 
talkininku komunistiniam impe
rializmui. Milžinas turintis 500- 
600 mil. gyventojų stebėtinai 
greitai perėmė išorines komuniz
mo formas. Kaikurie istoriniai 
klausimai, pvz. moterų teisių 
aprėžimas vienu mostu išspręsti. 
Nuošalyje paliktinas klausimas 
kaip giliai komunizmas įsišak
nys kinuose. Bent šiuo metu 
svarbiausias politinis kinų apsi
sprendimas — talkininkauti Ru
sijai. Jis ir sudaro rusams pro
gą imtis vadovavimo azijiečiams. 
Jei ne kinų parama vargu poli
tiniai klausimai būtų apgailėti
nai nuriedėję Korėjoje, Indoki
nijoje, Indonezijoje, Būrmoje ir 
net Indijoje. Vašingtono praei
tyje tiesiog katastrofinis neap
dairumas Azijoje sukūrė padėtį, 
kurios negali staigiai pakeisti 
net geniališkiausias politikas. O 

Irtais naujais toks pakeitimas patampą ypač 
įažniausiai ap- neįmanomu, kai anglai ir'kiti va

kariečiai sakosi turį bendradar-

Susipratimas veiksniuose
(Atkelta iš 1 pusi.) 

starąją savaitę net leido Ame
rikos informacinį leidinį “Ame
rika” vėl platinti Sovietijos 
miestūose. Lietuvių tikėjimas sa
vo laisve ir teisėmis veikė net 
feodalus rusus, kurie žinomo 
“Dirvos” korespondento Niujor
ke liudymu jautėsi Lietuvoj atė
jūnais to pačio tipo, kaip na
ciai 1941 - 1944, su panašiomis 
privilegijomis “Nur fuer Reichs- 
deutsche”. Tą tikėjimą, nenu
malšinamą lietuvių tautos tikė
jimą teise gyvuoti laisviems ir 
civilizuotiems, nuolat priminda
vo kitiems lietuviai visuomeni
ninkai bei žurnalistai.

Praėjusią savaitę JT ir Ame
rikos inteligentijos skaitomam 
dienraštyje Marija Kižytė, kar
tu su kitomis veikėjomis komi
teto ”Women for ' Freedom of 
Europe” gąsdino Jungtines Tau- 

__ tas. kad sulaužiusios didžiuosius 
*pi inf k) u s jos pačios pasirašė sa
vo pasmerkimą. LLKorriiteto 
pirm, laiškas betgi nebuvo iš
spausdintas (jame buvo užpultas 
neatsargus NYTimes išsireiški
mas, kad “priėmus komunistę 
nes valstybes JT dabar repre
zentuojama beveik visa Euro
pa”), tačiau tilpo vedamasis 
“Who is the Colonialist Now?”, 
kuriame pirmuoju sovietinės ti
ronijos pavyzdžiu buvo išvar
dintos Lietuva, Latvija ir Estija, 
kurių 6 milijonų gyventojų da
lis ištremta Sibiran, o “jų vieton 
atvežama kolonistai rusai”.

Maskvos ir Vašingtono 
dvikova
Ir Valstybės Depatramentas 

rado reikalo Rytų Europos pa
vyzdžiu dažniau kontratakuoti 
sovietų tironų nuolatinius pasi- 
šūkaliojimus apie Vakarų - ame
rikinį “kolonializmą”. Parvažia
vę iš kelionės Chruščiov su Bul- 
ganinu Maskvoje toliau varė tą 
pačią giesmelę begaliniai pykin
dami vakariečius džentelmenus, 
o neseniai Daniją aplankę so- 

! vietų mokslininkai stebėjosi da
nų ' “neturtingumu”, nes prie 
krautuvių nesą pirkėjų eilių 
kaip Sovietijoje. Apstulbint 
amerikiečiai tiesiog nežinojo ke 
besakyti, ką bedaryti su tokiais 
gudročiais! Net Indijos Nehru iŠ 
sitarė reporteriams dėl Maskvo
je “kraipaliojamos istorijos” 
Partijos suvažiavime gi Jawa 
harlai Nehru sakė “esąs nuste
bęs”, dėl Chruščiov aiŠkinimv 
apie 1940 - 1941 metų įvykius R.1

. Europoje. (O gal padėjo lietuvių 
protestai Indijos delegatui JT?).

Amerikiečiai specialistai ste
bėjosi sovietų pramonės mo- 
derniškumu ir pajėgumu, o Wall 
Streeto bankininkai nejuokais, 
rūpinosi pavojinga konkurenci
ja, kurion pasinešė didžiausias 
pasaulio kapitalo bankas (koks 
paradoksas!) Maskvos “Gos- 
bank”, turįs “darbo” kapitalo 4 
milijardus, rezervo 4 milijardus 
ir yra išdalinęs paskolų 220 mili
jardų rublių! Lietuviai jau se
niai šaukė, jog didžiausi pasau
lio išnaudotojai ir kapitalistai ir 
yra ne kas kitas kaip valstybinis 
kapitalizmas Maskvoje! Deja, 
Amerika tik dabar susirūpino, 
kada “Word Bank” Niujorke vos 
neprarado savo pelno siūlant 
paskolą Egiptui. Betgi ofipiali 
Amerikos linija šitaip buvo iš
reikšta pačio min. Dulles pasku
tinėje spaudos konferencijoje: 
“JAV neieško ūkinės pagalbos 
monopoilo. Sveikiname visus, 
kurie siekia padėti atsilikusiems 
kraštams įgalinant juos tapti ne
priklausomais ir laisvais. Ame
rika yra jau padėjusi nevienai 
tautai ir nei viena iš jų neprara
do savo nepriklausomybės! Jei 
Sovietija sektų mūsų pavyzdžiu, 
tai būtų mums tik pagyrimas. 
Tačiau abejojame ar sovietai iš 
tikro siekia tik užtikrinti tau
tų nepriklausomybę... Sovietų 
užgrobimų sąrašas mums sako 
ką kitą. Taipgi, Sovietija negali 
prilygti Amerikai ūkiniu gerbū
viu. Ten visko trūksta. Rusų 
valstybėje trūksta daug ko ką 
mes laikome būtinybe. Paverg
tosios Rytų Europos tautos, ku
rios anksčiau džiaugėsi gyveni
mo augštu standartu, yra dabar 
Sovietų Sąjungos ūkiškai iš
čiulptos, kad jų buitis yra tie- 
dog apgailėtina ..

Psywar, raketos 
ir guerilos 
Prieš metus, Nelson Rockefel- 

er, išstūmęs bankininką C. Jack- 
x»n, entuziastiškai pasakojos, 
jog jis sovietus psichologiškai 
•utvarkysiąs. Praėjusią savaitę 
-is dezertyravo — palikdamas 
orezidentą - išlaįsvintoją rūpes
niuose, o sovietai skynė pergalės 
aurus Artimuose ir Tolimuose 
lytuose. Pagal NYTimes, jis 
eikalavęs Aziją užpilti doleriais 
r “dovanomis”, gi priešinga gru 
?ė, (Herbert Hoover, iždininkas 
Humphrey) manė, kad to dar ne
gana. Rockefeller norėjo, kad

dovanos būtų duodamos sąlygi
niai— gavėjams pasirašant “ka
rinės sąjungos” paktus.

Nežiūrint, jog buvo paskirtos 
milžiniškos sumos taip vadina
miems “galutiniems ginklams— 
robotinėms hidroatominėms ra
ketoms”, Vašingtonas sausio 9 
d. visų ginklų rūšių karininkai 
bus instruktuojami apie partiza
ninį karą! Fort Bragg, N.C., ame 
rikiečiai karininkai diskutuos ši
tokio karo doktriną, planavimą 
ir tiekimą. Konferencijai vado
vaus gen. W. C. Bullock, kuris 
reik manyti amerikiečiams kari
ninkams turės priminti ir gal 
pristatyti Lietuvos pogrindžio 
vadus bei jų veikimo paslaptis. 
Mūsų tautos pogrindis ir jos te
bevedama aktyvi ir pasyvi (psi
chologinė) rezistencija, vis dau
giau pripažįstama laisvame 
šaulyje.

Komunizmas 
verčia budėti

Kanados min. pirm. Saint - 
Laurent pasakė kalbą “Cana
dian Club” šventės proga Mont- 
realy, kurioje iškėlė savo krašto 
reikšmę. Pasak jo, Kanada po II 
D. karo ėmusi augti greičiau nei 
JAV. Ji patyrusi, kad būti at
skira valstybe reiškia turėti ne 
vien statutą, bet ir atsakomybę. 
Pastaruoju laiku kanadiečiai ta; 
pę savos rūšies misijonieriais, 
kurie ryžtasi padėti atsiliku
siems kraštams. Kanada pradė
jusi augti sparčiais šuoliais nuo 
1900 m. ir ypač nuo 1945 m. “II 
D. karo metu mes tapome dideli 
ir pastatydinom tokias įmones 
kaip Kitimat, Leduc, Knob Lakė, 
Bathurst”. Palietęs komunizmą 
min. pirm, pabrėžė, kad jo grės
mė “verčia mus budėti ir su
prasti, jog mes vakariečiai gina
me laisvę pasaulyje ne tik Ka
nados, bet ir visų pasaulio kraš
tų vardu”. Jo manymu, laisva 
iniciatyva yra kertinis pažangos 
akmuo. Pagrindinis vyriausybės 
uždavinys esąs užtikrinti darbą 
ir išvengti infliacijos. Tai esą 
galima pasiekti bendradarbiau
jant įmonėms, darbininkams ir 
vyriausybei.

— Varšuva. — Pagal oficialios 
statistikos davinius iš Lietuvos 
iki 1949 m. pabaigos repatriavo į 
Lenkiją 178.013 žmonių. Iš Gudi
jos repatriavo — 274.163, o iš 
Ukrainos —,787.674. (siekia visuotirj

pa-

■ rdursią ūkinėje suirutėje praradę 
kinų rinkas.

Trečiasis — vakariečių kolo
nijų klausimas buvo paliktas at
viru. Kaikurios valstybės, pvz. 
Anglija, Olandija bandė prisi
taikyti naujoms sąlygoms. Karą 
pralaimėjusių kraštų kolonijos 
atsidūrė JTO žinioje. Nei ji, nei 
kolonialinės imperijos neįrodė 
tinkamo sugebėjimo iš esmės 
spręsti kolonijų reikalus. Ko
munistiniam pasauliui tik to ir 
tereikėjo. Kad ir nežymus vaka
riečių neapdairumas sudarė pro
gos komunistams Bandungo kon
ferencijoje šaukti: šalin vakarie
tiškas kolonializmas. Vakariečiai 
anuomet ne tik nepajėgė atsi
kirsti Maskvai, jog ši vieton ko- 
nolializmo yra įvedusi vergiją, 
bet ir patvarkyti kolonijų reika
lų, kai jų tautos reikalauja lais
vės. Tautų apsisprendimas, apie 
kurį taip garsiai kalba laisvasis 
pasaulis, tik tuomet palaipsniui 
įgyvendinamas, kai už jį kovo
jantieji panaudoja fizinę jėgą. Ir 
kaip tik čia sudaroma proga 
Maskvai įsikišti ir paraku esan
čias žaizdas gydyti. Nei Prancū
zijai, nei Anglijai nesudaro gar
bės įvykiai šiaurinėje Afrikoje, 
Kipre ir kitose srityse. Šie degą 
klausimai rodo, kad laisvosios 
valstybės nenori įgyvendinti 
tautų apsisprendimo prado, nors 
garsiai dekdamuoja: libertė, ėga- 
litė, fraternitė.

JTO
JTO — ketvirtoji problema 

tokia lieka iki šio meto. Jos kon
stitucijoje išvardyti visi žino
mieji pradai žmonijai tvarkyti. 
Jie skolinti iš Tautų Sąjungos ir 
dar naujais papildyti. Tačiau 
vien pradais negalima gyventi. 
Juos reikia įgyvendinti. Ir kaip 
tik čia prasideda tragizmas, ku
ris Tautų Sąjungą lydėjo nuo jos 
atsiradimo iki žlugimo. JTO or
ganizacijos išskydimas yra žy
miai didesnis už organizacijos 
Lemano pakrantėje. Anuomet 
joje vyravo bent vienintelė valia 
pagrįsta jėgų lygsvaros. JTO tu
ri du nesų^gdntu^ t smegenų 
centrus/ Vašin^one ir Maskvo
je. Ji turi dvi skirtingas ir visai 
nesuderinamas valias. Jos. deši
nioji ranka nevaldo kairiosios, o 
kairioji koja atgal slinkdama su
laiko dešiniosios žengimą. Veto 
patapo paslaptingu žodžiu, ku
ris paralyžuoja daugumos spren
dimą. Saugumo Taryba yra pati 

’ nedemokratiškiausia institucija, 
nes mažumos valia paralyžuoja 

’ daugumos sprendimą. Tuo at
veju vakariečių gėdai buvo ten 
numarinti visi skaudieji klausi
mai: genocidas, pavargtųjų tau- 

1 tų likimas, iškylančiųjų politi
nių problemų sprendimas. Užku
lisis ir klastingos intrygos nu
stelbia kristalinių pradų įgyven
dinimą. Korėjoje parodytas JAV 
ryžtas, kuriam pritarė JTO 15 
narių, jau seniai apneštas aitrių 
ir nuodingi nesutarimo dulkių. 
Ir visai nereikia stebėtis, kad 
pietų korėjiečiai pradeda vie
nodai neapkęsti laisvintojų ir 
pavergėjų. Ugnimi per trejerius 
metus kraštas buvo svilinamas, 
apkasais išraustas ir nuo vieno 
galo iki kito karo veiksmų nu
siaubtas, kad vėl sustojus prie 
tos pat 38 lygiagretės ir palikus 
dar labiau sužalotą kūną.

Prisiminkime nors ir pastaro
sios pilnaties spekuliacijas prie 
Hudsono. Vakariečiams turėtų 
akys iš gėdos svilti, kai jie apsi- 
prendė į JTO įsileisti Albaniją, 
Bulgariją, Rumuniją ir Vengri
ją. nors tuos kraštus laikė netei
sėtai patekusius komunistinėn 
glcbon, o vakariečiai Maskvą 
kaltino sulaužius su jomis suda
rytas sutartis. Pagaliau kur va
kariečių teisės bei teisingumo 
supratimas, jei neteisėtai suko- 
munistinti kraštai, jų akimis 
nesančios valstybės įteisinamos 
JTO? Arba vėl ginčas dėl naujo 
nario į Saugumo Tarybą... Di
deliu džiaugsmu paskelbė, kad 
pagaliau “išrinkta” Jugoslavija į 
Saugumo Tarybą. Išrinkimas 
toks keistas, kad net nevertas 
vaikų žaismo; kai jie sprendžia 
savus klausimus ilgesnio šiąudo 
ištraukimu.

JTO esminis uždavinys rūpin
tis taikos išlaikymu, esamų' ga
lybių saugumu ir tautų gerbū
viu. Tautų apsisprendimo pradas 
jau seniai pamirštas. Jos neturi 
ganėtinų priemonių nei vieno 
klausimo išspręsti. Jos gali,kal
bėti net ištisus mėnesius, bet ne
valia prisiminti visuotinų nege
rovių, kurios padėjo sprogmenas 
po jų dangoraižio pamatais. Nei 
viename tarpsnyje nėra buvę 
panašios kataklizmos, nes taika 
patapo abejdtina, saugumas ka
bąs ant plauko, o laisvųjų tautų 
gerbūvis siejamas su komunis
tiniais kraštais, kjarie suderintai

šaulyje. Gi JTO jau ne kartą pa
tarnavo komunistų galios su
tvirtinimui. Po pastarojo žygio, 
kai Išorinė Mongolija tik per 
plauką nepateko JTO nariu, ne
reikėtų nustebti, kad Kinijos 
klausimas staiga gali atsidurti 
visai kitoje plotmėje, jei įvykiai 
neužbėgs akių nelemtai politi
kuojantiems.

NUSIGINKLAVIMAS
Nusiginklavimo klausimu bu

vo daug kalbėta, kai atskiros 
valstybės siekė apsiginkluoti. 
Tačiau šio meto apsiginklavimas 
susietas su žymiai didesne rizi
ka, kaip anksčiau yra buvę. 
Atominių sprogmenų apvaldy
mo klausimas liko neišpręstas. 
Ir kas keisčiausia, kad amerikie
čiai turėję jų monopolį net ne
bandė daryti rimto spaudimo, 
kad nusiginklavimas būtų pa
skubomis įgyvendintas. Jie pate
ko į Maskvos patiestus spąstus 
tik kalbėti apie nusiginklavimą. 
Šios kalbos buvo tęsiamos iki 
Rusija pasigamino uranijaus it 
vandenilio sprogmenas, kurios 
sudaro jau ne vienašalį, bet vi
suotinį pavojų.

Visos kalbos apie atominių 
sprogmenų tarptautinį uždrau
dimą baigėsi niekučiu. Maskva 
ir Vašingtonas oficialiai kalba 
apie atominių ginklų pasmerki
mą, tačiau nesutaria dėl takti
kos. Amerikiečiai taria, kad pir
miausia reikia įvesti tarptautinę 
ginklų kontrolę, O tuomet pa
laipsniui nusiginkluoti. Rusai 
sako, jog pirmiausia reikia nusi
ginkluoti, o vėliau kontroliuoti. 
Šis tuščias žaidimas žodžiais pa
galiau pasiekė savo viršūnę, kai

prez. D. Eisenhoweris 1955 m. 
liepos mėn. pasiūlė iš lėktuvų 
atlikti apsiginklavimo kontrolę. 
.Rusai atmetė ir abejotinos reikš
mės iš lėktuvų karinės svarbos 
vietovių stebėjimą.

Apstybė konferencijų nusi
ginklavimo reikalui buvo tik 
bergždžių laiko gaišinimu. To- 
kiuo tuščių burbulų pūtimo 
žaismu ir šiandieną verčiasi JT 
O. Jis primena Tautų Sąjungos 
kalbas apie blokadą, kai Italija 
užpuolė Abisiniją.

Numanu, kad ir nusiginklavi
mo konferencijų dalyviams tu
rėjo paaiškėti, jog jų kalbos apie 
ginklavimosi suvaržymą yra to
lygus žaidimui ugnimi. Komu
nistinė Rusija ir jos žinioje esą 
kraštai tuojau po karo stvėrėsi 
ne tik moderniškais ginklais ap
sišarvuoti, bet ir kariuomenę ati
tinkamai pertvarkyti. Naujos 
taktikos pritaikymas leido Rusi
jai kalbėti apie tariamą kariuo
menės sumažinimą. Maskva ir 
kiti kraštai paleisdami dalį ka
riuomenės atsargon atsarginius 
tuojau įjungė apsiginklavimo 
pramonėn.

Amerikiečių politikieriai mėgs 
ta daryti pareiškimus, kurie vi
sai neatitinka tikrovę. Dar taip 
neseniai krašto apsaugos minis- 
teris Charles Wilson nurodė, kad 
Ženevos “dvasia” leidžia blai
viai žiūrėti į ateitį ir nenuogąs
tauti dėl karo pavojaus. Jo ži
nioje esą pareigūnai pakartoti
nai priminė Rusijos karinį pavo
jų. Rudeniniuose manevruose 
dar kartą įsitikinta, kad užpuo
likas gali nulemti karo eigą.

Demokratai pradėjo vis aršiau 
pulti dabartinę vyriausybę, kad 
Ženevos konferencijoje ji leidu
si ne tik komunistams įsigalė
ti, bet .sudaranti rimtą pavojų 
JAV saugumui. JAV generalinio

štabo viršininkas viešai įspėjo,- 
kad komunistinis pasaulis ne
trukus pralenks amerikiečių ap
siginklavimą. Visa tai yra ne kas 
kita, o tik amerikiečių įtikinėji
mas, kad jie turi pamiršti mo
kesčių žadėtą sumažinimą, nes 
didelės sumos reikalingos naujų 
raketų statybai. O ištiesų, jau 
rugsėjo mėn. pradėtas svarsty
mas ateinančių metų karinio 
biudžeto, kuriam buvo skirta 33 
bil. dol. Netrukus ši suma padi
dinta 2,2 bil. gaminti, amerikie
tišku žargonu tarus, ICBM — in
tercontinental ballistics missiles 
— tolimojo nuotolio raketoms. 
Amerikiečių žiniomis rusai jau 
šiandieną turį raketas pasiekian
čias sritis už 800 mylių. Penta
gonas yra užsispyręs pasigamin
ti raketas lekiančias 5.000 my
lių. Panašus rungtyniavimas 
vyksta daugelyje techniškų sri
čių, kurias išsamiau aptarti ne
laikau savo uždaviniu.

Šioje apsiginklavimo plotmėje 
pasireiškia daugelis priešginy- 
bių, kurių neišvengė ir Dulles. 
Jis mėgsta ypač išpūstais ir nu
dailintais žodžiais kalbėti apie 
taiką. Tačiau dar taip neseniai 
jis grasino kinus panaudosiąs 
atomines sprogmenas sunaikinti 
karo pradininką. Tas pats Dul
les, kuris turėjo kantrybės klau
sytis ilgo rusų tuščiažodžiavimo 
Ženevos pastarosiose konferen
cijose, gruodžio viduryje Pary
žiuje paskelbė, kad “šaltasis ka
ras“ vėl prasidedąs. Ar jis buvo 
kada nors pasibaigęs? Gal tik 
kažkieno vaidentuvėje, kai ma
loniame laurų pavėsyje buvo 
sapnuota apie gyvenimą taria- \ 
moję taikoje. Gerai, kad didysis 
Amerikos piligrimas nubudo 
prieš pat Kalėdas įsitikinti, kad 
žemėje ištiesų nesama geros va
lios. (Bus daugiau).

Prieš tris šimtus melu
RADVILOS — BIRŽlŠKIAt RADVILOS — J. RADVILOS 
KONFLILKTAS SU JONU KAZIMIERU — KARAS SU 
MASKVA — MASKVA UŽIMA VILNIŲ — LIETUVA IR 
ŠVEDIJA — J. RADVILA ŠAUKIASI ŠVEDU GLOBOS 
— KĖDAINIŲ SUTARTYS SU ŠVEDAIS — JONUŠO 
RADVILOS NEPASISEKIMAI IR MIRTIS — “TVANO” 
PABAIGA — RADVILU ŠEIMA PO “TVANO”
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DERYBOS SU ŠVEDAIS 
IR PASIDAVIMO
AKTAS .
Kai Liubenieckis Radvilų 

vardu pasirašė pasidavimo Ka
rolio X G. globai pareiškimą, 
Vilnius jau prieš dvi dienas bu
vo užimtas caro kariuomenės, o 
Jonušas Radvila traukėsi su sa
vo daliniais į Kėdainius. Iš Lie
tuvos politikos atsakingų vadų 
prie jo nebebuvo likę nei vie
no, jei neskaitysime jam gero 
nelinkinčio lauko hetmono Gon
sievskio, kuris iš Varšuvos grįžo 
prieš pat Vilniaus praradimą ir 
jau net nesuspėjo pasiekti savo
sios divizijos. Jo divizija nuo 
Maskvos armijų pasitraukė į 
Užnemunę, o jis pats su Radvila 
atvyko į Kėdainius. Vilniaus 
vyskupas Tiškevičius emigravo 
į Prūsus. Net pusbrolis Bogusla
vas Radvila su savo asmenišką
ja kariuomene pasitraukė į Po- 
lenkę. Jonušas Radvilas neturė
jo net su kuo pasitarti, turėjo 
veikti vienas. Bet jis dar bandė 
šio to pasiekti, bandė spirtis 
prieš de la Gardie, tikėdamas, 
kadr iš paties Karolio X G. bus 
galima daugiau išgauti.

Pagal Lubenieckio pasirašy
tą sutartį paruoštų bajorijos pa
sidavimo individualinių pareiš
kimų pasirašymą Radvila pasi
rūpino sulaikyti. Vietoje jų jis 
rugpiūčio .17 d. Kėdainiuose su
sirinkusiai bajorijai pateikė pa
sirašyti bendrą pasidavimo ak
tą. Jame priimamos visos de la 
Gardie pateiktos 11 sąlygų, bet 
jos apipinamos rezervais, paim
tais iš Radvilų, dar Vilniuje pa
ruošto pasidavimo projekto. Ja
me, pvz., visos karinės Lietuvos 
pajėgos pavedamos Karolio X 
G. dispozicijai, tačiau neleidžia
ma jų panaudoti prieš Lenkiją 
ir jos karalių; pažadama aprū
pinti į Lietuvą įžygiuojančią 
Švedų kariuomenę, tačiau tik po 
to, kai bus aprūpinta savoji; Bir
žai užleidžiami Švedams, tačiau 
su sąlyga, kad jie bus grąžinti ir 
kad ūkio reikalus ten visą laiką 
tvarkys Radvila; Karoliui X G. 
pripažįstamos visos didžiųjų ku
nigaikščių teisės, tačiau turi bū
ti nepaliestos visos luominės ir 
tikybinės teisės; jei Lietuvai 
teksią likti Švedų karaliaus val
džioje, tai ji negalinti būti in
korporuota, bet sujungta uni
jos ryšiais, paliekant Lietuvo
je nepaliestą jos vidaus santvar
ką bei visas laisves. Bendrai 
valstybei sukurti turėsiąs būti 
sušauktas bendras Lietuvos ir 
Švedijos seimas. Būsimose tai
kos derybose Lietuva turinti bū
ti įsileista derėtis kartu su Len
kija. Jei Lenkijai tektų susitar-

ti blogesnėmis' sąlygom^, LieJ 
tuvai turį likti šitos, o jei Len
kijai būtų suteikta daugiau tei
sių, jas turinti gauti ir Lietuva. 
Atseit, pastovių Lietuvos - Šve
dijos santykių užmezgimas ati
dedamas ateičiai, po karo.

Iš visos šitos sunkios Radvilos 
diplomatinės kovos su de la 
Gardie ilgai tebuvo žinomas tik 
šis vienas dokumentas, išspaus
dintas Rudawskio, perspausdin
tas P. Gronskio “Tautoj ir Žo
dy” II t., iš kurio perspausdino 
Kėdainių miesto istorijos auto
rius Šimkūnas, pridėjęs ir lie
tuvišką vertimą, deja visiškai 
netikusį ir neperteikiantį do
kumento esmės. Rudawskis, šį 
dokumentą, matyt, buvo išspaus 
dinęs iš kažkokio skubotai pada
ryto nuorašo, tai neteisingai pa
teikė 18 d. datą ir parašus patei
kė neteisingus. Ištikrųjų jį pasi
rašė ne vien J. Radvila, bet ir 
Gonsievskis ir 436‘kiti bajorai 
bei karininkai. Stambiausios fi
gūros čia buvo abu hetmonai. 
Žinodami, kad nuo jų viskas pri
klauso, jie dar pateikė savo as
meniškas sąlygas. Kaip ir iš Vil
niaus, Radvila vėl reikalavo sau 
vasalinės kunigaikštijos, o Gon
sievskis — kiek mažesnio ploto 
žemių su grafo titulu.

Iš visas audras sukėlusių Kė
dainių įvykių ilgai tebuvo žino
mas tik šis vienas dokumentas. 
Jis buvo vadinamas Kėdainių 
unijos dokumentu. Beabejo ne
teisingai, nes tikrasis unijos ak
tas atsirado dar tik po poros mė
nesiu ir prieš Radvilos valią.

KĖDAINIŲ UNIJOS
AKTAS
Kaip matėme, J. Radvila bu

vo atsargus ir prieš Joną Kazi-

mierą. nors jo nekentė, be ato
dairos nešoko. Priešingai, jis vis 
norėjo pasilikti atviras duris, o 
tuo tarpu jam buvo svarbu kaip 
nors Švedais prisidengti nuo 
Maskvos. Jis tikėjo jų galia ir 
tikėjo, kad jie dėl Maskvos ne
sivaržys, kad konflikto nevengs, 
ir jau planavo, kaip atgautame 
Vilniuje sukurs 
rijos konfederaciją ir sušauks z 
seimą tolimesniam Lietuvos li
kimui spręsti. Jis stačiai netvė
rė apmaudu, kad de la Gardie 
nei pats i Lietuvą nevyko, nei 
kariuomenės nesiuntė. Švedai 
atžygiavo tik į Biržus ir Nemu
nėlio Radviliškį, paskiau Į Pa
svalį ir laukė, kaip reaguos ca
ras. O Radvila turėjo bejėgiškai 
žiūrėti, kaip caro kariuomenė 
užėmė ir Kauną.

Radvila, beabejo, laikė neid
ealiausiu dalyku, kad Lietuvoje 
Švedai gali veikti tik per jį, kad 
ir ateičiai jam bus užtikrintas 

. pirmasis smuikas. Tačiau čia įsi
maišė tikybinis momentas. Ka
talikiškoji Žemaičių bajorija bi
jojo, kad liuteronys Švedai gali 
paliesti katalikų tikėjimo lais- k 
ves ir netikėjo, kad jų gynėju ■ 
galėtų būti kalvinas Radvila. 
Atvykęs į Kėdainius de la Gar
die padėjėjas baronas Skytte 
tuojaus perprato šias Žemaičių 
nuotaikas ir pradėjo Radvilos 
apėjimo bei nustūmimo politi
ką. O šiojo pajėgos buvo dar su
mažėję dėl konflikto su Gon- 
sievskiu.

Lauko hetmonas puikiai su
prato, kad jam čia didelių per
spektyvų nėra. Nors ir užsipra
šęs grafystės iš Švedų, jis pra
dėjo dairytis reikšmingesnio 
vaidmens negu Radvilos paly
dovo. Jis sugalvojo suvaidinti 
didelį vaidmenį tarpininko tarp 
caro ir Jono Kazimiero. Radvi
los tarnai tai išaiškino, Radvila 
Gonsievskį areštavo. Rezultatas 
buvo toks, kad Gonsievskio di
vizija, kuri nuo Vilniaus buvo 
pasitraukusi į Užnemunę, į Kė
dainius nebeatvyko, o bė to, čia 

(nukelta į 7 psl.) .

NAUJI RADIJO PRIIMTUVAI- 
Tikra šių dienų sensacija!

Naujausi, su natūraliu balso perdavimu (High Fidefitv), vokteėrg 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. J 
928 Dundas St. WM Toronto - EM. 4-1633 

Sav. K. MOTUŠIS.
Rodijo priimtuvų speciolios trumposios bongos jums gorontuojo Europos stočių 
priėmimų (Vilnius kosdien 6.30-—7.00 p.m.). Pos mus otlfekomi specialistų 
technikų visokiausi rodijo potoisymoi bei perdirbimai. Ltfi(}vidus»bs išsimokėjimo 
sglygos: {mokėjus tik 10%, likusi suma ligi 24 mėn. Jūsų vartotas aparatas 
gali būti priimtos kaip {mokėjimo pagrindas

ATLANTIC EXPORT. - IMPORT CO. Centrinė Prekyba ir Biuras:
926 Dunda* St. W., Toronto

Tel. EM. 4-1633. . ( 
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—I London - 
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Lietuva dar gyva! LAISVAS REPORTAŽAS

Paskutinėmis dienomis įvai
riais keliais ir iš įvairių šaltinių 
pasiekė laisvuosius lietuvius ge
rokas žiupsnis patikrintų žinių 
apie dabartinį gyvenimą oku
puotoje Lietuvoje. Žinios liūd
nokos, neretu atveju ir skau
džios, bet, iš kitos pusės primyg
tinai rodančios, jog nežiūrint vi
gų skausmų, nepaprastai didelių 
nuostolių, Lietuva dar gyva, dar 
gyvena geresnių dienų viltimi. 
Ilgas laikas svetimoje priespau
doje išmokė mūsų žmones būti 
atsargesniais, išmokė prisitai
kyti naujai aplinkai, išmokė pra
simanyti geriausiai, kas iš vis 
tenykštėmis sąlygomis yra įma
noma. Nepasikeitė Lietuvos 
okupantas nei kitokiais tapo jo 
nedori tikslai lietuvių tautos at
žvilgiu, bet jis pats atėjo iki to
kios ribos, kur turi bent dalinai, 
skaitytis su faktu, kad. lietuviai 
dar nepalūžo, kad mūsų tauta ir 
toliau nori gyventi ir iš šių dienų 
slogučių, tikisi išeiti nei dvasiš
kai nei fiziškai nepalaužta ir su 
galimai mažesniais nuostoliais.Nerimą gali kelti tik faktas, jog mūsų tėvynėje dabar labai išsiplatinęs girtavimas, nuodiji- masis ne vien tik sovietinės mar- • kės, bet ir savosios gamybos “sa- magonu”. Geria platieji gyventojų sluogsniai, geria jaunimas, geria miestas ir kaimas. Ir nors okupantas yra įvedęs griežtas bausmes už naminės gaminimą 
(tik jau ne iš meilės Lietuvai, 
kiek grynai savų išskaičiavimų vedinas), naminės gamyba nei kiek nemažėjanti. Taip pat, su atitinkamais rezervais reikėtų sutikti ir suprasti žinias, sakančias, jog kraštas gyvena gana linksmai. T.y. kiekviena proga nevengiama pasilinksminti, pašokti, gal kiek ir paūžti. Bet ar mes čia, laisvėje gyvenadami turėtume laukti, jog jie ten vaikščios ištisą dešimtmetį nuleistomis galvomis ir nukirptais 
galvos plaukais? Ar neužteko žmonių ašarų, kančių ir kraujo pačiomis kritiškiausiomis dienomis, kuomet vyko masiniai žudymai, išvežimai, suiminėjimai? 11 okupacijos metų gi ganėtinai užteko rusams susitvarkyti, su jų manymu, pačiu pavojingiausiu- jiems lietuvių tautos elementu. Ir taip, todėl nerasime 

^ngį yįęųos.šeirno-S) gal ir nei vie- 
no namo, kuris nebūtų atidavęs savo aukos kruvinąjam lietuvių tautos priešui. Bet tuo pat laiku 
juk auga naujoji karta, naujo jaunimo banga. Jie mokosi, jie turi priklausyti įvairioms komunistinėms organizacijoms, jie turi lankytis raudonųjų susirinkimuose, paskaitose ir šokiuose, jie turi dalyvauti paraduose ir pasirodymuose. Ir kas išdrįs pasipriešinti, kas išdrįs be didesnio reikalo rizikuoti savo ir artimųjų gyvybe? Ar neužteko sunkių aukų ir nuostolių patirtų iki dabar?Ir tuo pat metu, pasyviai besipriešinanti tauta dar randa ir noro ir laiko ir galimybių, sausakimšai pripildyti dar likusias bažnyčias, jaučia pareigą jas išlaikyti materialiai, jaučia pareigą ir krikštyti savo vaikus bei laiminti savo santuokas Viešpaties altoriaus papėdėje, laidoti savo mirusiuosius po kryžiaus ženklu. Tie faktai mūsų išeiviją tegali tik džiuginti. Be to, tas rodo, jokiu būdu ne pkupanto pasikeitimą geroj on pusėn, bet tik paprasčiausią reiškinį, kad ten, kur bolševikas negebėjo pralaužti lietuvių tautos gilaus įsitikinimo, jis, gal tik ir laikinai, bet traukiasi, nusileidžia ir toleruoja esamą padėtį.Nežiūrint kaikurių iš Lietuvos kilusių žydų laisvajame pasaulyje stiprokos propagandos ir nusiteikimų prieš lietuvius, nežiūrint jų antilietuviškos akcijos, jų tautiečiai likę Lietuvoje kiek kitaip galvoja apie lietu-

vius. Jie neužmiršo tų skaitlingų atvejų, kada lietuviai civiliai ir dvasiškiai, rizikuodami savo gyvybe ar laisve, daugeliui Izraelio tautos sūnų padėjo ir gelbėjo vokiškosios okupacijos metais. Ir šiandien, yra gausių atsitikimų, kai žydai turintieji bent kiek žymesnes vietas okupacinėje rusų valdžioje, stengiasi padėti ir atsilyginti juos, ar jų šeimos narius slėpusius' lietuvius. Yra žinomi atsitikimai, kai gili padėka siekusi ir tokias sritis, kaip gelbėjimas jaunų lietuvių nuo karinės prievolės Rusijoje ir pan. Atseit, lietuviai ir kažkurios tautinės mažumos sunkiu metu vėl moka ištiesti- vieni kitiems rankas, padėti ir nelikti skolingais.Aplamai, dideliu dėmesiu reikėtų stebėti kaikuriuos savotiškai įdomius okupanto mostus Lietuvoje. Yra labai rimtų ir patikrintų davinių, jog raudonieji ruošiasi bent kiek praverti vartus į Pabaltijį. Aišku, prieš tokį jų žygį bandoma ir krašto išorinį veidą kiek nušviesinti. Štai, prie kaikurių žymesnių centrų pradėta skubi naujų gyvenamų namų statyba, taip pat skubiai meksfakuojami kažkurie strateginiai keliai, gi tokia Kauno — Vilniaus autostrada,’ mačiusiųjų tvirtinimu, primenanti prieškarinę Kauno Laisvės Alėją. Be to, Amerikoje pradėti gauti laiškai gana dailiuose vokuose su Lietuvos vaizdais, panašiai, kaip savo metu, berods Orento buvo išleisti neprikl. Lietuvoje, spausdinti giliaspaude. Gal ir būtų per- drąsu teigti, kad stengiamasi bent truputį pakelti gyvenimo lygį, bet bent jau ta prasme kai kas bandoma veikti. Gal būt prie to reikėtų priskirti ir siuntinių gavimą iš Vakarų, dėl kurių, bent kolkas,-atrodo, bolševikai nesikabina. Juk iš to jie taipogi padaro milžinišką biznį, nes už muitus, tariamus įsileidimo formalumus ir leidimus, plėšia amerikiniais ar kanadiškais doleriais veik pasakiškas sumas. Gi papildyti dolerių. atsargą, Kremlius stengiasi visais įmanomais ir nešvariais būdais.Žinoma, kažkurių lankytojų įsileidimas Lietuvon, priklausys ir nuo įolimesnės pasaulio užsienio politikos raidps. Be to, turį progos' intensyviai sekti padėtį ir nuotaikas Lietuvoje, galvotų, jog jei raudonoji okupacija bus bent pusiau oficialiai pripažinta ir laisvės netekusiu tautu viltvs palaidotos “taikingo sugyvenimo” sąskaiton, labai galimas dalykas, jog bent truputį laisviau galės būti išleistas iš krašto ir vienas kitas gyventojas. Pirmoje eilėje tokie, kurie turėtų vilčių gauti ar yra nustoję kokios svetimos valstybės pilietybę. Ne be reikalo ir prie tariamos užsienių reikalų ministerijos įsteigtas vizų skyrius, kuris ir dabar jau pradeda tvarkyti panašius reikalus.Tinkamą dėmesį turėtų atkreipti ir įvairių lietuviškų radijo programų tvarkytojai. Nes jau atvejų atvejais yra paaiškėję, jog Lietuvos gyventojams ir nepatinka ir netinka dabartinių transliacijų linkmė. Tokia yra pačių Lietuvos žmonių nuomonė. Galimas dalykas, kad jie ten, nevisada gali suprasti veikiančių laisvajame pasauly radijų sąlygas, o kažkada ir rėmus, bet taip pat tiesa, jog būtų galima bent dalinai atsižvelgti į reiškiamus

pageidavimus iŠ krašto. Juk tik jiems, pirmoje eilėje, lietuviškosios radijo transliacijos ir skiriamos.Savotiškas nepasitenkinimas, o kartais ir pasipiktinimas jaučiamas įvairių vadovavusių ar bandžiusių pretenduoti į tokius postus atžvilgiu. Skundžiamasi, jog kritiškiausiomis savo istorijoje valandomis, tauta buvo palikta vienui viena, savo sprendimams ir išvadoms susidaryti. Tai skaudi tiesa, o kartu ir sunkus kaltinimas. Tiesa, šis momentas, mums laisvėje gyvenantiems, gal ir neatrodo iš šios dienos perspektyvos sekant jau toks tikras, bet iš anapus žvelgiant, jie turi rimto pagrindo panašiems priekaištams.Permetę šias kelias mintis, nelaukime iš priespaudoje gyvenančios tautos kokių drastiškų žygių, neapgalvotų išsišokimų. Tesaugo jie ten fizinę gyvybe, tesaugo dvasinius mūsų tautos lobius, tebando mažinti visų rūšių okupanto padarytus nuostolius. Kiekvienas tautietis, kiekviena lietuviška siela mums turėtų būti neįkainuojamai brangi ir vertinga — mūsų juk taip maža tėra. Gi jei jau kam reikia padidintu ryžtu ir užsidegimu priartinti greitesnį laisvės rytmetį, tai tik mūsų, laisvajame pasaulyj6 gyvenančių, pati pirminė ir švenčiausioji pareiga. Kovojanti tauta Lietuvoje, juk turi kitos rūšies uždavinių.
' Al. Gimantas.
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NAMŲ APSTATYMAS BALDAIS: 
TELEVIZIJOS APARATAI, 
RADIJO APARATAI, 
KROSNYS, 
ŠALDYTUVAI, 
SKALBIMO MAŠINOS, 
SIUVIMO MAŠINOS, 
ĮVAIRŪS KILIMAI, 
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VEŽIMĖLIAI, 
MODERNIŠKOS VIRTUVES, 
SINKAI.

Didžiausia Lietuvių Prekyba Toronte

MOHAWK FURNITURE COMPANY

PERONASKatalikų Bažnyčios priešų buvo įvairių ir Bažnyčia juos žinojo. Kova dažniausiai pasireikšdavo idėjiniu pagrindu. Ateistai užsispyrusiai stengdavosi “įrodyti”, kad Dievo nėra ir Bažnyčios egzistavimas neturįs prasmės. Paskutiniu laiku jaučiama, kad puolimai yra labai sušvelnė- ję, jau nebevengiama pasisakyti, kad kova prieš religiją yra beprasmis dalykas. Na, ką gi, pagaliau, bedieviui kenkia, jei kitas tiki? Ir kokia, gi čia, pagaliau, nauda, jei imsi ir “įtikinsi” ji savo idėjos naudai? Kodėl gi reikia varžyti ir trukdyti kitų religinius įsitikinimus, jei taip daug kalbama ir rašoma apie ideologinių įsitikinimų laisvę? Dabar pasaulio socialistų spaudoje beveik nieko neberasime rašant prieš tikybą. Jų . taktika virto kova prieš “blogąjį klerą”.Nesigilinant į bedievių kovos metodus prieš religiją, tenka prisiminti, kaip Bažnyčia gavo smūgį nuo žmogaus, kuris visą laiką save vadino kataliku ir dar gi pretendavo, kad Katalikų Baž nyčia jo žmoną paskelbtų šventąja. Pradėdamas kalbėti apie Perono siautėjimą Argentinoje, norėčiau pabrėžti, kad aš esu gyvenęs Argentinoj virš 20 metų ir pirmosios revoliucijos metu dar tebegyvenau Buenos Aires.Juan Domingo Peronas visą laiką sakėsi esąs katalikas. Kai sirgo jo žmona Evita, visose bažnyčiose buvo laikomos Mišios už jos sveikatą. Jai mirus, taip pat dar tebebuvo laikomos Mišios. Peronas yra meldęsis prie altoriaus žmonių akivaizdoje, kuris jam buvo specialiai paruoštas, o dabar apie Peroną galime pasakyti, kad joks ateistas ir su labai nešvariais savo burnojimais prieš Katalikų Bažnyčią negalėjo Bažnyčiai tiek pakenkti, kiek pakenkė jis.Pirmąjį viešą puolimą pastebėjau Buenos Aires dienraštyje La Prensa, kurį Peronas buvo atėmęs be jokio atlyginimo iš Alberto Gainza Paz. Vedamajame buvo parašyta, kad, girdi, esą trys Argentinos vyskupai, kurie visą savo amžių patogiai gyvenę, niekuomet nebuvę darbininkų draugais, dabar lendą į darbininkų sindikatus, norėdami pasigrobti darbininkų vadovavimą, nors Argentinos darbininkai savo vadais pripažįstą tik “pirmąjį darbininką”, respublikos prezidentą ir jo mirusią žmoną Evitą. Tai buvo pereitų metų spalio mėnesio vieną šeštadienį. Dienos nebeatsimenu. Vedamąjį išsikirpau ir, rytojaus dieną, važiuodamas į lietuvių bažnyčią, pasiėmiau su savim. Pamaldoms pasibaigus buvome pripratę susirinkti į bažnyčios biblioteką ir pasikalbėti visais einamaisiais reikalais. Vienam kunigui, kurio 
pavardės neminėsiu, parodžiau 
tą iškarpą. Prašė, kad palikčiau jiems. Atidaviau. Greitai po to 
peronistų spaudoje prasidėjo 
smarkūs ir nuolatiniai puolimai 
prieš dvasiškius. 1955 metų pra
džioje jau prieita iki to, kad dva
siškius per spaudą stačiai pra
dėjo kolioti. Katalikų dienraštis 
El Pueblo (Liaudis) buvo užda
rytas. Ne tik dvasiškius peronis
tų spauda koliojo, bet valdžia 
pradėjo drausti ir bažnytines 
apeigas. Kiekvienais metais vi
soje Argentinoje italų kolonijos 
iškilmingai švęsdavo šv. Roko 
šventę, mat šv. Rokas yra italų

Šeštadienis, sausio 7 d.9.30 šv. Mišios šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje.
10.00 Darbo posėdžiai:Moksleivių — Prisikėlimo parapijos patalpose. Prelegentas — Tėvas dr. V. Gidžiūnas.Studentų — Šv. Jono Kr. parapijos patalpose. Prelegentas — prof. kun. S. Yla.Vyresniųjų — Prisikėlimo parapijos patalpose. Prelegentas — prof. S. Sužiedėlis.‘ 12.00 iki 15.00 Pietų pertrauka.15.00 Posėdžių tęsinys: (patalpos tos pačios kaip ir prieš piet).a. Kuopų pranešimai.b. Ateinančių metų veiklos programa.c. Suvažiavimo rezoliucijos.d. CV rinkimas.17.00 Religinė konferencija ir bendra konferencijos dalyvių ir ateitininkų išpažintis. Konferencijos vedėjas — prof, kun. S. Yla.
Sekmadienis, sausio 8 d;Prisikėlimo parapijos patalpose:9.30 Šv. Mišios ir-bendra Šv. Komunija.10.45 Agapė.15.30 Iškilmingas posėdis:b. Garbės prezidiumas.a. Atidarymas.c. Vėliavų įvedimas.d. Kandidatų įžodis.e. Federacijos vado prof. S. Sužiedėlio paskaita.f. Rezoliucijos, sveikinimai ir uždarymas.18.30 Atsisveikinimo arbatėlė konfer. dalyviams ir svečiams. Meninėje programoje Toronto ir Hamitlono moksleivių at-kų kuopų scenos vaizdeliai. Laikraštėlis.

IR BAŽNYČIŲ DEGINIMAI
Vladas Veselauskas. Nežiū-savo kraują už tikėjimą rint visų grubių puolimų, Bažnyčia tikisi kovą-laimėti. Bažnyčia ginsis ne šaudomais, bet moraliais ginklais.'Valdžia paskelbė, kad šis leidinys yra “desacato” (nerodymas pagarbos — įžeidimas) prezidentui, nes jeigu Peronas sako, kad esi užmušęs motiną, privalai sakyti, kad esi užmušęs, priešingu atveju bus desacato, o už decasato gali būti suimtas ir labai nukentėti. Kiekvienas kunigas, kuris mėgino platinti šiuos atsišaukimus, buvo suimamas. Vienu atveju Peronas kalboje per radiją džiaugėsi, kad Kordobos mieste suėmė kunigą TT O a.I ir mėnesio bėgyje niekas jo neaplankęs.— Žiūrėkite, koks kunigų populiarumas, —.šaukė Peronas. O aplankyti reiškė ir pačiam būti suimtam. Dabar norėtųsi paklausti, kiek žmonių aplankė Peroną, kada jis buvo '_______

tautos globėjas. Paskutinės šv. Roko šventės italai jau nebe- šventė — Perono valdžia nedavė leidimo. Kiekvienas suprato, kad čia yra ne dvasiškių persekiojimas, bet ir tikėjimo laisvės varžymas. Laikui bėgant įvykių daugėjo ir Perono įsiundytos gaujos vis dažniau pasireikšdavo. Norint dvasiškius diskredituoti, pradėjo skelbti visiškai absurdiškus dalykus, kad, girdi, netoli Buenos Aires Canuelas miestelyje bažnyčios rūsyje rasta daugybė kulkosvaidžių ir granatų. Kunigai, esą, kėsinosi nužudyti Peroną. Štai ir vėl Buenos Aires bažnyčioje Nuestra ■ Senora de la Medalla Milagrosa (Stebuklingo Medalikėlio Švenčiausioji) susekta.^ spaustuvė ir visa požeminė spauda bei veikla. Trys šios bažnyčios kunigai suimti, o bažnyčios turtas konfiskuotas. Peronistų spauda skelbė ką norėjo. Katalikų Akcija (Accion Catolica) išleido atsi- ’ I- 1 • IIIPeronas yra išrinktas katalikų atėjo išleisti tik septyni asme balsais ir kad Katalikų Bažnyčia įvairiais istorijos laikotar- korespondentai, piais yra daug nukentėjusi nuo i mieste argentiniečių kolonija visokių persekiotojų. Katalikai i yra labai didelė.ir dabar yra pasiruošę pralieti' (Bus daugiau)
Atominė radiacija pramonėje

Rio de Janeiro. Gruodis...Kur tie užpustyti sniegu keliai su lengvai šliaužiančiom rogėm, kur tos kvapios eglės, viena už kitą puošnesnės, kur ta žvaigždė vakarinė, tėviškės padangėje Kūčių vakarą žibanti?...Praeity?...Tropikų karštis, svetima žemė, neįprasta aplinkuma, keisti papročiai...Ar tai Kalėdos?Virš Rio de Janeiro pakilęs tirštas rūkas. Duslu. Kai retkarčiais papučia lengvas vėjas nuo Atlanto, karališkųjų palmių viršūnėse sušnera plačios vėduoklės ...Po kokoso palme miega išsitiesęs negras. Ant kokoso palmės noksta milžiniški riešutai ir plačios vėduoklės duoda menką pavėsį... Įkyriai zvirbia cikados pranašaudamos didesnį karštį,... O prakaitas pilas...Ar tai Kalėdos?Rodos taip, nes Rio de Janeiro gatvėse prieškalėdinė nuotaika. Puošnios vitrinos išdabintos Kalėdų eglutėm. Popierinėm... Aplink girdisi kalėdinė muzika. Žmonės kur tai skuba apsikrovė pirkiniais ir pakietais. Kiekvienas pagal' savo išgales perka dovanas draugams, artimiesiems... Ant kalėdinio stalo stovės riešutai ir keptas kalakutas. Ar bent višta. Bet pas vargšą stovės tik ryžiai su pupelėm. Tai tautinis bliūdas.Prieškalėdinis turgus tingas kaleidoskopas, spalvos džiugina aki... sultingi ananasai, čia vadinami abakaši, kvapiosios mango, gaivinantys tanžerinai, figos, bananai, vynuogės...Ant Kalėdų stalo netrūks vaisių ...Vėlyvas Kalėdų rytas. Pilnas pajūrys besimaudančių žmonių, krykštaujančių vaikų, negailestingai kepina.. ra gaivina.

juodom brazilu— *tur-SodriosPuikūs

Saulė bet jū-

Ant gelsvo smėlio išsitiesę 
žmonės kepinasi saulėj...

Ar tai Kalėdos?
Rodos taip. Štai nusileido heli

kopteris ir iš jo išlipo Kalėdų 
senis. Ką jis čia, pliaže, darys tas 
Kalėdų senis? Negi, jis nuims’* 
savo raudoną paltą, ilgus odinius 
batus, nuplėš kreivai prilipytą 
vatinę barzdą ir bris į jūrą?Ne. Jis svaido į džiūgaujančią vaikų minią saldainius ir šokoladą. Paskui, kaip modemiškam Kalėdų seniui tinka, jis įlips į puošnų automobilį ir lėtai važiuodamas plačia pajūrio aveni- da sveikins vaikučius. Feliz Natai! Laimingų Kalėdų!Vėliau jis važiuos į oficialų z priėmimą pas patį respublikos prezidentą...O lietuviai? Čia Rio de Janeiro menkutė kolonija, tarp svetimųjų kaip lašas jūroje... Gal { bus suorganizuota lietuvių vaikams Kalėdų eglutė... Gal susieis kelios šeimos prie bendro Kūčių stalo... Dauguma, betgi, švęs Kristaus Užgimimą savo šeimų aplinkoj. Pasidalins plot- kelėm, sukalbės maldą ... Kai- kurie. AEterio bangom išsilies “Tyli naktis ...” Trumputė Kalėdų iliuzija, nes tuoj už lango pasipils spalvotos raketos, sproginės šaltosios ugnys, minios žmonių, tarp jų dauguma mažų vaikų krykštaus iki vidurnakčio___Čia Brazilijoje Kalėdos švenčiamos triukšmingai. Nei tylaus džiaugsmo, nei susikaupimo ..O ties Betlėjumi vėl patekėjo Šviesi Žvaigždė. Ji šviečia visiems vienodai. Ir puošnioms pilaitėms ir vargdienio lūšnai ir iš gimtojo namo išplėštam tremtiniui.'.. • ;Ar po Brazilijos dangumi ar- kur Australijoje, ar šaltam Sibi-' re, milijonai šlovins Tą, Kurs gimė, kad atneštų žmonijai amžiną taiką. Amžiną taiką ir lais-

.. ■ A:- ’ ■ -

SKOLINTIS?visų nu- parduo-KUR-JAV daviniais 63,8/c perkamų auto mašinų damos išsimokė j imui. Maždaugtas pat nuošimtis galioja ir Kanadai. Į tą skaičių įeina ir nemažai lietuvių. Perkant mašinas daugumas užtraukia paskolas’ ant kariško per Padavėją iš Įvairių finansa- Paragvajaus laivo Buenos Aires v,im0 o-S=>ni«cii.U ir «?na^s & _ ateina į savąjį lietuvišką kredi-šaukimą, kuriame paskelbė, kad do i Nikaragua. jo į aerodroma ito banką, kurie jau veikia Mont- Tatai didelė klaida ir štai dėl ko.Vienas mano pažįstamas pirkdamas naują mašiną per pardavėją užtraukė $2.500 paskolos. Jam čia pat vietoje pridėjo $200 draudimo mokesčio ir tuo būdu visa paskola pašoko iki $2.700. Už ją jis pasirašė mokėti $139 kas mėnesį per 24 mėnesius. Tuo būdu jis turės sumokėti viso $3.436, taigi už tuos $2.700 net 8736 palūkanų. .Jeigu tas pats pirkėjas būtų atėjęs į lietuvišką kooperatinį banką, tai už tą $2.700 paskolą
(CSc). Keturi jauni mokslininkai, dirbę Kanados atomo tyrinėjimų centre Chalk River, Ont., ieškodami kelių atominio isotopo pritaikymui pramonei, sudarė vieną iš pasaulinio masto privačių firmų.Jų pirmoji būstinė buvo garažas Oakville miestelyje. Oak- villę jie vis dar laiko savo veikimo centru, bet jų kovos dienos dėl pripažinimo jau pasibaigė. Ši firma — Isotope Products Ltd. — jau pagarsėjo ir jos brut- to metinės pajamos viršija 700
Tremtinių ligonių 

miestelisBelgijos domininkonas Tėvas Pire labai daug pasidarbavo tremtiniams. Jis įsteigė 3 spec, prieglaudas, kur bus priimta kelios dešimtys senesnio amžiaus tremtinių. Be to, jo dėka buvo surasta visa eilė šeimų, kurios globoja po vieną ar daugiau tremtinių Vokietijos stovyklose Tėvas Pire pats nekartą lankėsi stovyklose ir patyręs, kad ligoniais bei seneliais mažai kas tesidomi, juoba kad jie emigracijai netinka, ėmėsi iniciatyvos organizuoti pagalbą. Eilėje Belgijos miestų laikė paskaitas, sakė pamokslus, kviesdamas aukoti lėšų jo sumanytam darbui. Paskutinėj spaudos konferencijoj Briuselyje T. Pire pareiškė, kad netrukus bus pradėtas statyti netoli Aacheno atskiras miestelis, skirtas ypač tremtiniams džiovininkams, išėjusiems ir sanatorijų. Anot jo, “tai bus europinis miestelis tiek savo gyventojais, tiek aukomis, kurios, tikiuosi, plauks iš visos Europos ir padės jį pastatyti”.— Otava. — Parlamento sesija prasidės sausio 10 d.
— Berlynas. — Iš Sovietų Ru

sijos grįžo paleistas Varmijos 
vyskupijos gen. vikaras prel. 
Marquard. Jam jau 76 metai. Jis 
buvo suimtas Berlyne.

poste? Kai iš Paragvajaus skri-
nys, jų tarpe du Associated Press nors Asuncion

tūkstančiu doleriu.Jie buvo prašyti surasti būdus išspręsti tokius įvairius uždavinius. kaip išmatuoti cigarečių popierio storumą, patikrinti esančių 6 pėdas po žeme vamzdžių stovį, patikrinti plieno sustiprinimus per 14 colių betoną, išmatuoti leduose esantį oro kiekį ir nufotografuoti ryžio grūdo vidų. JAV vyriausybė pakvietė IPL ekspertus patikrinti pirmo atomine jėga varomo povandeninio laivo, Nautilus, sulituotus sujungimus. Šis ir augščiau išvardinti uždaviniai buvo įvykdyti parenkant medžiagų radioaktyvius isotopus, kurių spindulių tam tikras kiekis prasiveržia per tyrinėjamas medžiagas, bet kurie nepalieka radioaktyvių liekanų. Matuojant storumą yra matuojamas kiekis spindulių, perėjusių per matuojamo daikto medžiagą; kitais atvejais radio- aktyvinės bangos prasiveržia per medžiagą ir pagamina filmą

jam būtų tekę grąžinti po $112.- 50 per 24 mėn. pačios paskolos išmokėjimui ir plius 1 % į mėnesį palūkanų nuo dar neišmokė-- tos sumos. Tuo-būdti pirmąjį mė»- - nesį būtų reikėję mokėti $27, antrą $25.87 ir tt., vis mažyn, kol 24-tame mėnesyje bebūtų tekę mokėti tik $1.12 palūkanų'. Šitaip mokėdamas koop. banke jis būtų sumokėjęs viso tik $338,36 palūkanų. Lyginant tą sumą su finansavimo organizacijos palūkanomis $736 sumoje, jo kišenėje būtų likę $398.Visai panašus vaizdas yra ir perkant įvairias kitas prekes skolon. Finansavimo organizacijos skolina nesunkiai, bet užtai atsiima augštais nuošimčiais. Visada daug geriau pasiskolinti iš banko ir pirkti iž grynus pinigus, nes tada ne tik palūkanos būna mažesnės, bet dar net gaunama didesnė nuolaida. .
A. Norkeliūnas.

Naujas gydytojas lietuvisDžiuginanti ir didi naujiena visiems Detroito lietuviams. Gruodžio 13 d. Michigano valstybė Otonui Vaitui išdavė medicinos daktaro diplomą, su teise verstis medicinos praktika.Daktaras Otonas Vaitas gimė 1924 m. vasario 26 d. Skuode. Ten baigė 6 kl., gimnaziją baigė Šiauliuose. Po to 2% metų mokėsi Šiaulių Prekybos Institute, kol vokiečių okupacinė valdžia jį uždarė. Dirbo kurį laiką statybos firmoj, kaip buhalteris ir vok. kalbos vertėjas. 1944 m. pabėgo į Vokietiją ir dirbo fabrikuose. 1946 m. sausio 15 d. pra-per meuziagą ir pagamina iiima i Kuose. lirto m. sausio iu u. pi a- panašiu būdu, kaip per rentgeną. I dėjo studijuoti mediciną Gottin-

MEDŽIAGOS — VAISTAI — MAISTAS 
Į VISUS RYTŲ EUROPOS KRAŠTUSMuitas ir visi primokėjimai atliekami čia. Garantuotas pristatymas.
JANIQUE TRADING CO.

CENTRINE ĮSTAIGA: *
835 Queen Street W., TORONTO, Telefonos EM. 4-4025. 

SKTRIAI: WINNIPEG, Mon., 677 Moin St. Telefonos 927695.
HAMILTON, ONT., 652A Borton St. Telefonos LI. 5-0264. 
ST. CATHARINES, Ont., 198 King St., Tel. MU. 2-6796. 
EDMONTON, Alto., 10649 — 97th St. Tel. No. 23839. 
BUFFALO, N.Y..USA, 1162 Broodwoy, Tel. Fl. 1272, 
WINDSOR, Ont. 439 Mercer St., Tel. CL 6-3866. 
CLEVELAND, Ohio, 1029 Foirfield Ave., Tel. CH. 1-5547 
ir kitose

rgeno universitete. Užbaigęs 8 semestrus, 1949 m. vasarą išvyko į JAV. Čia dirbo ligoninėse ir fabrikuose. 1950-51 m. Bostone, kun. Virmausko pastangom gavo stipendiją, studijavo anglų kalbą ir kaikuriuos klinikinius dalykus, kaip specialus studentas, tikėdamasis lengviau papulti į kokią nors Amerikos medicinos mokyklą... Nepavyko. Laikant paskutinį įstojamąjį egzaminą, vieno profesoriaus buvo paklaustas, kodėl nori būti daktaru, o ne angliakasiu. 1951 m." rudenį vėl išvyko į Vokietiją. ir tęsė studijas iki 1954 m. va- ' sario 26 d. (savo gimimo dieną) - už temą “Cardiolipin” gavo medicinos daktaro laipsnį. Grįžęs į-- JAV apsigyveno Detroite Pro- . vidence ligoninėje atliko prakti- • ką kaip internas. Dabar kaip di- - plomuotas daktaras, rezidentas dirba Herman Kiefer ligoninėje ir mano ilgiau pasilikti ir specializuotis vidaus ligų srity.
Būdamas moksleiviu dirbo - 

įvairiose pareigose moksleivių, 
ateitininkų ir mokslo ir meno • 
organizacijose ir choruose.

Bolševikams užplūdus tėvynę • 
į Vakarus pabėgo su visa šeima, . 
tėvais ir broliu Vilimantu, ku
rie gyvena Bostone. Brolis Vi- • 
limantas baigia inžinerijos moks 
lūs ir laivyno karinius kursus.

Mokslus baigęs dėka savo 
draugų, kun. Virmausko ir atei
tininkų šalpos fondo, kurie visą 
laiką jį rėmę.

Linkime ir toliau geros sėk
mės! I. Ražauskas.

— Otava. — Po karo vokiško 
kapitalo Kanadoje investuota 
$21.700.000.

2446 - 8 DANFORTH AVE. TEL.: OX 9-4444, OX 9-0977
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"Vilniaus katedra nustojusi 
veikti kaip kulto pastatas, faktiš
kai liko be globos. Miesto vyk
domasis komitetas nesugebėjo 

.organizuoti reikiamos paminklo 
apsaugos. Tik perdavus pastatą 
Kultūros ministerijai, buvo pra
dėti restauraciniai darbai”. Taip 
rašo “Vilniaus albumo“ recen
zentai architektai — A. Mikė
nas ir J. Judelevičius, “Perga
lės” Nr. 10, 1955.

Ten pat prisimenama, kad 
“iki šiol dar nesutvarkytas ka
tedros laikrodis”.

Šv. Kazimiero bažnyčioje “ar
chitektūros reikalų valdybai pri
tariant ... buvo numatyta įreng
ti planetariumą. Tik ryžtingai 
protestuojant visuomeninėms 
organizacijoms, įrodžiusioms su
daryto propekto netikslingumą 
ir absurdiškumą, planetariumo 
idėjos buvo atsisakvta”, rašo 
“Pergalė” X, 10 psl.

Vilniuje nugriauta karo metu 
nukentėjusi didžioji sinagoga, 
nugriauta būdinga senamiesčiui

■ arka .Stiklių gatvėje. Šv. Mykolo 
bažnyčioje nugriauta “keletas 

"’vertingų altorių”, nors pastatas 
pripažintas visasąjunginės reikš- 

"mės paminklu.
~ Mirus Lietuvos komunistų vei
kėjui K. Andrijaičiui nekrologą 

‘ lapkričio 26 d. “Tiesoje” paskel
bė žymiausieji Lietuvos komu- 

Tnistų vadai. Skelbiama, kad An- 
’drijaitis 1923 - 1940 m. “dirbo 
vadovaujantį partinį ir ūkinį 
darbą Ukrainoj”, o vėliau Lietu
voje ėjo cukraus tresto valdyto

jo, liaudies komisaro, maisto 
pramonės ministerio” ir galiau
siai Vilniaus “Pergalės” kondite
rijos fabriko direktoriaus parei
gas. Buvo apdovanotas įvairiais 
komunistiniais ordinais, tarp jų 
Lenino, ir nuolat išrenkamas j 
Lietuves kp vadovybę.
’ Pjesių konkursą buvo paskel
busi kultūros ministerija su ra
šytojų sąjunga. I premija — 25.- 
000 rublių — paskirta A. Griciui 
už dramą “Karšta vasara”. Trys 
III premijos po 10.000 rublių pa
skirtos: Ant. Bieliauskui už pje
sę “Egzaminas”, J. Grušui už ko
mediją “Dūmai” ir A. Liolytei 
už pjesę - pasaką “Kupriukas 
muzikantas”, šešios paskatina- 
riiosios premijos po 3.000 rublių

paskirtos: J. Chlivickiui už pje
sę “Žmogus nori gyventi”; M. 
Juraitei - Rolnikaitei už pjesę 
“Draugo ranka”; J. Mackoniui 
už pjesę “Įkvėpimas“; R. Nare- 
čioniui už komediją “Nuostabus 
bičiulis”; B. Sivickiui už pjesę 
“Nereikalingi žmonės” ir L. 
Stemkovskai už pjesę “Gimimo 
diena”.

Liet. Valstybinis Dramos Te
atras ministrų tarybos aktu pa
vadintas ’’Akademiniu”. Esą,, už 
nuopelnus vystant Lietuvos te
atro meną.

Žemės Ūkio Akademijos parti
nės organizacijos sekretorius 
Laukevičius. •

Ž.Ū. Akademija leidžia laik
raštį “Žemės ūkio, specialistas”.

Kauno Trakų gatvė dabąr pa
vadinta Petro Cvirkos gatve. 
Putvinskio gatvė pavadinta Sa
lomėjos Neries vardu.

Petrui Olekai, valstybinės 
konservatorijos dėstytojui su
teiktas “nusipelniusio meno vei
kėjo garbės vardas”.

Panevėžio dramos teatro di
rektorius yra J. Didžiarickis. 
Teatras lapkričio 19 d. apdova
notas Augšč. tarybos prezidiu
mo garbės raštu.

Vilniaus universiteto bibliote
kos direktorius yra L. Vladimi
rovas.
• Sunkiąją pramonę sayo refe

rate apie paskaitinę propagandą 
Lietuvos kp CK plenume V. 
Niunka vadina “tarybinės vals
tybės galybės, tolesnio sociali
nės ekonomikos išvystymo ir ta
rybinės liaudies gerovės kilime 
pagrindų pagrindu”. Paskaitose 
reikią “žymiai plačiau aiškinti 
vadovaujant} sunkiosios indust
rijos vaidmenį vystant tarybinę 
ekonomiką, tampriau sieti šį 
klausimą su komunistinės staty
bos praktika”.

Vadinasi, prieš porą metų kel
tas reikalas pirmon vieton dau
giau pagaminti plataus vartoji
mo prekių, bei šūkiai apie sovie
tinio žmogaus gerbūvio kėlimą 
jau yra mirę... Sovietinė galy
bė ir sovietinė ekonomika rei
kalauja sunkiosios pramonės. 
Sovietinis žmogus, žinoma,... 
negali nieko reikalauti.

Vietoj sveikinimų Šalpos Fon
dui aukojo A. Vainauskas $5, A. 
Petkevičius $1 ir vienas asmuo, 
kuris prašė pavardės neskelbti, 
$1. Nuoširdus ačiū.

KLB ŠF Hamiltono k-tas.
Hamiltono evangelikams Re

deemer Lutheran bažnyčioje, 
Main St. E. ir Wexford gatvių 
kampas, Hamiltone, sekmadienį, 
sausio 8 d. 3 vai. pp., pamaldos.

Kun. L. Kostizenas.
Žinios iš Sibiro. Vienas Hamil

tono lietuvis prieš Kalėdas ga
vo laišką iš brolio ištremto bol
ševikų į Krasnojarkso miestą 
1949 m. Jo tėvai išvežti į Sibirą 
irgi tais pačiais metais ir gyve
na laisvame ištrėmime apie 1.000 
km nuo Mongolijos sienos.

Būdingesnės laiško vietos ma
nau, bus įdomios ir “TŽ” skai
tytojams:
* “Ieškojome Tavęs nuo š.m. ge
gužės 7 d. per Kanados pasiun
tinybę Maskvoje (Pasiuntinybė 
surado Hamiltone gyvenantį bro
lį ir,adresą pasiuntė prašytojui. 
Sk. St.). ...Gyvename vidurio 
Sibiro kalnų virtinės apylinkė
je ... Krasnojarske yra du lie
tuviai kunigai. Vienas buvęs 
Kauno universiteto profesorius, 
atvažiuoja pas mus laikyti pa
maldų. Profesorius yra paskirtas 
... vyskupo ... Krasnojarsko ka
talikų parapijos klebonu”.

Laiškas rašytas 1955 m. gruo
džio 1 d. ir Hamiltone gautas tų 
pat metų gruodžio 20 d.

AV parapijos klebonas kun. 
dr. J. Tadarauskas grįžo iš Ro
mos prieš pat šventes ir Kalėdų 
nak-tį laikė Bernelių mišias. Po 
pamokslo klebonas perdavė pa
rapijiečiams popiežiaus palaimi
nimą ir vysk. Podolskio bei 
mons. Tulabos kalėdinius svei
kinimus.

Lietuviškų gimnazijų rėmėjai 
Gruodžio 1 d. į Vasario 16 gimn. 
rėmėjus įstojo Vytautas Vasi
liauskas, pasižadėjęs kas mėne
sį aukoti po $1.

Būrelis Nr. 1-5, vadovaujamas 
St. Pilypavičiaus, yra pilnai už
baigtas. Atsiradus dar keliems 
naujiems geros širdies hamilto- 
niečiams, pradedamas steigti 
naujas Vasario 16 gimn. remti 
būrelis. Jam vadovauti mielai 
sutiko dipl. teis. Zigmas Orvidas.

Bevartydamas rėmėjų sąrašus,

KANADIEČIAI SUSTABDO

SLOGOS kankinimą
NAUDODAMI KETURIAIS BŪDAIS*'

SLOGOS KAPSULES
Neleiskite slogai išeiti iš kontrolės! Tik 
.pastebėję pirmus čiaudėjimo ar drebulio 
ženklus, sustabdykite ją su Buckley's 
Slogos Kapsulėmis. Šios stebuklingos 
kapsulės padarytos kaip pagal daktaro 
receptą —- jose yra ne vienos, bet ketu
rių rūšių slogo naikinančių vaistų, kurie 
suteiks jums pagalbą keturiais būdais ir 
skubiai.
,1. Sustabdo čiaudėjimą/ šnirpštimą, 

šaltj ir temperatūros kilimą.
2. Panaikina kankinančius skaus

mus visame kūne.
’s 3. Panaikina dėl slogos kilusius gal

vos skausmus.
4. Sutvirtina jus dvasiškai ir fiziš

kai.
12 dozių — 35c. 30 dozių — 70c.
~ Parduodama visose vaistinėse.

VELTUI Buckley's White Rub.
Efektyviausios vaistas Kanadoje pašalin
ti-krūtinės slogą, artritį bei reumatinius 
skausmus. Norėdami gauti nemažo dy
džio indelį išbandymui, pasiųskite 15c 
pašto ir persiuntimo išlaidoms:

W. K. BUCKLEY LTD.
559 College St./ Toronto, Ont.

Garantuoti siunti
niai i Sovietu Rusija 
ir užimtus kraštus

■   1   ■■■■ ■■■—I ——

’Mes siunčiame tiesiai iš mūsų sandė
lių Kanadoje arba Anglijoje. Nauji ir 
•vartoti dalykai: medicinos dalykai, 
Tx>tai, maistas, saldainiai ir kt. da
lykai.

• Atvykite asmeniškai j mūsų son- 
*dėlį ar prašykite mūsų kainoraščio 
*paštu.

. Būsite patenkinti mūsų tarnyba 
-100%.

YANA FABRICS
OUtIN ST. W„ TOKOWro

VHrfiiitTcfc rirma< sfiiitctcinTi

SUDBURY Ont.
Pavykęs vakaras. Liet, bažny

tinis komitetas Christ the King 
parapijos salėse per Kalėdas su
ruošė dvigubą suaugusiems ir 
jaunimui vakarą. Nors ta die
na parengimams ir nėra labai 
tinkama, tačiau prisirinko ne
maža tautiečių, kurie jaukioj šei- 
myniškfoj nuotaikoj praleido va
karą. Buvo svečių ir iš tolimes
nių apylinkių. Filomena Nevar- 
dauskaitė atvyko net iš Pittsto- 
no, Pa., JAV. Salė buvo tikrai 
gražiai ir skoningai išpuošta. 
Meninę dalį išpildė mūsų gražu
sis jaunimas. P. Marozaitė ir J. 
Českauskaitė gražiai pašoko 
meksikiečių šokį, o R. Jakubo- 
nytė ir V. Jasiūnaitė išpildė porą 
vykusių baleto numerių. R. Ja- 
kubonytei vienas iš publikos 
tuoj pat įteikė dovanėlę. D. Ja
siūnaitė puikiai paskambino 
pianinu. Algis Kusinskis, prieš
kalėdiniuose parengimuose gro
jęs per vietinę televiziją ir lai
mėjęs premiją, tikrai gražiai pa
grojo akordeonu keletą lietuviš
kų dalykėlių. Visiems scenoje 
dalyvavusiems klebonas įteikė 
dovanų. Be to, klebonas gausiai 
apdovanojo visus lietuviukus 
kalėdiniais saldainiais.

Šokiams grojo akordeonu A. 
Kusinskis ir St. Krivicko lietu
viškų plokštelių muzika.

Loterijoje laimė nusišypsojo 
St. Krivickui, kuris ištraukė uk
rainiečio J. Bazaro padovanotą 
graži} žadinamąjį laikrodį, ir J. 
Jonaičiui, kuriam teko J. T. Pa
quette krautuvės padovanotas 
vertingas fantas. B & P italų 
krautuvė padovanojo parengi
mui $10. Be bažnytinio komiteto 
prie parengimo nuoširdžiai pri
sidėjo M. Kriaučeliūnienė, M. 
Lapienienė, S. Rakštienė, R. Ka
činskas, K. Jakubonis. Jaunimo 
žaidimams vadovavo B. Jaku- 
bonienė ir J. Adomaitis. Vaka
ras davė $114,05 gryno pelno.

— A. Strakauskas Kalėdų pro
ga padovanojo ministrantams 
kamžas.

Knygų platinimas. Per pasku
tinį metų ketvirtį lietuviškų kny

gų bažnyčios kioske išplatinta 
už $473,50. Vienas tautietis, ku
ris nori būti nežinomas, per pas
kutinius tris 1955 m. mėnesius 
nupirko lietuviškų knygų už 
$103, J. M. KriauČeliūnai už 
$45, A. M. Lapieniai už $33.95, 
kiti po mažiau, o yra ir tokių, 
kurie per ištisus metus nėra nu
pirkę nė vienos lietuviškos kny
gos. Kalėdų švenčių proga mūsų 
mažoj kolonijoj išplatinta 14 egz. 
V. Augustino Lietuvos albumų. 
Daugiausiai juos padovanojo 
kaip kalėdinę dovaną svetimtau
čiams.

— Tuoj po kariuomenės šven
tės iš bendruomenės valdybos 
pasitraukė J. Jakubonis. Tai jau 
antras iš eilės per vieną mėnesį.

Sudburiškis.

pastebėjau, kad “TŽ” 50 nr. pa
minėti ne visi tautiečiai aukoją 
kas mėnesį po $1 abiems gimna
zijoms. Praleista ateitininkų kuo
pos pirm. Jeronimo Pleinio pa
vardė. Jis irgi yra vienas to bū
relio asmenų, kurie savo auka 
palaiko abi šias mūsų tautinės 
kultūros institucijas, skirdamas 
kiekvienai po $1 per mėnesį. J. 
Pleinį už šia nemalonią klaidą 
labai atsiprašau.

Nelaimės. Gruodžio mėnesį ■ 
Stelco fabrike labai sunkiai su
laužė koją per blauzdą Julius 
Budnikas, 69 Victoria- Ave. N. 
Gydomas Toronte, kur jam gali 
tekti išbūti iki pusės metų.

J. Budnikui darbo metu ant 
kojes užgriuvo apie 15. tonų plie
no gabalas.

Joną Mikšį Kūčių dieną kliudė 
lengva mašina ir sulaužė kairės 
rankos plaštake kaulą pagal ma
žąjį pirštą. Nelaimė įvyko jam 
einant skersai King g'vę, va
žiuojanti iš Dundurn S. mašina 
suko į kairę, į King g-vę', ir savo 
priekiniu buferiu sviedė J. Mik
šį į šalį. Laimei, nukentėjęs spė
jo atsiremti rankomis mašinos 
priekio, tokiu būdu daliniai ap
saugodamas kojas. J. Mikšys ėjo 
per gatvę laikydamasis žalių 
šviesų.

Atitaisymas. “TŽ” nr. 50 iš 
pr. metų gruodžio 15 d. korespon
dencijoje apie dr. P. Karvelio 
pranešimą pastebėta ši stambo
ka klaida. Atspausdinta: “... pa
skutiniu laiku sovietų valdžia 
pavedė buvusiam jų ambasado
riui JAV Paniuškinui suorgani
zuoti naują instrukciją, kurios 
pagrindinis tikslas skelbti lais
vajame pasaulyje esančių oku
puotu tautų emigrantams vieny
bę...”

Turi būti: “.. .suorganizuoti 
naują instituciją, kurios pagrin
dinis tikslas ardyti... emigran
tų vienybę”.

Iš TF vietinio sk. v-bos gruo
džio 1(^ d. pasitraukė Aselskis 
Bronius, buvęs joje nuo 1952 m. 
birželio 23 d.

B. Aselskis, kilimo žemaitis, 
būdamas v-boje savo darbu pri
sidėjo prie įvairių parengimų 
ruošimo, pasižymėjo nuosekliu, 
pozityviu būdu.

Bendro darbo Lietuvos laisvi
nimo pastangose prisiminimui 
v-ba gruodžio 20 d. nutarė įteikti 
jam Augustino«ąlbumą ’’Lietu
va” su atatinkamu įrašu.

Rėmėjai iš Toronto. Vasario 16 
gimn. remti 16 būrelio vadovas 
Št. Pilypavičius Kalėdų šventė
se viešėjo Toronte. Svečiuose 
susitiko savo pažįstamą inž. Ka
zį Čenčių, kuris pasisiūlė įstoti 
gimn. rėmėju į jo būrelį. Turė
damas savo būrelį pilnos sudė
ties, jam įstoti pasiūlė į Salezie
čių rėmėjus, kurių vienas būre
lis, vadov. Z. Orvido, dar tik 
įpusėjęs. Inžinierius mielai suti- j 
ko ir pasižadėjo nuo sausio 1 d. i 
aukoti po $1 mėnesiui. '

Šiuo metu padėtis kiek pasi
keitė. Vasario 16 gimn. remti kū
rimas dar vienas naujas būrelis, 
vad. Z. Orvido. Buvę St. Pilypa
vičiaus būrelyje Z. Orvido su
rasti 5 nariai: K. Bartkuvienė, 
V. Valevičienė, J. Juozaitis, L. 
Pliūra ir M. Jonikas nuo pr. m.

gruodžio 1 d. pervedami į nau
jąjį Z. Orvido būrelį. Tokiu bū
du inž. K. čenčius, 339 Ossing- 
ton Avė., Toronto, Ont., prašo
mas pasilikti St. Pilypavičiaus 
būrelyje ir būti Vasario 16 gim
nazijos rėmėju. -

Inž. K. Čenčius pastebėjo, kad 
gimnazijų rėmimas Toronte yra 
labai padrikas. Tautietis ir norė
damas nežino kur kreiptis. Visai 
kas kita esą Hamiltone. Čia lie
tuviai nuolatos informuojami 

Išiuo klausimu spaudoje, nuro
dant ne tik adresus, bet ir tele
fono numerius, kur šiuo reika
lu kreiptis.

Toronto ir kitų apylinkių lie
tuviai maloniai prašomi įsijung
ti į gimnazijų rėmėjų eiles, nes 
nemaža senųjų jau pavargo r pa
sitraukė. Prašome trumpai rašy
ti Zigmui Orvidui, 24 Queens- 
dale Avė. E., tel. JA. 2-9980 ar
ba St. Pilypavičiui, 618 James 
St. N., tel. JA. 9-8682. Abu gy
vena Hamiltone. Sk. St.

Iš Hamiltono SLA 72 •kuopos 
veiklos. Šį sekmadienį, sausio 8 
d., tuoj po pamaldų, parapijos 
salėje šaukiamas Hamiltono 
SLA 72 kuopos susirinkimas, ku
riame galima bus įstoti į šią nau
dingą organizaciją, užpildžius 
blankus ir sumokėjus mokesčius.

Be savo tiesioginio uždavinio, 
Hamiltono SLA 72 kuopa pama
žu pradeda judinti ir kultūrinę 
pusę. Artimiausiu metu numato.- 
mas kylančios solistės A. Stem- 
pužienės iš Cleveland© ir V. Ve- 
rikaičio iš Toronto koncertas. 
Taip pat užmegztas ryšys su To
ronto SLA kuopa, kviečiant at
vykti juos su operete.

Tėvynės prisiminimams ir jos 
ilgesiui sumažinti, Hamiltono 
SLA kuopa pakvietė brolius Mo
tuzus su lietuviškais filmais. 
Jau gautas sutikimas ir filmai 
greičiausiai Hamiltone bus rodo
mi kovo 3-4 dd. Filmų programa 
yra sekanti: 1. Vasario 16 d. 1938 
m. iškilmės prie Vytauto Didžio
jo muziejaus. Kartu išgirsime ir 
Laisvės Varpo skambėjimą į 
juostelę įtrauktą prieš 17 metų! 
2. Lietuvos tautinė olimpiada 
nuo varžybų atidarymo iki pat 
pabaigos. Šis filmas ypatingai 
svarbus mūsų jaunimui, kuris 
nematė klestėjusio Lietuvos 
sporto. 3. Lietuvos kariuomenės 
įžygiavimas į Vilnių, paradas 
mieste, pamaldos prie Aušros 
Vartų, vėliavos pakėlimas Gedi
mino kalne. 4. Amerikos lietu
viai ir jų veikla, gegužinės, pa
radai, Lietuvių dienos. 5. Lietu
vos architektūros įžymybės — 
senoji ir naujoji statyba.

Norint, kad šiuos filmus pama
tytų kuo daugiausiai tautiečių, 
bilietai bus platinami iš anksto 
ne tik Hamiltone, bet ir apylin
kėse, kaip St. Catharines, Wel
land ir tt. Filmai tesis beveik 
2.30 vai.

Tuoj po Velykų SLA kuopa 
numato suruošti šokių vakarą ir 

’ birželio 23 d. dideles Jonines su 
laužu tarp Toronto ir Hamiltono.

Primename kartu, kad visais 
SLA kuopos reikalais Hamiltone 
prašoma kreiptis pas K. Baroną. 
131 Kensington Ave. N., telef. 
LI. 5-0979. Koresp.

JA VALSTYBES
Konsului dr. J. J. Bielskiui, jo 

65 m. amžiaus sukakties proga, 
sausio 8 d. Hollywood Roosevelt 
viešbutyje rengiamas pagerbimo 
baketas. Rengimo iniciatyvos 
ėmėsi ALT skyrius ir Amerikos 
Lietuvių Bendruomenės apyl.

Rūta Lee (Kilmonytė) Kalėdų 
švenčių metu, nuo gruodžio 16 d. 
iki sausio 6 d„ su ŪSO artistų 
grupe pildo programą Amerikos 
kareiviams Philippine Islands, 
Guam ir Hawaii.

P. V. Raulinaitis, buv. advo
katas, bendradarbis Ch. Lukšio 
nejudomybių verslo įstaigoje — 
Lithuanian Realty Company — 
nuo Naujų Metų atidarė Mokes
tinį biurą (Tax Service) šio vers- , 
lo patalpose: 2648 Griffith Park 
Blvd., Los Angeles 39, Califor
nia. Tel. NO. 41733 (biznio įstai
ga) ir NO. 38706 — buto.
VOKIETIJA

Heidelberge veikiančios ame
rikiečių High School kviečiama, 
lapkričio 23 d. Vasario 16 gim
nazijos šokėjų grupė aplankė 
amerikiečių mokyklą, kur buyo 
nepaprastai šiltai priimta. Kas 
keturių mūsų gimnazijos moki
nių grupę ėmėsi globoti vienas 
amerikiečių mokinys, apvedžio-

pastebėdama, kad ji negalėsianti 
nei duoti, nei paskolinti kelionei 
pinigų. Nuo gruodžio 20 d. užda
ryta taip pat gimnazijos virtuvė.

Vasario 16 gimnaziją aplankė 
Kalėdų senelis su helikopteriu 
gruodžio 19 d. Tai buvęs DP Vy
tautas Keršulis, kuris dabar tar
nauja kariuomenėje, kaip gen. 
A. C. McAuliffe šoferis. Ameri
koniškas Kalėdų senelis ir su 
amerikoniškom dovanom, bet 
kalbėjo lietuviškai. Dovanoms 
pinigus surinko: kap. J. Valiū
nas iš savo vadov. 8591 darbo 
kuopos vyrų, Keršulis apie tiek 
pat iš statybininkų komandos, 
Tompkins Barracks prie Mann- 
heimo personalas sudėjo $170. 
Prie senelio atvykimo suorgani
zavimo be Keršulio ir Valiūno 
prisidėjo dar karo kapelionas 
James C. Carrol ir kapelionas 
John Simpson.

Moksleiviams tai buvo labai 
maloni ir įspūdinga pramoga.

Vasario 16 gimn. baigiamojoje 
9-oje klasėje yra 10 mokinių: A. 
Jonutis, V. Bireta, V. Timpa, V. 
Justas, E. Polkis, V. Damijonai
tis, V. Hermanas, G. Dubauskai-' 
tė, L. Jasaitė, T. Sakalauskaitė. 
PRANCŪZIJA
' J naująją Pr. Lietuvių Bend-

Vasario 16 gimnazijai Remti Komisijos i Vasario 16 gimnazija aplinkraš- 
Į Pajamų - Išlaidu apyskaita už 1955 m. Čiu įspėjo tėvUS atsiimti VISUS

jo po didelį gimnazijos pastatą.; ruomenės tarybą gruodžio 15 d. 
klases, kuriose mūsų mokiniai ■ išrinkti ir balsų gavo: O. Bač- 
klausėsi ir pamokų, o vakare 
šokėjai turėjo didžiulėj mokyk
los salėj pasirodyti net du kar
tus. -Pirmame seanse žiūrovais 
buvo mažesnieji mokiniai ir jų 
tėvai, antrame seanse vyresnieji 
mokiniai su tėvais ir svečiais. 
Per abu seansus žiūrovų buvo 
per 1.200, o mūsų šokėjų pasiro
dymas buvo palydėtas entuzias
tingais plojimais. Amerikiečių 
mokiniai ir mokyklos vadovybė 
pageidauja ir toliau draugauti 
su lietuviais. Kviečiama drau
giškoms rungtynėms ir Vasario 
16 gimnazijos krepšinio rinktinė.

Heidelberge ir. apylinkėse esa
mų arnrikiečių organizacijos vis 
labiau domisi Vasario 16 gim
nazija ir žada jai visokiais bū
dais padėti. Ypač dažnai pradė
jo gimnaziją lankyti ir jai talki
ninkauti amerikiečių moterų or
ganizacijos: Katalikių Avė Ma
ria klubas ir JAV Order of the 
Western Star Heidelberge? sk.

Amerikiečių armijos seržan
tas Keršulis, lietuvis tremtinys, 
1950 m. emigravęs į Ameriką ir 
dabar tarnaująs Heidelbergo da
linyje, ypatingai veiklus organi
zuodamas gimnazijai paramą ir 
palaikydamas jos naudai ryšius 
su amerikiečiu organizacijomis. 
Lapkričio 29 d. p. Keršulis gim
nazijos salėje parodė iš Ameri
kos gyvenimo mokiniams turi
ningą filmą. Jo ir amerikiečių 
ponių pastangomis amerikiečių 
bažnyčiose prieš Kalėdas buvo 
pravestos Vasario 16 gimnazijos 
naudai rinkliavos ir iš pajamų 
surengta visai gimnazijai prieš
kalėdinė šventė su Kalėdų se
neliu.

Dėl sunkios finansinės būklės

WINDSOR, Ont.
Visuotinis susirinkimas gruo

džio 18 d. išrinko naują apylin
kės valdybą, kuri pareigomis pa
siskirstė šitaip: Vyt. Barisas — 
pirmininkas, Vyt. Kačinskas — 
vicepirm., J. Urbonas — sekret., 
P. Januška — ižd., E. Pakauskie- 
nė — valdybos narys. Valdybes 
adresas — 1421 Pelissier St., te
lef. CL. 6-3049.

Bažnytinė loterija įvyko tą 
pačią dieną kroatų bažnyčios rū
syje. Ją suorganiz’avo kun. V. 
Rudzinskas. Gaila, laimė nenu
sišypsojo Windsorui ir radijo 
atiteko čikagiečiui P. Skisikui, 
4708 So. 12 PI., Cicero 50, III. 
Čia prie ponių paruoštos arbatė
lės visi linksmai leido laiką.

Kalėdų eglutė vaikams įvyks 
sausio 8 d. ukrainiečių salėje 
2690 Seminole St., ne sausio 7 
d., kaip anksčiau spaudoje bu
vo skelbta.

Sudarytas Kanados FV-tai Lie
tuvių Dienai ruošti komitetas iš 
apylinkės valdybos ir keturių

pakviestų narių. Komitetas ap
tarė pirmuosius paruošiamuo
sius organizavimo darbus ir pra
dėjo salių ieškojimą. Komiteto 
adresas: Vyt. Barisas, 1421 Peli- 
ssier St., telef. CL. 6-3049.

Kitos žinelės. Pagal paskuti
nius davinius kolonijoje esama 
45 vaikai iki 14 metų amžiaus. 
Iš jų 16 lanko šeštadieninę mo
kyklą, kuri dabar persikėlė į ge
resnes patalpas. Gauta ukrainie
čių mokykla. Windsoro at-kų 
kuopa išrinko naują valdybą, j 
kurios pirmininku yra Br. Bari
sas. Persitvarkė ir Lietuvių 
Fronto Bičiuliai^ Jiems šiemet 
vadovauja J. Urbonas. Į Kana
dos at-kų konferenciją Toronte 
Windsoro at-kų kuopą atstovau
ti išrinkti M. Čiuprinskaitė ir J. 
Urbonas. Ir vėl padidėjo Wind
soro lietuvių kolonija dviem 
naujom šeimom, kurios atvyko 
čia nuolatiniam apsigyvenimui.

Pajamos:
1. Aukos Vas. 16 gimn. rūmų

skoloms mokėti ....  ....
2. Vas. 16 gimn. rėmėjų aukos:

a. Būrelis Nr. 16, vadov.
Pilypavičiaus ........

b. Būr. N r. 82, vadov.
z Narkevičiaus ........

c. Būr. Nr. 178, vadov,
T rečioko

d. Būr. Nr.
Mikšio

vaikus Kalėdų atotogams namo,

St.

$307,00

62,00

.... 246,00 
J.

.... 240,00 
184, vodov. J.

240,00
e. Būr. Nr. 187, vadov. Br.

.. 237,00
9,00

Grajausko
f. Pavieniai asmenys

Viso Vas. 16 gimn. aukų $1034,00
3. Už Vas. 16 g. rėmėjų ženki. 21,30
4. Saleziečių gimn. aukos:

a. Katalikių Moterų D-jos
būrelis, vadov. M. Tu- 
maitienės .......................

b. V. Laniausko vadov. būr.
c. Z? Orvido vadov. būrelis
d. Atskirų asmenų ...............
e. Surinkta vajaus metu . ..

Viso Saleziečių gimn. aukų . $574,50
5. Įvairios:

a. VI. Kybarto į Vas. 16 g.
metraštį reklama ..........

b. Kurso skirtumas persiun
čiant pinigus JAV dol.

Viso pajamų per 1955 m.. $1945,93
Saldo 1955 m. sausio 1 d. 122,81

201,00
291,00
24,00

4,00
54,50

7,00

2,08

Perkant ar parduodant namus

...........—1 ................
Kanados Lietuvių Bendruomenės

Britų Kolumbijos 
Apylinkės Valdybos 

Raštinė
ir Voldybos Pirmininkas 

Advokatas ir Notaras 
JONAS J. JUSTI S, LLB.

Suite 22, Tunstall Building 
709 Dunsmuir Street, 

Vancouver 1, B.C., Canada
Telefonas: Pacific ,4511.

kreipkitės į mūsų atstovą

Zig ma^ Didzbali
1294 KING ST. HAMILTON 

Telefonas LL 9-3558 '

£. TESU A Real Estate

Balansas $2068,74 
(Baidot: V
1. Pasiųsto Vokietijos Kr. V-boi

Vos. 16 gimn. rūmų sko
loms mokėti ..........................

2. Pasiųsta Vos. 16 gimn. rė
mėjų būrelių oukos .........

3. Pasiųsta Saleziečių gimn.
rėmėjų būrelių ir vajaus au
kos .........................................

4. Už Vos. 16 gimn. rėmėjams
150 žekletių po 25c.............
Muitas už ženklelius ...........

5. Išmokėta už 500 sv. taukų 
persiuntimų iki Vokietijos 
uosto /taukai siųsti Vos.
16 gimnazijai/ .........

6. UŽ otsišoukimų išspausdini
mą aukų vajaus reikalu ....

7. Motinos Dienos proga dova
nų skaitlingų šeimų moti
noms .....................

8. Uždėto už išstojusį be pra
nešimo Vosor. 16 gimn. rė
mėją ,X............. ......... .. .....

9. Raštinės, susirašinėjimo ir

$307,00

1034,00

574,50

37,50
2,70

151,14

8,59

7,80

2,00

pinigų persiuntimo išlaidos 12,98

Viso 1955 m. išlaidų .$200,21 
Liko 1956 m. sausio 1 d. 66,53

Balansas $2068,74 
Prie apyskaitos

Šiemet vykdytas aukų vajus davė 
$361/50, kai pernykštė panaši rinklia
va — $738,25. Nežiūrint to, šiemet 
bendros pajamos sudarė $1945,93, c 
1954 m. $1853,66, t.y. $92,27 daugiau 
negu praėjusiais metais.

Gimnazijų rėmimas Hamiltone rodo 
tendenciją kilti. Š.m. gruodžio 1 d. k-ja 
turėjo savo žinioje 5 būrelius Vasario 16 
gimnazijai remti, viso 104 asmenis ir 3 
būrelius Saleziečių lietuviškai gimnazi
jai remti, viso 47 asm. Iš viso rėmėjų 
buvo 151. Šalia k-jos veikia atskiras Ig
no Varno vadovaujamas Vasario 16 g. 
remti būrelis, turįs 7 narius, aukojan
čius po $3 kas mėnesį.

Lobai didelė padėka priklauso visiems 
būrelių vadovams, kurie savo pasiimtas 
pareigas vykdo retu tikslumu ir kariško 
drausme. Tas suteikia k-jai galimybę 
persiųsti pasižadėtu laiku pinigus.

Didelę ir pilną nuostabos padėką reiš
kiame visiems rėmėjams. Jų didesnė pu
sė neša šią sunkoką ir reikalaujančią 
daug laisvos valios pasiaukojimo naštą 
jau trečius metus. Tamstų širdies geru
mai yra daugiau negu didelis. Linkime 
tesėti!

Nauji rėmėjai maloniai laukiami kiek
vieną dieną ir kiekvieną vaalndą. Pabai
gę organizuoti St. Pilypavičiaus būreli, 
jau turime kelis rėmėjus dar vienam Va
sario 16 gimn. būreliui, šiam busimajam 
sutiko vadovauti Zigmas Orvidas, kuris 
be to, dar vadovauja ir vienom Salezie
čių gimn. būreliui.

Kas galite, įsirašykite nors metams.
Vasario 9 d. pasiųsta Vasario 16 g. 

Jono sj. ir sūnų Jono jr. ir Vlado Kaže- 
mėkų dovana — 500 sv. lydytų kiouli- 
nių taukų — į šią apyskaitą neįeina. 
Vasario 16 gimn. k-ja kovo 22 d. patik
rino gautus taukus ir rodo jų 200 kg 
nerto, kurte įkainuoti pagal rinkos kainą 
400 DM arba, skaitant Kanados dole
riais gavimo dienos kursu, 1 dol lygų 
4,20 DM — $95,23. *

Visiems Kožemėkams už šią stambią 
auką gimnazijos vadovybė nuoširdžiai 
dėkoja.

kienė 279, kun. J. Petrošius 250, 
E. Turauskas 170, B. Venskuvie- 
nė 165, A. Švirmickas 165, gen. 
št. pulk. J. Lanskoronskis 159, 
dr. E. Aleksandravičienė 153, P. 
Klimas jr. 119, E. Vaiciekauskas 
113, E. Turauskienė 105, O. Ge
čaitė- Peruche 98. Kandidatais 
— K. Jonaitis 96, V. Narbutas 90 
ir V. Visčiulis 87.

Į PrLB Garbės teismą išrink
ti: dr. S. Bačkis 332, Pr. Dulevi- 
čius 252, A. Michelevičius 198, 
kandidatai: S. Matulevičius 114, 
K. Šeduikis 79. .

Studentų sekcija. Šiais mokslo 
metais Paryžiuje yra 17 studen
tų ir du kandidatai. Strasburge 
yra trys studentai.

Gruodžio 20 d. Studentų sekci
ja išsirinko naują valdybą: Z. 
Mikšys, R.'Bačkis, P. Klimas j r.
ITALIJĄ

Į Romos un-tą sugrįžo tęsti 
nutrauktų studijų med. stud. Br. 
Bruzdžius. ’-Jis- čia. studij»ųo*A,— 
metus; vėliau buvo priverstas, 
emigruoti. Amerikoje dirbo Det
roito Fordo ligoninėje tyrinėji- ' 
rhų skyriuje. Prieš porą metų 
padavė prašymą į Romos un-tą, 
kuris ne tik jo nepriėmė, bet net 
anuliavo ankstesnes studijas. Tą 
sprendimą patvirtino ir šviet. 
ministerija, motyvuodama, kad 
brandos atestatas yra nepriimti
nas. nes nėra patvirtintas dabar
tinių Lietuvos atitinkamų įstai
gų. Atestatas tačiau buvo pa
tvirtintas Lietuves pasiuntiny
bės prie Šv. Sosto. Šiuo reikalu 
tada kreipėsi į Italijos užsienio 
reikalų ministeriją ir vėliau į 
švietimo minister! kun. V. Min
cevičius, PLB Italijos krašto val
dybos pirmininkas, kuris tinka
mai išsiaiškino su ministeriu, .. 
kad mokslo dokumentus, išduo
tus Lietuvoje, tvirtinti yra kom- 
petetinga Lietuvos pasiuntinybė 
nrie Šv. Sosto, bet ne dabartinės 
pavergtosios Lietuvos įstaigos ar 
Sovietų ambasada. Švietimo mi- 
nisteris panaikino pirmiau pa
darytąjį sprendimą ir grąžino B. 
Burzdžiui teisę įsirašyti i Ro
mos universitetą, pripažindamas 
visas pirmiau išeitąsias studijas.

SINGER
PILNA KAINA

$19.50
išsimokėjimas dalimis.

Imperial Sewing firmos pri
tyrusių specialistų perdirbta 
TIK DABĄR! apvali .špulė su 

apdangalu $29.50.
5 metams garantija!

* Nauja šviesa * Naujas dangtis
* Naujas motoras* Nauja kojinė

»’ kontrolė

Paskambinkite, pademonstruosime 
Jūsų namuose.veltui.

WA. 1-51G1
Nemokamai skylių dirbėjas 

pirmiems 25 pirkėjams.

IMPERIAL
Sewing Machines Co. Ltd. 
289 College St., TORONTO, Ont. 

arba r
762 King St. KITCHENER, Ont.

. SH Bokfyt, iždininkas. r

ju
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Sernas HoUywoode
JUOZAS KARIBUTAS, Los Angeles

dominti, ištraukiau iš portfelio 
seną Lietuvos' albumą, rodos, 
1925 m- išleistą ir skirtą vyrams 
esantiems prie valstybės vairo 
paminėti. Knyga sena, lapai pa
geltę, o tų, kuriems ji buvo skir
ta, nebedaug belikę šiame pa
saulyje Tarpe kitų čia yra ir 
Šerno tėvas. Atvertęs lapą duo
du jam sakydamas:

— Pažįstate tą žmogų?
— Taip. Tai mano tėvas,. — 

nustebo jis. — Bet mama tokios 
nuotraukos neturi, aš nesu jo to
kio matęs. Kaip čia jis keistai at
rodo .... — Nepaleisdamas iš 
rankų stebisi jis. Vėliau pakėlė 
prašančias akis ir tarė: — Ar ne
paskolintum man, kad padary
tų kopiją?

— Mielai, — tariau.
Padėkojęs, dar ilgai nepaleido 

iš rankų knygos ir teiravosi apie 
dabartinę padėtį Lietuvoje. Pa
aiškinau, kad jo tėvas buvo vie
nas iš tų, kurie pasirašė Lietu
vos nepriklausomybės aktą, kad 
buvo didelis Lietuvos patrijotas 
ir vienas iš tų, kurie sėdėjo prie 
valstybės vairo.. Jis labai domė
josi, o, taip pat ir ten buvę stu
dijos atstovai. Baigęs paklau
siau:

— Prašau būti atviru—ar jau
čiate kokių simpatijų Lietuvai?

— O, taip. Tik lai būna man 
atleista, kad aš negaliu kalbėti 
lietuviškai. Kada aš išvykau iš 
Lietuvos, man buvo vos kelioli
ka mėnesių. Galite suprasti, kad 
augdamas svetimame krašte ir 
turėdamas lankyti jų mokyklas 
neturėjau progos kalbėti savo 
tėvo kalba. Iš motinos esu labai 
daug girdėjęs apie Lietuvą ir jos 
gražius papročius. Man labai 
patikdavo, kai mama pasakoda
vo ir vis rasdavo naujo įspūdin
go. Apie savo išgyvenimus mėg
davo pasakoti ir laikė gražiau
siu savo gyvenimo laikotarpiu, 
kai gyveno Lietuvoje. Gal dėl 
to ir aš šiandien jaučiu simpati
jų tam savo gimtajam kraštui? 
Jei būtų galima, važiuočiau ap
lankyti tėvo gimtinę, o tuo pačiu 
ir savo — Kauną.

— Kiek man yra žinoma, jums 
teko būti koncentracijos stovyk
loje, kai vokiečiai užėmė Pary
žių? _

— Taip. Buvau suimtas už po
grindžio organizavimą — vei
kimą'ir išlaikytas pusantrų me
tų. Ypatingai man gaila buvo 
mamytės, kurios butą buvo nu
savinę vokiečių kariai, o ji bu
vo palikta be nieko ir turėjo mie
goti ant grindų popierių prisi
klojusi. Vėliau po visų tų bėdų 
teko dirbti vienoje kavinėje pa
davėju — “Cafe de la Paix”. Te
ko ir naktinio sargo pareigas ei
ti, kartu studijavau mediciną.

— Mediciną! — nustebęs už
klausiau,— tai kaip gi atsitiko, 
kad pakrypote visai į kitą šaką?

— Labai paprastai. Buvau vos 
20 metų, kai buvau pakviestas 
vienos Prancūzų filmų bendro
vės su Jean Gabin dirbti filme 
“Miroir”. Po to pasisekusio ga
vau ir antrą rolę “The Idol” fil
me. 1947 m. netikėtai sulaukiau 
telefoninio vienos Italijos filmų 
bendrovės pasiūlymo vaidinti 
filme “Lost Youth”; Tada išva
žiavau į Rdmą. Taip viskas susi
klostė, kad medicina liko tik 
prisųninimas anų dienų.

— Kaip dasikasėte iki Holly
wood© ir ar manote čia pastoviai 
įsikurti?

— Warner Bros, studijos atsto
vui lankantis Europoje su tiks
lu surasti jaunų naujų pajėgų 
Hollywoodui aš buvau vienos 
Prancūzų kompanijos pakviestas 
egzaminam Aeneas rolei. Per 
tuos mano egzaminus buvo ir 
minėtas studijos atstovas, kuris 
užangažavo mane filmui “Jump 
into Heli”. Dabar esu su ta stu
dija pasirašęs sutartį ilgesniam 
laikui. Kaip jau žinote, — tęsė 
jis, — sausio mėn. įvyks filmo 
“Helen of Tro j” premjera. Ten

Lietuvos nepriklausomybės 
akto signataro Jokūbo Šerno sū
nus, Jobas Sernas, aktoriaus 
karjerą pradėjęs Europoje ir da
bar bekopiąs į Hollywood© pir
maujančias žvaigždes, šiomis 
dienomis yra ką tik atvykęs iš 
Europos į Hollywoodą. Ta proga 
Warner Bros, studija pakvietė 
su jaunu aktorių Šernų pietų, 
kur prie vaišingo studijos stalo 
teko nemažai išsikalbėti.

Šernas gimęs Kaune
Kada Lietuva tik kūrėsi, kada 

vos pirmbus nepriklausomybės 
žiedus skleidė, Kaune gimė Jo
nas Šernas. Jo tėvas lietuvis, o 
motina rusė. Tėvas gimęs neto
li Biržų, kur baigęs pradžios mo
kyklą buvo išvykęs į Rusiją ir 
1914 m. Petrapilyje baigė teisių 
fakultetą. Atvykęs į Lietuvą 
apsigyveno Vilniuje ir veikliai 
pradėjo dalyvauti lietuvių vi
suomeniniame gyvenime. 1915 
m. rusams apleidžiant Lietuvą, 
Jokūbas Šernas pasiliko dirbti 
dėl Lietuvos idėjos. Per visą pir
mąjį vokiečių okupacijos laiką 
jis dirbo ir kovojo, kad Lietuva 
vėl taptų laisva. 1917 m. vietos 
lietuvių buvo pasiųstas į pirmą
ją Lietuvos konferenciją ir jos 
buvo' išrinktas į Lietuvos tary
bą. 1918 m. Jokūbas Šernas bu
vo išrinktas į jos prezidiumą, 
kaipo generalinis sekretorius. 
Tas pareigas ėjo iki 1918 m. ko
vo mėn. ir tų pačių metų balan
džio 12 d. ministeriu bė portfe
lio. (Gal tai 1919 m. Juk pirmo
ji Lietuvos vyriausybė buvo su
daryta 1918 m. lapkričio 11 d.).

Motina gyvendama Lietuvo
je, taip pat buvo prisidėjusi prie 
kultūrinio veikimo: ji buvo lab
daringų organizacijų narė, o vė
liau net valdyboje teko eiti įvai
rias pareigas. Šiandien plačiai 
žinomas Šerno vardas tuo pačiu 
garsina ir Lietuvą, nes jis visur 
atvirai sakosi esąs lietuvis ir jo 
biografijoje pabrėžtinai pasa
kyta jo kilimo kraštas, tėvo už
imtas postas ir tt. Mums itin turi 
būti miela, kad Šernas, pasie
kęs veik jau pasaulinio garso, 
šiandien vis dėlto nesigėdi, kaip 
kad kaikųrie daro — išsigina sa
vo tautybės ir bėga patys neži
nodami kur ir dėl ko. Būna, kad 
savinas: net visai neturėtas 
plunksnas ir jomis dangstosi. To
kie mums be abejo niekad gar
bės nedaro.

Tas mielas jaunas akt. Šernas 
šiandien sakosi labai daug jau
čiąs simpatijų Lietuvai ir lie
tuviams, nors esąs priėmęs Pran
cūzijos pilietybę ir tai daręs ap
linkybių priverstas. O jos buvo 
tokios: tėvui mirus motina mažą 
Jonuką išvežė iš Lietuvos į Pa
ryžių, kur jam anuo laiku teko 
susidurti su svetima aplinka, nes 
veik vieni svetimam mieste. Jis 
negalėjo lankyti jokios lietuviš
kos mokyklos, kaip kad dabar 
išeivių vaikai. Jis turėjo pasi
tenkinti vietine mokykla ir auk
lėjimą gavo svetimuose kraš
tuose. Laisvai dabar vartoja ke
turias kalbas: prancūzų, italų, 
anglų ir rusų. Kaip jau iš vieti
nės spaudos teko patirti, jis yra 
malonaus būdo, gražiai nuaugęs, 
blondinas. Atrodo, kad vos dvi- 
dešimtantruosius beinąs.

Pirmas susitikimas
Į pietus jis atėjo kiek pavėla

vęs. Atrodė europietiškai ir ta
rytum ką tik iš Kauno. Paprasta 
pilka eilute, pagal užsakymą pa
siūta. Jis su visais labai simpa
tiškai, beveik dar vaikiškai šyp
sodamasis, pasisveikino ir atsi
prašė už pavėlavimą. Ir nežino
damas, galėtum spėti, kad lie
tuvis. Tai nuoširdžios mėlynos 
akys liudija. Sužinojęs, kad esu 
lietuviškos spaudos korespon
dentas, jis labai apgailestavo, 
kad negalįs lietuviškai kalbėti ir 
pasakė tik savo tėvo vardą ir 
pavardę, ištardamas labai gra
žiai lietuviškai. Norėdamas su

ROSE HEATING & TINSMITH CO.
Įrengia naujas, visų apfildymo rūfių krosnis: vandens, oro ar kombinuotas, kure- 
namas anglimis, alyva ar guzu. Daro pagrindinius krosnių išvalymus (vacuum), 
nes nevalytos krosnys sudegina daugiau kuro ir neduoda ūmos. Atnaujina se
nus oil bumerius, krosnis, tvarko ir praveda naujos apšildymo šakas. Atlieka vi
sus skardos darbus, deda vamzdžius niro stogų vandeniui nubėgti. įrengia vėsin
tuvus (fans) restoranams, dirbtuvėms, prausykloms ir virtuvėms.

DIDELIS PASIRINKIMAS. HSIMOKtlIMO SĄLYGOS. DUODA GARANTIJAS.

543 Sherbottrne SL, Toronto. WA. 1-9758
SAV. E. J. ZALECKIAI.

KVALIFIKUOTŲ SPECIALISTŲ PATARNAVIMAS 
Pilna lengvų automobilių ir sunkvežimių tarnyba 
KorMertjo* Ir sparnų 
remontas, mechanini 

tarnyba, fronto
z motoro nustatymas »r 
elektrinių įrengimų sutvarkymas, 

tepimas.

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

2803 DUNDAS ST. W. (prie Keele). TEL. RO. 2-8333

aš turiu pagrindinę rolę. Po to 
pradėsiu ruoštis kitam filmui. Ar 
čia manau įsikurti?... Taip. Tu
riu apžiūrėjęs rezidenciją ir grei
tu laiku manau keltis. Po to ir 
mamą parsivešiu. Tada galėsime 
ir labiau suartėti, — baigė.

— Sakykit, ar turite kokių 
linkėjimų mūsų laikraščiams ir 
lietuviams?

— Taip. Lai lietuviai būna ge
ri patrijotai ir jūsų spauda visai 
da įdomi. Taip pat lai neužmirš
ta lietuviškai kalbėti.

Išpakavęs įteikiau lietuviškais 
motyvais austą kaklaraištį sa
kydamas:

— Tai už gražius linkėjimus, 
kaip padėkos ženklas. Prašau, 
priimkite.

Jis nustebęs gėrėjosi. Klausė,, 
kas padarė ir iš ko? Dėl ko jis 
nesąs niekur tokių matęs ir tt. 
Čia prabėgomis, kiek jau buvo 
galima, supažindinau su mūsų 
tautodaile, tautiniais drabužiais 
jų spalvingumu ir gražumu. 
Aiškindamas čia pat jo žmonai
įteikiau į knygą dėti juostelę su 
įrašu “Linksmų Kalėdų”. Tos 
vises dovanos sukėlė didelį su
sidomėjimą ir pasitenkinimą. 
Tai buvo tarytum kokia malo
ni staigmena, kuri nuteikė ne 
tik Šerną, bet ir visus ten bu
vusius.

— Prašau atleisti, kad dar ke
letą klausimų turiu. Žinau, kad 
esate parašęs knygą. Kaip ji va
dinasi ir koks jos turinys?

— Knygą rašau. Nėra dar 
baigta. Kai tik baigsiu, ieškosiu 
leidėjo. Kiek man žinoma, kele
tas Amerikos knygų leidyklų 
yra susidomėję mano rašoma 
knyga. Gal turėsiu ir čia laimę?

Atolydis šaltyje
I

(Tęsinys iš praeito nr.)
PENKI DURKLAI
Hu Feng, kinų literatūros kri

tikas, perėjęs ^komjaunimo mo
kyklą, prieš 6 metus įstojęs Į 
komunistų partiją, turėjęs di
delės įtakos Šanchajaus komu
nistų literatūros sluogsniucse, 
nūdien besinaudojąs dideliu li
teratūriniu garsu, panūdo su
kurti neliečiamą literatūros au
tonomiją. Ir su juo nutiko ne ki
taip, kaip ir su broliais Sera- 
pion, Leningrado rašytojais, ku
rie tarėsi galį turėti savo ideolo
giją ir politinius įsitikinimus.

Hu Feng greitai nusivylė’ ko
munistų uždėtais žąslais litera
tūrai. Kultūros reikalams komi
saras Kuo Mo Jo griežtai pasi
priešino literatūros laisvesnei 
linkmei. 1954 m. vasarą jis pa
skelbė penkis nuostatus, kurie 
netrukus buvo praminti durk
lais: -

1. Revoliucinis rašytojas turi 
įsijausti komunistinėje ideolo
gijoje.

2. Jis turi įsigyventi į darbi
ninkų, valstiečių ir karių gy
venimą.

3. Jis privalo persiimti komu
nistinės ideologijos reformomis 
ir persiauklėjimu.

4. Jis turi atlikti darbą pagal 
komunistų partijos nurodymus.

5. Jis privalo rašyti stiliumi, 
kurį nurodys partija.

Penki durklai buvo taikyti Hu 
Feng ir jo bičiuliams. Pasikliau
damas autoritetu jis kreipėsi į 
Kinų rašytojų ir menininkų są
jungą ir pateikė kaikuriuos siū
lymus, kurie buvo partijos at
mesti. 1955 m. vasario mėn. jis 
ir jo šalininkai partijos buvo pa
smerkti. Pasmerkimą tuojau se
kė atšiaurus puolimas. Nors jis 
padarė kaikurias taktikos, o ne 
ideologines klaidas, bet buvo ap
šauktas “liaudies priešu”. Hu 
Feng teliko vienintelis kelias: 
išpažintis, kurios neišvengė net 
senas komunistas Viačeslav Mo
lotov. Hu Feng gegužės 13 d. 
padarius išpažintį, komunistai 
nesiliovė spaudoje ir tuo reika
lu išleistoje “Baltoje knygoje” jį 
vadinti kontrarevoliucionieriu- 
mi, kenkėju, liaudies gyvulių 
bandų nuodytoju, imperialis
tams tarnaujančiu išdaviku. Iš
vada aiški — jis turįs būti nu
baustas. Literatumaja Gazieta, 
išeinanti Maskvoje, su •pasigar
džiavimu paskelbė, kad susipra
tusi kinų liaudis reikalaujanti 
bausmės tokiems išsigimėliams, 
kaip Hu Feng ir Jo pasekėjai.

Hu Feng dar neužbaigta byla 
užkliuvo ir lenkų komunistui 
oficialiam teoretikui Jerzy Put- 
rament: “Pažymėtina, kad Hu 
Fengo reakcinės teorijos turėjo 
kitokių pasėkų, negu mūsų kraš
te galėtų būti. Tačiau ten ir čia 
priešo propaganda, atstovaujan
ti buržuaziją, siekia keršto...”

Putrament nutylėjo, kad Eu
ropos komunistiniuose .kraštuo
se jau senokai yra nusagstytos 
gairės, kurių nevalia nutolti. 
Komunistinėje Rusijoje ir jos 
valdomuose komunistiniuose 
kraštuose be ypatingo įspėjimo 
yra sunaikinami vietiniai hu- 
fengai. Maskva nustatė, ką ra
šytojai turi dėstyti apie savo ir 
didžiosios, palaimą nešančios, 
broliškos, šelpiančios, duosnlo- 

us Annamomis. Skautų Aidas, 1955 m. gruo
džio mėn. Nr. 12K24 psl.
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Jcs turinys bus gal ir nelabai 
įdomus — taį, apie praėjusį ka
rą. Vadinsis “The Climate Makes 
the Season”.

Pietūs baigėsi
Pusantros valandos užsitęsę 

pietūs baigėsi. Nenoromis kėlė
mės nuo stalo. Valgykla veik jau 
buvo tuščia, šernas mane papra
šė į jo naują baltą Cadillacą ir 
nusivežė į jam skirtą kambarį 
studijoje. Čia jis neprašomas už
sidėjo lietuvišką tautinę kakla
raištį ir paprašė nusifotografuo
ti. Vėliau dar paprašė supažin
dinti su lietuviškąja spauda. 
Teiravosi, kiek kur ir kokių 
laikraščių yra leidžiama. Buvo 
sužavėtas gražiai leidžiamu žur
nalu “Lietuvių Dienos”, o taip 
pat ir “Draugu”. Prašė nusiųsti 
jo motinai į Paryžių lietuviškos 
spaudos. Prie viso to, į pabaigą 
pasikalbėjimo teko patirti, kad 
anksčiau netekę susitikti lietu
vių, nors žinojęs, kad yra ir Ro
moje ir Paryžiuje. .

Išsiskiriant jis pareiškė noro
ir toliau palaikyti kontaktą. Man 
tolstant, jis nuotaikingai mojo ir 
siuntė linksmų Kalėdų visiems 
lietuviams, kurie jį žino ir ret
karčiais prisimena.

Liko jis. Tikrai vertas didelių 
simpatijų visų lietuvių. Jo var
das taip artimai rišasi su Lietu
va ir io tėvo nuveiktais jai dar
bais. Visa ateitis pilna gražių ža
dėjimų. Jis pasieks pačias viršū
nes, kurių gal dar ir nesitiki. Jo 
vardas žinomas plačiai, jau ir 
šiandien byloja mums, kad šis 
asmuo yra pilnai užsitarnavęs 
didelės pagarbos ir meilės iš vi
sų lietuvių, kur jie bebūtų, o su 
laiku, mes turėsime jį pas save.

sios, pažangiosios... rusų tautos 
kultūrinius laimėjimus. Juk ne 
kitaip dedasi ir Lietuvoje. Ir Ru
sų pavergtos Lietuvos rašyto
jai, nelyg gerai apmokami valdi
ninkai, danginasi į Vieną taikos 
skelbti, tai vėl į Pekiną tam tik
rų uždavinių atlikti. Kur bebū
tų rašytojas, tačiau jis neturi 
pamiršti ką komunistų partija 
sako ir daro. Jis turi gerai susi
gaudyti ne tik linkmėje, bet ir 
taktikoje, kad kartais, nelaimin
gai, pernelyg nepriartėjus prie 
Ėėrijbs, Malenkovo ir nepasi- 
metus, — bent kol jis yra val
džioje, -nuo-Ghrušeiovo.

Vienas savotiškų pradų komu
nistiniam rašytojui perdaug ne
nusižiūrėti į lytį ir labai tylo
mis kalbėti apie dviejų ar trijų 
dvikojų sutvėrimų meilę.

LYTIS IR MEILĖ
Jei Naujasis pasaulis yra per

imtas freudizmu, kuris paženkli
na literatūrą lyties išsiilgimu, 
rusų komunistų romanai, nove
lės ir vaidinimai, bent per pir
muosius 15 metų nuo 1917 m. re
voliucijos, vis sprendė pramo
nės, žemės ūkio problemas ir 
kiekvieną galintį bent pirštą pa
judinti skatino dirbti, aukotis 
“socialistinei tėvynei”. Ir tuo 
metu žmonės mylėjosi, vedė, 
vaikų susilaukė, bet visa tai te
buvo premija už darbą “socialis
tinei tėvynei”. Pagaliau ir. jau
nimas jai turės tarnauti.

Rumunų kalba leidžiamame 
žurnale -954 m. kovo mėn. nu
meryje jau drąsiai aptariamas 
komunistinis “didvyris” pagal 
socialistinį realizmą: “Jo akys 
buvo perveriančios ir šviečian
čios, kaip žaibas. Jis buvo tvir
tas, Herculeso krūtinės ir mus
kulų. Jo veide spindėjo ryžtas ir 
optimizmas. Jis negėrė ir pano
rėjęs galėjo net mesti rūkęs. Jis 
atstovavo gražiąją lytį ir buvo 
nusistatęs likti nekaltu iki vedy
bų. Jis ves nekaltą moterį ir jo 
visi vaikai taip pat bus nekalti”.

Rusų komunistinė literatūra 
iki taip vadinamo “atolydžio” — 
1953-54 m. tiesiog vengė užsi
minti, kad dviejų lyčių esama 
net tarp komunistų. Oficialus 
komunistų partijos pareigūnas 
štai prabilti šią vasarą kreipda
masis į kinematografijos atsto
vus: “Darbas nesudaro pilnuti
nio gyvenimo prasmės”. Sucha- 
revič, literatūros kritikas, š.m. 
rugpiūčio 13 d. Literatumaja 
Gazieta skelbia, kad sovietiniai 
rašytojai plačiai aptarė žmogaus 
kovą ir darbą, tačiau tik Šolo- 
chovas “Ramiajame Done“ pa
lietė Grigorijaus ir Aksinijos 
meilę, jei neminėti dar kelių ra
šytojų.

Tik 37 metams praslinkus nuo 
voliucijos stvėrėsi rašyti apie 
meilę. O jau pertiai pasirodė ke
li neiškylūs romanai, kurie pa
liečia anksčiau draudžiamą te
mą. Nesistebėtina, jog skaityto
jai mieliau į rankas ima net šias 
knygas, kaip socialistinio realiz
mo didaktinius pamokslus. Ko
munizmo nublokštasis prie kraš
tutinės egzistencijos ribos siekia 
išsigelbėti bet kuriomis priemo
nėmis.

Rusų rašytojai toli nuo vaka-

JAV ir Kanados Lietuvių Dainų Šventės Vykdomasis Komitetas. Iš kairės i dešinę: vicepirm. Albinas Dzirvonas, patarėja Juzė 
Daužvardienė, pirmininkė Alice Stephens, vicepirm. Justas Kudirka, gen. sekr. Juozas Kreivėnas, sekr. Agnė Jasaitytė, vice
pirm. Vytautas Rodžius, sekr. Elena Blandytė ir Spaudos bei Propagandos komisijos pirm. Vladas Butėnas. Dainų šventė 
jvyksta 1956 m. liepos mėn. 1 d. Chicago Coliseum patalpose.

Iš kultūros ir knygy pasaulio
“Knygų Lentyna” vėl eis. Š.m. 

II pusmętyje dėl redaktoriaus A. 
Ružancovo sveikatos stovio ir 
pasunkėjusių darbo sąlygų buvo 
susitrukdęs bibliografinio biu
letenio “Knygų Lentyna” leidi
mas. Šiuo pranešama visuome
nės ir prenumeratorių dėmesiui, 
kad p. Ružancovas, dabar pa
sveikęs, maloniai sutiko “Knygų 
Lentyną” toliau redaguoti. Abu 
šjn. “Knygų Lentynos” nume
riai po 12 puslapių išeis po N. 
Metų. Lietuvybės Išlaikymo

Tarnyba.
Švietimo Komisija prie LIT 

įteikė savo atsistatydinimo pa
reiškimą. LIT valdytojui K. Žal- 
kauskui atsistatydinus iš VT, sa
vo atsistatydinimo pareiškimą 
įteikė ir Švietimo Komisija (ją 
sudaro pirmininkas A. Rukša ir 
nariai A. Giedraitis ir A. Venc- 
lauskas), kurią šiam darbui bu
vo pakvietęs K. Zaikauskas. 
Švietimo Komisijos pareiškimą 
LIT valdytojui K. Žalkauskas 
pažadėjo perduoti naujai VT 
pirmininkei A. Devenienei, pra
šydamas Švietimo Komisiją iki 
to laiko pasilikti savo pareigose.

Liet. Katalikų Mokslo Akade
mijos reorganizacinis komitetas, 
sudarytas iš vysk. Padclskio. 
prdf. Ivinskio, prbf. Ereto, prof. 
Liuimos, S J, ir kun. dr. Vaišno
ros, MIC, išleido šios Akademi
jos Įstatus ir yra numatęs atei
nančių metų pradžioje pravesti 
rinkimus į Akademijos valdybą. 
Centro Valdyba bus sudaryta iš 
Italijoje gyvenančių lietuvių 
mokslininkų, o revizijos komisi
ja — iš Europoje gyvenančių. 
Akademijos sekcijos numatomos 
organizuoti irkituose kraštuose.

Inf. Tarnyba pasiuntė naują 
informacinės literatūros siunti
nį Adelaidės lietuvių apylinkės 
valdybai, kuri pagal galimumus 
su Lietuvos byla bei laisvųjų lie
tuvių veikla supažindina austra
lų spaud ąir veikėjus.

“Minties” spaustuvė išleido 
Australijos lietuvių kišenini ka
lendorių 1956 m. Turi 64 psl. ir

Redakcijai prisiųsta
Gustave Flaubert, Ponia Bo

vary, romanas, iš prancūzų kal
bos vertė Alė Rūta, II dalis. Ni
dos Knygų Klubo leidinys Nr. 
10, 1955 m. 214 psl., išspausdinta 
2.500 egz.

Aidai 1955 m. gruodžio mėnuo, 
Nr. 10 (86), 393-440 psl.

Turiny: M. Kridl, Adomas 
Mickevič,ius; A. Maceina, Maiš
to pradmuo Adomo Mickevičiaus 
kūryboje; V. Maciūnas, Ad. Mic
kevičius lietuvių literatūroje. 
Platūs apžvalgų skyriai ir 1955 
m. turinys.

Į Laisvę, Nr. 8 (45), 1955 m. 
gruodis, 34 psl.

Turiny: Z. Brinkis, Svarsty
mai dėl sveikatos reikalų tvar
kymo; Rožė Šomkaitė, Kaip sa
vo profesijoje galiu prisidėti 
prie Lietuvos atstatymo; A. Ma
žiulis ir A. Pocius, Vaizdai iš ko
vų dėl laisvės; Z. Ivinskis, Isto
rija taip pat krizėje; E. Turaus
kas, Tarptautinių ekipų kelias.

Lituanus, Lithuanian Colle
giate Youth Bulletin^ November 
1955, Nr. 5, 24 psl.

Turinys: Dr. A. Šapoka, Lithu
ania and Poland through the 
ages; V. Kavolis, The educative 
process in Soviet society; R. Šil
bajoris, In a distorting; P. J. Nas 
vytis, Inspired; dr. V. Manelis, 
Agriculture in independent Li
thuania; Lithuania and recent 
political developments; Russian 
Communism in practice.

Acen News, October - Novem
ber 1955, Nr. 7-8, 40 psl.

Soviet objectives at the Gene
va Conferences, Assembly at 
Captive European Nations, New 
York, 28 psl.

Kolumbijos Lietuvis, Kolum
bijos lietuvių katalikiškai tauti
nės minties leidinys, Nr. 15*16, 
1955 m. bžtlandžio-lapkričio mėn. 

yra pirmasis toks kalendorius iš
leistas Australijoje.

Kun. Just. Vaišvila apgynė 
Gregorianum un-tė Rytų Studi
jų institute daktaro laipsniui 
gauti tezę “1st ein Okumeni- 
sches Kohzil in der Ostkirche 
moglich?”. Naujojo daktaro 
mokslinis darbas buvo labai ge
rai įvertintas.

Romoje išleistas Šventojo Raš
to 11, apimąs visas istorines kny
gas. Išvertė ir komentarus para
šė arkiv. J. Skvireckas. Išleido 
kan. dr. J. Končius, spausdino 
Fausto Failli spaustuvė Romoje, 
tiražas 1.500 egz. Pirmasis tomas 
turi 1045 puslapius.

Liet. Knygos Klubas ir “Šatri
jos” meno draugija yra paskelbę 
$500 jaunimo literatūros premi
ją, kuri bus skiriama už bet ku
rios rūšies veikalą, skirtą jauni
mui. Rankraščiai ar knygos tu
ri būti atsiųstos iki 1956 m. ko
vo 1 dienos.

Vokietijoje įsikūręs Baltų In
stitutas formaliai buvo vokiečių 
teisme įregistruotas Bonn© j e 
1952 m. vasarą. Pirmasis darbo 
posėdis buvo sukviestas 1953 m. 
sausio 5 d. Pagal statutą Baltų 
Institutas yra įkurtas “mokslo 
tikslams”, būtent — 1. “ugdyti, 
išlaikyti ir tęsti europines estų, 
latvių ir lietuvių tautų kultūri
nes tradicijas”, 2. “skatinti moks 
linį estų, latvių ir lietuvių prie
auglį”. Instituto veikla “apima 
visus' humanistinius Baltijos 
erdvės mokslus”. Institutas turi 
3 rūšių narius: tikruosius, ku
riems yra pavestas mokslo kūri
mas, korespondentus, kuriais ga
li būti įvairių tautų - mokslinin
kai, pasižymėję savo darbais bal
tistikos srityje, ir narius - rėmė
jus, kuriais gali būti tiek atski
ri asmenys, tiek organizacijos, 
įstaigos ir firmos, kurios savo 
pačių nusistatytu mokesčiu pa
remia instituto veiklą. Jie taip 
pat gauna instituto metraštį. Tik 
rujų narių skaičius negali pra
šokti 12. Iš lietuvių Baltų Insti
tuto tikrieji nariai yra prof. Z.

Saleziečių Balsas, 1955 m. Nr. 
3 (20), 32 psl.

Šv. Pranciškaus Varpelio sie
ninis kalendorius.

Antanas Ramonas, gyv. Jack- 
son Heights, N.Y., 10 metų iš
trėmimo sukakčiai paminėti iš
spausdino ilgą eilėraštį “Rodos 
taip neseniai, o jau 10 metų”. Ei
lėrašty atpasakota visa tremties 
istorija — nuo Lietuvos, per 
tremtį Vokietijoje iki gyveni
mo Amerikoje. Pabaigoje auto
rius reiškia vilties, kad jei ne jis, 
tai nors jo vaikas vistiek sugrįš 
prie Nemuno krantų.

Dr. J. Grinius yra parašęs stu
diją apie kryžius ir baigė studi
ją apie sovietinę literatūrą Lie
tuvoje. ,

Žymioji Londono Sadler Wells 
prima balerina Svetlana Beržai- 
tė - Beriozova yra priėmusi D. 
Britanijos pilietybę. Ji save lai
ko lietuve.

— Vašingtonas. — Susitarta su 
sovietais atgaivinti seniau leis
tus mėnraščius: “Amerika” rusų 
k., skirtą sovietams ir “USSR 
Information Bulletin” anglų k., 
skirtą amerikiečiams.

Ivinskis, šiuo metu pirmininkau
jąs institutui, ir prof. A. Macei
na. Narių korespondentų skai
čius negali prašokti 120. Iš lietu
vių Baltų Institutas nariais ko
respondentais yra išrinkęs: J. 
Balį, M. Biržišką, V. Biržišką, J. 
Brazaitį, M. Gimbutienę, J. Gri
nių, J. Jakštą, P. Joniką, S. Ko
lupailą, V. Krėvę - Mickevičių. 
V. Maciūną, K. Pakštą, J. Puzi- 
ną, A. Salį, P. Skardžių, A. Ša
poką, V. Šilkarskį ir A. Vaičiu
laitį. Nariai korespondentai gali 
dalyvauti patariamuoju balsu 
visuose Baltų Instituto posė
džiuose ir suvažiavimuose. Patį 
institutą norima su laiku iš Bon- 
nos perkelti į kurį kitą univer
sitetinį miestą, kur susidarytų 
geresnių galimumų baltistikos 
tyrinėjimams.

Baltų moksliniam prieaugliui 
ruošti institutas duoda jauniems 
mokslininkams stipendijų — 
kiekvienai tautybei po vieną. 
Jas gavusieji turi parašyti, savo 
pačių pasirinktą, bet instituto 
aprobuotą stambesnį darbą ir jo 
ištrauką ar santrauką paskelbti 
instituto metraštyje. Iš lietuvių 
tokias stipendijas yra gavę dr. 
V. Literskis, kuris yra parašęs 
darbą “Baltijos uostai”, dr. P. 
Rėklaitis — “Gotika Lietuvoje”, 
kurio ištrauka “Šv. Onos bažny- - 
čia. Vilniuje” yra paskelbta II 
metraščio tome, ir kun. K. Sen
kus, kurio šių metų darbas - ------
“Lietuvių liaudies dainų melodi
jos”. Pabaltiečiams studentams 
remti institutas kasmet skiria 
apie 8.000 DM, kurios lygiomis 
padalinamos trims pabaltiečių 
tautoms. Kas iš kurios tautybės 
studentų tą paramą gauna, nu
sprendžia pačių studentų atsto
vybės. Pabaltiečių studentų su
važiavimai ruošiami kasmet va
sarą. Kas treji metai turėtų 
įvykti pabaltiečių mokslininkų 
suvažiavimai.

Baltų Institutas organizuoja 
taip pat baltistikos biblioteką, 
rinkdamas į ją tiek senesniuo
sius, tiek ypač tremtyje pasiro- 
dižusius .pabaltiečių leidinius. 
Savo raštinei ir bibliotekai insti
tutas yra gavęs menką būstą 
Bonnes un-to rūmuose. Biblio
teka šiuo metu turi apie 1.000 
tomų. Taip pat paimti apsaugon 

_.buv. Pabaltijo universiteto 
(Hamburge ir Pinneberge) apie 
10.000 tomu, kurie su laiku bus 
sutvarkyti. Bjblioteka tarptau
tinės teisės ir politikos instituto 
direktoriaus prof. dr. W. Schat- 
zelio rūpesčiu dabar priimta į jo 
instituto būstą.

PREMIJA PABĖGĖLIŲ 
' NAUDAI

1954 m. Nobelio taikos premi-. 
ja — $35.000 buvo paskirta JT 
pabėgėlių komisarui olandui dr.^ 
G. J. Van Heuven Goedhart’ 
Pastarasis pranešė, kad ši suma 
būsianti panaudota 125 R. Euro
pos pabėgėliams įkurdinti. Jie 
prieš keletą metų pateko Grai- 
kijon ir buvo apgyvendinti ma
žytėje Tinos saloje, menkiausio^* 
je stovykloje. Dabar stengiama 
si juos pastoviai įkurdinti kituo 
se kraštuose. Prie šio darbb pti 
sideda Norvegijos Pabėgėlių 
Taryba ir Šveicarijos atitinka 
mos organizacijos.
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Mann & Martel5 JOINT REALTY LTD. i Kanados sporto apygarda 
skelbia

1199 BLOW ST. W, TORONTO. TELEF. OL. 8481
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899 BLOOR ST. W. OL. 6381
2. Sudarome labai geromis sąlygomis paskolas iš bankų.

į Geriausiai pirksite ar parduosite nekilnojamąjį turtą kreip-
. damiesi į didžiausią visoje Kanadoje lietuvišką įstaigą. S

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

$5.000 Įmokėti, vienos morgičius, 9

Didelė naujiena norintiems pirkti fermas.

kambarių, atskiros, mūrinis na
rnos, vandeniu alyva šildydmas, 
garažas. Klauskite A. Bliudžius.

si 9.500 pilna kaina, 8 kambarių per 
du augštus, puikus mūriais, atski
ros namas, gražioje vietoje, ,turi 
garažą. Klausti F. Senkus.

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

A. MORRIS

$5.000 įmokėti, vienos morgičius, 10 
kambarių per du augštus, atski
ros, mūrinis nomas, dvi vonios, 
vandeniu alyva šildydmas, garo
tas, High Parke. Klauskite R. Žu
lys.

$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 rojone.

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

$14.900 pilno komo, 9 komboriai 
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. •

$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.

Turime dar daug pasirinkimui namų įvairiose vietose ir įvairių kainų bei stilių, tik 
kreipkitės ir gausite pilnas informacijas bei patarnavimus. Klauskite: J. BALTAKYS, B. 
KRIAUČELIŪNAS, J. KAŠKELIS, P. KR1LAVIČIUS, 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.

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 Rea! Estate Board & 
National Association of Real Estate Boards.

W. A. LENCKI, B.A., L.L.B

Teisininkas — 
Advokatas — Notaras

100 Adelaide St W.

Room 107

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

$2.500 įmokėti, Dundas - Gladstone, 
atskiros, mūrinis, 9 labai didelių 
kambarių per du augštus. Privatus 
įvažiavimas, 4 mūriniai garažai, 
vandeniu alyva šildomas, vieno 
skola 10 metų, nepaprastai geras 
pirkinys.'

$4.700 įmokėti, Bloor - Indian Rd., 
mūrinis, atskiras, 10 k. per du 
augštus, dvi virtuvės, dvi vonios, 
vandeniu šildomas, įvažiavimas į 
kiemą.

$3.000 įmokėti, Parkdale rajone, mū
rinis, atskiras, 11 k., 3 virtuvės, 
alyva šildomas, 2 garažai, geros 
pajamos.

$3.000 įmokėti, College - Havelock, 
mūrinis, 9 k., 3 virtuvės, priva
tus įvažiavimas, garažas.

$$2.500 įmokėti, Bloor - Ossington, 
mūrinis, 61c, 2 mod. virtuvės, aly
va šildomas, garažas.

Didelis pasirinkimas didesnių namų, 
geromis išsimokėjimo sąlygomis.

Skambinti 
KUZMAS. 
T ei. OL. 8481.

'Skambinti
Ant. MICIŪNAS

Tel. OL. 8481.

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

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

Garantuotas saugojimas. Mokama 

atsiimant Garantuojama. 
Pasiimame ir pristatome.

1. Didžiausios 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, te!. OL. 8459, 
_ V. IVANAUSKAS, te!. OL. 8450, J. IVANAUSKAS, te!. OL. S450.

Telefonas EiVL 6-4182

Toronto

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai 
___ _ netinkamai laikomi sugenda. Mū- 

<A4nh1T>X<g sų sandėliuose jūsų vasariniai rū-
▼▼ tai bus rūpestingai saugomi.'Kai

Specialybė: darysite rudeninį apsityarkymą,
Cheminis valymas įvairių valyti Viską duokite žinomai 

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

30 metų valymo patyrimas

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

Lietuvio elektros ir apšildymo kompanija
APŠILDYMO KROSNIS: /

Vandens ir oru apšildymo, 
Paprastas ar “Air Condi- 
tionning”,
Perstato apšildymą iš anglių 
j alyvą.
Taip pat atlieka Įvairiausius 
elektros instaliacijos darbus.

DEDA NAUJAS

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.

REAL ESTATE LTD.

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

; INDIAN RD. - GRENADIER RD.,
» $3.-4.000 įmokėti, 10 didelių k.,
• square plano, tikro ir gero mūro, 
“ visai atskiras namas; vandeniu - 
. alyva šildymas, 2 modernios virtu-
• vės, 2 toaletoi, gražus kiemas su
• įvažiavimu iš gatvės. Geros mokė

jimo sąlygos!
lELORA RD. - CLENDENAN,
• $7.000 įmokėti, 7 didelių komb.,
• per 2 augštus, square plano, visai 
1 atskiras, ruduotų plytų nomas. Šis
• namas beveik naujos, labai mo-
• dėmus ir gali patenkinti labiau-
• šiai išlepusį skonį!

jOAKMONT RD. - BLOOR,
• $10-12.000 įmokėti, 17 didelių
• kamb., centrinio plano, visai otski-
• ros, gero mūro namas; vandens -
• alyvos šildymas, 6 mod. virtuvės,
• 4 toaletoi, 2 Šouertoi, lobai dide-
• lis kiemas su dvigubu mūriniu ga- 
I . ražu, vieta dar keliems poražams
• — privatus įvožrovimas. $500 mė

nesinių pajamų.

;ardagh avė. - jane st.,
• $7.000 įmokėti, visai atskiras, 7
• grožių komb., kvadratinio plano, 

rupuotų plytų, lobai modemus no-
’ mas, vandens alyvos šildymas, di-
• dėlė moderni virtuvė, gražus kie-
• mos, garažas. Balansui viena at

vira skola.

P. MALISAUSKAS
ML MT1. Kt. 7«S

DEWSON - HAVELOCK, 
įmokėti $2.500, 9 kamb. atskiras 
mūrinis namas, kvadratinis pla
nas, kietmedžio grindys, vortdens - 
alyvos Šildymas, 3 virtuvės, geros 
išsimokėjimo sąlygos, skubus par
davimas. ,

BROCK - BLOOR,
augštus, atskiros mūrinis namas, 
$5.000 įmokėti, 7 komb. per 2 
kvadratinis planas, alyvos šildy- 
skola balanse.
mos, garažas, gražus kiemas, 1 
$5.000 įmokėti, 6 kamb., 

WINDERMERE - BLOOR, 
ras, šiurkščių plytų namas, 
ratinis plonas, naujas alyvos 
mos, mod. virtuvė, gražus kiemas, 
garažas, 1 skola likučiui.

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.

WINDERMERE - HIGH PARK, 
$3.500 įmokėti, 6 kambarių, at
skiros, mūrinis namas, kvadratinis 
planas, kietmedžio grindys, moder
ni virtuvė, alyva šildomos, garažas.

INDIAN RD.,
$3.500 įmokėti, 9 kambarių, at
skiras, mūrinis namas, kvadratinis 
plonos, vandeniu alyva šildomas, 
dvi virtuvės, dvi vonios, vieta ga
ražui, geros išsimokėjimo sąlygos, 
geros namas.

P. KERBERIS
Bus.: ME. 2471 . . Res.: LU 1584

otski-

kvod 
šildy

L

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
perstatau:

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

motorus.
S. to, opimu namus"*pilnom Instalio- 
vimui ar pakeitimui srovės, duodu 

techniškus patarimus.
Skambinti telef. KE. 1080

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Auto Collision
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI

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

561 - 567 KEELE ST.
1% Block South of St. Clair

TORONTO, ONT.

TEL RO. 9-4773 
Namų tel. CE. 1-3444 

Sav. G. KERAITIS

PERKANT - PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBE 
KREIPKITĖS Į LIETUVIŠKĄ BIURĄ

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

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

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

2. $40.000 pilna kaina. 9 butų mū
rinis, atskiros namas. Lengvos iš
simokė) imo sąlygos. Bloor rajone.

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

4. $5.000 įmokėti, 10 komb. mūri
nis, atskiros nomos, vandeniu - 
olyvo šildomos. Kaino $18.500. 
Porkdale rojone.

5. $4.000 įmokėti, 10 kamb. per du 
augštus. Mūrinis, atskiros nomos, 
vandeniu - alyva šildomos. Indian 
Rd. - Bloor rojone.

6. $20.000 pilno koino. 8 komb. per 
au augštus. Rusholme Rd.

7. $20.500 pilno kaina. 8 
mūrinis, atskiros namas, 
niu - olyvo šildomos Bloor 
nymede rojone.

8. $5.000 įmokėti, 6 komb. mūrinis, 
atskiras nomos, vandeniu - olyvo 
šildomos, gorožos, šoninis įvažia
vimas. Bloor - Clendenon rojone.

9. $22.000 pilno koino. 9 komb. 
mūrinis, atskiros nomos, gorožos. 
Loboi gerom stovyje. Indian Rd. • 
Bloor rajone.

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

V. JUČAS , D. KAROSAS
OL OL M43

rojone.

kamb. 
vonde- 
- Run-

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

11. $2.000 įmokėti. 6 kamb. mūri- 
. nis namas, apie 10 metų senu

mo. St. Clair - Caledonia Rd. ra
jone.

12. $10.500 pilna kaina. 5 komb. 
mūrinis narnos. Alyva šildomas. 
Rusholme Rd. - Bloor rojone.

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

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

15. $1.600 įmokėti. 7 komb. mūri
nis namas. Labai gerame stovyje, 
didelis kiemas ir įvažiavimas. 
Lengvos išsimokėjimo sąlygos. 
Dundas • Runnymede rojone.

16. $2.000 įmokėti, 6 komb. mūri
nis namas, olyvo šildomos. Bloor 
- Ossington rojone.

17. $14.000 pilna kaina, 6 komb. 
mūrinis namas. 2 mod. virtuvės, 
olyvo šildomas. Indian Rd. • 
Bloor rojone.

18/$3.000 įmokėti, 8 komb. mūri
nis narnos. Vandeniu - alyva šil- 
domsa. 2 mod. virtuvės. Bloor - 
Dufferin rojone. ——-

19. $3.500 įmokėti. 8 komb. mūri
nis, atskiras namas, vandeniu • 
olyvo šildomas, garažas. CoHege 
• Dufferin rojone.

20. $3.500 įmokėti, 8 komb. mūri
nis nomas, mod. virtuvė, goro-

žos, didelis kiemas. • Bioor-Mont- 
rose rajone.

21. $15.700 pilna kaina. 6 kamb. 
mūrinis, atškiras namas, mod. 
virtuvė, garažas, privatus įva
žiavimas. Glenholme - St. Clair 
rajone.
... 16.500 pilna kaina. 8 komb. 
mūrinis namas. 2 garažai. Vie
na skola balansui. Dufferin - 
Bloor rajone.

23. $3.000 įmokėti. 8 kamb. mūri
nis, atskiros namas, garažas. Pil
na kaina $16.500. Gilmour - 
Annette rajone.

24. $5.060 įmokėti. 7 komb. ameri
koniškų plytų, mūrinis, atskiras 
namas. 2-jų metų senumo.^ Van
deniu - alyva šildomos.
kiemas. Bloor - Montrose

25. $18.000 pilna kaina, 7 
mūrinis, atskiros namas, 
niu - alyva šildomos, garažas, šo
ninis įvažiavimas. Armadale - 
Bloor rajone.

26. $18.900 pilna kaina, 6 kamb. 
mūrinis, atskiras namas. Vande
niu - olyvo šildomos. Annette - 
Runnymede rajone.

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

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

29. $3.000 įmokėti. 6 komb. mūri
nis namas, alyva I omodiš ,2s5 
nis namas, alyva šil lomos, 2 
virtuvės, garažas. Show - Bloor 
rajone.
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Didelis 
rajone, 
kamb., 
vande-

1. Kanados lietuvių komandi
nės stalo teniso vyrų pirmeny
bių varžybos dėl statybos b-vėš 
“Talka” pereinamosios taurės 
įvyks sausio 21 d. 10-4 vai. Prisi
kėlimo parapijos patalpose. Kar
tu bus pravestos ir individuali
nės moterų varžybos. Registruo
tis raštu ar žodžiu sporto apy
gardoje iki sausio 20 d.

2. Sausio mėn. pradžioj prade
damos Kanados lietuvių krep
šinio žiemos pirmenybės, kurio
se dalyvauja: Toronto Vytis trys 
komandos, Hamiltono Kovas ir 
Niagara. Pavasario pirmenybes 
numatoma pradėti kovo mėn. ir 
jų dalyviai paaiškės vėliau.

PPSK “Aušra” žinios
— Gražiai ir nuotaikingai pra

ėjo II Kalėdų dienos parengi
mas. 2 vai. pp. buvo sužaistas 
draugiškos krepšinio rungtynės 
su Humberside gimnazijos rink
tine. Rungtynes laimėjo mūsiš
kiai 69:50. 5 vai. muzikalinis ir 
spalvotas filmas “The desert 
song”, po kurio sekė šokiai gro
jant TLO Trimitui.

Nuoširdus ačiū visiems pagel- 
bininkams, atsilankiusiems ir 
ypač mūsų mielajam jaunimui, 
kuris taip gausiai lankosi mūsų 
parengimuose. Panašių parengi
mų su sportine, kultūrine ir 
linksmąja dalimi Aušra yra nu
mačiusi visą eilę.

— Pradėtas antrasis CYO mer
gaičių krepšinio lygos turnyro

ratas: sausio 3 d. Aušra — St. 
Helens, sausio 10 d. — Aušra — 
St. Michaels, sausio 16 d. Aušra .
— St. Francis.

—Greitai įvykstančiose lietu
vių sporto apygardų pirmenybė
se Aušra numato dalyvauti su 
vyrų, jaunių ir jaunučių (ber
niukų ir mergaičių) krepšinio, 
tinklinio, stalo teniso ir plauki
mo komandomis. Į komandas 
bus priimami tik tie žaidėjai, 
kurie reguliariai dalyvauja tre
niruotėse.

— Salės grindų taisymas yra 
numatytas atidėti iki gavėnios.

Šeštoji lietuvių sporto šventė 
buvo suruošta Adelaidėje 1955 
m. gruodžio 27-31 d. Taip pat 
gautas sutikimas, kad tautos už 
geležinės uždangos 1956 m. 
įvykstančios Melburne olimpia
dos atidaryme dalyvaus parade 
ir šoks tautinius šokius. Lietu
viams atstovaus lietuvių tauti
nių šokių grupė iš Melburno
— “Atžalynas”. Parade tautinės 
grupės dalyvaus su savo tautinė
mis vėliavomis. Jas sudarys ne
mažiau kaip 24 dalyviai.

Ričardas Juškėnas bokso 
čempionas

Sovietų Sąjungos asmeninės' 
bokso pirmenybės vyko Mask
voje ... “Sunkaus svorio šalies 
bokso čempiono vardą turėjo iš
aiškinti RTFSR čempiono Mu- 
chino (Rostovas prie Dono) ir 
vilniečio Juškėno susitikimas. 
Muchinui susirgus, pergalė be 
kovos užskaityta Juškėnui” — 
rašo “Tiesa”.

Į

V

ATOLYDIS ŠALTYJE
(Atkelta iš 5 psl.)

Karenina, aristokrato žmonos 
nuklydimų ir dekadentiško ci
nizmo, kuriuo pasižymėjo Mi- 
chail Kuzmin, Anastazija Ver- 
bickaja, o ypač Arcibaševo Sa
nin, vidurio nėra. Rusijoje ne
buvo natūralistinės linkmės, ku
ri neretai jungė lytį su politika. 
Net jaunesnio Maxim Gorkio 
stilius, o ypač turinys — pabai
sa komunistiniams rašytojams. 
Tačiau esama naujų apraiškų, 
kalbančių apie du žmones suta
riančius ir išskiriančius. Vargu 
rašytojams bus leista ir šiuos 
klausimus laisvai paliesti, nes 
komunizmas teleidžia tik tai, 
kas jam naudinga.

NELEMTI 
BANDYMAI
George Orwell ypač kandžiai 

mokėjo pajuokti komunizmą, 
kuris ilgą laiką buvo pamiršęs 
tokiuos sutvėrimus, kaip vyras 
ir moteris. Meilė, neaptariamas 
jųdviejų ryšys, buvo laikoma ne 
kuo kitu, o liga. Ir moteris, kuri 
buvo susirgusi ta liga, autoriaus 
pasmerkta mirti.

“1984 m.” deginantis sarkaz
mas nepaprastai taikliai tvojo 
komunistinei Rusijai. Kai joje 
daug kas pakitėjo, o vyriausias 
viešpats pateko mauzolėjun, lai
kas atnešė keistus mikrobus, 
pravėrusius komunistų akis, jog 
ištiesų esama lyčių skirtumo net 
pačioje partijoje. Komunistų 
partija mirktelėjo rašytojams: 
jūs atraskite skirtumą tarp vy
ro ir moters, nes juk rusai viską 
pirmutiniai atranda ir išranda.

Jei įsakyta, turi būti vykdo
ma. 1954-55 m. imta ieškoti skir
tumo. Ir jis surastas. Pasikliau
ta rašyti apie meilę, ir ji užtik
ta. Visa tai daryta grubiai, ne
įtikinamai, kaip pritinka tik par
tijos gainiojamiems rašytojams. 
Ir šis įvykis atžymėtas tokiuo 
garsu, kad net Ženevos konfe
rencijos, o gal ir komunistinė 
pasaulio revoliucija darosi kaž
kuo mažu, neapčiuopiamu.

Stabtelkime ties keliais pa
vyzdžiais.

V. Ašajevo romanas “Toli nuo 
Maskvos” sulaukė vidutiniško 
pasisekimo. Autorius verčia sa
vo herojus Tanią ir Michailą il
gas nakties valandas klaidžioti

I Maskvos gatvėmis. Pagaliau jie 
atsiduria Tanios bute, nes jos 
tėvai buvo išvykę į vasarvietę. 
Autorius didvyrius atvedęs Į 
butą pradeda neįtikėtinas išdai- - 
gas. Tania kažkur įsidilgina. Mi
chailas jos kojas trina spiritu. 
(Žiūrėkite, net spirito po ranka 
turėta). Tačiau greitai jie pa
miršta dilgėles ir idilginimus, 
nes kas kitas juos pradėjo ku
tenti. Michailas jau ne spirito 
benką. bet Tanią savo rankose 
pasijuto beturįs. Jis bučiuoja 
įos lūpas, akis ir pečius. Abu net 
oro nepagauna. Tania beviltiš
kai, tačiau paskubomis sako: 
“Micnail, mes esame vieni visuo
se namuose. Mano tėvai vasar
vietėje... Aš bijau mūsų, mei
lės”. Michailas jaučiasi padėties'’' 
viešpačiu. Paguldęs Tanią, duk
terį žinomo paleontologo, visą 
laiką įtikinėja nesantį tėvą, kad 
jo duktė ne per j auna vedyboms.

K. Lvova romane “Elena” 
įveda trikampi. Elena ištekėju
si, bet laukiasi nuo meilužio. Jos 
vyras iškeliamas į tolimą už
kampį. Jai reikia pasirinkti — 
išvykti su vyru ar pasilikti prie 
meilužio. Autorė griebiasi ne
įmanomybės susisiekimo ne
laimės susidariusiai problemai 
išspręsti. Elena lieka “didvyre”. 
Jau ir “Komsomolskaja Prav
da” pagrįstai ima pulti autorę, 
kad jis sąmoningai skatinusi do
rovinį supuvimą. Žiūrėkite, 
komjaunimas kalba apie dorovę, 
kai komunizmas moko, kad visa 
dorovinga, kas patarnauja ko
munizmui. Lvova nebuvo pa
smerkta. Ji surado užtarėjų pa
čioje komunistų partijoje, grei
čiausia besinaudodama trikam
pio teorija.

Imkime Pistolenko pjesę “An
na Berezko meilė”, kuri dabar 
statoma Maskvos teatre. Čia pa
liečiama labai jautri — išsisky
rimo tema, kuri teoretiškai ko
munizmo jau seniai yra pa
smerkta. Berezko išsiskiria su 
vyru, mokyklos vedėju Sibire, 
nes jis būk buvęs padrikas. Pis
tolenko ir jo didvyrė gavo ne
mažai pylos už išsiskyrimą, nes 
mat nei viename ankstesniame 
literatūros veikale tokio nere
gėto dalyko nėra nutikę.

(Bus daugiau)
G. Rymantas.

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

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

COLLEGE - HAVELOCK, 
$6.000 įmokėti, atskiros 9 kambarių 
namas, 2 moderniškos virtuvės, apšil
domos karštu vandeniu - olyvo, 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 atskiros

nemos, 2 virtuvės, dvigubos goražos 
bei privatus įvažiavimas.

HIGH PORK, 
$5.000 įmokėti, 10 kambarių, atski
ras namas, 2 virtuvės, 2 vonios kam
bariai.

COLLEGE - DOVERCOURT 
$5.000 įmokėti,’atskiras, gerų plytų, 
8 kambarių namas, 3 virtuvės, dvi
gubas garažas, apšildymas alyva, di
delis kiemas.

J. BUCANTASKUPREVIČIENĖ
OL. 8443

V. PALIULIS 
OL 2324 

P. DAMBRAUSKAS

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

REAL ESTATE LIMITED 
Kanados didžiausia nūosavybii|> firma
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Dr. M. Arštikaitytėv. Va si s
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

872 BLOOR ST. W., (prie Ossington), TORONTO. TeL ME. 4605
Priklauso Toronto, Ontario, Canodian ir International Reel Estate Boara

BLOOR - DUFFERIN, $1.500 įmokė- 
ft, 5 kambariai, atskiros, šoninis 
įvažiavimas, 2 garažai.

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

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

BLOOR - OSSINGTON, naujas 2-jų 
butų po 5 kambarius narnos, di
delis kiemas ir garažai, įmokėti 
$5.900.

Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms.
Jūsų patarnavimui. Kreiptis telefonu ME. 4605

PRIEŠ TRIS ŠIMTUS METU
(Atkelta iš 2 psl.) 

buvusios kariuomenės dalis, net 
iš Radvilos divizijos, susikonfe- 
deravo, t.y. atsisakė klausyti va-, 
dovybės ir per Užnemunę pa
traukė į Lenkiją. Radvila siuto, 
bet jiems sudoroti stigo jėgų, o 
Švedai vis nesijudino. De la 
Gardie dar vis tyrė caro nuotai
kas, o dėl Radvilos susilpnėji
mo net džiaugėsi. Juo jis bus 
silpnesnis, tuo mažiau bus kla- 
pato Lietuvoje. Juk palaidos ba
jorų masės nepavojingos . . .

Skyttei spiriąnt, rugsėjo ant
roje pusėje į Kėdainius buvo su
kviesta Žemaičių ir Maskvos 
dar neokupuotų arba neištisai 
teokūpuotų kitų pavietų bajori
ja (Upytės, Breslaujos, Ukmer
gės ir Kauno) galutinoms dery
boms, nes rugpiūčio 17 d. aktu 
Švedai nenorėjo tenkintis. ’ J. 
Radvila ir dabar laikėsi to pa
ties nusistatymo — reikalavo 
Lietuvoje palikti nepaliestą visą 
seną santvarką bei visas laisves, 
o vykdom,osios valdžios prieky 
pastayti vietos žmogų, kuriuo 
tik jis vienas ir tegalėjo būti. 
Bet Skytte ir į derybų pabaigą 
atvykęs de la Gardie, išnaudo
dami katalikiškos bajorijos nu
sistatymą priš .Radvilą, jį atstū
mė ir pasiekė tokio akto, kokio 
patys norėjo.

Unijos aktas buvo pasirašytas 
spalio 2,0 d. Juo paliekama ne
paliesta Lietuvos vidaus san
tvarka, bet Karolis X G. skel-7 Į Ve.

biamas didžiuoju L. kunigaikš-j imti į. savo rankas, nors ir ba- 
čiu ir visas Lietuvos pajėgas ga-į jorija, ir kdriuomenė buvo kapi- 
li naudoti ne tik prieš kitus kai-i tuliavusios. (Bus daugiau).

Prezidentai negrąžinti
Estų ir latvių laikraščiai pa-e--------- ——-------- --------------- -

. kartotinai rašo, kad pranešimai i v Ir juokiasi
apie tariamą latvių ir estų pre-i. sugrįžimą į tėvynę lie
zidentų Ulmanio ir Patso palei- 
dimą į tėvynę nėra tikri. Tai ži
niai patikrinti buvo imtasi viso
kių priemonių — deja, ji nebuvo 
patvirtinta. “Baltische Briefe” 
pažymi, kad latvių atstovai 
Stockholme šnekėjo su. Izraelio 
delegacijos nariais, dalyvavu
siais Tarptautinėje Parlamenta
rų Unijos konferencijoje Hel
sinkio mieste. Nurokas pasisakė, 
kad šnekėjęs net su pačiu Palec- 
kiu, bet jam taip pat niekas nė 
žodžiu neužsiminė apie tai, kad 
abu buv. prezidentai būtų grįžę. 
Greičiau bolševikai, reaguodami 
į pabaltiečių parlamentarų me
morandumą, kuriuo jie Tarppar
lamentinę Uniją prašė išaiškinti 
100 estų ir 30 latvių buv. parla
mentų atstovų likimą, tarp jų 
Ulmanio ir Patso, ir paleido tą 
“antį”. Abu prezidentai sirgo šir
dimi, todėl tremties sąlygų ne
galėjo ištverti — ir netenka abe
joti, kad galėtų būti dar iš viso 
gyvi, pastebima spaudoje.

Estų firma audžia įvairiausius apvalkalus, pvz. sofoms ir kė- 
dėms, užuolaidas, staltieses, vyr. ir moterų šalikus, kaklaraiš
čius, mot sijonus ir kt. audinius. Darbą atlieka pigiai, pagal 
specialų užsakymą.

Toronto Handweaving Studio, Reg’d.
238 BLOOR ST. W. — TORONTO — WA. 2-1315.

ADAMONIS & BUDRIŪNAS 
“DISTRICT ESTATE BROKERS”

Namai pardavimui — įvoiriose Montreolio dalyse;
Paskolos — noujiems namams ir statybos eigoje — 5¥2 %.
Žemė pardavimui — pavieniai lotai ir dideli plotai;
ŪHei pardavimui — Montreolio opylinkėje;
Draudimas — pastotoms ir kitiems objektams nuo pelaimingų atsitikimų.
Pirmosios Montrealy lietuvių Real Estate tikslas — Jums padėti!

D. N. BALTRUKONIS, VI. 7634
F. YASUTIS, LA. 2-7879
R. QUELLETTE, RA.7-3369
poskolų reiklioms.

Įstaiga:. 177 SHERBROOKE ST. W.
Darbo laikas: nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

ftes.: P. ADAMONIS PO. 6-4781. A. BUDRIŪNAS RA. 7-2690 Telef.RO.2-3415 Foro-ntft.

k

HIGH PARK, 7 kombarioi, gero mu
ro, alyva šildomas, įmokėti $3.000,

COLLEGE - RUSHOLME RD., nau
jos 6-š.:ų atskirų butų pastatas, di
delis kiemas ir garažai, geras pir
kinys.

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

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

my nūs, bet ir prieš Lenkiją. 
Jam leidžiama Lietuvoje negy
venti, bet laikyti čia vietininką. 
Kad tas vietininkas būtų iš vie
tos žmonių nesakoma. Vadinasi 
jis bus švedas. Juo ištikrųjų ir 
buvo iš pradžių Skytte, o vėliau 
grįžo de la Gardie. Radvila buvo 
nustumtas ir nieko negavo. Jis 
nėjo net į sudaromą specialią ta
rybą — po 3 atstovus nuo kiek
vieno pavieto. Nebuvo pažadėta 
jam nė kunigaikštystė, nors nu
raminimui de la Gardie davė 
raštą, kad tą klausimą išspręsiąs 
karalius. Jam buvo tik dovanoti 
Šiaulių ekonomijos dvarai. Bet 
Radviloms rūpėjo ne dvarai. Jų 
užteko savų. Reikėjo garbės ir 
valdžios. Dėl to Radvila nenorė
jo net pasirašyti unijos akto. 
Esą, jis pasidavimo aktą jau pa
sirašęs. Spiriamas, jis pagaliau 
pasirašė, o su juo pasirašė dar 
Žemaičių vyskupas Parčevskis, 
Vilniaus vyskupo vardu kan. 
Bialozoras, lauko hetmonas Gon- 
sievskis ir 1134 bajorai.

Spalio 20 d. aktas vadinosi 
unijos aktu, tačiau Švedams tai 
buvo tik priemonė taikiu būdu 
perimti Žemaičių ir kaimyninių 
sričių valdymą. Kad Maskva ne- 
sikiš, jau buvo išsiaiškinta, tad 
po to de la Gardie tarėsi galįs 
saugiai žygiuoti į Lenkiją, kur 
karalius jau seniai jo laukė, nes 
po pirmųjų pasisekimų t£n bu
vo pradėję augti sunkumai ir 
Švedai nepajėgė viso krašto su- 

tuviškai leidžiamas priedas Nr. 
11 straipsnyje “Nesutelpa” atsi
spausdino iš Urugvajaus leidžia
mo lietuviškai komunistų “Dar
bo” pajuokimą apie Lietuvai 
laisvinti fondus. Jame, be kita 
ko, sakoma: “Girdi, ar negalė
jome sutilpti jau esamuose fon
duose — Vlike, Alte, Balfe. Ėmė 
dabar ir išdygo naujas “LNF” 
fondas. Iššifravę tas tris litaras, 
gauname “Lietuvos Nepriklau
somybės Fondą” ... Taip bolše
vikai džiaugdamiesi šaiposi iš 
tų, kurie “nesutelpa” ir rūpina
si laisvinimu skirtingais keliais, 
paaukoję vieningumą ...

— Otava. — Žiemos nedarbo 
žymės pasirodė jau lapkričio 
mėn., tačiau pernykščio bedar
bių skaičiaus dar nepasiekė.

— Otava. — Sausio 23 d. čia 
šaukiama visų provincijų svei
katos ir socialinės globos minis- 
terių konferencija, kuri svars
tys visuotinio socialinio draudi
mo planą.

A. MARKEVIČIUS, OR. 1-9816
J. SKUČAS, RA. 2-6152
J. ZIENKA, TU. 2712
A. GRAŽYS, RA. 7-3148 

Telef. PL. 8501

Pabaltijo aneksijos
“Baltische Briefe” Nr. 11 (85) 

rašo, kad per Vokietijos ir So
vietų konferenciją Maskvoje, be 
kitų dalykų, buvo taip pat pa
liesti Vokietijos Federalinės 
Respublikos teisiniai santykiai 
su Pabaltijo respublikomis. Už
megzdama diplomatinius santy
kius Vokietijos vyriausybė pa
reiškė, kad toks santykių užmez
gimas dar nereiškiąs dabartinio 
status quo pripažinimo. Jame 
pažymėta, kad Federalinė Vo
kietijos Respublika nepripažįs
ta Sov. Sąjungos 1940 m. įvyk
dytosios Pabaltijo valstybių 
aneksijos. Minimasis pareiški
mas buvo išspausdintas ištisai 
specialioje ^ficiozinio “Bulletin 
des Press-tmd Informationsam- 
tes der Bundesregierung” laido
je. Kad šis rezervas būtų veiks
mingas tarptautinės teisės plot
me, neturi reikšmės, ar jis prie
šingos pusės yra “priimtas”, ar 
ne: užtenka, kad toks rezervas 
būtų priešingai pusei “įteiktas”. 
Būdinga, kad centrinė sovietų 
spauda, atspaudus! laiškais pa
sikeitimą tarp. Bulganino ir dr. 
Adenauerio ir ištisą baigiamojo 
komunikato tekstą, betgi vokie
čių pareikšto rezervo teksto ne- 
atspaudė. z

— Vašingtonas. — JAV nulei
do į vandenį jau trečią atominį 
povandeninį laivą. 1956 m. nu
matoma pastatyti dar 4.

Delhi, Ont.
Kalėdų eglutė. KLB Delhi ap. 

valdyba, bendradarbiaujant su 
liet, šeštad. mokyklos tėvų ko
mitetu, ruošia Kalėdų eglutę 
sausio 8 d. 4 vai. pp. Courtland 
salėje.

Programoje: Kalėdų senelis 
su dovanomis, žaidimai ir eilė
raščiai.

Kviečiame visus apylinkės 
lietuvių vaikus, lankančius ir 
nelankančius šeštad. mokyklą, 
dalyvauti. Rengėjai.

OAKVILLE, Ont.
Ford Motor Co. of Canada 

Ltd. prieš pat Kalėdas paleido 
4.000’darbininkų 12 dienų neap
mokamų atostogų. Darbą vėl- 
numatoma pradėti sausio 4 d.

Priežastis nurodoma mašinų- 
perstatymas ryšium su kaiku- 
fiaįs gamybos, pakeitimais. ..

šiaušiasi, kad ryšium su tuo dar
bininkams dingsta Kalėdų ir 
Naujų Metų priedai, bendroj su
moj apie $90.000. Kor.

LONDON, Ont
Kalėdų išvakarėse londoniškis 

J. Kiaupa. su šeima turėjo, auto 
katastrofą: i jų naujutėlaitį au
tomobilį— budge Royal — sto
vint ir laukiant’ pasisukimui, iš 
užpakalio smogė greit važiavę 
du vyrukai. Kai po didelio smū
gio p. Kiaupų mašina buvo iš
mesta į .vidurį kelio, jai iš prie
kio Smogė kita atlėkusi mašina.

Laimingu atsitikimu nei Kiau
pa nei žmona su sūnumi nebuvo 
sužeisti, o tik smarkokai pri
trenkti. Būdinga, kad p. Kiaupų 
mašina per kitų neatsargumą bu
vo sudaužyta prie pat jų namų, 
belaukiant įvažiavimo į kiemą.

Kultūros Fondo įgaliotinis ir 
vėl nupirko gražių dovanų li
tuanistinės mokyklos moki
niams. Tai neseniai Toronto skau 
tų vyčių išleistos iliustruotos 
dainelės “Du gaideliai” skonin
gos ir spalvotos knygutės. Jas 
gaus per Kalėdų eglutę kiekvie
nas mokinys.

Londono lietuvių 'lituanistinė 
mokykla sausio 14 d. rengia di
delę pramogą ir stato 2-jų veiks
mų veikaliuką “Šventoji naktis”. 
Vaidina mokiniai ir, “artistų” 
pritrūkus, pora talkininkų, reži
suoja J. Čegienė. Pramoga bus 
bibliotekos auditorijoje, Queens 
Ave. 305 nr. Pradžia 7 vai. vak.

Mokykla maloniai prašo visų 
londoniškių ir artimesnių apy
linkių tautiečių gausiai atsilan
kyti. L. E-fas.

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.

Visais morgiČių reikalais 
kreipkitės Į -

ACTIVE MORTGAGES SALES BROKERĮ

FL Andrijauskas

TĖVlSiėS ŽlfetJRIAl

Relatyviškai imant
Ar teisybė, kad vedę vyrai 

ilgiau gyvena tiž nevedusius? — 
teiravosi vienas garsaus gydy
tojo.

— Nieko panašaus! Tik vedu
sioms atrodo gyvenimas per il
gas...

Paaiškino
Nekviestas svetys, kuris jau 

gerokai išalko, pasinaudodamas 
proga, kai kambary neliko nei 
vieno suaugusio,, klausia berniu
ką:

— Sakyk, berniuk, o kada jūs 
pietaujate?

t—Pirmą valandą, — atsakė 
berniukas, — bet mama sakė, 
kad šiandien duos pietų, kai jūs 
išeisite...

Nepasitiki
Filmo režisorius vienam artis

tui liepia lįsti į narvą pas liūtą.
— Nebijok’ jis’ išaugo maitina

mas pienu...
— Taip pat ir mane pienu mai

tino, kai augau: Bet tai nereiš
kia, kad man 'neužeitų noras 
kartais ir mėsos užkąsti...

Sklydo
Kažkoks vyriškis valgykloje 

aiškiai rodo skubąs. Suvalgęs 
pirmą patiekalą, jis greit šau
kia padavėją paprašyti antro. 
Paprašo kartu ir trečio. Tuos su
valgęs,' paklausia, kiek kainuo
ja, sumoka neimdamas grąžos ir 
skubiai eina rūbinę, kur pa
ėmęs paltą išskuba į gatvę.

Paėjėjęs gerą gabalą, jis su
stoja, apžiūri paltą ir sau pats 
taria: .

— Tfu! Juk tai mano paties 
paltas...

Paieškojimai
Sscheschko Adolf, gim. 1920 

m. kovo 6 d. 1944 m. gyvenęs 
Vokietijoje. „ ;

Kęstutis Sienszys, gim. .1911 
m. 1945 m. gyvenęs Vokietijoje.

Marija Kačkauskaitė, gim. 
1923 m., Skaudvilėje. Išemigra
vusi į Čikagą.

Mathias Wasiljew, apie 73 m. 
amž., gim. Kybartuose.

Emilija Wasiljew, apie 72 m, 
amž., gim. Kutkaimy.
” Natalija Gelys - Wasiljewai-

gim.

1924

Valentina Laukaitis - Wasilje- 
vvaitė, apie 29 m. amž., gim. Ky
bartuose.

Iki 1947 m. jie gyveno Prancū
zų zonoje.

Jono Prano Buginsko, 
1924 m., Jono Joniko, gim. 1925 
m. ir Jono Slušinsko, gim 
m., ieškomi giminės.

Juozas Petravičius ir žmona 
Emilija Manė, gim. Statkevičiū- 
tė, J.948 m. gyvenę DP stovyklo
je Garmische.

Liuda Daunienė - Petravičiū
tė, Juozo ir Emilijos duktė, gim. 
1918 m. ir jos vyras Petras Dau
nius, gim. apie 1912 m., 1948 m. 
išemigravę iš Vak. Vokietijos į 
Kanadą.

Emilija Laucevičienė - Šuk- 
naitė, Jono duktė, gim. 1906 m. 
Šiaulių apsk’r., 1949 m. išebaigra- 
yusi į Braziliją ir gyvenusi Sao 
Paulo mieste.

Leonas Šofranas ar Šopranas, 
karo metu buvęs Paryžiuje.

Augustas Prilypas, Antanina 
Prilypienė - Vyšniauskaitė ir 
duktė Polė, iki 1941 m. gyvenę 
Kaune.

Kuisiai, kilę iš Tauragės apsk., 
dar npriklausomos Lietuvos lai
kais išemigravę į pietų Afriką.

Feliksas Maleckas, Elena Ma- 
leckienė ir sūnūs Viktoras bei 
‘Algirdas Maleckai. Po kapitu
liacijos kurį laiką ggyveno Irsin- 
gene prie Wassertrudingen.

Paieškomieji arba žinantieji 
apie juos, prašomi susisiekti su 
PLB Vokietijos Krašto Valdyba: 
Litauisches Zentralkomitee, (17 
a), Weinheim/Bergstr., Post- 
fach. 233, Germany.

v Nematė
Automobilistas įvažiavo į vie

nos krypties gatvę. Tuojau pat 
jį sulaiko policininkas.

— Tamsta važiuoji- ne tos 
krypties gatve.

— Labai atsiprašau. Aš nepa
stebėjau užrašo.

— Kažin, užrašo ar manęs...
Žmona

Vyras, norėdamas padaryti 
žmonai malonumą, klausia:

— Ką pasirinkai — kailinius 
ar kelionę į Europą?

— Kelionę, brangusis. Sako 
Europoje kailiniai daug pigesni.

Koncerto pertrauka
Radijo pranešėjas praneša:
— Mieli mūsų radijo klausy

tojai, plokštelių muzikos kon
certą 10 .minučių pertrauksime. 
Tuo tarpu malonėkite pasiklau
syti plokštelių muzikos ...

T

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
savo 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

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

Dufferin Garage
1423 DUFFERIN ST., KE. 6149.

Sov. V. DUNDYS

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

iš 167 College St.

persikėlė
į 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 vai. vak. 
Ketvirtadieniais ir šeštadie
niais nuo 1 vai. pp.—3 vai. pp. 
Rentgenas pagal susitarimą.

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

NAUJAS KABINETAS 

280 Roncesvolies Avė. 
Telefonas OL. 4778.

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

Kitu laiku pogal susitarimą.

D r. 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).

Roftinė: OLiver 4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą

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

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA 

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

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

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. ČEPULKAUSKIENĘ

James B. Trotter,
Teisininkas, advokatas, 

notaras.
Įstaiga: 220 Roncesvalles Avė.

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.

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

TELEVIZIJOS
RADIO APARATUS
Aparatai paimami ir grąžinami j na
mui veltui. Darbas ir dalyt garan
tuotai.
Pražau skambinti ME. 1602, kon

nuo

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

Gydytojas ir chirurgas
Priėmimo valandos: 10-12 va1, 2- 

4.30 vai. ir 7-9 vai. vok.
606 BATHURST "TREET 

Toronto.
Telefoną; KE. 432,

Dr. L. SIMON '
Odo* ir Veneros ligų spėciolisto*.

3 Spodino Rd., Toronto
(Bloor -'Spodino kampos) 

Darbo valandos: 10-12 ir 3-7 pp. arba 
pogol susitarimg.

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

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGU

1393 DUNDAS ST. WEST ~ 
Toronto

(tarp Gladstone ir Rusholme) *
*** Priima ligonius, gimdyves ir moterų 

ligomis sergančias kasdien nuo 1-3 ir 
nuo 6-8 vai. p.p., šeštadieniais nuo 
1 1 -2 vai. p.p., kitu laiku pagal susb 
tarimą.

Telefonas OL. 6851 7
..................*............................  .ir

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI ■
Vidaus ligų specialistas, 

X RAY (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W., Toronto -

Susitarti telefonu WA. 3-2395 -

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

chirurgas
Priėmimo valandos 2-3 ir ;

7-9 po pietų
11 Gore Vale Avė. Toronto 

Telef. EM. 8-3754

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

kampos Euclid Ave. 
Priima vakarais oagal susitarimą. 

Telef. EM. 8-9822

Akių specialistas.
M. STEFANUK -

(optometrist)

Patikrino 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- 
litiria akių nervus, kurie daž 

nai sukelia gnJvos 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/
Tel. LA. 5493.

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

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA r 

NEIMAN, BISSETT
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
Augščiousios rūšies moterų, vaikų k 
vyrų batai, normalaus dydžio ir platus 

EE—EEE
1438 Dundas St. W. Toronto 

prie Gladstone

Radio-Tekvizijos Technikas 
J. STANIONIS

Taisau radijo, tolevixijo* aparato*, pa
tefonas. Darbas garantuot**. 
Skambinti vakarai* po 6 vai.
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Šv> Jono Kr. paravHo

MCNTDEAL, Due.
sio 6 d., vakarinės šv. Mišios su 
paxd^Ed£^7JB;;^t Tą dieną, 
esaųt bažnytinei švente^ tikin- 
tiejfyra įpareigoti išklausyti šv. 
Mišių. -

— Praėjusiais 1955 m. parapi
jos bažnyčioje pakrikštyta 72, 
sutuokta 41 ir palaidota 16. Me
tų bėgyje parapija aktyviai pri
sidėjo prie lietuvių šalpos ir lie
tuviškos šeštadieninės mokyklos 
išlaikymo. Praėjusių metų laike 
išmokėta virš $13.000 bažnyčios 
remonto skolų; Wasagos kurorte 
pastatytas pastatas atostogau
jantiems lietuviams vasaros sek
madieniais pamaldoms laikyti.

..— Naujųjų Metų parapijos ir 
šv. Jono Kr. Draugijos rengtame 
sutikime šeimininkavo: Rainie
nė; Barškėtienė, Urbonienė, Ka- 
napkienė, Norkienė ir Rugienė. 
Joms visoms gili padėka.
. — Ateinantį * sekmadienį 11 

vai. pamaldas laiko ir pamokslą 
sako dienraščio “Draugas” re
daktorius kun. dr. J. Prunskis. 
Pamaldų metu antroji rinklia
va bažnyčios remonto skolų mo
kėjimui. -
-- Pirmadienį po Naujų Metų, 

esant nedarbo dienai, parapijos 
bažnyčioje 11 vaL buvo atlaiky
tos iškilmingos pamaldos už vi
sus 1955 m. mirusius lietuvius 
Toronte, Lietuvoje ir plačiame 
pasaulyje. Į pamaldas susirinko 
skaitlingas būrys lietuvių.

- — Pakrikštytas Jonas Reimun 
das Kriščiūnas.

— Ateinantį šeštadinį 8.30 vai 
rytą gedulingos pamaldos už a.a. 
Jono Evaškos vėlę.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Šį. penktadienį, Trijų Kara

lių šventėje, visi tikintieji pri
valo išklausyti šv. Mišių. Ryte 
jos bus laikomos 7 ir 8 vai., o va
kare 7 vai. Laike visų mišių bus 
klausoma išpažinčių ir duodama 
Komunija. Trijų Karalių šventė
je, nors ir penktadienis, leidžia
ma valgyti mėsiškų valgių.

— Šį sekmadienį, 5 vai. pp. pa
rapijos salėje bus rodomas fil
mas “The tanks are coming”. Po 
to šokiai.

— Parapijos Moterų Būrelio ir 
Komiteto rengtas Naujų Mėtų 
sutikimas praėjo labai gražiai. 
Svečių buvo netoli 600. Pakili? 
nuotaiką dar paįvairino sol. V. 
Verikaitis ir jo vadovaujamas 
kvartetas, išpildydami eilę lietu
viškų dainų. Kiek svečiams šis 
parengimas patiko, matyti iš to, 
kad jau visa eilė prašėsi jiems 
rezervuoti bilietus kitam N. Me
tų sutikimui.

— Pakrikštyta Laima Marija 
Jagėlaitė.

— Kitą savaitę bus lankomi 
parapijiečiai sekančiose gatvėse: 
Garden Ave., Galley Ave., Pear
son, Ąve., Marion Ave., Sunny
side Ave.

Išganytojo liuterionių 
bažnyčioje,

Bloor St. W. ir Indian Road kam 
pe, sausio 8 d., 1.30 vai. pp., lie
tuvių pamaldos. Jos salėje 12.30 
vai. įvyks jaunimo klasė ir 1.30 
vai. sekmadienio mokykla.

Kun. dr. M. Kavolis.
Pakrikštyti Išganytojo liute

rionių bažnyčioje, lietuvių para
pijoje, Rita Ona Krivickaitė ir 
Aldona Danutė Lapinskaitė bei 
Cintija Marta Dragaitytė (pas
taroji Hamiltone).

Bažnytinių garsų studija
Dr. Kavolis įgijo kilnojamą 

profesinę augštos frekvencijos 
aparatūrą garsams magnetinėje 
juostelėje užrašyti ir perduoti. 
Šis įrengimas bus naudojamas 
.užrašyti religiniams ir. kultūri
niams parengimams lietuvių liu
terionių parapijoje ir bendrame 
bažnytiniame gyvenime, šie už
rašai juostelėje bus surenkam 
studijos rinkinyje — knygyne ir 
naudojami transliacijoms Ame
rikos radijo stotyse vietos rei
kalams ir Šiaurės bei Pietų Ame 
rikos trumpų bangų stotyse Lie
tuvai perduoti, taip pat parengi
muose lietuvių parapijoje. Apa
ratūra buvo išmėginta Kalėdų 
parengime anglų liuterionių kle
bonijoje Toronte. Anglų klausy
tojai pageidavo ateityje tokiu 

j>at būdu išgirsti geros lietuvių 
muzikos, giesmių ir dainų.

Turimomis žiniomis konferen
cijos dienomis Toronte lankysis 

Į dar šie svečiai iš Amerikos: kun. 
St. Yla, Tėvas Viktoras Gidžiū
nas, OFM, prof. A. Kučas, kun. 
dr. J. Prunskis, kun. P. Cinikas.

Nakvynės ir kitais konferenci
jos reikalais prie abiejų Toron
to parapijų veiks informacija 
šiomis valandomis: Prisikėlimo 
parapijoje — KE. 0977 — šešta
dienį 9-12 vai., šv. Jono Kr. pa
rapijoje — EM. 4-7646 — šešta
dienį 3-5 vai.

J. Matulionio išleistuvėms, 
kurios įvyks šį penktadienį Prisi
kėlimo salėje, nespėjusieji užsi
rašyti dar gali pereitame “TŽ” 
numery nurodytose vietose bei 
pas nurodytus asmenis.
Šeštadieninė pradžios mokykla 
po Kalėdų atostogų mokslą pra
deda šį šeštadienį, sausio 7 d. 9 
vai. rytą. Mokiniai ir mokytojai 
renkasi pamokoms minėtu laiku 
į šv. Pranciškaus mokyklos pa
talpas — Claremont Ave.

Mokyklos vedėjas.
Šv. Jono Kr. Draugijos 

metinis susirinkimas įvyks šį 
sekmadienį, sausio 8 d., 3 vai. pp. 
šv. Jono Kr. parapijos salėje. 
Susirinkimo metu draugijos val
dyba darys metinį savo veiklos 
pranešimą ir bus renkama val
dyba šiems metams.

“Dainos” grupės susirinkimas 
turėjęs įvykti sausio 8 d. pas Br. 
Pabedinskienę, 287 Indian Rd., 
nukeliamas į sausio 15 d., sekma
dienį, 3 vai. pp. ten pat. '

Valdyba.
Klaipėdos krašto atvadavimo 

minėjimas
Toronte šiemet rengiamas sausio 
15 d., sekmadienį, naujoje Prisi
kėlimo parapijos salėje ir su 
nauja programa. Meninėje daly
je pasirodys seniai besiruošianti 
A. Šadeikienės vadovaujama 

: irskautų tautinių šokių grupė 
garsusis “Varpo” choras.

Toronto jūrų skaučių 
kalėdinis gerasis darbelis

Toronto jūrų skautės giliai už- 
jausdamos prof. M. Biržiškos 
šeimos nelaimę, nusiuntė jam 
$10; taigpi paaukojo $30 Vasario 
16 gimnazijai ir užsakė tris “Sk. 
Aidus” skautams Vokietijoje.

Kalėdų antrą dieną “Bangų” 
valtis su dovanėlėm ėjo lankyti 
lietuvių ligonių 999 Queen St. 
W. ligoninėje. Lankymą tvarkė 
valt. O. Skukauskienė ir Birutė 
Petrulytė. -kr-

Dail. Tel. Valius Naujų Metų 
dieną išvyko iš Toronto į Niu
jorką, iš kur sausio 4 d. išplau
kia į Europą. Dailininkas vyksta 
trijų mėnesių studijinėn kelio
nėn, pirmiausia į Paryžių, iš kur 
žada nuvykti į Belgiją, Ispaniją 
ir gal dar į kitus Europos kraštus.

Dailininkas Valius išvyko vie
nas, ponia liko Toronte.

■’ Estai pasistatė maldnamį
Estų šv. Petro evangelikų liu

terionių parapija Toronte buvo 
prisiglaudusi šv. Jono bažnyčio
je kartu su latvių evangelikų 
liuterionių parapija. Dabar estai 
pasistatė sau atskirą bažnyčią 
pagal arch. M. Bach projektą. 
Įskaitant sklypą, bažnyčia kai
navo apie $175.000. Pastato išori
nė pusė labai paprasta, bet vidu
je žymu modernaus stiliaus ieš
kojimų. Vokietijoj užsakyti var
gonai, kurie kainuos $12.000. 
Statybą finansiškai parėmė pa
skola Missuri sinodas. Pati para
pija maždaug per metus surinko 
$34.000.

Bažnyčioje, kartu su balko
nais, yra 400 vietų. Parapija da
bar turinti apie 2.200 narių.

REIKALINGAS VYRAS krautuvės dar
bams, turintis ioferio leidimę. Telefonas 
KE. 7200.

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. ŠALDYTUVŲ pervežimo 
specialistai. Visas vežamas tartos ap
draustos. Važiuojam kas savaite j Moot-

30 DEWSON ST. TEL. OL 1403 
TORONTO

į konferencijos
'’’^ viešas posėdis

Kanados ateitininkų konferen
cija vyksta šį šeštadienį ir sek
madienį (žiūr..programą 3 psl.). 
Į viešą iškilmingą posėdį sekma
dienį 3.30 Vai. pp. Prisikėlimo pa
rapijos salėje kviečiama atsilan
kyti ir visa Toronto lietuviškoji 
visuomenė.

Iškilmingame posėdy kalbės 
Ateitininkų Federacijos vyr. va
das prof. Simas Sužiedėlis “Atei
tininkai savo tautos likimo ke-

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

PRISIKĖLIMO PARAFUOS AUDITORUOJE BENGIA DIDELĮ

KAUKiy BALIU - MASKARADU
su trumpa programa, kurią išpildys “Varpo” vyrų choras.

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

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

Tautos Fondo vajus
Praslinko 1955 metai neatneš- 

dami ne tik pasauliui, bet ir mū
sų Tėvynei šviesesnio rytojaus. 
Broliai bei Seserys prispaustoje 
Tėvynėje laukia patekant aušros 
— laisvės prašvintant. 1955 m. 
VLIKas ir ALTas savo pasišven
timu bei dideliu darbu daugiau
sia nuveikė Lietuvos laisvinimo 
bare. Kaip ir kiekvienais, taip ir 
šiais metais nuo sausio 1 d. iki 
vasario 29 d. skelbiamas TF au
kų vajus. Kviečiame kiekvieną 
lietuvį prisidėti prie šio vajaus ir 
paaukoti pagal savo išgales Lie
tuvos laisvinimo reikalams.

Toronto apyl. TFondas.
Toronto apylinkės tarybos 

posėdis nukeltas
Dėl techniškų kliūčių anks

čiau skelbtas naujai sudarmos 
Toronto apylinkės tarybos posė
dis skelbtąją dieną, sausio 8 d., 
negali įvykti, — yra nukeliamas 
dvi savaites vėliau ir įvyks sau
sio 22 d. Toronto Lietuvių Na
muose. Apylinkės v-ba.

Kalėdų eglutė
Toronto liet. Maironio vardo 

šeštadieninės pradžios mokyklos 
vaikų eglutė įvyko praeitą sek
madienį Prisikėlimo parapijos 
salėje. Programa susidėjo iš vai
dinimo, tautinių šokių, baleto, 
deklamacijų, choro ir durų or
kestro. Suvaidintas scenos vaiz
delis “Tylliąją naktį”. Vaidino: 
S. Beresnevičius, L. Švėgždaitė,
I. Kuniutytė, E. Jankauskaitė, R. 
Tamulionis, Z. Baranauskaitė. 
D. Sakevičiūtė, D. Augaitytė ir 
Kalėdų senelis — Pr. Žaliauskas. 
Dekoracijos kun. B. Pacevišiaus, 
grimas — J. Jagėlos, režisavo Tė
vas Rafaelis Šakalys, OFM ir 
kun. B. Pacevičius. ė

Tautinių šokių šokėjos: D. 
Daugvainytė, B. Dambrauskai
tė, R. Gataveckaitė, A. Jakima- 
vičiūtė, J. Juozaitytė, G. Kauliū- 
tė, A. Kuolalitė, I. Kelotaitytė.
J. Petravičiūtė, Z. Peseckaitė, G. 
Rinkūnaitė, D. ir S. Simonaity
tės, V. Simonavičiūtė, D. Tamu- 
lionytė, G. Uogintaitė pašoko 
Žiogelius ir Kalvelį. Atskirai šo
ko V. Simonavičiūtė ir G. Uogin
taitė —- tautinių šokių pynę. Šo
kius vedė mokyt. A. Šadeikienė, 
akordeonu grajo A. Žiobakas.

Baletą pašoko D. Kundrotaitė,. 
C. A. Mazey ir jaunutė Klibin- 
gaitė.

V. Sakalauskaitė ir M. Dunde- 
raitė padeklamavo eilėraščių. 
Deki, paruošė mokyt. J. Širka.

Mokyklos mišrus chorelis iš
pildė kelias kalėdines giesmes 
bei dainas, o R. Renkauskaitė 
pagrojo smuiku.

Prisikėli moparapijos dūdų or
kestras, vadov. V. Verikaičio, 
pagrojo kelius dalykūlius.

Po programos Kalėdų senelis 
visus mažuosius gausiai apdova
nojo dovanėlėmis.

Piniginiai eglutės ruošimą di
desne suma parėmė: kun. P. Ažu
balis — $100, KLB Toronto apyl. 
v-ba — $50 ir SLA 236 kuopa. 
Prekybininkai irgi buvo duos- 
Demikis, Krasauskas - Punkrys, 
nūs: J. Margis, J. Beržinskas, 
Grubevičius, Germanavičius, Mi- 
Įiušas ir kt. Gauta ir kanadiškų 
firmų — Kresge ir Simpsons;

Dovanų padailnimas vyko 
sklandžiai ir greit. Mažieji džiau 
gėsi gautomis dovanomis, o ren
gėjai buvo patenkinti, kad nie
kas neparodė rūstaus veido.

Prie įėjimo atsilankiusieji pa
aukoję laisvą auką gavo spaus
dintą programą ir tik ką išleistą 
4 psl. mokyklos kalendorėlį, ku- 
veikslas, antrame — eilėraštis 
rio pirmame psl. Maironio pa- 
Lietuva Brangi, trečiame — šios 
mokyklos žinių žiupsnelis ir pas- 
kuainiame — 1956 m. kalendo
rius

Atsilankiusieji pripildė erdvią 
salę. Eglutę ruošė mokyklos mo- 
kvtoiai ir tėvų komitetas. Š.

BUFFALO, NX 
ŠOKIU VAKARAS.

Sausio 14 d., ŠEŠTADIENĮ, Buffalo Lietuvių Klubas rengia 
didelį šokių vakarą. Niagaros pusiasalio lietuvių patogumui 
vakaras rengiamas Niagara Falls lietuvių šv. Jurgio para
pijos salėje, -1910 East Falls g-vė, Niagara Falls, N.Y. 
Nuoširdžiai kviečiami visi Buffalo, Niagara Falls, Lock
port, Rochester ir apylinkės lietuviai. Ypatingai kviečiamas 
ir laukiamas lietuviškas jaunimas iš Kanados pusės.

Klubo Valdyba.

“Tėviškės Žiburių” spaudos 
balius

įvyks sausio 21 d., šeštadienį. 
Prisikėlimo parapijos salėje. Da
lyviams žadama daug įdomybių, 
o taip pat ir trumputė meninė 
programa, kurią išpildys sol. V. 
Verikaičio vedamas kvartetas.

Kaip girdėti, susidomėjimas 
baliumi didelis. Jau būriuojasi 
bičiulių grupės, žadančios susės
ti prie bendro stalo. Šokiams 
gros “Trimito” orkestras, veiks 
turtingas bufetas.

Skirtingas tautų būdas
S. Vasarajs, latviškos “Baltic 

Movers” firmos savininkas, ku
ris ir “Tėviškės Žiburius” kiek
vieno antradienio vakare iš re
dakcijos į paštą nuveža, pasikal
bėjime su latvių laikraščio 
“Laiks” bendradarbiu įdomiai 
charakterizuoja įvairių tautybių 
namų savininkų ir nuomininkų 
santykius. Jis pasakoja:

“Įdomu palyginti įvairių tau
tybių temperamentus. Pas estus 
persikraustymas vyksta labai 
ramiai. Šeimininkas, jei ir būta 
pykčių, net nepasirodo. Italų na
muose vyksta triukšmas ir gin
čai dėl nuomos, net dėl kiekvie
nos į sieną įkaltos vinies. Pasi
taikė, kad į ginčo vietą atvyko 
net keturi policininkai — kiek
viena pusė iššaukė po du. Daž
nai ir ukrainiečių bei lenkų “jur- 
ginės” praeina gana triukšmin
gai. Draugiškiausiai, paprastai, 
skiriasi lietuviai. Šeimininkas 
padeda išsikrausyti, išsiskirdami 
išsibučiuoja.

O latviai? Jie skandalus, jeigu 
tokių pasitaiko, mėgsta pabaigti 
pirm išsikraustymo, bet atsibu- 
čiavimų nėra; dažniausiai šeimi
ninko nematyti, tiktai šeiminin
kė retkarčiais iškiša galvą pro 
duris. Tokių namų, kur šeimi
ninkas mandagiai išlydi buvusį 
nuomininką ir dar jam padeda 
nėra reta ir latvių tarpe.

Latviai mieste gyvena išsi
sklaidę. Latvių rajonu galima 
būtų laikyti Danforth - Broad
view rajoną.

Iš pabaltiečių daugiausiai 
“turto” turį lietuviai. Estai turį 
mažiausiai, bet gerų baldų.

Patogiausiai krausytmosi rei
kalus tvarko anglai: parodo bal
dus bute, pasako naują adresą, 
o patys išeina į kiną arba kar- 
čiamą.

Prie kurijoziškiaųsių atsitiki
mų reikėtų priskaityti tuos, kai 
klientas užmiršta savo naujo bu
to adresą ir tenka “iškontroliuo- 
ti” visą rajoną. Kartą su vienu 
lietuviu tekę išvažinėti visą die
ną ieškant jo nupirktos farmos. 
Panašus atsitikimas buvęs ir su 
vienu latviu.

ir

VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ

Siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS

Didelis importuotų medžiagų vyrų
moterų kostiumams pasirinkimas. Už
sakymus atlieku žemiausiomis kaino

mis. Duodame išsimokei imu i.

1229 DUNDAS ST. W., TORONTO 
Telefonas LL. 3222.

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
ROOM 503

/kampos Boy & Richmond/^

TELEFONAI: *
Įstatas: Nor
EM. 2-258S. ST. 8-5088.

Užsisakykite anglių

Vytautę fr AUŠROTUS 

0. JONAITIENĘ

Tel. LL. 0527

Kalėdų eglutė
Toronto skautų-čių tuntai ruo

šia Kalėdų eglutę savo jaunie
siems sausio 8 d. 3 vai. pp. Lie
tuvių Namuose. •

Programoje: pasirodymai, žai
dimai, kavutė ir senelis su do
vanomis. Vėliau šokiai jauni
mui. Įėjimas jauniesiems 25^, tė
vams ir kitiems 50<!.

Mažieji, norintieji sutikti Ka
lėdų senelį, registruojasi pas p. 
Kerševičienę, tel. LO. 2781 ir pas 
p. Pažėrą, tel. RO. 2-7503.

Tuntininkai.
Tautų festivalis

Trijų Karalių šventėje, penk
tadienį, 8 vai. vak. Slovakų pa
rapijos didžiojoje salėje— Cla
remont ir Robinson gatvių kam
pas — įvyks Tautų festivalis, ku
rio iniciatorium ir globėju yra 
Toronto katalikų arkivyskupija. 
Festivalio metu pasirodys įvai
rių tautinių grupių meniniai ko
lektyvai. Iš lietuvių — tautinių 
šokių grupė. Festivaly’dalyvaus 
J. Em. kardinolas J. Ch. McGui
gan, pilietybės bei imigracijos 
ministeris Hon. J. W. Pickersgill 
ir daug kitų augštų dignitorių.

Lietuviška spauda ligoniams
Švenčių proga Toronto lietu

vių Caritas, lankydamas ligonius 
įvairiose Toronto ligoninėse, pa
tyrė, kad lietuviai ligoniai pasi
genda lietuviškos spaudos. Ypač 
laikraščių pageidavo Ontario li
goninėje gydomi šeši mūsų tau
tiečiai. Caritas kreipiasi į liet, 
organizacijas ir pavienius asme
nis prašydamas užsakyti įvairių 
liet, laikraščių ligoniams. Tuo 
tarpu Toronto Moterų Šalpos 
Grupė “Daina” sutiko ligoniams 
užsakyti dienraštį “Draugas”. 
Rūpinamasi, kad “T. Žiburiai” 
galėtų būti siuntinėjami kiek
vienam ligoniui. Organizacijos ir 
pavieniai asmenys prašomi tam 
reikalui kiek paaukoti.
Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė II 
augšte, su baldais. Tel. OL. 8575. 213 
Delaware Ave.

Išnuomojamas kambarys lll-me augšte. 
Yra garažas. 693 Dovercourt Rd., arti 
Bloor. Tel. LO. 8951.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė lt' 
augšte, be baldų, arba 1 kambarys ir 
virtuvė II augšte, taip pat 1 kambarys 
vienam asmeniui. Galima naudotis vir
tuve. Tel. KE. 9308.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė, yra 
garažas. 19 Delaware Ave. Tel. LL.1278.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė II 
augšte. Parkdale rajone. Tel. LA. 8903.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė lll-me 
augšte, taip pat kambarys ll-me augšte, 
su ar be baldų. Tel. LL. 1843.

Išnuomojamas kambarys ir vitruvė lll-me 
augšte, be baldų. Tel. KE. 8455.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė, be 
baldų. High Park rajone, ll-me augšte. 
Yra garažas. Tel. R0.7-5370, po 5 v.v.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė ll-me 
augšte, Sunnyside rajone. Tel. LA. 7134.

Išnuomojami pirmame augšte 2 kamba
riai ir virtuvė su gazo plytele ir frontinis 
kambarys. Galimybė atskirai virtis. Dun
das - Dovercourt rajone. Tel. KE. 6062.

SUMAŽĖJO IMIGRACIJA
1955 metais imigracija Kana- 

don sumažėjo 40.246. Per pir
muosius 9 mėn. 1955 m. atvyko 
85.607 ateiviai. Tuo pačiu laiku 
1954 m. atvyko 126.853. Tuo bū
du ateivių skaičius sumažėjo 
maždaug trečdaliu. Numatoma, 
šiais metais ateivių skaičius siek 
siąs 100.000. Tai mažiausias skai
čius nuo 1950 m. Imigracija su
mažėjusi, nes D. Britanijoj, 
Olandijoj ir V. Vokietijoj padi
dėjo darbo paklausa. Be to, dau
gelis europiečių susilaiko nuo 
emigracijos girdėdami apie pa
didėjusį bedarbių skaičių Ka
nadoj.

— Otava. — 1955 metai Kana
dos ūkiniame gyvenime laikomi 
vienais iš geriausių. Per pirmus 
9 mėnesius firmų pelnas buvo 
$2.236.000.000, ty. 22% didesnis 
kaip pernai. Apmokestinamo 
pelno buvo 1.212.000.000, Ly. 
29% daugiau kaip pernai

AV parapijos biuletenis rašo: 
“1955 metai AV parapijai ir 

Montrealio kolonijai buvo reikš
mingi, pilni didelių įvykių. Ba
landžio mėn. mes buvome susi
rinkę mūsų naujoje bažnyčioje 
kertinio akmens šventinimui. 
Gegužės 1 d. ėjome iškilmingai 
iš St. Willibrord gatvės į savo 
naują bažnyčią ir pirmą kartą 
atlaikėme tenai pamaldas. Rug
sėjo 3, 4 ir 5 d., laike gražios Ka
nados Lietuvių Dienos, Jo Em. 
kardinolas P. E. Leger sveikino 
liętuvius susirinkusius iškilmin
goms pamaldoms toje pačioje 
mūsų bažnytėlėje. Rugsėjo 25 d. 
dalyvaujant Jo Eksc. vysk. V. 
Brizgiui, prel. Tulabai, kan. 
Paškauskui, daugeliui kunigų iš 
Kanados ir Amerikos ir didelei 
miniai svečių, mes priėmėme 
tretį kartą mūsų brangų ir mielą 
ganytoją Jo Em. kardinolą P. E. 
Leger mūsų bažnytėlės pašven
tinimui. Su dideliu džiaugsmu ir 
dėkingumu Dievui mes galime 
pažiūrėti į praėjusių metų įvy
kius, kurie pasiliks .garbingoje 
vietoje Montrealio lietuvių isto
rijos lapuose.

Taip pat reikia pasidžiaugti ir 
bendru lietuvių kolonijos Mont- 
realyje pasiektais vaisiais. Pir
miausia reikia sveikinti padary
tą milžinišką pažangą kolonijos 
vieningume. Jei kitais metais

KA ŽADA 1956 METAI?
Laiške iš Lietuvos, tarp eilu

čių, išskaitome vilties praradimą 
Amerikos “taikingu išlaisvini
mu”. Vis daugiau patikima ką 
žadėjo “containment” politikos 
kūrėjas Kennan kalbėdamas 
apie permainas Maskvoje.
“... Šaltmetis yra čia skaudžiai 
pergy venamas”, rašoma laiške iš 
Vilniaus, “tačiau viliamės, kad 
atšils, o gal ir visai praeis. Jau 
dabar gyvenimas daug rames
nis!” Teisybė, kad paskutiniame 
partijos plenume sekretorius 
Niunka keikės, kad tie “buržua
ziniai nacionalistai” vis dar ra
mybės neduodą, tačiau kalboje 
nesijautė pirmykščio pykčio nei 
pavojaus buvimo. “Tiesa”, re
daktorius lietuviais pakeitus, ro
do, kad jaunoji karta jaučia savo 
pranašumą komunistinėje san
tvarkoj ir tarytum ryžtasi, lenk
tyniauti su kitais gerbūvio kė
lime. --

Lietuva jaučia, kad sovietai 
dabartinėje savo formoje ilgai 
nelaikys. Argi gali su “persenu
sią kapitalizmo” sistema konku
ruoti komunistinė sistema, ku
rioje net Augšč. sovieto suvažia
vime Maskvoje estas deputatas, 
svetimtaučiams girdint, prie
kaištavo, esą buvo prašyta trak
torių, o valdžia iš Maskvos Esti
jai prisiuntė tabako sodinimo 
mašinų, nors tabakas Estijoje, 
visi žino, neauga. Visiems taipgi 
turėjo būti aišku, kad ir su melu 
netoli važiuosi. Štai britiškai 
auklėtas Jawaharlai Nehru, 
Maskvos tironams išvažiavus, 
aiškino saviesiems, kad komu
nizmas yra jau persenusi ir In
dijai netinkanti sistema: “Pa
sauliui atominiame amžiuje rei
kia kažko naujo, dinamiško ir 
revoliucionieriško, jokiu būdu 
ne tai, ką siūlo Indijos komunis
tai ir kas visai nesiriša su gyve
nimu!” Londone britų “The 
Times” taipgi manė, kad nėra 
galima suprasti Chruščiovo kal
bų prieš kolonializmą, žinant, 
kad So v. Sąjunga tėra caro Ru
sijos įpėdinė, paveldėjusi impe
riją ir vežanti žmones iš Krymo 
ir Kaukazo”. (Pabaltijo “Times”

■ * * ?

B. S E R G A U T I S - Realtor
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Telefonas OL. 2426 .
Didelis žemės sklypu posirinkimos Toronte ir užmiestyje. Poskolos stotybinin- 
koms geriausiomis sąlygomis. Esame Toronto ir Kanados Real Estate Bord'o na
riais. Gauname visus žios organizacijos namus pardavimui, todėl perkant ar 
parduodant, kreipkitės pas mus efektyviam patarnavimui.

mes dirbome daug, bet dažnai ;■ 
vienas kito nepažindami, praėju- » 
siais metais dirbome kartu, vie
nas kitam ranką paduodami ir 
vaisiai buvo gražesni. Reikia 
neužmiršti juk ir ekonomijoje 
pasiekta vaisių. Labai sveikinti
nas darbas “Lito” lietuvių banko 
atsiradimas. Taip pat vien pagal 
mano žinias praėjusiais metais 
virš šimto Montrealio lietuvių 
įsigijo naujus namus.

Šeštadieninių mokyklų vaikų 
skaičius gerokai šiais metais pa- #’ 
didėjo ir, kas ypač yra džiugi
nančio, kad ir Kanadoje gimusių 
mokinių būrelis auga.

Negalime čia užmiršti pažy
mėti, kad ir religinė praktika 
praėjusiais metais labai padidė
jo: sekmadieniais bažnyčios lan
kymas, Šventų Sakramentų pri-" 
ėmimas.

Tikrai su pasididžiavimu Die- 
vuje ir dėkingumu Augščiausia- 
jam galime palydėti 1955 metus”.

Pamaldos už a.a. A. Piešiną. 
Šeštadienį, sausio 7 d. 8.30 vai. 
iškilmingas pamaldas užprašė' 
LK Gyvoje Rožančiaus D-ja ir 
Tretininkės. Po pamaldų rožan
čius ir bendri pusryčiai.

Susituokė Juozas Dabkus su ' 
Monika Dzetaveckaite gruodžio 
31 dieną.

Parapijos komiteto posėdis 
sausio 13 d. klebonijoje.

neprimihė). Maskvoje Vakarų 
diplomatai stebėjosi, kad Chruš
čiovas šūkavo apie TSRS užsie
nių politiką, o Molotovas, paso
dintas užpakalyje tribūnoje ir 
raudo ir balo. Manyta, kad jei 
‘Pravda ir respublikų pravdu- 
kės” Chruščiovo kalbą persi
spausdins taip, kaip jis pasakė, 
neperdirbtą, “taikos galimybės 
sūmašės”. Kiti gi pripažino, 
kad melu Chruščiovas laimi azi
jatų palankumą. Pats faktas, 
kad iš Sibiro sugrįžusiems japo
nų ' belaisviams siūlomos rusų 
kalbos mokytojų vietos ir jie ne
žiną net kur pasirinkti, daug pa
sako. Ūkiniu požiūriu, nežiūrint, 
kad kapitalistų spauda su 
džiaugsmu pranešinėjo apie už
tvankas Rusijoje (nei vienu žo
džiu apie statomą pavergtoj 
Lietuvoj; ar belgų monopolis te
begalioja?), buvo manančių, kad 
savo praėjusios savaitės pliurpa
lais Chruščiovas norėjęs “ati
traukti deputatų dėmesį” nuo jo 
planų “plėšininėse Sibiro žemė
se“ nepasisekimo ir kitų trūku
mų krašte. Vakaruose jau žino
ma, kad partijoje ne visi paten
kinti “atolydžiu” ir kad gyven
tojai galį išslysti iš partijos kont
rolės, kaip kad to slaptai tikisi 
Nehru ir Prezidentas - Išlaisvin
tojas.

IŠEIVIO DIENA 
ISPANIJOJ V

Kasmet iš Ispanijos emigruo
ja 80.000 ispanų P. Amerikon. 
Atsimindami praeities klaidas, 
Ispanijos vyskupai susirūpino 
išeivių likimu. Jie įsteigė specia
lią komisiją, kuriai vadovauja 
Taragonijos arkivyskupas. Ji 
bendradarbiauja su tarptautine 
katalikų emigracijos komisija 
Ženevoj. Is panijos vyskupai I 
advento sekmadienį paskelbė iš
eivio diena. Vyriausybė, užsie
nio r. ministerio Martin Artajo 
pareiškimu, netrukus steigsianti 
specialų institutą emigracijos 
reikalams, kuris rūpinsis kultū
rinių ryšių palaikymu su savo 
išeivija.


