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Etnografinės sienos
Nuo pat 19 a. pradžios, kai Nepoleonas išmaišė savo kardu 

visą Europą, nesiskaitydamas nei su ankstyvesne padėtimi, nei 
su jokiais gyvenimiškais veiksniais, Europoje, o vėliau ir visame 
pasaulyje, pradėtas kelti tautų apsisprendimo principas. Tauta 
(etnine prasme) pripažįstama kolektyvu, kuris turi teisės suda- 

■> ryti savą valstybę. Tai buvo pagaliau deklaruota ir politiniame 
akte besibaigiant I Pasauliniam Karui — vad. Wilsonp punktuo
se, skelbiančiuose, už ką JAV kariauja. Šituo tautų apsispren
dimo principu rėmėsi ir Lietuvos Taryba, skelbdama Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymą, šia atautos teise apsispręsti yra pa
remta ir dabartinė lietuvių ir kitų pavergtų tautų laisvės kova.

Jei kiekviena tauta turi teisę sukurti savą nepriklausomą 
valstybę, kuri viena tegali laiduoti jos tautinės kultūros puose
lėjimą bei ugdymą, tai pavienis individas arba šeima natūraliai 
turi teisę priklausyti savai tautinei valstybei. Iš to plaukia išva
da, kad ir kiekviena sritis turi priklausyti tai valstybei, kuriai ji 
priklauso pagal savo etniškąsias žymes. Vadinasi, Lietuvos vals
tybei turi priklausyti visos lietuviškosios žemės.

Atsikurianti ir jau atsikūrusi Lietuva šio pagrindo visą laiką 
laikėsi. Atkuriamos Lietuvos politikai niekad nesvajojo apie 
istorinės Lietuvos sienas. Niekad jų rimtai nereikalavo ir net ne
minėjo, išskyrus velionio J. Gabrio vadovaujamąjį Informacinį 
Biurą Šveicarijoje I Pasaulinio Karo metu, kuris manė būsią 
tiksliau lenktyniauti su lenkų apetitais, kad pagaliau liktum prie 
savų žemių. Šiaip kada kur tik buvo pareiškiama valia būti ne
priklausomais, visada buvo kalbama apie etnografines sienas, 
natūralias, aplygintas pagal ūkinius reikalavimus.

Nepriklausomai Lietuvai betgi, deja, nepasisekė pasiekti visų 
lietuviškųjų žemių apjungimo. Rytuose ir pietuose sutrukdė tai 
Lenkai, jėga pagrobę didelius lietuviškųjų žemių plotus, o vaka
ruose didžioji dalis vad. Mažosios Lietuvos liko prie Vokietijos, 
taip pat ne be tų pačių Lenkų diplomatinės įtakos. I Pasaulinio 
Karo laimėtojai Versailles taikos konferencijoje pripažino, kad 
vienos tautos gyvenamos žemės visos turi priklausyti tos tautos 
valstybei, bet dar abejojo Lietuvos valstybės ateitimi ir nuspren
dė, jog tikrai lietuviškas esąs ir nepriklausomai Lietuvai ūkiškai 
būtinas tik Klaipėdos kraštas, tad Rytprūsių siena paskelbė Ne
muną. Antante, nors Klaipėdos kraštą išskyrė iš Vokietijos rem
damosi jo lietuviškumu ir jo būtinumu Lietuvos ūkiniam gyveni
mui, tačiau Lietuvai jo neperdavė, kol po 3 metų buvo priversta 
krašto sukilimo.

Kad ir supainiojus reikalą kom 
m. sausio 15 de kada sukilėliai įž 
Prancūzų kariuomenę peremė T 
22 d., kada kraštas buvo ultimatumu užgrobtas Vokietijos, jis 
priklausė Lietuvos valstybės suverenumui. Po II Pasaulinio Ka
ro jis vėl Sujungtas vienam likimui su vad. Didžiąja Lietuva, 
tačiau vakaruose Lietuvos etnografinės sienos nebuvo pasiektos 
nei iki 1939 m., nei dabar pasiektos. Didžioji dalis Mažosios Lie
tuvos kairėje Nemuno pusėje dar niekad nėra buvusi surišta su 
Lietuvos valstybe, nors etniškai pagal visas žymes priklauso 
Lietuvai. Tokia buvo nuo amžių, ir kai vokiečiai nesivaržė jos 
vadinti tikruoju vardu — Litauen, kai Donelaitis savo mieluosius 
būrus apdainavo, ir pastaraisiais laikais, kai dirbtinomis priemo
nėmis tiems patiems būrams daug kur įpirštas kaizerio “prūso” 
vardas. Krašto charakteris nebuvo pasikeitęs prieš karą, beabejo, 
nespėjo pasikeisti ir per 10 pokario metų Rusų valdžioje. Tada 
jis nesutapo su Vokietija — buvo apvokietintas Lietuvos tęsinys, 
šiandien negali būti surusėjęs. Etninės krašto žymės taip greitai 
nemiršta. 1919 m. Prūsų Lietuvos Tarybos deklaracija, kad visa 
Mažoji Lietuva sieja savo likimą su visos lietuvių tautos likimu, 
dar tebegalioja. Jos įgyvendinimas buvo sutrukdytas pašalinių 
veiksnių, bet kova tebevyksta ir lietuvių tauta tiki, kad teisė 
pagaliau laimės, o ji etnografinių sienų pasieks.

Savaitės įvykiai

KANADOS ATEITININKU KONFERENCIJA
Kaip viso pasaulio, taip ir Ka

nados ateitininkai veikia pasi
skirstę į tris sąjungas — moks
leivių, studentų ir vyresniųjų 
arba sendraugių. Priklausydami 
bendrai visus apjungiančiai Atei
tininkų Federacijai, jie turi ir 
savo Krašto Valdybą, sudaromą 
iš” visų trijų sąjungos atstovų, iš
renkamų kiekvienos sąjungos 
metiniame suvažiavime. Toks 
metinis Kanados ateitininkų su
važiavimas įvyko pereitą savait
galį Toronte, pradėtas šeštadie
nį šv. Mišiomis šv. Jono Kr. baž
nyčioje. Ištikrųjų tai buvo trijų 
atskirų sąjungų suvažiavimai, 
toliau suėję tik pamaldoms bei 
bendrai šv. Komunijai su aga
pe sekmadienio rytą, o vėliau iš
kilmingam aktui ir bendrai ar
batėlei vis tose pačiose Prisikėli
mo parapijos patalpose. Posė
džiai vyko atskirai, su atskirais 
prelegentais ir atskiromis prog
ramomis. Moksleivių suvažiavi
me pagrindiniu kalbėtoju buvo 
Fderącijos vyr. Dvasios vadas 
Tėvas dr. V. Gidžiūnas, OFM; 
studentų — vietoje susirgusio ir 
negalėjusio atvykti prof. St. 
Ylos, V. Vygantas; vyresniųjų 
— Federacijos vyr. vadas prof. 
S. Sužiedėlis, kuris taip pat kal
bėjo sekmadienio iškilmingame 
viešajame posėdy. Studentai po
sėdžiavo šv. Jono Kr., o mokslei
viai ir sendraugiai Prisikėlimo 
parapijos patalpose.

Šeštadienio vakaras buvo 
skirtas susikaupimui. Tik vieto
je programoje numatyto prof, 
kun. St Ylos religinę konferen
ciją pravedė T. dr. Viktoras Gi
džiūnas, OFM. Po to sekė išpa
žintis.

gė į Klaipėdą ir internavę 
krašto valdymą, iki 1939 m. kovo

Moksleivių at-kų suvažiavime 
dalyvavo atstovai iš Toronto ir 
Hamiltono. Iš Montrealio ir 
Windsor©, deja, negalėjo atvyk
ti. Svarstymų tema buvo bendro 
pobūdžio — Ateitininkai, kas 
jie yra, kodėl įsikūrė, ir ateiti
ninkų tėvynės meilė. Pakeliui 
buvo panagrinėti ateitininkų 
principai. Visa tai sukėlė įdomių 
klausimų ir gyvų diskusijų, už
pildžiusių visą priešpietinį po
sėdį.

Popietiniame posėdy buvo pa
nagrinėta veikla, išeinant iš kuo
pų atstovų pranešimų, ir buvo 
išrinkti atstovai į Kanados atei
tininkų Centro Valdybą — iki 
šiol ėjęs moksleivių globėjo ’pa
reigas stud. Algis Ankudavičius 
ir Aldona Šapokaitė.

Studentai at-kai posėdžiavo 
šv. Jono Kr. parapijos patalpo
se. Posėdžiams pirmininkavo A. 
Ankudavičius ir K. Manglicas. 
Kadangi numatytas prelegentas 
prof. kun. St. Yla susirgęs neat
vyko, tai darbo posėdžius pra
vedė kolega V. Vygantas iš JAV. 
Pirmoji išnagrinėta tema: Atei- 
tininkijos raida per paskutiniuo
sius 45 m. Itin išsamiai paliesti 
tarptautiniai ideologiniai sąjū
džiai, 20-jo amž. angoje, iššaukę 
at-kų organizaciją. Toliau prele
gentas išgvildeno susirinkimų 
klausimą, iš teoretinės ir prakti
nės pusės, skatindamas kratytis 
šabloniškų, formalių susirinki
mų ir prelegentų be laiko są
vokos.

Popitinėse sesijose prelegentas 
iškėlė nemaža įgyvendintinų 
minčių: tampresnį kontaktą su 
moksleiviais, kūrimą naujo ka
taliko inteligento tipo apjun

Baltijos jūroj •lies''Klaipėda

MIRĖ PROFESORIUS VACLOVAS BIRŽIŠKA
Viešintį per Kalėdų šventes 

pas pp. Devenius, Waterbury, 
prof. Vaclovą Biržišką ištiko šir
dies smūgis. Jis buvo nugaben
tas ligoninėn, kur naktį iš sausio 
2 į 3 d. mirė. Pagal jo paties pa
geidavimą, kūnas buvo sudegin
tas Bridgeport, Conn, kremato
riume,. o pelenai pervežti į Čika-

V. Biržiška, vienas iš trijų ži
nomų profesorių, pagal amžių 
vidurinis, gimė 1884 m. gruodžio 
2 d. Viekšniuose, kur jo tėvas 
vertėsi gydytojo praktika. Mo
kėsi Šiaulių gimnazijoje ir Pet
rapilio un-te. Baigęs teisių fa
kultetą dirbo Vilniuje advokato 
padėjėju, vėliau buvo advokatu 
Šiauliuose, bet daugiausia do
mėjosi raštų istorijos bei biblio
grafinėmis problemomis. Prieš 
pat I D. Karą buvo mobilizuotas 
rusų kariuomenėn; po bolševikų 
rvoliucijos, 1917 m. iš Rumuni
jos šiaip taip dasikasė į Maskvą, 
kur dirbo vad. Lietuvos reikalų 
komisariate.

Nuo pat jaunystės dalyvavęs 
socialitsiniame judėjime, V. B 
turėjo ryšių ir su kraštutiniai- 
siais marksistais, tad buvo pri
verstas įeiti ir į Kapsuko - Mie

giančio senąjį ir naująjį pasau
lį ir didesnį veržimąsi į visuome
nę. Diskusijose gyviausias da
lyvavo I. Gotceitaitė ir A. Anku
davičius.

Po darbo posėdžių buvo išrink 
ti du atstovai į Kanados at-kų 
Krašto valdybą: K. Manglicas ir 
R. Vaštokas.

Pasidalintos mintys, bendros 
kalbos ir diskusijos vėl atnau
jino dvasią tolimesniems užsi
mojimams.

Sendraugių konferencija buvo 
gausiausia. Buvo atsto vau j amos 
Toronto, Hamiltono ir Windsoro 
kuopos, o winnipegieciai pri
siuntė pranešimą raštu.

Šeštadienio priešpietiniame 
posėdy Ateitininkų Federacijos 
vyr. vadas prof. S. Sužiedėlis 
skaitė gyvo dėmesio sukėlusią 
paskaitą “Ateitininkai ir poli
tika”. Prelegentas nurodė, kad 
žmogus, kaip visuomeniška esy
bė, negali būti abejingas politi
kos reikalams. Politika negali' 
nesusidurti su pasaulėžiūra. Pa
saulėžiūra apsprendžia politikos 
bei politinių partijų veiklos link
mę, tačiau tai nereiškia, kad 
valstybinėmis priemonėmis bū
tų leistina siekti kurios nors pa
saulėžiūros įtvirtinimo. Reikėtų 
siekti neprievartinės politikos. 
(Nepasaulėžiūrinės politikos vie
toje prelegentas siūlo šį naują 
neprievartinės politikos termi
ną).

Toliau prelegentas nurodė, 
kad ateitininkai taip pat negali 
būti abejingi politikai nei kaip 
inteligentai, nei kaip lietuviai, 
nei kaip katalikai. Kova dėl 
krašto laisvės nėra politika, bet 
vykdymas šventos kiekvieno lie-

kevičiaus “vyriausybę” Vilniuje 
kaip švietimo komisaras.

Kaip buvęs karininkas, 1920 
m. pasitraukęs iš Vilniaus į Kau
ną stojo Lietuvos kariuomenėn, 
kur buvo atsargos bataliono va
do padėjėju, paskiau dirbo švie
timo skyriuje, dėstė karo mo
kykloje, Augšt^ 

nazijoje, V< Kudirį 
dies universitete i] 

1922 - 1929 m.
universiteto teisių

iuose Kari-

>s vardo liau
ji.
uvo Vyt. D. 
fakulteto do

centas, nuo 1930 m. ordinarinis 
profesorius, 1933- -1935 m. to pa
ties fakulteto dekanas. Velionis 
buvo Vytauto D. universiteto 
bibliotekos kūrėjas, sukūręs ją 
iš nieko, jos direktoriaus parei
gas ėjęs nuo 1923 iki 1944 m., 
1940-41 m. buvęs ir Vilniaus uni
versiteto bibliotekos direktorių 
ir teisių fak. dekanu.

Knyga ir jos istorija buvo da
lykas, kuriems velionis pašven
tė visą savo gyvenimą. Tai liu
dija 5 didžiuliai tomai Lietuvių 
Bibliografijos, apimančios 1547- 
1910 m. laikotarpį ir daugybė 
studijų iš knygos istorijos. Taip 
pat primintina, kad jis buvo vy
riausiu redaktorių Lietuvoje 
Spaudos Fondo leistosios Liet. 
Enciklopedijos. Taip pat jis pra
dėjo ir dabar išeivijoje leidžia
mosios L. Enciklopedijos reda
gavimą. Paskutinis jo darbas iš- 

KANADOJE TEBEVEIKIA ŠNIPAI
Ryšium su gaisru sovietų am-,Ta proga buvo patirta, kad gais- 

basadoj Otavoje Igor Guzenko,:ro atveju užsienio atstovybių 
buvęs anksčiau jos tarnautoju ir ■ neliečiamybės teisė negalinti 
pabėgęs su slaptais dokumen- būti paisoma 100%. 
tais, paskelbė savo nuomonę, esą 
Kanadoj sovietinių šnipų tinklas 
tebeveikia. Tai sakydamas jis i XII parašė specialų laišką Len- 
remiasi sena savo patirtimi ir ! kijos katalikų dvasininkams, ku- 
sovietų ambasados tarnautojų  ---- j---—
laikysena gaisro metu. Pastarie
siems ypač rūpėjo išgelbėti ne 
degančius $250.000 vertės namus, „
o slaptus dokumentus, kuriuose vyriausybė pasisiūlė pastatydin- 
sužymėtos šnipų pavardės. ti Jugoslavijai atominį reakto-

Iš spaudos pranešimų matyti, rių. Tito svarsto sovietų pasiū- 
kad Otavos gaisrininkai 2,5 vai. lymą ir laukia panašaus JAV 
stovėjo ties gaisraviete, laukda- pasiūlymo, 
mi leidimo įžengti ambasadon. 
Gaisrininkų viršininkui Foote 
teko su vienu tarnautoju netgi 
susiremti, nes viršininkas norė
jęs įeiti draudžiamon vieton. Kai 
ambasadorius davė leidimą įeiti 
gaisrininkams į aptvarą, amba
sados tarnautojai skubiai tebe- 
nešė slaptus raštus į savo auto
mobilius ir dar neįsileido gaisri
ninkų vidun. Į gaisro vietą bu
vo atvykęs ir užsienio r. min. pa
reigas ėjęs P. Martin, bet jo įsi
kišimas nebebuvo reikalingas.

tu vio pareigos. Visuomenė bu
riasi į ideologines ir politines or
ganizacijas. Jos skiriasi savo 
tikslais, nors doktrinaliai ir ne
siskirtų. Ideologinės organizaci
jos formuoja žmogaus asmenybę 
gyvenimo pilnumai, o politinės 

(Nukelta į 3 psL) 

vydęs pasaulį buvo “Senųjų lie
tuviškų knygų istorija” ir “Vys
kupas Valančius” — atspaudas 
iš “Aidų”.

Iš Lietuvos velionis pasitraukė 
1944 m. Gyveno kurį laiką Frei- 
burge i. Br., o 1946 - 1949 m. dės
tė Pabaltijo universitete Ham
burge ir Pinneberge. Atvykęs į

Devenius, vėliau dirbo Kongreso 
bibliotekoje, paskiau'persikėlė į 
Bostoną redaguoti L. Enciklope
dijos. Ten pat gyveno ir santy
kiams su LE nutrūkus.

Su prof. Vaclovo Biržiškos 
mirtimi lietuviškoji visuomenė- 
neteko dar vieno stambaus kul
tūrininko bei mokslininko, kuris 
ir daug dirbęs paliko nebaigęs 
daugelį studijų. Lituanistams 
ypač įdomi yra jo surinkta lietu
vių raštijos istorijos bio ir bib
liografinė medžiaga jo paties pa
vadinta Aleksandryno vardu.

ATEIVIU DIENA KANADOJE
Trijų Karalių: dieną visoj Ka

nadoj katalikų parapijos pasky
rė ateivių reikalui. Buvo atlai
kytos pamaldos su pritaikytais 
pamokslais ir padarytos rinklia
vos. Tuo būdu buvo priminta ti
kintiesiems pareiga padėti nau
jiesiems ateiviams. Rinkliava 
bus panaudota ativiams padėti: 
jų šeimoms ir jais besirūpinan

Roma. — Šv. Tėvas Pijus

riame drąsina ginti ir toliau sa
vo tikėjimą nuo komunizmo 
puolimų.

— Maskva. — Sov. Sąjungos

BYLA SAUGUMO VIRŠININKUI
Pagarsėjęs V. Vokietijos bū

vės saugumo virš. Otto John, 
grįžęs iš sovietų, kur esą buvęs 
pakliuvęs per prievartą, sdsa- 
laukė bylos. Teisingumo minis
terija, kaip buvo žadėta, jam 
bylos neiškėlė, bet atsirado pri
vatus pilietis, kuris tą padarė. 
Jis kaltina John suklaidinus 
britų žvalgybą ir dėl to žuvę 
daug žmonių. Mat, John karo 
metu buvo įveltas į sąmokslą 
prieš Hitlerį ir kai šis nepasise
kė, jis, kaip “Lufthansa” tarnau
tojas per Lisaboną pasiekė Ang
liją. Čia būdamas veikęs kaip 
saugumo agentas ir kartą prane
šęs britų žvalgybai, kad V-l ir 
V-2 raketos, kuriomis vokiečiai 
bombardavo Londoną ir kt. vie-

Rinkimai į parlamentą Prancūzijoj parodė nelauktai didelį su
siskaldymą. E. Faure vyriausybė, skelbdama pagreitintus rinki
mus, tikėjosi žymesnio posūkio dešinėn ir didesnio pastovumo vy
riausybėms, juoba, kad Prancūzijos politinė būklė eina blogyn. 
Deja, išėjo kitaip: didžiausia partija šiuo metu pasirodė esanti ko
munistų; ji laimėjo visu trečdaliu daugiau atstovų nei turėjo iki- 
šioi (turėjo 98, dabar — 149). Iš 25 mil. balsavusių ketvirtadalis 
pasisakė už komunistus. Rezultatai labai nustebino vakariečius ir 
pradžiugino Maskvą, kuri atvi- < 
ra^ laiko tai savo naujosios takti
kos laimėjimu. Galimas daiktas, 
kad prie šio komunistų laimėji
mo prisidėjo E. Faure parinktas 
laikas ir dešiniųjų bei centro 
partijų susiskaldymas. Visdėlto 
šis komunistų laimėjimas Pran
cūzijoj nerodo komunistų dau
gėjimo. Ištikrųjų jie balsų gavo 
0,9%mažiau nei 1951 m. Tiktai 
rinkimų sistema jiems šįkart 
daugiau pasitarnavo.

Netikėtai iškilo nauja partija
— vad." pužadistai, smulkiojo 
verslo atstovai. J. Poujade, vie
no knygyno savininkas, jau prieš 
keletą metų pradėjo propagan
dą prieš mokesčių sistemą. Jo 
programa — nemokėti mokes
čių! Tai patiko daugeliui pilie
čių: 2.306.000 balsavo už jį ir pra
vedė 52 atstovus. ' .

Socialistai gavo 500.000 balsų 
daugiau nei 1951 m. ir turės 98 
atstovus. Ju tvirtinimu, kairio- 
sio's grupės- per šiuos rinkimus 
gavusios visu milijonu daugiau 
balsų; drauge su radikalsocialis- 
tais jie turės apie 160 atstovų.

Centro ir dešiniosios partijos, 
-vadavau —•Ptftšay- ■
- ’Bideault, kurios tikėjosi laimė
ti daugumą, kuri- įgalintų suda
ryti vyriausybę — gavo 181 at
stovą. Jų eiles praretino puža
distai ir kt., kurie anksčiau bal
suodavo už centro ir dešinės par
tijas. Katalikų MRP pravedė 36 
atstovus, netekdami trijų, t.y. 
1,5% balsuotojų.

Apskritai, naujo parlamento 
vaizdas labai margas ir kol kas 
nematyti kuris junginys pajėgs 
sudaryti vyriausybę. Besidžiau
gia komunistai siūlo Mendes - 
France sudaryti liaudies frontą 

čioms draugijoms bei komisi
joms: Vyskupų imigracinei ko
misijai, kuriai pirmininkauja J. 
Em. kardinolas P. E. Lėger, “Ca
ritas” d-jos ateivių sekcijai ir 
įkurdinimo d-jai, kuriai ypač 
rūpi ateivių įkurdinimas ūkiuo
se. Vyskupų imigracinė komisi
ja rūpinasi ateivių moraliniais - 
relig. reikalais pagal Pijaus XII 
enciklikos “Exsul Familia” nuo- 
tatus. Didesnėse vyskupijose yra 
paskirti specialūs imigracijos di
rektoriai - kapelionai.

Ukrainiečiai — graikų katali
kai (unitai) — turi ne tik savo 
tautines parapijas, bet ir 4 vys
kupijas - egzarchatus, kurie nau
jiems ateiviams kreipia daug dė
mesio. Vokiečiai katalikai turi 
Muensterio, Sask. šv. Petro aba
tiją, kuriai duota teisė toj terito
rijoj tvarkyti tikinčiųjų reika
lus.

Imigracijos diena Kanadoj 
įvesta 1953 m. Tokia diena įves
ta ir kituose kraštuose: Italijoj, 
Ispanijoj, Prancūzijoj, Olandi
joj, Argentinoj, Brazilijoj, Čilėj, 
Venecueloj ir Australijoj.

toves, gaminamos prie Baltijos 
jūros Peenemuende. Britų lėk
tuvai smarkiai subombardavę šį 
uostą ir užmušę daugybę žmo
nių. Bylos kėlėjas prašo teismą 
pripažinti. John už tai kaltu. 
Valstybės gynėjas bylą tiria.

— Lisabona. — Fatimos Mari
jos statula, apkeliavusi P. Ame
riką, grąžinta Portugalijon. Ne
trukus ji ketinama siųsti į Len
kiją, Čkeoslovakiją, Rumuniją, 
jei bus įsileista.

— Paryžius. — Buvo kilęs gaiš 
ras Eifelio bokšte, kuriame yra 
įrengta tarpinė televizijos stotis. 
Bokštas yra 984 pėdų augščio ir 
buvo baigtas statyti 1888 m. 
Gaisrininkai turėjo užlipti 1.710 
laiptų, nes neveikė keltuvas. 

kaip kad buvo L. Blumo laikais. 
Atrodo, betgi, jų siūlymas nėra 
priimtinas nei M.-France, nei so
cialistams. Dar tebeeinąs prem
jero pareigas E. Faure pasiūlė 
sudaryti bloką visoms vidurio 
partijoms ir rasti joms priimtiną 
vadovą pasitraukiant M.-France 
ir jam pačiam — abiem varžo
vam, kurių peštynės gerokai 
prisidėjo prie kraštutiniųjų lai
mėjimo. M.-France ištikimi ra
dikalai ir socialistai E. Faure pa
siūlymą atmetė ir tikisi sudaryti 
vyriausybę vieni. Manoma, kad 
premjeru bus pakviestas socialis
tas Guy Mollet, o vicepremjeru 
sutiktų būti M.-France. Jie ti
kisi paramos iš kaikurių grupių 
atstovų, kurie priklauso centro 
ir dešinės partijoms.

Prez. Eisenhoweris prašo
JAV prezidentas savo metinėj 

kalboj, kurią Kongresui perskai
tė -įgalioti pareigūnai, paprašė 
suteikti jam specialius įgalioji
mus ilgesniam laikui tvarkyti 
ekonominę pagalbą kraštams, 
esantiems komunizmo grėsmėje. 
Jam rūpi tą pagalbą padidinti 
Eu/jppoj e, kad tuo būdu būtų 

yos--^-vienybė- ~ ypač*- - 
atominės energijos srityje. Siū
lo jis didesnę pagalbą Azijai ir 
Vid. Rytams. Be to, prezidentas 
pasiūlė Kongresui pakeisti da
bartinį McCarran - Walter imi
gracijos įstatymą; jo manymu, 
ateivių skaičius turėtų būti nu
statomas ne pagal 1920 m. gyv. 
surašymą, o- pagal 1950 m., taip 
pat esą turėtų būti peržiūrėti 
nuostatai, liečią kvotas ta pras
me, kad neišnaudotų kraštų kvo
tomis galėtų pasinaudoti tie, ku
rių kvotos mažos.

Prezidento siūlymai bus svars
tomi Kongrese, kur jau girdėti 
ir opozicijos.

Britanijos sunkumai
Pastaruoju metu min. pirm. 

Edeno populiarumas tiek suma
žėjo, kad imta kalbėti net apie 
jo atsistatydinimą. Edenas rado 
reikalo tas kalbas dementuoti. 
Naujai išrinktas darbiečių vadas 
Gaitskell ėmė gana taikliai kri
tikuoti Edeną, ypač po pasima
tymo, kurio metu darbiečio pa
siūlymai Edeno buvo atmesti. 
Daugiausia kritikos Edenas su
laukia už savo neveiklumą. O 
tas jo neveiklumas yra ne kas 
kita kaip susidariusios politinės 
krizės išraiška. Jo pasisiūlymas 
tarpininkauti arabų - izraelitų 
ginče, taip pat pasiūlymas Sov. 
Sąjungai drauge diskutuoti Vid. 
Rytų klausimą irgi buvo atmes
tas; bandymas Ženevos dvasioj 
taikytis su sovietais tapo nusi
vylimu; Kipro klausimas taip
gi nesisprendžia. Visa užsienio 
politika reikalinga revizijos. Tuo 
tikslu .Edenas su savo užsienio 
r.. min. Lloyd rengiasi vasario 
mėn. pradžioj plaukti į Vašing
toną ir Otavą, kur bus bandoma 
rasti naujus kelius užsienio po- • 
litikoj. Ypač teks jiems svarsty
ti naujas šaltojo karo formas po
litinėj ir ūkinėj srity, iš naujo 
peržiūrėti Kinijos ir apskritai 
Azijos klausimą.

Jordano krašte vėl prasidėjo 
demonstracijos, vadovaujamos 
daugiausia komunistų. Laikinė - 
vyriausybė, kuriai buvo pavesta 
organizuoti rinkimus, atsistaty
dino, kai paaiškėjo, kad parla
mento paleidimas buvęs netei
sėtas. Sudaryta nauja vyriausy
bė. Demonstrantai sudegino JAV 
ir D. Britanijos pastatus, kur bu
vo įrengti ekonominės pagalbos 
biurai. JAV pareiškė protestą. 
Neramumai keliami protestuo
jant prieš ketinimą dėtis prie an
tikomunistinės Bagdado sąjun
gos.

Pakistano vyriausybė pateikė 
parlamentui pasiūlymą paskelb-

Commonwealth nariu.
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Dulles verpetuose
(Tęsinys iš praeito nr.)

IV KANADOS LIETUVIU DIENA
KOMITETO PRANEŠIMAS

- Windsoro lietuvių pasiūlymu 
ir KLB Krašto Tarybos nutari
mu, IV-ji Kanados Lietuvių Die
na ruošiama Windsore. Jos su
organizavimui bei pravedimui 
sudarytas ir pradėjo pirmuosius 
organizavimo darbus komitetas. 
Komitetui vadovauja KLB Wind 
soro apylinkės pirmininkas _Vyt. 
Barisas.

Pirmuose savo nutarimuose 
komitetas nusprendė prisilaiky
ti tradicinės Kanados Lietuvių 
Dienų ruošimo datos (Labor Day 
savaitgalio) ir ją suruošti Wind
sore rugsėjo mėn. 1-3 dienomis. 
Komitetas nuoširdžiai prašo vi
sus lietuvių įsijungti į šventės 
sąjūdį ir minėtomis dienomis 
Toronto, Hamiltono, o taip pat 
Detroito ir kitų artimesnių lie
tuvių kolonijų organizacijas ne
daryti jokių parengimų ir minė
jimų.

Jei paskutiniojė Kanados Lie
tuvių Dienoje Montrealyje buvo 
atžymėti senosios kartos lietu-

viai — paminėta jų 50-ties metų 
įsikūrimo Kanadoje sukaktis, tai 
šioj bus iškelta mūsų jaunuome
nė. Ta proga leidžiamam leidiny 
bus eilė mūsų žinomų kultūri
ninkų - pedagogų straipsnių, 
skirtų jaunuomenei. Be to, bus 
ruošiamos sporto žaidynės, su
rengta dailės paroda, koncertas.

IV-jai Kanados Lietuvių Die
nai ruošti Komitetas pradėda
mas savo pirmuosius organizavi
mo žingsnius prašo tiek pavie
nius, tiek organizacijas prisidėti 
prie jų darbų sėkmingo paruoši
mo ir atlikimo. Mes tikime, kad 
kiekvienas, į kurį bus kreiptasi 
riiums padės ir IV-ją Kanados 
•Lietuvių Dieną galėsime visi 
drauge iškilmingai Windiore 
atšvęsti.

Komiteto adresas: 1421 Pelis- 
sier St., Windsor, Ont. Telefonas 
CL. 6-3049.

IV-jai Kanados Lietuvių 
Dienai ruošti Komitetas.

Dulles pirmtakūnas Acheson 
buvo atšiauriai puolamas krašte. 
Prie puolikų prisidėjo ir Dulles. 
Ąchesonui buvo primesta dauge
lis dalykų imtinai krašto įvėli
mas į Korėjos karą. Likimo pa
šaipai puolikas Dulles atsidūrė 
dar labiau apgailėtinoje padėty
je, nors pasirinko tą pačią užsie
nio politikos linkmę. Tik kaiku- 
riais šalutiniais klausimais būta 
skrtumo tarp Dean ir John. 
Acheson buvo ranka numojęs į 
kaikuriuos Azijos klausimus, 
pvz. Formozą. Dulles, neva rū- 
pindamaiss Azijos reikalais, at
sidūrė keistoj plokštumoj. For- 
mozos ir kitais reikalais jis bu
vo ryžtingesnis. Stambesniems 
verpetams atsiradus ar JAV pa
sižadėjimai Čiangkaišekui nebus 
pamiršti, kaip anglų ir prancūzų 
įsipareigojimai Prahai, kai ją vo
kiečiai palaipsniui dalino, šian
dieną sunku pasakyti.

Acheson, krašte neturįs rimto 
pasitikėjimo, užsienyje sulaukė 
nepaprasto įvertinimo. Anuome
tiniai atominiai ginklai daug svė
rė tarptautinėje politikoje. Kon
grese jis' reikalavo vis didesnių 
sumų apsiginkluoti. Jo metu už
sieniui buvo skirtos milžiniškos 
sumos. Kongresas pritarė be 
murmėjimo. Korėjos karui pra
sidėjus buvo užgirti įvairūs

KAUNO JŪRA” IR HIDROELEKTRINĖ STOTIS
PROF. KOLUPAI LOS NUOMONĖ

Bolševikams pradėjus iš naujo 
garsinti “Kauno jūrą” ir skelbti 
apie Kauno hidroelektros stoties 
(HES) statybą, kurios hidromaz- 
gas turi būti pradėtas jau 1956 
m., ELTA kreipėsi į vieną iš ge
riausių to dalyko žinovų, prof. 
Step. Kolupailą, prašydama jį 
pagal ligi šiol turimus ir pačių 
komunistų paskelbtus duomenis 
viešai pasisakyti. Štai jo atsa
kymas.

“Atydžiai seku naujienas apie 
hidroelektrinių statybą okupuo
toje Lietuvoje: už tą idėją kovo
jau 25 metus. Ant Nemuno bu
vo planuojamos dvi dįdear.ės už
tvankos— Birštono kilpoj^ ir 
aūgščiau Kauno. 1932-34 mTSusi- 
siekimo ministerija buvo paruo
šusi preliminarinius projektus 
hidroelektrinės ties Petrašiūnais 
(“Mergaičių sala”) ir ties Pa
žaisliu. Ties Petrašiūnais buvo 
manoma pakelti vandens lygį 8,7 
m ir panaudoti 22.000 kW ener
gijos, vengiant krantų apsėmi- 
mo. Ties Pažaisliu buvo norima 
kelti 14,5 m, gauti 42.000kW 
energijos, semiant slėnį, tačiau 
nesiekiant Verknės žiočių (že
miau Birštono), kur buvo numa
tyta kita galingesnė stotis.

Dabartinis rusų sumanymas 
gali būti techniškai racionalus, 
jei antroji užtvanka bus numė
tyta ties Siponimis, augščiau 
Balbieriškio, kur ji buvo pla
nuota 1943 m. Nemuno patven-

kimas 21 m, ligi 47 m virš jūros, 
yra gan radikalus: bus paskan
dinta visa eilė žymių panemu
nių sodybų, kaip Rumšikės, Dar- 

.sūniškis, Birštonas. Ypač gaila 
Birštono, kurio parkas bus 3-4 
m. po vandeniu. Neaiškus Pa
žaislio likimas. Tikslių žinių apie 
užtvankos vietą neturime ir, tur 
būt, pagal rytiečių papročius, 
nematysime. Man atrodo, kad 
užtvanka bus statoma 2 km augš
čiau už Pažaislį, tarp Laumėnų 
kair. krante ir Vieškūnų deš. 
krante, nes čia slėnis teturi 2 km 
platume. Toji vieta yra 7 km į 
rytus nuo Kauno miesto centro. 
Atrodo-, kad stotisfbus 40.000kW' 

’ galingumo. Jos negalima lygin
ti su didžiosiomis stotimis, kur 
kiekviena turbina turi po 100.000 
kW galingumo. Tačiau Lietuvos 
salvgose hidroelektrinė turės di- 
dėlę reikšmę ir be bolševikų pro- 
padandos tikslų. Dirbtinis eže
ras (Kauno jūra), vietomis ligi

3 km platumo, 84 kvadr. km plo
to, bus didžiausias Lietuvoj (Na
rutis, dabar Gudijoje, teturi 80 
kvadr. km ploto): puikios per
spektyvos vandens sportui ir 
meškeriotojams.

Jei ne karas ir okupacijos Lie
tuva galėjo turėti tą ar kitą hid
roelektrinę per 15 metų; tam bu
vo ruošiamasi ir tam buvome pa
rengę jaunų inžinierių kadrą. 
Tokia statyba nesudaro ypatin
gų techniškų sunkumų: gaila, 
kad ją vykdo svetimieji okupan
tai, neprisileisdami lietuvių in
žinierių, ištremtu kitur. Vienu 
atžvilgiu rusams lengviau: jie 
nesivaržydami varys panemunių 
gyventojus iš jų senų T sodybų,' 
skandins miestelius ir bažnyčias: 
jie neturės skaitytis su svetimais 
koncesininkais, kurie mums vi
sus hidroelektrinių sumanymus 
trukdė. Nemuno užtvanka gali 
būti pavojinga karo atveju: ją 
susprogdinus, bus sunaikintas 
Kauno miestas!”

PLIEKIA AMERIKOS LIBERALUS
George Meany, JAV darbinin- I kai, kaip rodo Indijos Nehru ir 

kijos vadas, kalbėdamas vieša-1 Jugoslavijos Titą pavyzdys; ant
ine susirinkime, kuriame daly
vavo visų žemynų laisvųjų kraš
tų darbininkų unijų vadovai, 
aštriai kritikavo neutraliuosius 
ir JAV liberalus. Pirmieji, pasak 
jo, yra komunizmo sąjunginin-

o Calvert pastabos o

Jtanahiečiai sako

rieji savo neryžtinga laikysena 
padeda plisti komunizmui. Esą 
JAV ir kitur daugelio tikima, 
kad komunizmas esąs pažangi 
sistema, kraštutinis liberalizmas 
kaikada darąs' klaidų. Anot 
Meany, dabarties komunizmas 
atstovauja tamsiausią reakciją. 
Tai nežmoniška sistema, kurio
je išliko blogiausi vergijos, 
žiaurumų, feodalizmo ir išnau
dojimo bruožai, pasireiškę pir
mykštėje kapitalistinės pramo
nės revoliucijoje. G. Meany ir 
P. Reuther
atstovai — buvo įteikti socialinio 
teisingumo pažymėjimai už tos 
srities nuopelnus.

abu darbininkijos

“Drop a line”
/tarioma drop a lain/

Budingi europiečių — didelių laiškų rašymo mėgėjų — palikuonys, 
kanadiečiai ir dabar mėgsta rašyti laiškus. Tik dabar jie rašomi 
daug trumpesni. "Drop a line"—reiškia parašyk labai trumpg laiškų.

Calvert DEGTINĖS VARYKLOS,

Amhcrstburg, Ontario.

SAUGOS MAŽUMŲ TEISES
Jungt. Tautų socialinių, hu

manitarinių ir kultūrinių reika
lų komitetas priėmė planą, pa
teiktą prez. Eisenhowerio, sau
goti mažumų, moterų teisėms, 
kovoti prieš rasinį išskyrimą ir 
remti leisvės siekimams. JT gen. 
sekretorius pavedamas steigti 
specialią patariamąją tarnybą su 
kvalifikuotu peršonalu. Jai nu
matyta šiems metams $60.- 
000. Tai tik pradinė suma, di
džiąją dalį išlaidų turės padeng
ti kraštai, kurie naudosis tos tar
nybos paslauga. Manoma, kad 
JT pilnaties posėdis šį planą pa
tvirtins, nors priešininkų ne
trūksta. Pvz. jam priešingi kraš
tai kaip D. Britanija, Australija, 
N. Zelandija, Švedija. Jie ma
no, kad planas nereikalingas ir 
kad juo vyriausybės nesinaudos.

Achesono siūlymai, nors jo as
muo buvo nemėgiamas. Tegu 
Korėjos kare amerikiečių žuvo 
per trejerius metus tiek pat kiek 
automobilių katastrofose per vie
nerius, tačiau be jo nebūtų įvy
kęs amerikiečių pabudimas. Ko- 
sionkina, nei šimtai žurnalistų ir 
tūkstančiai prįeškomunįstinių 
knygų nebūtų sugebėję pabu
dinti snaudžiančio milžino. Čia 
nutyliu ką kenčią pietų korėjie
čiai gali ir turi pasakyti apie jų 
krašto nusiaubimą...

Korėjos karas privertė ne vien 
savo jėgas išbandyti, naujus 
ginklus patikrinti, bet ir toliau 
ginkluotis. Senieji ginklai buvo 
paskirti laužui ar pateko tarp
tautiniams ginklų pirkliams pa
sipelnyti. Milžinas pabudo. Jis 
įsitikino, kad reikia rūpintis ne 
tik savo, bet ir* visuotiniu sau
gumu. Šiuo reikalu skyrėsi Ache 
son ir Dulles nuomonės. Pirma
sis galvojo daugiau statiškai, ant
rasis dinamiškai. Tačiau tikrovė 
vėl iškirto pokštą, kai buvo įro
dyta, kad Dulles dinamiškumas 
nebuvo ganėtinas, nei turintis 
poveikio Maskvą sustabdyti.

IMPERIALIZMO
SPYRUOKLĖ
George F. Kennan anuomet 

buvo užsienio politikos planuo
toju. Jo leidiniai pasižymėjo ne
mažu cinizmu ir pritarimu vadi
namai didžiarusių politikai, Pa
baltijo ir kitų pavergtų tautų 
klausimą jis laikė išspręstu.

Dūlles containment — rusų 
sulaikymo politiką kritikavo, 
manydamas, kad ji nėra ganėti
nai veržli ii; negalinti sulaikyti 
komunistinio’ pasaulio imperia
listinių užmačių. Tačiau Dulles 
kritika visai neatitiko jo veiks
mams. Jam ėmus vadovauti lais
vojo pasaulio užsienio politikai, 
išryškėjo veržlumo trūkumas, 
nors jis ryškus abiejuose laiko
tarpiuose. Jei rusų sulaikymo 
politika būtų buvusi užtektina, 
jie nebūtų įsigalėję Kinijoje, o 
palaipsniui sau prasivėrę duris 
ir į kitas sritis. Dulles trej erių 
metų vadovavimu įrodė nesusi
gaudymą dabartinėje tikrovėje. 
Per tą.laiii _ J
šaulio kampJ nebuvo išspręsti 
politiniai klausimai, jei Mask

 

va sąmoningai nepadarė nuolai
dų, kaip pvz. Austrijoje.

Tragiškiausia Dulles užsienio 
politikos žymė ne ta, kad jis to
liau tęsė containment politiką, 
ne tai, kad nepavyko ją suveiks- 
minti, kai Kennan vis tarėsi su
laikysiąs rusus ištisais dešimt
mečiais, bet jos prieštaravime ne 
tik skelbiamiems pradams, bet 
ir pačiai tikrovės eigai.

Jei Kennan būtų turėjęs tiek 
smegenų, kiek norima • priskirti, 

jei jis būtų buvęs nuoseklus net 
ir grynai amerikietiškoje politi
koje, jei savąjį cinizmą būtų ap- 
valdęs kalbėdamas apie tautų 
apsisprendimą, jis nebūtų turė
jęs progos priminti ilgametį ko
munistinės Rusijos veržlos su
laikymą. Tuo atveju, jo sukurtą 
teoriją būtų galėjęs skelbti ne 
Foreign Affairs leidinyje, bet 
studentų seminare. Kai planuo
tojai prašauna — neverta stebė
tis. Tačiau reikia nustebti Dul
les nesugebėjimu suprasti korfiu- 
nizmo doktrinos, istorijos, tak
tikos ir strategijos. Dulles teisin
gai vadintas Kennan atžagarei- 
viškumas, praėjus trejiems me
tams nuo jo įsėdimo Vašingtone, 
jau tikrai patapo tragišku.

ŽODŽIAI IR 
VEIKSMAI 
Jau pakartotinai įrodyta, kad 

tarptautinėje politikoje nepa
prastai daug šveria vadovaujan
čių valstybių principinis nusista
tymas ir vadovaujantieji asme
nys. Pastarųjų tvirtumas pra
duose ir pastovus tęsėjimas 
veiksniuose sudaro pasitikėjimą

taei vienatie pa-

MEDŽIAGOS — VAISTAI — MAISTAS 
Į VISUS RYTŲ EUROPOS KRAŠTUS

Muitas ir visi primokėjimai atliekami čia. 
Garantuotas pristatymas.

JANIQUE TRADING 00.
CtNTRINt JSTAIGA:

835 Queen Street W„ TORONTO, Telefonos EM. 4-4025. 
SKYRIAI: WINNIPEG, Mon., 677 Moin St. Teletonos 927695.

HAMILTON, ONT., 652A Borton St. Teletonos 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 Broochvoy, Tel. Fl. 1272, 
WINDSOR, Ont. 439 Mercer St., Tel. CL. 6-3866.
CLEVELAND, Ohio, 1029 Fairfield Ave., Tel. CH. 1-5547.,

“Vakarų .pylimas” 
naikinamas

Vokiečių -prancūzų pasienis 
pamažu “numilitarinamas”. Tuo 
pačiu pamažu nyksta garsioji 
“Siegfriedo linija”. Garsieji Va
karų bunkeriai dabar paverčia
mi metalo laužu, šiuo metu 
sprogdinami įtvirtinimai Rheino 
pakrantėse. Po sprogdinimų be
lieka tik dulkių debesys ir griu
vėsių bei metalo krūvos. Taip 
Rheino krašte tarp Baselio ir 
Mannheimo dingsta paskutiniai 
Vakarų pylimo įtvirtinimai,

krašte ir užsienyje.
Reikia apgailėti, kad JAV ne

buvo nuosaikios tarptautinėje 
politikoje nuo 1919 m., kai Tautų 
Sąjungos sumanytojas krašto 
politikierių buvo sukliudytas rū
pintis savo kūriniu. Anuometi
nis nelemtas posūkis teturėjo 
įtakos ilgesniam laikui praslin
kus. Nūdienė padėtis visai skir
tinga nuo anuometinės. Dabar 
mažai kam rūpi vienoks ar ki
toks posūkis, pvz. JT, bet lais
vojo pasaulio ryžtas atlikti lai
ko primestus uždavinius. Ir kaip 
tik šiuo metu pasigendama žo
džių ir veiksmų sugretinimo. Tai 
rodo, kad JAV užsienio politiko
je neturima tvirtų asmenybių, 
kurios tesėtų duotus pažadus. 
Ne kam kitam, bet Dulles pa
grįstai primetamas svyravimas 
tarp kraštutinumų, nelyg aklai 
būtų sekama Roosevelto, Chur- 
chillio, Stalino politika, kai . jų 
skelbtieji Atlanto nuostatai apie 
laisves patapo mirusią raide dar 
net nepasirašius.

Žmogaus, tautų laisvės, jų ap
sisprendimo pradas, demokrati
nio valdymosi būdo įgyvendin
tas, gerbūvis, nevaržomas tikėji
mo išpažinimas nuo tikrovės at- 
šliedinti.

Katastrofiškoji politika ypač 
ryški per praėjusius trejerius 
metus, kai duoti pažadai staiga 
pamiršti, nes, mat, tąip pato
giau. 1954 m. Ženevos konferen
cijoje svarstomas Įndokinijos 
klausimas buvo susietas su pa
vergtu Pabaltiju. Vėliau prasidė
jo atšiauri tyla. Vadinamas ty
los sąnibkslas vėl atnaujinamas. 
Genocido reikalas nustelbtas ei
liniu politikavimu. Indokinija 
padaloma, kad davus progos ko-

munistams daryti naują spau
dimą.

Čia dar nesibaigia Dulles prieš 
taravimai.

Tragiškiausi įvykiai atžymėti 
1955 m. dienyne. 1955. II. 9 pa
darytas nutarimas remti Formo- 
zos gynybą. Tašeno sala buvo 
nacionalistų kinų apleista. Ne 
tiesa, kad Dulles primygtinai 
reikalavęs Kemoj, Matsų salas 
ginti ir rėmęs Pentagono pre- 
ventyvinio karo mintį. Tačiau 
neginčyjamas įvykis, jog Dul
les pakartotinas paskelbimas tuo 
jau karą pradėti .ir žaibo greičiu 
smogti ištiesų tebuvo didelis ne
susipratimas, kuris baigės tragi
komišku įstrigimu Ženevoje. 
Galimas dalykas, kad pastarasis 
mostas “taiką” gelbėti sietinas 
su užkulisiais ir slaptomis orga
nizacijomis. Tačiau žaidimo pa
sėkų Dulles negali atsikratyti ir 
primesti organizacijoms, kurių 
būstinė būtų Niujorke ar Va
šingtono kalnelių atšlaitėje. Ži
noma, negalima neigti, kad JAV 
politikos prieštaravimams netu
rėtų įtakos ir prezidentas, kuris 
nuo pat pradžios ieško populia
rumo.

NEAPGALVOTI
ŽODŽIAI
Niekas negalėjo tikėtis iš Dul

les, seno diplomato, Goa reika
lu pareiškimo, kuris tepatarnau- 
tų komunistams. Mes gerai ži
nome, kaip ir pats Dulles, kad 
Goa yra persunkta vakarietiš
ka kultūra, krikščioniška dva
sia. Mes žinome, kad kaikurie 
gyventojai nenorėtų įsirikiuoti 
tarpan Indijos piliečių, tačiau 
būtų netikslu sakyti, jog ši ir ki
tos panašios sritys priklauso 
Portugalijai. Jo pareiškimas dėl 
Portugalijos kolonijų teisinės 
padėties Indijoje tebuvo talki
ninkavimas Maskvos piligri
mams Chruščiovui ir Bulgani- 
nui, kurie tuojau pareiškė, jog 
Goa priklauso Indijai.

Indijos vaidmuo ypač svarbus, 
kai Kinija vis labiau įsigali Azi- t 
jos žemyne. Jos talkininkavimas ' 
ypač reikalingas vakariečiams, 
kai Azijoje vis aštriau pradeda 
siausti Maskvos vadovaujami 
komunistai.

Numanu, kad Dulles pareiški
mas ir jo vėlyvesriis aiškinimai 
tebuvo vandeniu, kuris šukė ko
munistų malūną. Indai jau anks
čiau nedraugingai pasireiškę 
prieš vakariečius buvo tiesiog 
sujaudinti. Ministeris pirminin
kas JavaharJal Nehtu nesisku
bino purkštauti dėl Dulles ir 
Cunha, Portugalijos užsienio 
reikalų ministerio sutartino pa
sisakymo, nes Laukė formalaus 
įsitikinimo, o vėliau sakėsi dary
siąs žygių, kurių pasėkos žymiai 
toliau sieksiančios, kaip šiandie
ną galima numatyti. Šis grasini
mas gali būti siejamas ne tik su 
Goa ir kitų sričių susigrąžinimu 
panaudojant jėgą, bet ir didesne 
įtampa tarp Indijos ir vakarie
čių, kurių mostas, Bulganino žo
džiais,. sudaro gėdą kultūringam 
pasauliui! ’ (Bus daugiau)

SIUNTINIAI J LIETUVA
Lietuvių bendrovė OVER

SEAS CARGO CO., atstovaujan
ti didelę anglų firmą HASKO- 
BA LTD., Londone, siunčia į 
LIETUVĄ ir kitus kraštus siun
tinius su vilnonėmis medžiago
mis, maistu, avalyne, vaistais ir 
kit. 100% garantija — pilnas 
draudimas. Visus reikalingus mo
kesčius sumoka siuntėjas, gavė
jui mokėti nieko nereikia. Siun
tiniai siunčiami iš Londono, 
Anglijos, tad labai greitas pri
statymas.

Prašykite mus siunčiamų į 
LIETUVĄ gėrybių sąrašo:

OVERSEAS CARGO CO.
4426 Rockwell St., 

Chicago 32, Ill.
Tel.: YArds 7-4337.

Prieš tris šimtus metu
RADVILOS — BIRŽIŠKIAI 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 — RADVILŲ ŠEIMA PO “TVANO”
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(Tęsinys iš pr.! numerio)
RADVILA IŠ LIETUVOS 
IŠVYKSTA IR 
JO MIRTIS
Karoliui X G. Lenkijoje 

pradžių labai sekėsi. Šlėkta 
kariuomenė kapituliavo, tačiau 
niekas krašto jo valdžioje neor
ganizavo, . Švedų kariuomenės 
plėšimai (ji gi turėjo išsilaikyti 
iš karo grobio) atstūmė visus ir 
atskirose vietose pasireiškė pa
sipriešinimo sąjūdžiai, d kai me
tų pabaigoje iš Silezijos grįžo į 
Lenkiją Jonas Kazimieras, loka
liniai sukilimai ir kariuomenės 
atsimetimai nuo Švedų labai pa
gausėjo. Jau su pirmaisiais sun
kumais susidūręs, Karolis X G. 
pradėjo raginti de la Gardie kuo 
greičiau baigti tvarkyti Lietu
vos reikalus ir skubėti su savo 
vadovaujama kariuomene į Len
kiją. Dėl to tai, vos pasirašius 
Kėdainių unijos aktą, de la Gar
die išskubėjo pas savo kariuo
menę, jau iš anksto pasiųstą į 
Veliuoną, kur persikėlęs per Ne
muną, per Gelgaudiškį ir Nau
miestį patraukė paprūse į Pa
lenkę, iš kur nužygiavo į Lenki
jos Prūsus, kur buvo Karolis X 
G. Lietuvoje de la Gardie savo 
vietoje paliko baroną Skyttę, 
kuris Maskvos neužimtas sritis 
pradėjo valdyti nesiklausdamas 
nei sudarytosios tarybos, nei 
Radvilos. Švedų karininkai va
žinėjo po kraštą patys rinkda
mi mokesčius bei duokles. Ba
jorija dėl to niršo, bet išeities 
nebuvo.

Unijos aktą pasirašius Rądvi- 
la pasijuto apviltas ir bejėgis.

is 
ir

Savo kariuomenei, kurios ir 
taip jau nebedaug bebuvo likę, 
jis neturi jokių Šaltinių. Švedai 
iš surenkamų mokesčių ir nema
no jam ką duoti. Jis priverstas 
dar dalį savo kariuomenės pa
leisti, o kitą aprūpinti iš savo ki
šenės. Prieš de la Gardie išvyks
tant iš Veliuonos, Radvila dar 
kartą atvyksta kalbėtis su juo 
dėl teisės pasinaudoti surenka
mais mokesčiais. To jis, žinoma, 
nepasiekia. Neberasdamas sau 
vietos Žemaičiuose bei artimuo
siuose pavietuose, kur buvo iš
skirstytos žiemoti naujai for
muojamos Švedų kariuomenės 
dalys, Radvila patraukia paskui 
de la Gardie taip pat į Palenkę 
ir sustoja Tikocine. Čia jis. gau
na de la Gardie pranešimą, kad 
karalius leidžiąs jam čia žiemoti 
ir skiriąs jį šių sričių viršinin
ku. Matyt, tai reiškė Karolio X 
nenorą jo susilaukti savo sto
vykloje, kaip kad susilaukė jo 
pusbrolio Boguslavo Radvilos.

Boguslavas su Jonušu R. vei
kė sutartinai ir palaikė nuola
tinį ryšį. Kai Jonušas pasitrau
kė į Kėdainius, Boguslavas su 
savo asmeniška kariuomene pa
suko į Palenkę, iš kur jam buvo 
patogiau pavojaus atvejy spruk
ti pas savo dėdę Prūsų kurfūrs- 
tą. Radvilos, matyt, nenorėjo ri
zikuoti abu būdami krūvoj, kad 
vienam įklimpus antras galėtų 
gelbėti. Kai Jonušą de la Gardie 
visai apstatė, Boguslavas nu
sprendė su juo net nesusitikti ir, 
sužinojęs jį atvykstant, nusisku
bino į Prūsus pas Karolį X G., 
kurį atrado Holande. Taip jis ir 
liko sukiodamasis tose srityse. 
Iš Karolio X G. jis taip pat' nie
ko neišgavo, bet ir pats jokių įsi
pareigojimų nepasirašė.

Jonušas Radvila su būreliu 
savo kariuomenės atvyko į Ti- 
kociną gruodžio antroje pusėje. 
Atvyko jau sunkus ligonis ir ne
bekėlė. Paskutiniąją 1655 m. 
dieną Jonušas Radvila mirė. Mi
rė be artimųjų, karo stovyklo
je, jausdamas visišką netikrumą 
savo politikos planų bei užsimo
jimų. Mirė pačiame stiprume, 
teturėdamas vos 43 m., palikęs 
tik dukterį, kuri su pamote tuo 
tarpu būvo pas Kuršo kuni
gaikštį Jelgavoje (Mintaujoje). 
Pusbrolis Boguslavas buvo Prū
suose. Mirdamas J. Radvila gal 
būt jau buvo spėjęs sužinoti, 
kad prieš dvi dienas atpuolė nuo 
Švedų karaliaus buvusi Lenki
jos kariuomenė, kad Lenkijoje 
jau buvo prasidėję kaikur suki
limai ir kad net Tikociną taikosi 
pulti busimasis visų jo vietų pa
veldėtojas P. Sapiega. O gal

sunkiam ligoniui apie tai nebu
vo nei sakoma?...

LIETUVA 1655 M. .
PABAIGOJE
Apie Žemaičius bei gretimas 

sritis, kurias užėmė Švedai, kal
bėti nebetenka, nes padėtį ten 
jau žinome. Bet dar nesame kal
bėję apie, kitas sritis.

Kaip jau Jbuyo prisiminta, ’ 
Maskvos kariuomenė sustojo žie- 'H 
moti užėmusi Vilnių su Kaunu 
ir Gardiną, o visas Lenkijos pa
sienis liko laisvas. Ten ir pradė
jo organizuotis visiškai nauja 
pajėga, nauja kariuomenė. Ją 
organizavo Vitebsko vaivada 
Povilas Sapiega savo asmeniško
mis lėšomis. Tai buvo palyginus 
neturtingas ponelis, kuriam bet
gi buvo pasisekę gauti didelį 
paveldėjimą. Jam paliko didžią
ją dalį savo turtų jo krikšto tė
vas vicekancleris Kazimieras 
Sapiega, garsiojo kanclerio ir 
hetmono Leono Sapiegos vien
turtis sūnus. O Leonas Sapiega 
mokėjo turtus kaupti! Štai da
bar tie milžinjški turtai atsidūrė j 
Povilo Sapiegos rankose. Šis vi
są paveldėtą sidabrą perkalė į 
pinigus ir už juos pasisamdęs 
kariuomenės pradėjo kovas su 
Maskva.

Tuo momentu, kai de la Gar
die pražygiavo pro Palenkę, Sa
piega pasijuto nesaugus dėl nuo 
Kauno atžygiavusios caro gene
rolo Urusovo armijos, tad ir jis 
pradėjo lankstytis de la Gardie, 
bet, kai pavojus praėjo, jis nuo 
betkokių derybų išsisuko, tik pa
prašė de la Gardie jo reikalu pa
sikalbėti su karaliumi. De la 
Gardie buvo bandęs sušaukti ir 
plačios Lietuvos bajorų mases ir 
išgauti jų pasidavimą savo kara
liui, tačiau nesėkmingai. Bajo
rija nesusirinko.

Tuo būdu pietų Lietuvoje de 
la Gardie nepasiekė nieko. Iš vi
sos Lietuvos Švedams buvo tepa- 
sidavę tik Žemaičiai ir kaimyni
nės sritys, didžioji dalis buvo 
okupuota caro armijų, kur jo
kių sprendimų nębuvo daroma. 
Nei Švedai maskviečių, nei šieji 
Švedų niekur neužkabino. Buvo 
laukiama kas bus toliau. Kai 
atėjo žinių apie grįžimą Jono 
Kazimiero ir apie švedų nepa
sisekimus Lenkijoje, ir Sapiega 
jautėsi drąsesnis, ir bajorijoje 
ėmė stiprėti pasiryžimo noras. 
Visa tai pagaliau išsiliejo visuo
tiniu sukilimu.

JONUŠO RADVILOS 
PALAIDOJIMAS IR 
JO KAPO KLAUSIMAS 
Kai Jonušas Radvila mirė Ti

kocine, kariuomenės jis nedaug 
teturėjo. Vienintelė stipresnė 
pajėga tuo metu Lietuvoj bu
vo jau minėtasis Povilas Sapie
ga, prie kurio prisijungė net da
lis buvusios Radvilos kariuome
nės. Jonas Kazimieras buvo su
teikęs Sapiegai ir titulą — regi- 
mentoriaus, t.y. kariuomenės va
do. šitoks titulai būdavo su
teikiamas kąriu<jmenės vadui 
tais momentais, Rai nebūdavo 

(Nukelta į ?9 psl.)
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Klaipėdos prijungimą minint TAIP ATRODO KLAIPĖDA ŠIANDIEN
Šiemet sueina 33 metai, kai 

Klaipėdos kraštas faktiškai su
jungtas su Didžiąja Lietuva. Tai 
buvo didelis istorinis įvykis, nes 
šis kraštas buvo patekęs į Vo
kiečių Riterių Ordeno valdžią 
jau tryliktojo šimtmečio pabai
goje.

Pavergtam kraštui teko»daug 
kentėti. Prūsai, neišlaikydami 
šios priespaudos, per trejetą 
šimtų metų numirė tautiškai, jų 
liekanos buvo sugermanizuotos. 
Tik užsilikę senoviški pavadini
mai liudija, jog čia kartą gyve
no kita tauta. Ir istorinės žinios 
liudija apie šios tautos karžygiš
ką kovą prieš šį agresorių, už ku
rio nugaros stovėję ne tik visos 
germaniškos gimines, bet ir bū
riai avantiūristų riterių iš kitų 
šalių.

Nebojant visų karų ir lietu
viškų kraštų teriojimo, lietuviš
kosios šio krašto giminės daug il
giau išsilaikė. Tik didysis maras 
1709-11 m. pakirto jų atsparumą. 
Prasidėjo žinomoji kolonizacija,' 
kuri atvedė daug svetimo gaiva
lo į lietuviškus kraštus. 19 šimt
mečio viduryje lietuviai buvo 
laikomi išmirštančia tauta ir 
mokslininkai pradėjo skubiai 
rinkti jos kultlūrinius turtus, 
kurių užrašus mes šiandien ran
dame net Šiaurės-Amerikos bib
liotekose.

Bet bendrasis mažesnių tautų 
atgimimas 19 šimtmetyje palietė 
ir lietuvininkus. Atsiminkime 
Donelaitį, kuris tuomet dar vi
sai lietuviškame krašte tebėkū- 
nigavo ir dideliame veikale ap
rašinėjo to krašto žmonių var
gus, džiaugsmus ir svetimo gai
valo elgimąsi krašte. Vėlesniais 
laikais prisiminkime ant grynai 
tautinio pamato sukurtą Biru
tę, kai jai vadovavo Zaunius, 
Smalakys. Martynas Jankus ir 
daugel kitų, kurie iš mūsų aki
račio kaip ir dingę. Toliau at
siminkime Lietuvišką Giedotojų 
Draugiją, per kurią Vydūnas 
populiarino lietuviškąją giesmę 
ir dainą lietuvininkų ir vokie
čių tarpe ir kartu atliko didelį 
tautinį atbudimą. Toliau neuž
mirškime dvasininko ir kunigo 
dr. Viliaus Gaigalaičio, kuris sa
vo gyvomis lietuviškomis pa
maldomis gilino ne tik krikš
čionybę, bet kartu budino ir lie
tuvišką tautinę sąmonę. Šio viso 
pakilusio judėjimo išvada buvo,

kad tuomet lietuvininkų politi
niai atstovai pateko ne tik į Prū
sijos karalystės, bet ir į Vokieti
jos ciesorystės seimą.

Galiausiai turime atsiminti 
Prūsų Lietbvių, Tarybos laikus, 
kai artinosi lietuviškojo krašto 
likimo sprendimas, kai Jokūbas 
Stikliorius su sa^vo bendradar
biais vedė beveik beviltišką ko
vą su prancūzų karo ir civiline 
valdžią dėl krašto lietuviškos 
daugumos teisių. Kai ši kova bu
vo atsidūrusi mirties taške, Mar
tynas Jankus su daugeliu kitų į 
pasiryžėlių ir didele Didžiosios * 
Lietuvos gyventojų pagalba 1923 
m. sausio 15 d. perkirto šį gor- 
dišką mazgą.

Atsiminkim tuomet pas drau
gus ir priešus pagarsėjusias 
šiandien beveik užmirštas pa
vardes: Jurgio Strekio, Adomo 
Brako, Endriaus Borcherto, Rė- 
žulaičio, Jurgio Dovile, Viktoro 
Gailiaus, Lėbarto, Jurgio Reiz- 
gio, Jcnušaįčio, Albino Gailiaus 
ir dar daugel kitų. Galiausiai 
atsiminkime visą Jagomastų šei
mą, kuri kovojo ligi mirties lie
tuviškam avangarde, . Tilžėje. 
Galiausiai neužmirškime Erd- 
mono Simonaičio, sukilėlių di
rektorijos pirmininko, dar šian
dien tebestovinčio lietuviškam 
avangarde kovoje dėl visos Ma. 
žosies Lietuvos.

Išėmus kelis asmenis, visi ki
ti yar jau mirę. Juos priglobė ‘ 
ar lietuviškoji žemelė, arba jie 
ilsisi tame krašte, su kurio im
perializmu visą amžių buvo ko
voję, arba net Sibire. Kaikurių 
kūnai, nukankinti nacionalsocia- 
lizmo, išgaravo per koncentraci
jos stovyklų dūmtraukius.

Minėdami, sausio 15 d. atiduo
kime jiems reikalingą pagarbą.

Antrojo pasaulinio karo pa-

Rytprūsių vokiečių organas 
“Das Ostpreussenblatt” Nr. 48 - 
1955 pradėjo spausdinti Seriją' 
straipsnių, kaip šiandien atrodo 
Klaipėdoje. Spausdinamoji me
džiaga paremta dviejų neseniai 
iš Klaipėdos krašto grįžusių vo
kiečių pasakojimais ir vieno ne
seniai Klaipėdoje buvusio jūri
ninko pareiškimu. Jūrininkas 
teigia, kad Klaipėdos uoste esa
ma gyvo laivų judėjimo. Prie 
laivų judėjimo pagyvinimo pri
sideda akmens anglių ir geležies 
išvežimas. Kas seniau yra paži
nęs Klaipėdą, tas dabar joje pa
sigenda pirmoj eilėj bažnyčios 
bokštų: bažnyčių tėra likę tik 
griuvėsiai. Prie žiemos uosto 
krantinės suversti kalnai ak
mens anglių. Per patikrinimą 
prieš įplaukiant į uostą radijo 
siųstuvas išmontuojamas ir už
plombuojamas, o foto apratai su
renkami ir uždaromi. Negausin
gose vilose, išlikusiose Neringo
je, kaip atrodo, gyvena augštes- 
nieji su savo šeimomis kariai. 
Nors tokiam uoste, kaip Klaipė
da, stovi, palyginti, nemaža lai
vų, tačiau pats judėjimas nėra 
gyvas. Kranai dirba gana lėtai. 
Gatvėse galima girdėti šįnekant 
lietuviškai ir rusiškai. Alaus bu
telis, už kurį Vak. Vokietijoje 
tenka mokėti 60 pf., ten kaštuo
ja 3 rubliai. Pavalgyti galima 
gauti ir už 3,5 rublio. Iškabinta
me traukinių tvarkaraštyje gali-

Ima rasti 12 traukinių, kursuo
jančių tarp Vilniaus - Rygos - 

‘ Liepojos ir Kretingos iš vienos 
pusės ir Šilutės - Tilžės bei Ka
raliaučiaus iš Įeitos.

Raudonojo Kryžiaus ligoninė 
stoties gatvėj yra išlikusi visai 
sveika, tik neatrodo, kad būtų 
gerai prižiūrima. Apskritai, 
miesto viduryje vaizdas nėra 
“palankus”. Krautuvėse kostiu
mas, kuris Vokietijoje atsieitų 
25-30 DM ir kurių čia niekas ne
perka, ten atžymėtas 300 rb. ofi
cialia kaina. Daugumas languo
se išstatytų knygų yra propagan
dinės. Foto aparato arba kokio 
nors optinio instrumento nė ne
mėgink prašyti...

Grįžusiųjų pasakojimu sovie
tams trūksta betkokio estetinio 
jausmo. Taip aiškiai matyti kad 
ir pačiame Klaipėdos mieste. 
Kur seniau buvo gėlynai — da
bar atrodo kaip kokioj dykumoj. 
Viešbučiuose ir užkandinėse 
žmoniškesnio “tualeto” nerasi. 
Klaipėdos gatvėse matyti daug 
uniformuotųjų. Strandvilės ka
vinė paversta raudonarmiečių 
klubu, kur kas šeštadienį ūžia' 
raudonarmiečiai su savo “maru- 
sėmis”. Vokiečių iš karo meto iš
likę karių kapai sulyginti su že
me. Paminkluose iškaltos pavar
dės buvo išskustos, o patys ak
menys sunaudoti kitiems reika
lams.-
.Buvusioje Klaipėdos miesto

rotušėje dabar yra įsikūrusi So
vietų karo laivyno komendantū
ra, nors šiaip raudonasis Balti
jos jūros laivynas per daug Klai
pėdoje nedemonstruoja. Vis dėl
to ten pilna karo laivyno kari
ninkų, ryšininkų ir kurjerių. Į 
vidų teieidžiami tik tie, kurie tu
ri specialų raštą. Klaipėdos žy
miausias viešbutis “Der Balti- 
sche Hof” šiandien pavadintas 
“Baltik”.

Visa eilė karo belaisvių rug
pjūčio ir spalio mėn. buvo at
leisti į Rytprūsių į Rytprūsių 
įvairias vietoves: Karaliaučių Įs
rutį, Gumbinę, Tilžę. Lapkričio 
mėn. buvo paleisti 50 civilių, 
1945 m. deportuotų į Sibirą.

Tarnyba Klaipėdos krašte 
nėra tarnyba Vokietijai 

“Memeler Dampfboot” reiškia 
savo nepasitenkinimą krašto ad
ministracinio teismo 4-jo skyr. 
Hahnoveryje sprendimu, kuriuo 
buvo atmestas V. Bajoraičio, 
Klaipėdos krašto vokiečio, pre
tenzijos, prašant jam pripažinti 
reikalingą atlyginimą pagal 
nuostoliams atlyginti įstatymą 
už ištarnautą Klaipėdos krašto 
finansų tarnyboje laiką. Spren
dime nurodyta, kad tos preten
zijos buvo atmestos tuo pagrin
du, jog minimasis V- Bajoraitis 
netarnavęs valdinėje vokiečių 
viešojoje įstaigoje. “MD” dėl to

LIETUVIŠKI SKAUDULIAI
kių ar asmenų, kurie tikrai yra 
to verti. Bet neretai įsismaginę 
per toli nuvažiuojame į lankas. 
Kaikurie kalbėtojai ir kaikurie 
spaudės bendradarbiai, matyt, 
nepaprasto entuziazmo pagauti,

Sukaktys, Va, lietuvių tarpe 
paskutiniaisiais metais itin su
krusta ieškoti įvairių sukakčių 
ir sukaktuvininkų. Išrandame 
organizacijas, įvykius ar ir as- 

.....xvjv menis, kuriuos normaliais laikais
baiga sudarė visai kitokią, dau- Į laisvėje ir nepriklausomybėje | nevisada išlaiko ir rimtį ir san- 

gyvendami vargu ar išvis būtu- tūrumą. Susidaro reiškinys, kū
me minėję. Pradėjome minėti'rį vienas žurnalistas pavadino 
jau ne tik dešimtines (20, 30, 40 ’ ’
ir tt.) sukaktis, bet apsistojome 
ir vienetinių, t.y. minime 31-ąsias 
metines ir pan. Iš šalies stebint, 
tokie prajovai tegalėtų liudyti, 
kad ko jau ko. bet laiko tai turi
me iki valiai, o gal net iš pa
prasčiausio nuobodumo stengia
mės laiką paįvairinti naujais 
įvairumais.

Be abejo, nei vieno žodžio ne
galima būtų tarti prieš tokius 
prisiminimus ir pagerbimus įvy-

gumos netikėtą politinę konste
liaciją. Nors lietuvių tautos da
lis arba pavergta ir jos burna 
uždaryta, arba išblaškyta po vi
są pasaulį, ši politinė, daug šim
tų metų trukusi, kova nėra pa
baigta. Ir vėl susidarys padėtis, 
kuri šauks į naują kovą. Mes ne
turime užsnūsti, bet turime bu
dėti ir ruošti ginklus, kurie rei
kalingi mūsų pretenzijai į visus 
lietuviškus kraštus. -

Dr. M. Anysas, 
<4 MLR Sąjūdžio vicepirm.

stabizmu. Ir, regis, tai būtų gana 
tikslus apibrėžimas. Tai raikštų 
savotišką persiėmimą nelemtos 
atminties nacių ar raudonųjų 
kalbėtojais ir rašančiaisiais, ku
rie be jokių ribų ir be jokio sai
ko, pagal užsakymą specialiai 
gebėjo tiek išgarbinti reikiamus 
asmenis ar organizacinius viene
tus, kad* viską išklausius ar pa
siskaičius apimdavo jausmas la
bai artimas <?pasišlykštėjimui. 
Nelaimei, nepe iausiai ir lie-

Kanados ateitininką konferencija
(Atkelta iš 1 pusi.)

— konkretiems tikslams valsty
biniame gyvenime. Ateitininkai 
gali rinktis partijas laisvai, kiek 
jos nepiįasilenkia su katalikybės 
ir lietuvybės idealais. Bažnyčia 
nuo politinio gyvenimo stovi 
nuošaliai, bet turi teisės įspėti, 
kai paliečiami religijos ir doros 
reikalai. Kad ateitininkai išpa
žįsta savąją ideologiją, jų dėlto 
niekas nepuls, bet puola dėl vi
suomeninio darbo, nes bijo kata
likybės įtdkos gyvenime, dėl to 
šaukiama, kad krikščionybė tu
rinti eiti bažnyčion, bet ne gyve- 
niman, nors jau pats Marksas 
pastebėjo, kad Dievo problema 
yra virtusi politine problema.

Paskaita sukėlė labai gyvų 
diskusijų, nusitęsusių bene 
vai. ilgiau, negu posėdžiui buvo 
numatyta. Iš principinės plot
mės buvo pereita į praktiškąją, 
ypač paliečiančią ateitininkišką- 
jį .gyvenimą, ypač paliečiant 
naujas politines formacijas ir 
jaunimo santykiavimo su politi
nėmis partijomis problemas. Pa
sireiškusius ir vis nesibaigian
čius išsiskyrimus politinėje plot
mėje tų pačių ateitininkų tarpe 
apgailestavo visi kalbėjusieji, 
nors nesutarimams išlyginti re
cepto ir neišgalvojo. Jautriai bu
vo diskutuojama ir kaikurios 
nepageidaujamos pastangos par
tinio rungtyniavimo orbiton

pastebi, kad, net ir suteikus Klai i įtraukti ir jaunuomenę. To reiš- 
pėdos krašto vokiečiams cptaci- Į kinio neūžgyrė nei vienas, nors
jos teisę, jų daugelis, nenorėda
mi susilpninti vokiečių pozicijų 
Klaipėdos krašte, nuo jos atsisa
kė. Toks teismo sprendimas esąs 
tiesiog “smūgis į veidą” visiems 
vokiečių valdininkams, buvu
siems Klaipėdos krašte, kurie 
net atskyrimo metais (supranta
ma nuo Vokietijos) sunkiausio
mis sąlygomis paliko savo vieto
se. Ir dabar jiems atsimokama 
tokiu būdu ...

KiS TA MAŽOJI LIETUVA?
Kadangi vokiečių ordenui už- apsigyveno Prūsijoj ir Lietuvoj”, 

kariavus vakarinę dalį lietuvių Prof. dr. A. Bezzenberger vie- 
tautos, vėliau tas visas plotas name vokiečių žurnale laike Pir- 
įgavo Prūsijos vardą, tai dauge- mo Pas. Karo rašo: “Žymiai dau- 
lis mano, kad ir rytinėj Prūsijos 1----- x—a

daly, dabar vadinamoj M. Lie
tuva, seniau gyveno prūsai. Tai 
yra klaida. Aišku, vokiečių orde- 

) nas verždamasis į rytus pirmiau
sia susidūrė su prūsais, bet tarp 
prūsų ir lietuvių nebuvo neper
žengiamos sienos, prie kurios 
vokiečių ordenas būtų sustojęs.
Jis ėjo pirmyn į rytus kiek tik 
pajėgė, užkariaudamas ir lietu
vių tautos dalį. Ordeno pastan
gos užkariauti net: visą Lietuvą 
nesiliovė iki pat Žalgirio mūšio. 
Jei būtų pasisekę užkariauti dar 
daugiau arba išlaikyti visus Že
maičius, kai Vytautas buvo ati
davęs, vis tiek visas tas plotas, 
greičiausiai, būtų buvęs vadina
mas Prūsija.

Taigi tokiu būdu lietuvių tau
ta tapo padalinta ir atsirado M. i

Prof. dr. A. Bezzenberger vie-

giau negu kitose vokiečiu žemė- 
se gyventojai Rytprūsiuose yra 
maišyti: šiaurės rytai iš senų se
novės yra lietuviški”. Toliau ta
me pat žurnale rašo: “Beveik 20 
tūkstančių 
Rytprūsius 
Lietuvoje. 
Gumbinė 
centru”.

1733 m. vokiečių išleistame M. 
Lietuvos žemėlapy yra toks už
rašas: “Plan von der in Litauen 
neu angelegten Stadt Gumbin- 
nėn”.

1888 m.
Handlexicon

atėjūnų atsikėlė į 
jų dauguma įsikūrė 
lietuviška sostinė 

tapo salzburgiečių

išleistame Meyer 
įdėtame “Nord- 

deutschland” politiniame žemė
lapyje plati juosta nuo Klaipė
dos iki Gumbinės bei Goldapės 
pažymėta “Litauen” vardu.

Patys vokiečių mokslininkai 
Lietuva ir D. Lietuva. Net patys j aiškiai nurodo tos Lietuvos plo-
vokiečiai tą mūsų tautos dalį, 
dabar vadinamą Maž. Lietuva, 
vadino Lietuva, jos gyventojus 
vadino lietuviais. Čia noriu pa
duoti keletą tokių pavyzdžių.

Vokietis Pierson savo knygoje 
iš 1903 m. apie Prfisijcs istoriją 
rašo, kad po 1709-11 m. maro 
Prūsijoj “... Lietuvos plotai bu
vo plačiai ištuštėję”, kad Fridri
chas Vilhelmas I “... išleido mi
lijonus, norėdamas Prūsijos ir 
Lietuves būklę pagerinti”, kad 
vokiečiai kolonistai 1732 m.

tą. Pavyzdžiui, dr. A. Z week 
1898 m. išleistoje knygoje “Li
tauen” rašo: “Pačią šiaurės ryti
nę Rytų Prūsijos dalį užima Lie
tuva, pietuose Goldapės upės 
nuo Mozūrų atskirta, vakaruose 
siekianti Alna ir Deimena. Nuo 
Deimenos žočių iki Kranto sieną 
su Semba sudaro pietinė Kuršių 
marių dalis; šiaurės vakaruose 
Baltijos jūros bangos plauna 
Kuršių Neringos krantus, kuri 
drauge su mariomis priklauso 
taip pat Lietuvos sričiai. Pietva-
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kariuose vedame sieną nuo Gel
dapės žiočių per Nordenburgą ir 
Girduvą iki Fridlando”. Pana
šiai apibrėžė M. Lietuves plotą 
Bezzenberger, Toeppen, Bcet- 
ticher ir kt., o Tetzner net siek
damas iki pat Karaliaučiaus.

Prūsijos administraciniame 
padalinime 1600 m. M. Lietuvos 
plotas gavo “Provinz Litauen“ 
vardą, kuris išbuvo iki 1824 m. 
Prūsijos valdžia savo oficialiuo
se aktuose ir raštuose M. Lietu
voje vartojo lietuvių kalbą.

Vokiečių leidžiamuose tarmių 
žemėlapiuose beveik iki paskuti
niųjų laikų visą Klaipėdos kraš
tą, Tilžės, Ragainės, Įsručio, Pil
kalnio, Stalupėnų, Gumbinės, 
Darkiemio ir Goldapės- apskri- 
čius žymėjo lietuvių kalbos sri
timi.

Iš “Recessus generalis der Kir
chen Visitation Insterburgischen 
und anderer Littawwischen Emb 
ter in Herzogtumb Preussen. De 
Anno 1638” matyti, kad M. Lie
tuvoje tuo laiku buvo tik lietu
viškos pamaldos.

Patys vietos gyventojai save 
laikė ir vadino lietuviais. Iš M. 
Lietuvos kalbininko D. Kleino, 
gyvenusio XVII amž. pirmoj pu
sėj, M. Lietuvos tarmių tyrinė
jimo matyti, kad Klaipėdos kraš
te ir Tilžės apylinkėse gyveno 
žemaičiai, o kitur suvalkiečiai. 
Niekas niekur nemini ir neran
da ten prūsų, o tuo labiau nie
kas, net patys vokiečiai, nelaiko 
ten vokiečių vietiniais gyvento
jais. L. Tamošauskas.

MAŽĖJA SOVIETŲ ĮTAKA
“Enciklonedia. Britannica” re

daktorius William Benton, kal
bėdamas Niujorke, pareiškė, 
kad So v. Sąjungos pavergtos 
tautos, nors ir pasyviai, tebesi- 
priešina vergijai. Lenkijoj esą 
pagausėjusios tikybinės mani
festacijos; Vengrijoj ūkininkai 
boikotuoja sovietinę sistemą: se
niau Vengrija buvusi duonos 
aruodas, o dabar turinti gabentis 
maisto iš Švedijos. Čekoslovaki
joj komunistai nuo 1948 m. ne
tekę maždaug pusės populiaru
mo, kurį turėjo anksčiau.

Didžiausia Lietuvių Prekyba Toronte

MOHAWK FURNITURE COMPANY
2446 - 8 Danforth ave. tel.: ox. 9-4444, ox. 9-0977

— Londonas. — Parlamentari
nė komisija paruošė projektą 
Maltą padaryti D. Britanijos da
limi, kaip Š. Airiją, duodant jai 
parlamente 3 atstovus. Projekią 
dar turi patvirtinti vyriausybė, 
parlamentas ir Maltos 320.000 
gyventojų plebiscitas.

ti kaikurių asmenų tokio garbi
nimo ir dievinirfp, savotiško sta- 
bižinb', jog nenoromis prisiminė 
ir ką tik minėtosios svetimos ir 
neigiamos įtakos. Štai prelegen
tas, o vėliau ir jo kalbą aprašęs, 
pateikia tokius žodžius ir tokį 
stilių minėdamas kaikuriuos lie
tuvių tautai 'tikrai užsipelniu
sius asmenis, kad tai tikrai ne
skaniai nuteikia skaitytoją ar 
klausytoją, jau nekalbant apie 
patį įvykio kaltininką, kuris pla
čiai yra žinomas mūsų visuome
nėje, kaip labai kukli ir nemėgs
tanti tuščios reklamos ir tokių 
žodžių asmenybė.

Tokie persistengimai pastato 
gan linksmon padėtin jų auto
rius, kurie, jei būtų bent kiek 
giliau reikalą pergalvoję, yar-, 
gu ar būtų žodžius paleidę vie
šumon.

Atsiminimai. Puikus ir būti
nas dalykas. Ypač svarbu, kol 
savo tarpe galime džiaugtis eile 
asmenų, kurie turi jausti neati
dėliojamą pareigą perteikti lie
tuvių ateities kartoms savo pa
tyrimus ir įspūdžius kuriant ne 
tik Lietuvos politinį, bet ir kul
tūrinį, ekonominį ir visų sričių 
gyvenimą. Tai jau būtų ir tam 
tikra medžiaga mūsų istorijai, 
kuri, jei savo metu nebus su
spėta uždokumentuoti, gali ne
atšaukiamai žūti. Todėl nederė
tų, jog tie, kurie turi svarbių at
siminimų, įdomių žinių bei patv- 
rimų, lengva širdimi tą savotiš
ką dvasinį turtą-nusineštų Am
žinybėn.

Žinoma, yra dalykų, apie ku
riuos, ypač apie dar gyvus asme
nis, ne viskas patogu tuoj pat 
skelbti. Bet juk ne būtinai vis
kas, kas dabar parašoma, turi 
būti tuoj pat ir skelbiama. Ir da
bar yra pasirodę mūsų veikėjų 
atsiminimų, kuriuose vietos, lie
čiančios dar gyvus asmenis, nėra 
nei pilnos, nei išsamios. Vargu 
ar patys autoriai dar suskubs pa
skelbtą medžiagą papildyti me
keno nevaržomi. Tuo būdu ver
tingi metmenys gal taip ir liks 
lyg ir neužbaigti ar bent neduo
dą reikiamo pilno vaizdo.

Jei autoriai pareiškia savo va
lią, jog medžiaga gali būti išleis
ta tik tam tikroms sąlygoms ar 
po tam tikro laiko, nuo to nenu
kenčia atsiminimai. Priešingai, 
būdami pilni ir užbaigti, jie tik 
keleriopai pakelia savo vertę, o 
neretai ir aktualumą. Peranks- 
tyvus smalsumas čia ne tik ne
reikalingas, bet kaikuriais atve
jais ir žalingas. Todėl ir atrody
tų, jog būtina skubintis su me
džiagos ruošimu, bet jau nebū
tinai su išleidimo darbu.

Al. Gimantas.

LIETUVOS KOMUNISTU 
VADOVYBĖS “KONSTA- 

T A VIM AI"
Suomių “Helsingin Sanomat” 

lapkričio 20 d. paskelbė ameri
kiečių telegramų agentūros UP 
perduotą iš Maskvos pranešimą 
kad Lietuvos k p vadovai parei- 
kalalvo dar daugiau sustiprinti 
pačią organizaciją ir partinę pro
pagandą. Maskvoje gauta žinių, 
kad Lietuvos kp c komitetas sa
vo* pdSČdyje "Vilniųje konstata
vęs, kad — 1. priimant į partiją 
naujus narius, kur veikia nedi
delei komunistiniai padaliniai, 
kaip pvz. pramonėje, susisieki
me ir .žemės ūkyje, pastebima 
tam tikrų šalintinų trūkumų; 2. 
įvairiose vietovėse skaityti pra- 

inešimai apie partijos reikalus, 
I ideologinę kovą ir tt. buvo žemo 
I lygmens; 3. kova su “buržuazine 
ideologija”< ir jos “likučiais” 
taip pat “mokslinė - ateistinė“ 
propaganda nebuvo “vedama 
pakankamai kietai ir sumaniai”. 
Tačiau šie “konstatavimai” ne
buvo viešai paskelbti, taip pat 
neskelbiama jokių smulkmenų 
apie patį posėdį. Pastaruoju me
tu ir kitų kraštų komunistų par
tijų vadovybės šaukia pasitari
mus ir ruošiasi į busimąjį visos 
Sov. Sąjungos kp kongresą.

kaikas ir bandė palukštenti tai 
iššaukusias priežastis.

Popietiniame posėdy buvo iš
klausyti kuopų veiklos praneši
mai, padiskutuoti ateities veiklos 
klausimai ir išrinkti sendraugių 
atstovai į C. Valdybą: J. And
riulis, V. Kolyčius -ir Pr. Raz- 
gaitis.;/.

Sekmadienis buvo skirtas visų 
trijų suvažiavimų bendriems žy
giams: 9.30 vai. šv. Mišios, ben
dra šv. Komunija, po to agapė.

3.30 vai. pp. įvyko iškilmingas 
posėdis, kurį atidarė trumpu žo
deliu inž. Razgaitis. Pakvietus 
garbės prezidiumą ir įnešus vė
liavas (buvo Toronto ir Hamil
tono moksleivių kuopų ir stu
dentų vėliavos), sekė kandidatų 
įžodis. Įžodį davė 32 moksleiviai 
ateitininkai, Toronto kuopos na
riai. ■
. Po to Rėkusioje paskaitoje 

‘“Albitirnnkąi savo tautos *hki- 
miniame kelyje” At-kų Federa
cijos vadas prof. S. Sužiedėlis ap
tarė ateitininkijos vietą lietuvių 
tautos gyvenime, išryškindamas 
ir dabarties uždavinius.

Toliau suvažiavimą sveikino: 
gen. konsulas min. V. Gylys, KL 
B-nės Kr. Valdybos pirm. B. Sa
kalauskas, At-kų Federacijos 
dvasios vadas T. dr. V. Gidžiū
nas, AFM, Stud, at-kų centro 
v-bos atstovas V. Vygantas-; To
ronto apyl. pirm. J. R. Simanavi
čius, A. Saulis K. Liet. Kat. Kul
tūros D-jos vardu, St. Prapuole- 
nytė — žurn. “Moters”, dr. A. 
Šapoka KLKat. Fed. ir “Tėviš- 

“kės Žiburiu”, kun. dr. J. Pruns- 
kis — dienraščio “Draugas”, O. 
Gailiūnaitė — Toronto skaučių 
tunto ’’Šatrija”, A. Šapokienė 
Liet. Kat. Moterų D-jos Toronto

r skyr. Raštu sveikino: LSB vyr. 
skautininkas Stp. Kairys, Toron
to skautų tuntininkas Pažėra; 
telegramomis — Kanados Kuni
gų Vienybės ir savo vardu kun. 
J. Kubilius, SJ, ir kun. prof. St. 
Yla, ligos sutrukdytas atvykti su 
paskaita studentams ir su religi
ne konferencija.

Po sveikinimų dar buvo per
skaitytos suvažiavimo rezoliuci
jos, suvažiavimui rengti komisi
jos pirm. inž. Razgaitis, kuris va
dovavo ir šiam viešam posėdžiui, 
pabaigoje dar padėkojo į suva
žiavimą atvykusioms Federaci
jos Vadui ir Dvasios Vadui, vi
siems sveikinusiems, visiems 
prisidėjusiems prie suvažiavimo 
suorganizavimo, abiejų Toronto 
parapijų klebonams už globą ir 
duotas patalpas, “T. Žibur.” ir 
radijo “Tėvynės Prįsiminimai” 
vedėjui už paskleidimą informa
cijos, o taip pat visiems daly
viams.

Posėdis baigtas vienu posmu iš 
ateitininkų himno ir tautos him
nu. Jame dalyvavo gal apie 500 
žmonių.

Vakarienėje, kuri buvo tuoj 
po iškilmingo posėdžio liko vie
ni ateitininkai. O gražaus būrio 
esama! Ir kiek gražaus jaunimo!

Pasistiprinus sumuštiniais ir 
kava su saldumynais bei vaisiais 
iš kavinės buvo vėl pereita į sa
lę, kur vyko

Meninė programa, paruošta 
Toronto ir Hamiltono mokslei
vių ateitininkų.

Pirmiausia vyr. moksleivių 
hamiltoniečių šešetukas — Lina 
Verbickaitė, dvi sesutės La- 
niauskaitės, dvi seserys Bakaity- 
tės ir Danguolė Grinskaitė — 
pateikė skoningą tautinių šokių, 
deklamacijų, dainų ir vėl šokių 
pynę, sukėlusią tikrai nuoširdžių 
plojimų. Po to sekė dviejų jau
nučių torontiečių — Greta Ogin- 
taitė ir Violeta Simanavičiūtė — 
tautinių šokių pynė. Jas. sceno
je pakeitė aštuonios jaunesnės 
mokeleivės, paruoštos mokyt. 
Grajauskaitės, hamiltonietės pa
šoko “Noriu miego” ir “Audėjė
lę”. Tarp tų dviejų šokių įsiter
pė dvi jaunutės torontietės 
Aldona Kauliutė ir Albina Gri
gaitė — suvaidinusios visus pra
linksminusį “Vai kur buvai, die- 
duk mano”...

Šiai programos daliai akorde- 
omFgf<5|o~A.nt. žiobakas:—

Meninės programos užbaigai 
pianinu paskambino Aid. Kau- 
liutė ir du dalyku Virginija Sa
kalauskaitė.

Pabaigai dalyviai buvo pa
linksminti torontiečių paruoš
tu “Cinerama” — baltos marškos 
fone matėsi šešėlis, kaip Treigys 
darė vidurių operaciją Stirbiui...

Programai pasibaigus At-kų 
Federacijos vadas dar padėkojo 
kanadiečiams ateitininkams už 
gražią veiklą ir matomą aiškią 
pažangą, linkėdamas neatleisti 
Šiame pažangėjimo kely.

Konferencijai pasibaigus jau
nimas dar keletą valandų pasi
linksmino ir išsiskirstė su gra
žiais prisiminimais bei dar gy
vesnės veiklos pasiryžimais.

O visdėlto malonūs ir naudin
gi tokie susitikimai!

Iliustravo O'Keefe's užsakymu 
Mychailo Dmytrenko, 

Ukrainoje gimęs Kanados dailininkas.

senieji KANADOS
MEŠKERIOJIMAS LEDO EKETĖSE

Kai tik didieji ežerai užšąla, ant jų paviršiaus 
išdygsta šimtai mažyčių “namelių”. Kiekvieno 

jų viduje galima rasti šalia mažo lauželio 
besėdinčius kantrius meškeriotojus, suleidusius 

meškeres į eketes, besitikinčius 
užsikabinsiant skanių forelių, baltažuvių ar 

kitų mėgstamų žuvų. Meškeriojimas eketėse^ 
yra senas Kanados paprotys, mėgiamas jaunų ir senų.

«

papročiai

OLD VIENNA •HKW1RV V4MITSO
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| Pavergtoje tėvynėje
Lietuvių, kurių pavardes grį

žusieji vokiečiai ir kitų tautybių 
buvusieji karo belaisviai ar civi
liai internuotieji yra atsiminę.

JARKOVO stovykloje laiko
mas Vilkaitis. - ’

JELCINO (Magadansko apy
linkėje)—Antanaitis, apie 29 m. 
amž. Petras Bučiūnas, apie 37 m. 
Stasys Didžiūnas, kuris susiraši
nėdavo su .namiškiais ir turėtų 
būti jau paleistas, du Jankaus
kai, kokių 30 m. amžiaus Kali
nauskas, apie 50 m. Paulauskas, 
apie 30 m. Petrauskas, 1913 m. 
gimęs Stasys Kazys* Prichods- 
kas, Vaitkevičius, 1917 m. gimęs 
Stasys Vaškys. Turėjęs apie 50 
m. amž. Rimkūnas jau miręs.

INTOJE — jau paleistas buv. 
brigadininkas Antanas Duobys 
(ar Duobas), kuris gerai nusima
no apie elektros reikalus, Jonu
šas. nubaustas 10 m. priverčia
mųjų darbų turėięs 48 ha žemes 
Kaunas, Petrauskas, 1924 m. gi
męs Jonas Služinskas ir Vilkaus- 
kas.

KINGIRE — Jonas Čekauskas, 
1939 m. atvykęs Lietuvon iš 
Amerikos Pranas Jaskiskas, bet 
vėliau sovietų suimtas ir ištrem
tas, be to, Klinkauskas, Petras 
Linkevičius, Petras Rutkauskas.

KOLYMOS apylinkėse — 
kaunietis studentas Kazimieras 
Aleksandravičius, buv. karinin
kas Jonas Jurevičius. Mačftilevi** 
čius, Marčiulynas, Slavinskas.

POSIOLOK CHOLODNYJ — 
Petro sūnus Alfonsas Antanaitis, 
Mykolas Kavaliauskas, Albinas - 
Jonas Perlavičiųš.

SPASKE (Karagandos apvl.) 
— kokių 50 m. amž. kunigas Mot. 
Dambrauskas. _

MALENPOLES (Staliningra- 
do rajone). — Leonas Levickis.

SVERDLOVSKE — jau miręs 
pirmojoj stovykloj apie 56 m. 
Gustavas Ramonaitis.

TAIŠETE — arti 30 metų tu
rinti Jane Baltrušaitė, Jonas Ka
siulis. kaunietis Alfonsas Kevys, 
mokytoja Šilbajorienė.

VORKUTOJE — už nukirpi- 
mą partizanų plaukų nubaustas 
apie 40 m. amž. Antanas Adamo- 
nis, 1954 m. dar metais naujai 
nubaustas už tariamą agitaciją 
•kalinių tarpe apie 30 m. amžiaus 
-Jurgis- Ališauskas; apgyvėlin
tas kaip* “laisvasis” Vorkutos 
apylinkėse Alfonsas Anskaitis, 
Augulėnas, Bacevičius, pirmą 
kartą nubaustas 25 m., o vėliau 
vėl 5 Bakaniškis. Menininkas 
Pranas Bieliūnas, didelis gyvu-

Štai kaip dauguma 
kanadiečių

SUSTABDO KOSULĮ IR 
PALENGVINĄ SLOGĄ, 
BRONCHITĄ, ASTMĄ.

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

BUCKLEY'S 
MIXTURE.

Tai SKIRTINGA — 
nėra sirupo - pa
gaminta iš vertingų 
medžiagų. Tai STIP
RUS — veikia kai 
ugnis — užtenka 
dozės kosulio sulai
kymui. Štai kodėl

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

Normalaus dydžio 50c. 
Šeimos dydžio 85c.

1 Buckley's Mixture yra taip pat pagar
sėjusi ir Europos kraštuose. Dabar 
jau pardavinėjama Vokietijoje, Bel
gijoje ir Olandijoje. Štai puiki Kalėdų 
dovana jūsų giminėms užjūryje. Pa
siųskite jiems bonkelę. Taip pat pri
dėkite vieną įpakavimą Buckley's 
White Rub reumatinių skausmų pa
šalinimui.

lių draugas, įpratinęs katę sugy
venti su pele ir prisijaukinęs 
varnėną, kaip pavojingas “vi
suomenės tvarkai”, taip pat buvo 
atvarytas į Vorkutą. Be jo, buvo 
ir du jo broliai, iš kurių vienas 
seniau simpatizavo raudonie
siems. 1924 m. gimęs Jonas Pra
nas Baginskas, atlikęs-10 m. baus 
mę, išvyko į Sverdlovską, pas sa
vo motiną. Braškauskas, buv. te
ologijos studentas Bušvakis, apie 
1913 m. gimęs jėzuitas Českaus- 
kas, Petro sūnus Antanas Der- 
meikis, apie 1918 m. gimęs Dak- 
tariūnas, 1954 m. amnestuotas, 
bet negavęs leidimo išvykti dar 
jaunas vyras Frenkelis, Gaidys, 
evangelikų kunigas Gavėnas, 
pirmą kartą nubaustas 25 m., o 
vėliau dar 5 m. Petras Jankaus
kas, taip pat antrasis Jankaus
kas, kuris nubaustas 25 metams, 
yra lakūnas, o jo žmona gyve
na Londone'; 10 metų nubaustas 
vilnietis docentas Petras Jodeiis, 
kurio žmona su 13 metų dukra 
taip pat nugrūstos kažkur į Sibi
rą. Už pavalgydinimą partizanų 
nubaustas Petras Jonaitis; Jonas 
Jonikas, 29 šachtoj yra apie 30 
m. amž. dėl nepaprastai žiauraus 
administracijos elgesio išėjęs iš 
proto Kairys ir kitas Kairys, ku
rių neatmenama tiksliai vardų. 
1954 m. Vorkutos apylinkėje ap
gyvendintas Kasperavičius, tais 
pačiais metais ten pat apgyven
dintas Vincas Klinauskas, apie 
50 m. amž. jau paleistas Juozas 
Kazlauskas, apie tokio pat amž. 
apgyvendintas Vorkutos apylin
kėje, Antanas Jonas Kutas plyti
nėje dirbęs gydytojas Lietus, bu
vęs lakūnas Lukšas, 11 metų nu
baustas Juozas Macijauskas, Me
čys Mačiūnas, kurio tėvas yra 
girininkas, Leningrado kalėjime 
buvo ir jo broils Leonas, su ku
riuo jį tenai išskyrė. Juozas Ma
linauskas ir antrasis Malinaus
kas. 10 metų nubaustas iš Mari
jampolės Stasys Marazas. Stasys 
Mickus, Vladas Misevičius, apie 
42 m. amž. Antanas Musteikis, 
25-28 m. mokyt. Ožkeliūnas. 
Kun. Marijonas Petkevičius, ku
rio tėvai taip pat ištremti iš Lie
tuvos. Feliksas Petrauskas, kun. 
Pranciškus Radžiūnas, Rasibaus- 
kas, dar jaunąs vyrukas Jurgis 
Remingas, apie 50 An. amži Juo
zas Ridikas, apie 38 m. amž. Ant. 
Sakalauskas, o 7 šachtoj dirba 
kitas Sakalauskas. Gyd. Sinkus 
apgyvendintas Vorkutos apylin
kėj, kai atliko 8 metų bausmę. 
Jo žmona dantų gydytoja. Stra
vinskas, ŠvelnyS, Jonas Šapams, 
Petras Vincas Šulauskas, Svie
telis, Švitra, Truskauskas, kun. 
Vaičiūnas, Valiukas.

Po karo iš Vak. Vokietijos grį
žęs sovietų valdomon Lietuvon 
Vanagas buvo 1952 m. suimtas 
ir išgabentas i Vorkutą, kur jį 
pr. metų pradžioj aplankė žmo
na. Edvardas Valteris, buv. giri
ninkas Želvikas, Žižiūnas. 17 
šachtoj dirbęs kun. Viktoras Ka
zimieras Vunderlichas jau yra 
mires.

ZŪZUNOJE (prie augšt. Ko- 
lymos) —■- vilnietis pedagogikos 
studentas Algis - Stankevičius, 
Markūnas, šiuškus, Žukauskas.

Valstybinio centrinio archyvo 
viršininkas yra H. Deksnis.

Marijonas, sūnus Alekso, Mar- 
tynaitis politechnikos instituto 
vyr. dėstytojas gruodžio 27 d. 
Žemės ūkio akad. aktų salėje 
gynė disertaciją technikos m. 
kandidato laipsniui įgyti. Tema: 
“Auchidritinio cemento iš Kir- 
donių gipso fizinių - mechaninių 
ir fizinių - cheminių savumų ty
rimai”. Ofic. oponentai: prof. dr. 
M. Kaveckas ir technikos moks
lų kandidatas K. Sasnauskas.

HAMILTON Ont.
Pranešimas rinkimų reikalu. 

Pagal KLB Hamiltono apylinkės 
Rinkiminės komisijos skelbimą 
(TŽ Nr. 50/1955) kandidatams 
išstatyti terminas buvo skirtas 
iki 1955. XII. 31 d. Iki to termino 
kandidatų pristatyta nepakanka
mas skaičius. ,

Rinkiminė komisija nutarė ir 
skelbia visuomenės žiniai, kad 
siūlomų kandidatų į apylinkės 
valdybą ir kontrolės komisiją 
pristatymo terminas yra pratęs
tas iki 1956 m. sausio 29 d. ima
mai. Siūlomų kandidatų sąrašai 
pateikiami ta pat tvarka, kaip 
anksčiau skelbta Rink, komisijos 
pirm. St. Daliui, 506 Sherman

Šalpos Fondas Kalėdų proga 
gavo aukų iš 84 tautiečių, viso 
$302. Aukotojų tarpe du asmens 
buvo ne hamiltoniečiai: A. Kuz- 
mickis, Paris, Ont. $5 ir S). V., 
Pembroke, Ont. $5.

Ir vėl skaitau būtinu reikalu 
užakcentuoti pasigėrėjimą ha- 
miltoniečiais lietuviais: ŠF ko
miteto nariai šias aukas rinko 
naudodamiesi telefonu, ir neat
sirado nė vieno lietuvio, kuris 
būtų atsisakęs aukoti. Gaila tik, 
kad k-tas pradėjo šį būdą nau
doti prieš pat Kalėdas ir netu
rėjo pakankamai laiko visiems 
lietuviams paskambinti. Spren
džiant iš gautų aukų, atrodo, bū-

tikriausiai šeima bus vispusiškai 
patenkinta — vyras sutvarkys 
mašiną ar apsirūpins kuru, o 
žmona parvažiuos nauja šukuo
sena.

Naujų Metų sutikimą Royal 
Connaught viešbuty surengė 
B-nės v-ba. Svečių turėta per 
300 ir gavo apie $300 pelno, 
įskaitant ir loteriją. Už salę su
mokėta $400, orkestrui $150.

Loteriją v-ba ruošė kartu su 
bankeliu “Talka”, kuriam perda
vė 30% pelno >— apie $70.

Balius praėjo -labai pakilioje 
nuotaikoje ir buvo skaitlingiau
sias iki šiol buvusių.

Ar visi žadame atvykti į Žie
mos Balių, įvyksiantį sausio 21 
d. Royal Connaught Crystal sa-

Lietuviai pasaulyje,

BUCKLEY S MIXTURE

Kanados Lietuvių Bendruomenės

Britų Kolumbijos 
Apylinkės Valdybos 

Raštinė

Garantuoti siunti
niai j Sovietų Rusiją 
ir užimtus kraštus

ir Voldybos Pirmininkas 
Advokatas ir Notaras 

JONAS J. JUSTIŠ, LL.B. 
Suite 22, Tunstall Building, 

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

Telefonas: Pacific 4511.

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

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

Būsite patenkinti mūsų tarnyba 
100%.

YANA FABRICS
698 QUEEN ST. W., TORONTO 

Telefonui EM. 8-9527.

Vienintelė firms, siunčianti siuntinius 
iš Kanados. Didžiausias prekių pasi-

Ave. So. Tel. FU. 5-8602.
KLB Hamiltono apyl. 
Rinkiminė !komisėja.

t Ą

Apylinkės visuotinis susirinki
mas, Lietuvių Namų įsigijimo 
reikalu šaukiamas šį sekmadienį, 
sausio 15 d., tuoj po pamaldų pa
rapijos salėje. Prašome visus kuo 
skaitilngiau šiame susirinkime 
dalyvauti, ypatingai tuos, kurie 
yra pirkę ar pasižadėję pirkti Še
rus. Atsisakius laikinajai valdy
bai susirinkime bus sprendžiama 
ar ši pradėtą darbą Liet. Namų 
įsigijimo reikalu tęsti toliau ar jį 
visai likviduoti grąžinant žmo
nėms surinktus pinigus.

Bendruom. valdybos suruošta
me Naujų Metų sutikimo pobū
vyje svečių atsilankė apie 350. 
Parduotieji bilietai padengė vi
sas susidariusias šokių vakaro iš
laidas, kurių buvo apie $600 ir 
dar atliko $230. Iš loterijos su
rinkta $219,75, iš kurių atskai
čius 30% koop. ’’Talkai”, B-nės 
y-bai liko $153,82. Taigi, Naujųjų 
Metų parengimas B-nės išdą pa
pildė $383,82.

Valdyba reiškia nuoširdžią pa
dėką visiems aukojusiems fantus 
loterijai, kurių buvo, surinkta 
apie 250, taip pat dėkoja visai at
silankiusiai visuomenei, nes tik 
nuo Jūsų gausaus dalyvavimo 
priklausė šio pobūvio pasiseki
mas.

KLB Hamiltono apyl. v-ba.
Kaukių balius. Vasario 11 d. 7 

vai., vak. Connaught Hotel salė
je parapijos komitetas ruošia la
bai įdomų ir turiningą kaukių 
balių. Už geriausias kaukes bus 
skiriamos premijos: $25, $15, 
$10. Komitetas prašo paruošti 
kaukes ir skaitlingQ.d^yvaUtt.

Parapijos komitetas.
Liet. vysk. M. Valančiaus var

do mokykla sausio 2 d. parapijos 
salėje surengė vaikams eglutę, 
kurios metu Kalėdų senelis (St. 
Juozapavičius) apdovanojo mo
kytojus ir vaikus dovanėlėmis.

Kalėdinį vaizdelį “Šventoji 
naktis” suvaidino mokiniai. Re
žisavo mokyklos ved. J. Mikšys.

Šiais mokslo metais mokyklo
je dirba 8 mokytojai: ved. Jonas 
Mikšys, Ant. Grajauskaitė, St. 
Slavinskienė, M. Kvedarienė, J. 
Ryckis, A. Mikalauskas, St. Juo
zapavičius ir kapelionu kun. dr. 
J. Tadaraūskas. M : '

Mokyklos egzistencija rūpina
si tėvų komitetas, kuris šiais 
mokslo metais yra šios sudėties: 
pirm. P. Volungė, nariai — E. 
Kybartienė, O. Dramantienė, G. 
Breichmanienė ir C. Choromans-

tų buvę galima ir tūkstantinę 
pasiekti.

Alfonsas Juozapavičius gruo
džio pradžioje Defasco plieno 
fabrike susižeidė. Jis, šokdamas 
nuo geležinio stalo, paslydo ir 
sulaužė du šonkaulius.

Sausio pradžioje jis vėl pradė
jo dirbti, gavęs kuriam laikui 
lengvą darbą.

Šia pro^a noriu patikslinti, 
kad “Aukuro” 5 m. sukaktuvių 
premjeroje “Tėvas” sūnų vaidi
no Alfonsas Juozapavičius, o ne 
Stasys, kaip kad buvo visur 
skelbta. Mielą Alfonsą už šią ne
malonią klaidą atsiprašau.

Naujas lietuviškas auto maši
nų remonto garažas .sausio 1 d. 
atidarytas 430 Concession St., 
tel. JA. 9-5150. Jo savininkai yra 
daugeliui vairuotojų pažįstamas 
Zenonas Bolskis ir neperseniai 
į Hamiltoną atvykęs Petras Ar- 
monas.

Reikia pažymėti, kad Z. Bols
kis yra labai geras mašinų taisy
mo specialistas, pasižymįs sąži
ningu ir augštes kokybės- darbu, 
o taip pat žemesnėmis kainomis.

Šiame garaže galima taip pat 
apsirūpinti benzinu, tepalais ir 
kitomis maširrtĮ-reikmenimis.

Be to,' gi, kitoje gatvės pusėje 
p. Rauckienė turi puikų plaukų 
šukavimo salioną (409 Conces
sion St.), tad vienu atvažiavimu

Paieškojimai
Vytautas ir Petras Pundzevi

čiai, studijavę Kaune, taip pat 
Bronė ir Jadvyga prašomi atsi
liepti arba žinantieji ■ apie juos 
pranešti: M. Urbonas, P.O. Box 
56, Sedgewick; Alta., Canada. 
Yra žinių iš LJetuvos.
-'-^wnws, ir Marytė And-
riušaičiai, kilę Aš Pilviškių, Ieško 
P. Venckevičįijs, 94 Douglas St,, 
Sudbury, Ont.

Vincas ir Vytautas Butrimai. 
Vvtautas gimęs 1921 m., Dikta- 
riškių km., Šiaulėnų valse., Šiau
lių apskr. Yra žinių iš Lietuvos. 
Rašyti: Liuda Astravienė, 264 
Bold St.. Hamilton, Ont.

Jonas Venclova, sūnus Stasio. 
Svarbios žinios apie artimus as
menis. Rašyti: Janinai Pilkaus
kienei, 15 Tuckett St., Hamilton, 
Ont., Canada.,^ - .

Įėję? Tikriausiai,-kad ne, nes gi 
bus dirbančių ir sergančių, o da
lis šeimų beabejo neturės kas jų 
mažus pipirus pasaugotų. O vis- 
dėlto didžioji mūsų dalis galėtu
mėm jame dalyvauti. Tad šia 
proga ir noriu atkreipti visų dė
mesį, kad Žiemos balius visada 
būdavo vienas nuotaikingiausių 
ir lankytojų turėdavo tikrai 
daug. Jį rengia TF vietinis sky
rius, kurio veikimui pritaria visi 
sąmoningi lietuviai. Baliaus me
tu loteriją ruošia ŠF k-tas.

Tad' kas ir rečiau parengimus 
lankome, Žiemos baliaus nepra- 
leiskime. Prisimintina, kad šį
met “mėsiedas” labai trumpas— 
užgavėnes vasario 15 d., ir jo* 
metu vos pora ar trejetą paren
gimų teturėsime.

Tikime ir laukiame, kad visi 
tautiečai savo atsilankymu pa
rems sunkų TF v-bos darbą.

Sk. St.

WELLAND, Ont
Šokių vakaras. 1952 m. spalio 

22 d, Wellando ir apylinkės meš
keriotojai ir medžiotojai susior
ganizavo į klubą, kurį lapkričio 
8 d. p. Biliūnų ūkyje, pasikvie
tę krikšto tėvais pp. Radvilas, 
pakrikštijo “Lituania” vardu. 
Jau trys metai, kaip darniai su
gyvendami meškeriotojai ir me
džiotojai žuvauja vietos kanale 
ir ežere, šaudo kiškius, lapes ir 
fazanus miškuose ir laukuose, 
praveda prizines rungtynes, ruo
šia šokių vakarus ir gegužines, 
išsirenka naujas valdybas ir ap
taria einamuosius reikalus, ap
laistydami malonų susiėjimą 
alumi ar kavute. .
- .Sąuąio 21-d. na.ujoji.valdyba—,. 
pirm. B. Luomanas, sekr. A. 
Skaistienė, kasin. P. Šidlaus
kas ir nariai V. Pivoriūnas ir A. 
Pranaitis — ruošia didelį ir įdo
mų šokių vakarą Wellande, slo
vakų salėje, Hagar St.

Klubas “Lituaniča” maloniai 
prašo Wellando, Port Colborne, 
St. Catharines, Niagara Falls ir 
visus kitus Kanados ir JAV lie
tuvius atvykti į ruošiamą vaka
rą. Rengėjai garantuoja, kad nei 
vienam neteks nuobodžiauti.

Valdyba.

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

kis. '
Kalėdų pioga mokytojus pa

gerbė piniginėmis dovanomis 
parapija,'B-nės v-ba, “Aukuras” 
ir Teisininkų D-ja. TF vietinis 
skyrius įteikė visiems mokyto
jams po vertingą knygą, viso už 
$44,50. Knygose įrašus padarė S. 
Dramantas.

Mokyklą šiuo metu lanko 117 
lietuviukų.

OAKVILLE, Ont.
Bendruomenės solidarumo mo

kestį už 1955 m. užsimokėjo se
kantieji asmens: V> Žemeckas, 
M. Ramanauskas, R. Ramanaus
kas, M. Ramanauskienė, A. Liau- 
kus, A. Ramonas, J. Žiūraitis, 
Vyt. Simonavičius, Kazys Rim-
kus, Juozas Juodviršis, VI. Ja
kubauskas, M. Skorobogatienė, 
Vyt. Miškinis, Aug. Frenzelis, 
Pr. Linkevičius, A. Sargautis, 
Henr. Sakalauskas ir Kostas So- 
butas. Tikimasi jog artimoj atei
ty seks ir daugiau užsimokėji
mų. Koresp.

Perkant ar parduodant namus

HAMILTONE
kreipkitės į mūsų atstovą

Zigmai Didžbali'
1294 KING ST. E., HAMILTON 

Telefonas LI. 9*3558

IX TESLIA Real Estate

1245 ST. CLAIR W. — TORONTO — Tel. OL. 3516
OSSINGTON - COLLEGE, 

$16.800 prašomo kaina, 7 dideli k. 
per 2 augštus, gero mūro atskiras na
mas su garažu, karšto vandens ir aly
vos šildymas, mod. virtuvė. /M-297/.

HARBORD - MONTROSE, 
$16.500 įrašoma koino, atskiras, ge
rų plytų, 8 kambarių namas, 3 virtu
vės, garažas, karšto vandens - alyvos 
šildymas. /M.—296/. /

RUNNYMEDE - ANNETTE, 
$15.500 prašoma kaino, atskiras, 7 
kambarių namas 2-juose ougštuose, 
2 virtuvės, garažas, alyvos šildymas. 
/M-295/.

HIGH PARK - INDIAN RD., 
$18.500 pilna kaino, JO kambarių, 
atskiras namas, 2 virtuvės, 2 vonios, 
garažas. /L-862/.

HIGH PARK, 
$4.000 įmokėti, 12 kambarių, 2 vir
tuvės, 2 garažai, apšildomas karštu 
vandeniu ir alyva.

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

R I D 0 U T
REAL ESTATE LIMITED 

Kanados didžiausia nuosavybių firma

ROSE HEATING & TINSMITH CO.
Įrengia naujas, visų apšildymo rūšių krosnis: vandens, oro or kombinuotas, kūre
namos anglimis, alyva ar gazu. Daro pagrindinius krosnių išvalymus (vacuum), 
nes nevalytos krosnys sudegina daugiau kuro ir neduoda šilumos. Atnaujina se
nus oil burnerius, krosnis, tvarko ir praveda naujas apšildymo šakas. Atlieka vi
sus skardos darbus, deda vamzdžius nuo stogų vandeniui nubėgti. Įrengia vėsin
tuvus (fans) restoranams, dirbtuvėms, prausykloms ir virtuvėms.

DIDELIS PASIRINKIMAS. IŠSIMOKĖJIMO SĄLYGOS. DUODA GARANTIJAS.

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

KVALIFIKUOTŲ SPECIALISTŲ PATARNAVIMAS 
Pilna lengvų automobilių ir sunkvežimių tarnyba 

Karoserijos ir sparnų Perstatymas,
remontas, mechaninė motoro nustatymas ir

tarnyba, fronto elektrinių įrengimų sutvarkymas,
sureguliavimas. tepimas.

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

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

JA VALSTYBES
BALFas gruodžio mėn. aukų 

yra gavęs išviso $7.602,67. Tame 
tarpe iš Kanados $25,45 — iš ha- 
miltonietės Spakauskaitės $10 ir 
iš Verduno šeštadieninės mokyk
los $15,45. .

Vasario 16 gimnazijai per tą 
patį gruodžio mėn. gauta $3.789,- 
85, tame tarpe iš Kanados $43,05 
— būrelių Nr. 64 ir 91 įnašas.

Per visus 1955 m. BALFas yra 
gavęs aukų $95.643,36. Tame tar
pe iš Kanados $2.837,58. Rūbų ir 
avalynės BALFas yra surinkęs 
per tuos metus 81.043 svarų, iš 
valdžios maisto yra gavęs 705.- 
441 svarą.

JAV bendruomenės Kr. Val
dyba savo leidžiamajame biule
teny “Bendruomenės Žinios” 
kviečia visas apylinkes prisidė
ti prie ruošiamos Dainų šventės, 
o taip pat ragina paremti Kultū
ros Fondo darbą.

Bendruomenės valdyba nuta
rė paremti “Lituanus” leidimą ir 
pavedė vienam savo nariui susi
tarti su Studentų Sąjunga dėl 
bendradarbiavimo sąlygų.

Bendruomenės valdyba Kul
tūros kongresui numatė svarsty
tiną temą “Tautinė kultūra — 
tautos išlikimo pagrindas”. Ant
rai posėdžių dienai temą pasi
rinkti ir pranešėją pakviesti siū
loma Kanados Lietuvių Bend
ruomenei. Taip pat numatyti 
sekcijų posėdžiai — mokslo, li
teratūros, kalbos, muzikes, dai
lės, vaidybos, istorijos bei arche
ologijos. Esą jau numatyti ir sek
cijų posėdžių organizatoriai, ku
rie parinks pranešėjus, pasikal
bėjimų temas ir tt.

Vasario 16 gimnazijos kurato- 
rijai iškėlus jos papildymo ar 
perorganizavimo klausimą, JAV 
Bendruomenės valdyba pareiškė 
nuomonę, kad šitame organe bū
tų duotas balsas JAV ir Kanados 
liet, bendruomenėms.

JAV Bendr. įstatai numatyti 
keisti dar Bendr. Tarybos suva
žiavime. Tada išrinkta ir specia
li tam komisija: J. Šlepetys, A. 
Saulaitis, J. Bajęrčius, dr. J. Pu
zinas ir J. Vilkaitis.

PLB seimą šaukti VLIKo yra 
pavesta JAV ir Kanados LB. 
JAV Bendruomenės valdyba nu
tarė, kad tokis seimas turįs įvyk- 
tijCikągpje ar Niujorke. |

“Dainava” Detroite. Sausio į 14 
d., šeštadienį, 7 vai. vak. West
ern High School salėje, 1500 Scot 
ten Ave., Detroite, įvyksta tikra 
dainų šventė, kurios programą 
atliks apie 80 iš Čikagos atvyku
sių dainaviečių.

* Mielieji dainaviečiai supins 
mums gražų dainų, tautinių šo
kių, muzikos bei lietuviškų pa
pročių vainiką. Jie atveš mums 
dali mūsų mylimo krašto, su gel
tonkasėmis lietuvaitėmis dėvin
čiomis gražius tautinius rūbus, 
su žaliuojančiais laukais, klėte
lėmis ir virš jų parymusiais me
džiais. Porai valandų mes išner- 
sime iš didmiesčio triukšmo ir 
scenoje, o drauge ir savo širdy
je, pajusime pulsuojantį lietu
višką gyvenimą.

A. Merkelio muzikiniame vaiz
delyje “Vestuvės be piršlybų”, 
kurį režisuoja Alfas Brinką, tiek 
tautiniai šokiai, tiek muzika ir 
daina išplaukia vieną sekmadie
nio popietį Lietuvoje iš lietuviš
kų krūtinių. Vieni peršasi vien
turtei dukrai Marytei, o kitas ją 
gauna be piršlybų. Kiekvieną 
veiksmą, liūdesį ar džiaugsmą, 
kaip lietuviui įprasta, palydi ata
tinkama daina ar tautinis šokis.

Taipgi girdėsime muz. J. Ži
levičiaus “Vytauto D. Kantatą”, 
kuri primins mums garsią ir di
dingą praeitį. Kantatą išpildys 
Dainavos ansamblis, Metropoli
tan operos baritonas Algirdas 
Brazis, dvigubas kvartetas, dek- 
lamuotojas, vargonai ir trombai. 
Diriguoja Stepas Sodeika.

V. Kutkus.
VOKIETIJA

Miunchene įsteigta biblioteka. 
Prieš keletą mėn. lietuvių spau
doje buvo paskelbtas PLB Miun
cheno apylinkės lietuvių krei
pimasis į kitados Miuncheno 
apylinkėje gyvenusius, dabar 
plačiame pasaulyje išsisklaidžius 
sius, lietuvius. Buvo prašoma 
paaukoti lietuviškų knygų Miun 
chene steigiamai lietuvių biblio
tekai, kad tuo būdu būtų suteik
ta galimybė vietos lietuviams 
naudotis lietuviškos kultūros lo
biais. Minėtas kreipimasis ir 
drauge privati Miuncheno apyl. 
pirmininko J. Medušausko ini
ciatyva savo tikslą atsiekė. Nors, 
berods, nei vienas kitados Miun
cheno stovykloje gyvenęs (vė
liau emigravęs) lietuvis neatsi
liepė, bet vistiek atsirado daug 
geradarių, kurių dėka — kny
gų ir piniginėmis aukomis — lie
tuvių biblioteka Miunchene jau 
įsteigta.

Oficialus bibliotekos atidary
mas įvyko 1955* gruodžio 18 d., 
Miunchene, dalyvaujant kelias*

dešimčiai vietos lietuvių. Atida
romąjį žodį ir drauge atitinkamą 
paskaitą skaitė pirm. J. Medu- 
šauskas.

Po paskaitos J. Medušauskas 
pranešė, kad jau yra įsigyta apie 
šimtą gerų lietuviškų knygų; jos 
visos gražiai įrištos, kietais, vir
šeliais. Drauge valdybas vardu 
išreiškė padėką visiems aukoto
jams, pagelbėjusiems įkurti bi
blioteką. Knygomis aukojo: iš 
Anglijos — Br. Daunoras ir J. ' 
Ambražiūnas; iš JAV — “Drau
gas”, Pr. Gudas, Alantas, J. Ka
rys, J. Skersys, Dambriūnas, Va- 
lickas ir kiti. Pinigais aukojo 
Lietuvių Darbo Kuopų vyrai per 
savo vadus: kpt. Venckų, kpt. 
Matulaitį, kpt. Sutkų, Itn. Iva
nauską, Itn. Baltrušaiti ir kpt. 
Bervingą viso DM 291,72, ir “A. 
Balso” lietuviškojo skyr. Miun
chene personalas — DM 140.

Tolimesnėj programoj 2 moks- . 
leiviai — Vyšniauskaitė ir My
kolaitis papasakojo (pagal A. 
Grinienės puikiai paruoštą dia
logą) susirinkusiems, kaip reikia 
knygas saugoti, jomis naudotis 
ir kokia vertybė jose glūdi.

Pasibaigus bibliotekos atida
rymo programai, ikšiolinis PLB 
Miuncheno apyl. pirm. J. Medu- 

’ šauskas, padėkojęs už nuoširdų 
bendradarbiavimą valdybai ir 
visiems Miuncheno lietuviams, 
pareiškė, kad dėl sveikatos iš 
valdybos pasitraukia. Naujasis 
valdybos pirm. kun. J. Tautke- 
vičius Miuncheno lietuvių ben
druomenės vardu padėkojo J. 
Medušauskųi už nepaprastą pa
siaukojimą rūpinantis bendruo
menės lietuvių reikalais, p. My
kolaitienė įteikė gėlių puokštę, 
o visi kiti iškilmių dalyviai gau
sa paplojo.

Visi gauna “Eglutę”. Miunche
no lietuvių p. Trybių dukrelė El
vyra šią žiemą praleis Šveicari
joje. J. Medušausko tarpininka
vimu, per Šveicarų - Lietuvių 
Pagalbos komitetą surasta viena 
šveicarų šeima, kurioje mažoji 
Elvyra galės atostogauti tol, kol 
jos susirgusi mamytė sustiprės. 
Į Ziuriką Elvyrą palydėjo pats 
J. Medušauskas.

Taip pat J. Medušausko rūpes
čiu, Šveicarų - Lietuvių Pagal
bos komiteto pirm. B. Thoma už
sakė -, sumokėjo vienuolika “Eg
lutės”) metinįų' pręnųmeratų vie- 
nuolikai ‘ Miuncheno apylinkės 
lietuviukų. Kadangi ir BALFas 
yra apmokėjęs kelias “Eglutės” 
prenumeratas, tai dabar “Eglu
tę” gauna visi Miuncheno vargo 
mokyklos mokinukai.

Baigtas nesutarimas. Ilgai už
sitęsęs nesutarimas tarp PLB 
Vokietijos Krašto Valdybos ir 
Miuncheno apylinkės — baigtas. 
Kaip žinoma, Vokietijos Krašto 
Taryba patenkino Miuncheno ir 
kitų keliolikos apylinkių pagrįs
tą reikalavimą, iškeltą sąryšy dėl 
suklastotų 1954 m. Vokietijos LB 
rinkimų: Krašto Taryba išrinko 
naują Krašto Valdybą be buvu
sių Garbės Teismo narių, kurie 
anuomet įrodytai klastotus rin
kimus patvirtino kaip teisėtus ir 
po to patys buvo išrinkti į Kr. 
Valdybą; nutarė naujus Bend
ruomenės rinkimus, priėmė nau
jus, demokratinius Tarybos rin
kimų nuostatus ir Garbės Teis
mo statutą. Miuncheno apylin
kės valdyba vėl atstatė norma
lius santykius su Krašto Valdy
ba. M. Musteikis (ELI).

Tillsonburg, Ont.
Tillsonburgo Lietuvių Ūkinin

kų Klubas sausio 15 d. 4 vai. pp. 
šaukia visuotinį narių susirinki
mą, kuris įvyks St. Augustinavi- 
čiaus sejr. bute, — RR 4, Till
sonburg. Bus naujųjų vykdomų
jų organų rinkimai ir nagrinėja
mi kiti aktualūs klubo reikalai. 
Narius ir prijaučiančius prašo-- 
me atsilankyti. Klubo v-ba.

— Tillsonburg Ūkininkų Klu- / 
bas ruošia šokius sausio 14 d., 
šeštadienį, Kolumbo salėje Till- 
sonburge. Gros geras orkestras, 
bus bufetas. Pradžia 7 vai. vak. 
Pelnas skiriamas Lietuvių Na
mų fondui. Kviečiame visus kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti.

Rengėjai.
Susiorganizavo evangelikai.

1955 m. gruodžio 11 d. Delhi - 
Tillsonburgo lietuviai liuteronys 
viešam posėdy nusprendė įkurti 
parapiją vardu “Lietuvių Liute
ronų parapija Tillsonburg”. Ku
nigas Leonas Kostizenas iš To
ronto naują parapiją aptarnaus 
vieną kartą į mėnesį. Parapijos 
valdybą sudaro: Jurgis Lingaitis 
—pirmininkas, Jurgis Rasokas— 
vicepirm., Petras Petraitis — se
kretorius ir Emilis Langas — ka
sininkas.

Sekančios pamaldos įvyks sek
madienį, sausio 15 d., 6 Vai. vak. 
pas Jurgį Lingaitį, RR 1, Otter
ville, Ont Y

Liet Liut par. Tillsonburg.
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Toronto lietuvių vyrų kvartetas, vadovaujamas sol, V. Verikai- 
čio. Kvartetas išpildys smagią programą “TŽ” Spaudos baliuje 
Prisikėlimo salėje kitą šeštadienį, sausio 21 d. Foto LUNA

Jura, Mažoji Lietuva ir mes
Irklas po galva, 
Tinklas po šonu, - 
Žeglelis užsikloti.

Garsus graikų minty to j as pa
sakė, kad tauta prieš netekdama 
laisvės, praranda laivyną, kelius 
į jūrą. Tai nėra beprasmiai žo
džiai! Ar ne toks mus ištiko li
kimas prieš keliolika metų?!

Kai tauta netenka ryšio su jū
ra, ji būna kitų sumalama ir iš
trinama iš žemėlapio. Per kelis 
šimtmečius tai patyrėme jau du 
kartu, bet ar pasimokinome, tai 
dar klausimas.

Sausio 15 dieną gražiai pami
nime, pašnekame, prisimename 
savo pajūrį ir vėl greitai viską 
užmirštams. Kągi, mes ūkininkų

galvą!...' •
To neturėtų būti! Jūrinė pro

paganda turėtų būti vedama kar
tu su kova už tautos laisvę.

Turime skatinti jaunimą grieb 
tis jūrinių specialybių, poetus, 
rašytojus, dailininkus, muzikus 
domėtis jūrinėmis temomis. Ne
vienas galėtų gražiai verstis iš 
žvejybos. Domėkimės vandens 
sportu, buriavimu ir remkime 
jaunimo pastangas išeiti įplačiųs 
vandenis.

Mūsų pietiniai kaimynai orga
nizuoja tautinę laivininkystės 
bendrovę, o mes? Jau laikas bū
tų jūrą vertinti prekybininko 
mastų ir suprasti, kad tai pi
giausia, geras pajamas duodanti 
transporto priemonė, be kurios 
ateities Lietuva negalės išsi
versti. -

Ne dėl to mūsų broliai mažlie
tuviai pakėlė ginklą, kad mes 
prisimintume romantiškus lai
kus kai Birutė pajūriu vaikščio
dama dainavo arba kad galėtu
me jūroje pasimaudyti! Ne, jie

kovojo ir mirė dėlto, kad išsiva
davus iš svetimųjų vergijos ir 
pramušus Lietuvai duris į pa
saulį!

Ta proga su pagarba prisimin
kime brolius mažlietuvius, kurie 
per 700 metų, būdami prispausti 
ir nešė vergijos jungą, ujami ir 
niekinami, sugebėjo išlaikyti sa
vo kalbą, papročius, pirmieji 
pradėjo spausti lietuviškas kny
gas. Iš Mažosios Lietuvos, bend
radarbiaujant su Didžiąja Lietu
va, atėjo “Aušra”, ten buvo ku
riamos su jūra susijusios liau
dies dainos, tenai nuo persekio
jimų dažnas rasdavo laikiną prie 
globstį, ten pasigirdo žodžioi:

Lietuviais esame mes gimę, 
lietuviais norime ir būt...

” -Dabar mūsų kraštas ^per-fcebo- 
liką metų neteko daug dukterų 
ir sūnų. Daug jų kenčia Sibire, 
dalis atsidūrė užjūriuose ir gra
žiai įsikūrė. Bet kas su pasta
raisiais įvyko? Priaugęs jauni
mas nebemoka lietuviškai mels
tis. namuose su tėvais nebesusi- 
šneka, vengia lietuviškos mo
kyklos ir organizacijų. Kas bus 
su naujai įsikūrusiais tautiečiais 
dar už dvidešimties metų? Ma
žoji Lietuva, kad ir būdama po 
sunkiu kolonistų batu, nuterio- 
ta maro, išlaikė lietuviškumą 
net 700 metų, kai Didžiosios Lie
tuvos kunigaikštijos gyventojai, 
dar laisvi būdami, vietomis stip
riai aplenkėjo.

Negana to, mažlietuviai įverti
no jūros reikšmę, pirmieji į ją iš
bėgo, praplėtė savo akiratį. Jie 
greičiau atsikratė prietarų, pa
kėlė augščiau gyvenimo lygį.

Garsus anglų admirolas Jelli- 
coe išsitarė — “jūra yra mūsų 
gyvybė” — supraskime ir įsisą
moninkime jo žodžius.

B. Stundžia.

TORONTO
tiečių liaudininkų, Socaldemo- 
kratų, krikščionių demokratų, 
stojo mažalietuvis, frontininkas 
su tautininku, šalia ateitininko 
skautas ir tt ir tt. Visi džiaugėsi 
p. Matulionio iki šiol sėkmingo
mis pastangomis apjungti bend
ram darbui visus ir visokiausius 
žmones, linkėdami tokios pat 
sėkmės ir naujajame darbe.

Mes dažnai girdime, kad vad. 
opozicija VLIKinėm grupėm ir 
jo nariams nesigaili karčių žo
džių, o čia ir iš tų pačių grupių 
atstovų buvo sakoma, kad pasi
traukimas iš VLIKo juk nebūti-

VLIKo pirm. J. Matulionio 
išleistuvės

Kaip mūsų laikrašty buvo pra- 
neėta p. M. išleistuvės įvyko Tri
jų Karalių dieną Prisikėlimo pa
rapijos salėje, kaip ir buvo ma
nyta, susirinko apie 200 dalyvių 
ir pobūvis praėjo labai jaukioje 
ir nuoširdžioje dvasioje.

Atvykus pp. Matulioniu šei
mai ir užėmus vietas prie garbės 
stalo, juos ir svečius, kurių tarpe 
buvo keliolika ir iš Hamiltono 
bei Oakvilles, pasveikino išleis
tuvių organizatorių atstovas, to
limesnį šeimininkavimą perduo
damas inž. Pr. Razgaičiui. Jau-1 nai reiškia, jog neremiamas jo 
kiai stiprinantis ir pasivilgant, 
vadovui protarpais vis paragi
nant' užtraukti kokios dainelės 
posmą, buvo pasakyta net 30 tik
rai nuoširdžių ir daug gero bei 
didžios sėkmės linkinčių kalbų. 
Jas pradėjo Kr. V-bos pirm. B. 
Sakalauskas, pakvietęs ir tostui 
su ilgiausių metų linkėjimais, o 
užbaigė kiek ilgesniu žodžiu 
pats išleistuvininkas.

Suprantama, kad tiekai kalbų 
reikėjo ir laiko, buvo net apgai
lestaujama, kad judresnei daliai 
jo mažai beliko, bet kita vertus 
daugelis tų kalbų buvo labai įdo
mios ir įsidėmėtinos. O kalbėto
jai buvo labai įvairūs — ir ly
ties, ir amžiaus, ir pasaulėžiūrų, 
ir net politinių partijų priklau
somybės atžvilgiu. Greta trijų 
apylinkių vąjdybų pirmininkų 
ar jų atstovų buvę atstovai įvai-

įdirbamas darbas arba, kad nau
jajam pirmininkui einant šito
kiu keliu, kaip lig šiol jis ėjo, ir 
mes žadame visišką paramą bei 
bendradarbiavimą, nors mūsų 
grupės ir išėjo iš VLIKo. Reikš
damas savo linkėjimus, vienas 
kalbėtojų priminė, jog ir. pirmi
ninko ir VLIKo darbo sėkmin
gumas priklauso nuo mūsų visų 
nuoširdžios paramos. Prisiminęs 
tai, vienas dalyvis jau pobūvio 
pabaigoje Šūktelėjo, kad įrody- 
kime šį savo pasiryžimą sumes
dama nors šiek tiek Tautos Fon
dui ir atsisėdo su lėkšte prie du
rų. Tie, kurie dar nebuvo išėję, 
praeidami sumetė, berods $50.

VLIKo prezidiumo pirminin
kas savo kalboje prisiminė tikįs 
į lietuvių tautos genijų, tikįs, kad 
tauta nesugniuš nuo dabartinių 
smūgių, kaip nesugniužo amžių

PERSILAUŽIMO METAI PAVERGTIESIEMS
trą dieną Lietuvos A L M U S so vadu pritarimaiKalėdų antrą dieną Lietuvos 

delegacijos pirm. JPE Tautose 
Niujorke, min. V. Sidzikauskas 
griežtu laišku “The New York 
Times” tiesiog desperatiškai 
klausė: “... Bet kodėl neprisimi
nėte Lietuvos, turinčios tokią di
dingą 7 šimtmečių laisvės ir va
karietiškos kultūros istoriją? 
Kodėl neminite Latvijos ir Esti
jos, taipgi buvusių pilnateisių ir 
nepriklausomų Tautų Sąjungos 
narių; o Latvija net buvusi iš
rinkta Tautų Sąjungos Tary- 
ben?” Min. Sidzikauskas klausė 
kodėl “Times” vedamajame, ku
riame pasidžiaugta kom. priėmi
mu į JT jau nebelaiko Europos 
tautomis pabaltiečių gal dėlto, 
kad jos pateko sovietų okupaci- 
ion? JAV-bės griežtai atmetu
sios Stalino 1945 metais Jaltoje 
pasiūlytą “Lietuvos TSR” kandi
datūrą, nes tuo būtų buvusi pri
pažinta Lietuvos aneksija ir su
laužyti JTautų principai. Dėl tos 
pačios priežasties Lietuvos dele 
gacija kartu su kitomis paverg
tomis tautomis ir dabar protesta
vo prieš 4 Balkanų tautų pri
ėmimą ...

Mūsų delegacija su kitais PET 
generalinio komiteto nariais dar 
griežčiau protestavo dėl šios JT 
laikysenos laiške “The New 
York Tribune” primindama lais
viesiems liūdnas pasekmes; esą 
anapus geležinės uždangos pa
vergtieji ims abejoti Vakarų po
litikos siekimais. Šie laiškai įta
kinguose Amerikos dienraščiuo
se susilaukė netikėto atgarsio — 
šiapus ir anapus. Viešoji nuomo
nė 1956 m. išvakarėse pavergtų
jų atstovų protestus komentavo; 
laikraščiuose matėsi pareiškimų, 
kad gal reikėję priimti sen Mac- 
Carthy rezoliuciją, kuria senatui 
buvo siūloma “patarti Preziden
tui” nesileisti į kalbas su sovie
tais iki nebus garantuota Rytų 
Europos laisvi rinkimai. Prezi
dentas - Išlaisvintojas tada bu
vo užsigavęs, esą juo lyg nepasi
tikima: senatas su Amerikos 
spauda jam pritarė.

PETautų protestai ir toliau 
būtų likę neišgirsti, jei ne “pa
vergtųjų ir skriaudžiamųjų” bi
čiulis Nikita Chruščiov. Jei ne 
jis. Prezidentas būtų ramiai sau 
tapęs paveiksliukus Floridoje 
ir žaidęs golfą.

Chruščiov, išerzintas “nepa-

miteto veiklos (šis komitetas re
mia ir Pavergtųjų Tautų Seimą) 
atsistojo gruodžio 29 d. Kremliu
je ir porino: “...Sovietų Sąjun
ga, rodydama pavyzdį kitiems, 
stengiasi atjausti kitų tautų — 
mažų ir didelių, rūpesčius, ji re
miasi mintimi, kad visi žmonės 
yra lygūs ir nėra ponaujančių 
tautų . . . SS neprimeta niekam 
savo valios, o darydama sutartis 
visad respektuoja kitų tautų no
rus. Vienos šalies kitai primesta 
vergija arba priespauda yra di
džiausia neteisybė ir gėda”, kal
bėjo Nikitą Chruščiov ir reikia 
manyti, kad radijai, tiek “Voice 
of America for Peace and Jus
tice”, tiek europiniai, savo trans
liacijose tuoj užklausė ar tai reiš
kia, kad Pabaltijo valstybėms 
Kremliaus bus užtikrinta politi
nė, ekonominė ir socialinė auto
nomija? Ar gal mūsų veiksniai 
su savo priešininkais skubinosi 
išleisti informaciją anglų, ispanų 
ir prancūzų kalbomis, kuri tiks
liai interpretuotų Chruščiovo

skaudžią dieną. Kančia užgrūdi
na ir didina tautos ryžtą. Gyven
dami laisvajame pasauly, turime 
išnaudoti visas galimybes savo 
tautos labui pasitarnauti. Tai 
yra mūsų kelias. Per kacetus, 
tremtį ir vargus grįžę į Lietuvą, 
kad nesigėdytume prieiti prie 
žuvusio partizano kapo. Prisimi
nė taip pat savo ypatingai glau
džius ryšius su Kanados lietu
viais, užtikrino, kad visuomet 
juos prisimins ir šauksis jų 
talkos.

Oficialioji dalis buvo baigta 
tautos himnu. O toliau, kaip vi
sada po oficialios, sekė laisvoji 
ir smagioji dalis. Kadangi tai 
nebuvo sekmadienis, tai laiko 
varžtų nebuvo.

Beje, kun. dr. Tadarauskas, 
neseniai grįžęs iš Romos, po savo 
sveikinimo kalbos isleituvinin- 
kui ir eilei kitų asmenų bei šei
mų įteikė Vatikano siunčiamus 
Šventojo Tėvo palaiminimo raš
tus.

A. a. Kotryna Ralienė
Aprūpinta paskutiniaisiais sak

ramentais, eidama 92 metus am
žiaus, po trumpos ligos mirė a.a. 
Kotryna Ralienė, pianistės Da
nutės Pašilytės - Rautinš senelė. 
Velionė pašarvota Turner - Por
ter laidotuvių namuose — Dun
das ir Roncesvalles gatvių kam
pas. Laidotuvės trečiadienį, sau
sio 11 d. 10 vai. rytą iš šv. Jono 
Kr. lietuvių bažnyčios į Toronto 
Vilties Kalno kapines. Velionės

Mūsų bendradarbis Niujorke 

mintį:

so vadų pritarimas savo tolimes
niems užsimojimams. Iki Chruš
čiovo kalbos Amerikos spauda

„ - . . nesiki- reiškė kylantį nepasitenkinimą
simas į kitų tautų vidaus reika- “bespalve” ir “be linijos” užsie- 
I"s’ yra | nių politika. Demokratai jau

murmėjo ne tik dėl “švaistomų” 
pinigų, kiek dėl “nesilaikymo 
Amerikos didžiųjų principų”. 
Manyta, jei kartais paaiškėtų, 
jog Prezidentas - Išlaisvintojas 
pasitrauktų iš Amerikos vadovy
bės, tai ir respublikonų partijos 
dešinysis sparnas imsiąs pulti 
Dulles politiką! Tuo tarpu James 
Reston rašo, kad Valstybės De
partamentas nepatenkintas Pre
zidento patvarkymu, kad užsie
nio politiką šiuo metu veda ne 
tik min. Dulles, bet taip pat 
Centrinė Žvalgyba, Finansų' Mi
nisterija, Informacijos Skyrius, 

. Tarptautinio Kooperavimo Ad
ministracija ir Prezidento pata
rėjai a la Mr. Rockefeller ir Ha
rold Stassen. James Reston sa
kė, kad užsienių politikos klau
simais Valstybės Saugumo Ta
ryboje būta ne vieno audringo 
posėdžio. Ypatingai skaitosi šios 
Tarybos Planavimo Komisija su 
Projektų įgyvendinimo Kontro
lės komisija. ’

Planavimo komisiia norėtų 
naujai prasidedančią šaltojo ka
ro fazę sutikti su žymiai išplės
tu informacijos ir propagandos 
aparatu, kurin jie norėtų įlieti 
“entuziazmo ir išradingumo”.

James Reston baigdamas ci
tuoja Kanados užs. reik, minis- 
terį L. B. Pearson rašiusį “Look” 
žurnale: u... mes sėdime apka
suose per ilgai... Mes negalime 
plaukti pasroviui, improvizuoti, 
rusams kur pajudėjus, ar vien 
tik “tikėtis kuo geriausio”. Esą 
laikas šiuo momentu nedirba 
mūsų naudai.

Vašingtone vykstąs trynimasis 
tarp “planuojančių ir kontrolių© 
jančių“ lems ar mūsų tauta 1956 
metais nepersilauš “taikingo su
gyvenimo“ su rusais poįitikon! 
Neišvengiamas trynimasis tarp 
“planuotojų ir Lietuvos išlaisvi
nimo veiklos kontroliuotojų” 
lems ir lietuviškosios išeivijos 
vienybę ir susipratimą 1956 m.

NEPRIKLAUSOMYBĖ 
KONSTANTINOPOLIO 

PATRIARCHUI
Graikų ortodoksų grupė pra

dėjo sąjūdį, kurio uždavinys yra

tie didieji pagrindai, kuriais yra 
pagrįsti Sovietų Sąjungos santy
kiai su kitomis šalimis”...

Chruščiov, geriau nei naciai 
supratęs Atlanto Chartcs mora
linę jėgą, nesidrovėjo ją ištisai 
cituoti ir nuostabiai taikliai dar 
kabinėjosi prie kilmingųjų' ang
losaksų Dulles, Kefeuver, Har- 
rimano žodžių, liečiančių kitas 
tautas. Dėl Dulles pareiškimo, 
kad Gao priklauso portugalams 
jau 400 metų, Chruščiov, depu
tatams besikvatojant, siūlė p. 
Dulles paklusti Jos Didenybei 
Britų Karalienei, nes Amerika 
tik 250 metų kai išsilaisvino iš 
britiškosios imperijos! (Tačiau 
vargiai iš Vašingtono informa
cijos specialistų lauktina užklau
simo savo ruožtu kokia gi teise 
remdamiesi rusai pasisavino 
Mažosios Lietuvos sostinę Kara
liaučių su aplinkine sritimi?). 
Senatorius Kefeuver, vienoje sa
vo paskutinių kalbų kvietė ame
rikiečius atsipalaiduoti nuo se
nojo kolonizmo Azijoje; Chruš
čiov pridūrė: “... Aha, jis sakė 
“senojo kolonizmo”, nes Ameri
ka nešanti naująjį kolonizmą!”.

Dulles pareiškimas
Nors sovietų iš Maskvos ir 

Dulles iš Vašingtono išvytasis 
George Kennan, sovietikos žino
vas, tebemanė, kad ’’išlaisvini
mo politika tėra tiek verta, kiek 
ji duoda respublikonams balsų 
rinkimuose”, į Niujorką parva
žiavęs min. Dulles pasakojo, jog 
jo supratimu paskutinioji Chruš 
čiov taktika nepasieks nieko ir 
ateinančiais metais “laisvė” to
liau žygiuosianti “laimėjimų 
keliu”. Jis betgi sutarė su Bulga- 
ninu, kad abi galybės iš paskuti
niųjų laikysis “taikos”. Amerika 
sieks tik “taikingo išlaisvinimo”, 
o tik ką iš Rusijos grįžęs vienas 
iš 6.000 1955 metų turistų, kon
gresmenas Patrick Hillings už
tikrino, jog “rusai karo nenori 
ir nėra jam pasiruošę” ir jei 
Amerika atsakančiai .ginkluosis 
toliau, taika pasiliks amžiams”... 
“Times” viename savo vedamų
jų linkėjo būti pasiturinčiais, 
džiaugtis gerbūviu, žiūrėti, kad 
arabai neišpiautij žydus Izraely-

sugrąžinę laisv^am pasauliui 
viltį ir pasitikėjimą kaip nors iš
sigelbėti iš esamos būklės.

Ką darys Amerika?
Niujorke tikima, kad Mr. Dul

les esąs patenkintas Chruščiovo 
išsišokimu, nes jam bus nepaly
ginamai lengviau gauti Kongre-

URT valdytojas dr. P. Karve
lis, grįžęs iš JAV ir Kanados, šio
mis dienomis lankėsi Bonnoję. 
Ten iš įvairių šaltinių įsitikino, 
kad Sovietų ambasadoriaus at
vykimas nieko Lietuvos atžvil
giu nekeičia, ir mūsų tautiečiams 
nėra jokio pagrindo būkštauti. 
Lietuvos pilietybė apsaugo kiek
vieną, kaip ir betkuri kita pilie
tybė, su visomis tarptautinės tei
sės pasekmėmis.

Fort William, Port Arthur, Ont.
liu ir “Plieno sparnų” garbės 
ženklu. f

Atvykęs Kanadon įsigijo ūkį 
arti Port Arthur ir jį gražiai su
tvarkė. Jis ir žmona dirbo labai 
daus ir labai sunkiai, dirbdami 

■ po 18 vai. į dieną. Paskutiniuoju 
: metu buvo smarkiai pervargęs. 
Darbo metu krito ir po 12 vai. 

! mirė nebeatgavęs sąmonės šv. 
Juozapo ligoninėje Port Arthur, 
Ontario.

Velionis buvo nepaprastai kie
tos valios žmogus, visada malo
nus, atviras, nuoširdus, tiesus. 
Aktyviai dalyvavo lietuviškame 
gyvenime. Šiems reikalams jis 
visada atrado laiko ir ėjo viso
kios pareigas, kokias tik buvo 
reikalinga.

Liko žmona Leonarda ir 4 vai
kai: Algis, gyv. Toronte; Romas 
Toronto un-te studijuojąs ma
tematiką, Giedrė lanko gimnazi
ją Port Arthure ir jauniausia — 
Jūra pradžios mokykloje. Liko 
ir du broliai: Jonas, senosios 
kartos ateivis ir Antanas čia at
vykęs po paskutinio karo.

Velionio mirtis buvo didelis 
smūgis jo šeimai ir lietuviškajai 
visuomenei. Laidotuvėse daly
vavo visi šeimos nariai, lietuviai 
ir daug kitų tautybių kanadiečių. 
Karstas buvo apsuptas gražių gė
lių puokštėmis ir vainikais.

Gruodžio 16 d. po visų bažny
tinių apeigų velionio kūnas iš
vežtas amžinam poilsiui Toron- 
tan, lydint p. Mitalienės sese
rims pp. Vaitiekūnienei ir Luko
šienei. Palaidotas Toronto kapi
nėse gruodžio 20 d. E. J.

Mūsų apylinkė švenčia Lietu
vos Nepriklausomybės paskelbi
mo šventę vasario 11 d., šešta
dienį, prieš pat užgavėnes. _ 

Minėjimas įvyks Vakare uk
rainiečių Prosvita salėje, 608 
Simpson St., Fort William, Ont.- 
Visi maloniai kviečiami daly
vauti. E. J.

našiai ‘kaip tai turi Vatikanas. 
Dabar Konstantinopolio - Istam- 
bulo patriarchas, graikų ir kitų 
ortodoksų, nepripažįstančių Mas 
kvos patriarcho, galva, tokios 
laisvės neturi. Turkų policija ir 
kariuomenė nerodančios intere
so teikti globą Istambulo orto
doksų centrui. Tai esą parodė 
rugsėjo 6 dienos riaušės, įvyku
sios toje srityje. Sąjūdžio vadai 
skatina Graikijos vyriausybę 
kreiptis tuo reikalu į Jungtinės 
Tautas.

— Oshawa. — Čionykštė šviet. 
vadovybė nesutiko leisti protes
tantų pamokslininkui Billy Gra
ham kalbėti į moksleivius pamo
kų metu —- pasiūlė tai padaryti 
po pamokų. .

“Žiburių” Spaudos B-vės šėrininkams
Spaudos B-vės “Žiburiai” metinis šėrininkų susirinkimas šau

kiamas vasario 4 d., šeštadienį, 4 vai. pp., “Tėviškės Žiburių” 
redakcijos patalpose, 941 Dundas St. W., Toronto.

Dienotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas,2 .
3
4.
5.
6.

Valdybos pirmininko ir iždininko pranešimai,
Revizijos Komisijos pranešimas,
Diskusijos dėl pranešimų,
1955 m. ataskaitos ir Revizijos K-jos akto priėmimas, 
1955 m. pelno paskirstymas,

7. 1956 m. sąmatos priėmimas,
8. Valdybos ir Revizijos Komisijos rinkimai,
9. Einamieji reikalai,

10. Susirinkimo uždarymas.
Nustatytu laiku nesusirinkus kvorumui, po valandos šaukiamas 

kitas susirinkimas, kuris bus teisėtas neatsižvelgiant į dalyvaujan
čiųjų skaičių.

Šėrininkas, negalįs susirinkime dalyvauti, gali raštu įgalioti 
save atstovauti kitą šėrininką.

vyras, inž. Ralys Lietuvoje yra 
pastatęs daug pastatų, jų tarpe 
Panevėžio katedrą.

Reikalinga parama
Patirta, kad po sunkios ope

racijos ir nepajėgdamas dirbti 
sunkiai laikosi vyresnio amžiaus 
lietuvis Povilas Jogminas, Ne
priklausomybės kovų kūrėjas - 
savanoris ir Klaipėdos krašto at
vadavimo dalyvis, gyy. 333 In- 
nųdian Grove. Ligonnis vyras ir 
nesveikas sūnelis gyvena iš žmo
nos uždarbio, kuri pati taip pat 
sirguliuoja. Toronto liet. Cari
tas pastangomis pavyko sutvar
kyti P. Jagmino ligoninės $535 
sąskaitą, bet būtų gražu, kad ir 
liet organizacijos aktyviai pri
sidėtų materialiai pagelbėdamos 
šiai šeimai.

Toronto Nekelto Prasidėjimo seselės 
jaučio pareiga padėkoti visai lietuvių vi-

darželio Kalėdų eglutės Šventės, įvyku
sios 1955 m. gruodžio 18 d. Tėvų pran
ciškonų salėje.

Seselės yra dėkingos lietuviškoms šei
moms už lobai gausų dalyvavimų šven
tėje su savo vaikučiais.

Ypatinga mūsų padėka Tėvams pran
ciškonams, kurie davė veltui salę ir visos 
kitos patalpos. Naujai įrengtoje scenoje 
darželio vaikučiai pirmieji atliko sovo 
kalėdinę programų - vaidinimų.

Mus rėmė vaikų darželio rėmėjų ko
misijos norės: pirm. Marija Kizienė, dr. 
Emilija Norvaišienė, Iz. Matusevičiūtė ir 
Valerija Ringailoitė.

Dėkojome aukomis parėmusiems gy
dytojoms: dr. A. Volodkoi, dr. J. Yčui, 
vaist. V. Margiui ir prekybininkams: Ber- 
žinskui, A Rekščiui, Miliušui, Germana
vičiui ir A. Sinkevičiui;

Dirigentui Voclovui Verikoičiui už 
šventės programos pagyvinimų su sovo 
40 jaunų orkestrantų ir labai nuoširdus 
ačiū Kalėdų seneliui —— Kaknevičiui už 
kolbų ir dovanų įteikimų vaikučiams.

Prie įėjimo ir salėje už loterijų buvo 
gauto darželio naudai aukų. Visiems au
kojusiems nuoširdus ačiū.

Veik darželio Nekelto Prosi-

A.A. Adolfą Mitalą palydint 
į amžiną poilsio vietą

Gruodžio 12 d. staiga mirė kū
rėjas savanoris Lietuvos neprikl. 
kovose, aviacijos žvalgybos ma
joras, ekonomistas Adolfas Mi
talas, sulaukęs 62 m. amžiaus.

Velionis gimė Utenos valse., 
Juškėnų km., mokėsi Utenoje. 
Baigė augštuosius karininkų 
rotacijos kursus Kaune 1930 m. 
Aviacijoje dirbo 15 mėtų. Pasku
tiniu laiku kaip skyriaus virši
ninkas. Studijavo ekonomiją L. 
universitete Kaune.

Išėjęs iš kariškos tarnybos 
aviacijos majoro' laipsniu, dirbo 
kaip Liet. Raudonojo Kryžiaus 
įgaliotinis Vilniuje, vėliau mo
kesčių inspektoriaus pareigose. 
1944 m., kaip ir daugelis kitų 
tautiečių, turėjo apleisti tėvynę 
pasitraukiant į Vakarus.

Velionis buvo apdovanotas 
Vytauto D. jaunio laipsnio ordi
nu, Liet, nepriklausomybės 10 
m. sukaktuviniu jubiliejiniu me
daliu, kūrėjo - savanorio meda-

SUAKMENĖJIMO POZOSE
“Žmogus — įdomus dalykas“, 

rašė anglų poetas Pope, — “ant 
audros stovėdamas, vėjais vaikš
to”. Suomių pavyzdį mums pri
mindamas, Pr. Alšėnas, mano 
nuomone, tiksliausiai atsakė sa
vo straipsnio antraštės klausi
mui: “Argi jau turime kapitu
liuoti?” Liaudies balsas, sako-

lankomis aplenkiamas, kad at
kaklų ąžuolėlį prie Nemunėlio 
audra gali visai su šaknimis iš
rauti, o lanksčią nendrelę tik 
prilenkia prie žemelės ir, audrai 
praūžus, ji vėl išsitiesia, vysk. 
Baranausko žodžiais tardama:

Kad tu, gude, nesulauktum- ? 
Ne taip, kaip tu nori, .

s. Todėl • lietu — -=■.
Ne tavo priesakai nedori!
Kada audra praūš, arba, pagal 

Maironį, kada stiprus grius, o 
silpnas stosis — niekas nežino. 
Tačiau, kaip Vienažindžiai ko
munistai istorijoje temato vien 
luomų kovą, taip mūsų spaudo
je vienadieniai generolai, tar
tum siekia tautos liūdnąją reika
lo kapituliaciją išpirkti įkyriu

latvių ir estų kariuomenių (taip 
pat, jų šaulių, aizsargų, ministe- 
rių kabinetų ir generalinių šta
bų) atsisakymas suomius pasek
ti ir ginklu (bent simbolinį mos
tą padarius) ginti savo valstybių 
politines nepriklausomybes, tar
tum, pareiškė šių tautų nuo
sprendį, kad tokioms nepriklau
somybėms žmonijos istorijoj vil
čių tėra, kada rusų ir vokiečių žeminimu Vakarų, kam jie ne-, 
imperijos ant nusilpnėjimo nu
garų guli.

Lietuvis, tegul bus gabiausias 
ir geriausias, (pasakykite — kas 
gi šiandien “geras” lietuvis?) 
kuris siūlo Baltijos valstybių 
sąjungai patikrinti Lietuvai ne
priklausomybę, ištikrųjų kala 
jos karstan vinį, nes nuotaikau- 
ja, kad ji negali savistovi būti. 
Tačiau,' ir prie sąjungos, trys 
žvirbliai tik tada vanagą suval
do, kada šis istorijos patiektomis 
drignėmis apsiėda.

Lemiamą valandą pabaltiečių 
pasąmonė, turbūt, sąmonei pa
kugždėjo, kad prieš vėją nepa
pūsi, kad kietas reikalas užuo-

skelbia karo. “Vienintelis gink
las bolševizmui nugalėti — pa
sakoja 50 m. sulaukęs ir 30 m. 
mūsų spaudai rašinėjąs St. Vy
kintas, “Vienybėje” lapkričio 25 
d. — tai visų laisvųjų valstybių, 
tautų ir žmonių vienybė ir or
ganizuotas rengimas Laisvės Žy
giui”. Čia karo nedrįstama net 
tikruoju vardu įvardinti. “Nepr. 
Liet.” red. J. Kardelis nedvejo
damas žmonijai temato: “Didelis 
karas neišvengiamas. Tiktai 
kada, kaip ir kokiu būdu?“ (nr. 
46), o Pr. Alšėno ir Ged. Gal
vos receptas lietuvišką rojų že
mėje sukurti “TŽ” skaitytojams 

(Nukelta į 9 psl.)

pagominti Jums

pagal paskutines Kanados 

madas . . . pagaminti, kad 

tiktų jums . . .

Exquisite Form suteiks jums X* išvaizdą 
♦X — grožis ir patogumas . . . pasiekiamos tik su Exquisite Form. Exquisite 
Form bras, užtikrino, kad bus išlaikytos linijos, vienodos spaudimas . . . už
tikrina, kad X išvaizda bus išlaikyta per visq dieng.

VIRŠUJE, KAIRĖJE.
“FLORAL BURST" susideda iš trijų 
apsiuvinėtų sekcijų, medvilninė. Tan
gent rėmeliai, patogiai pritaikinti, kad 
nespaustų pqčiu. Elastinė juosta. 

KAINA $2.50.

VIRŠUJE, DEŠINĖJE.
STILIUS 502 . . . Sustiprinta ir pra
siūta gražesniam pakėlimui. Iš broad
cloth arba sotino.
, KAINA $1.50.

Exquisite Form Brassiere (Canada)
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Atolydis šaltyje
(Pabaiga) 

KOMUNISTINĖ 
“TVIRTYBĖ”Daniel Granin romanas “Besiekiantieji” pralenkė kitų veikalų pasisekimą. Jis laikomas geriausiu pastarojo meto romanu, kuriame inžinierius Andrėj Lobanov įsipainioja į santykius su ištekėjusia moterimi Rita. Aišku, jcg tokio reikalo negali pagirti komunistų partija. Tačiau Graninui negali prikišti, kai jis sumaniai priverčia Lobanovą pasitraukti nuo gundytojos. Kenčiantis Lobanov taria meilužei: “Aš trokštu tavęs. Visą laiką .aš noriu tave turėti. Tačiau nūdienė padėtis negali toliau tęstis. Šis toks šiurpus ta-* vo kambarys. Gi draugai tiesiog nepakenčiami. Ar nematai, kad ėsi atsidūrusi apgailėtinoje baloje?” Rita gulėdama lovoje kiek apnuoginta krūtine, pakišusi po galva rankas, taria: “Tu — nedėkingasis. Eik čia, ateik, mielasis. Ar jau ką baiminančio manyje užtikai?” Lobanov pažvelgė į atsegiotą palaidnukę, dailias kojas, bet suradęs vidinės stiprybės galop apleido Ritą.Jelinai Katerli romane “Ilgas kelias” nepavyko net galų sumegzti. Andrėj — puikus vyras, geras komunistas, pasižymėjęs vietinio laikraščio redaktorius. Jo mylimoji Liuba išteka už kito. Negeriau sekasi ir antrajai romano porai, kai Antanina įsimyli Jašą, pasižymėjusį padaužą. Jaša atstovauja komunisti- rii jaunimą, kuris mėgsta gerai » 'rengais, kvepalais pasikrapyti, daug gerti ir mieliau šokti amerikietišką fox-trotą, negu, lenkišką polką. Tačiau Jaša jau tėvas ir Antaninai belieka vedybos.Nelaimingas Andrėj stengiasi pamiršti Liubą ir darbe pasinerti: Romanas baigiamas: “Andrėj vaikščiodamas gatvėje svarstė ką jis turi toliau daryti. Pirmiausia nutarė geriau redaguoti laikrašti “Tribūną”, nes ‘pastarieji numeriai, kai jis dirbo išsiblaškęs, išėjo tikrai apgailėtini”, Katerli padraikose užtinkamas pamokymas: nors yra_vyras ir moteris, o meilė, atseit' liga, redaktoriaus padus svilino, bet jis neprivalo pamiršti komunis-j -pargįgog^sy, J

Košt ja Riabcev romane1920 m., kai idėja nustėlbė jaunuolio troškimus. Dabar, po 35 m., Riabcev atgaivina jaunikaitį, kuris anuomet išdrįso turėti asmeninį gyvenimą, kaip ir kai-' kurių pastarojo meto veikalų “didvyriai”.- Anuomet tie “asmeniniai reikalai” — pergyvenimai buvo nustelbti kruvinosios revoliucijos, riėdėjusios slavų žeipe. Tokie menki, asmeniniai dalykėliai negalėjo drumsti “pakilių nuotaikų”, kai tūkstančiai beginklių buvo žudomi, o milijonai buvo vėliau pasmerkti badu mirti. Jiė neprigretinti visuotinei, kolektyvinei, revoliucinei idėjai, nes vyras, moteris, jų tarpusavis >žvalgymasis ir net jų vaikai kažkas buržuazinio, individualistinio, aiškiai priešingo kolektyvizacijai ir anuometinei proletariato diktatūrai. Komunizmas buvo užsimojęs panaikinti valstybę, bet išugdė valsty- 'binę pabaisą. Siekė užgniaužti šeimą, bet vėl griebėsi ją stiprinti ir kovoti prieš išsiskyrimus. Bandė vaikus laikyti komunistiniuose inkubatoriuose, bet tūkstančių bezprizornikų siautulys vertė juos palikti prie šeimos. Gal drausminti, gal auklėti, o jau tikrai šnipinėti. Šioje prieštarybių maišatyje rusų rašytojas be gilesnio natūralistinės, istorinės mokyklos ar im- presijonizmo, paleistas plokštumoje tarp Tolstojaus, Arcibaše- vo ir Lenino. Jei šiandieną pa- sižvalgoma į dekadentiškumą, jei romantizmo vėjelis dvelkteli, visuomet nuošalyje stovi didelis doktrinos ledynas — Leninas, kurio raštuose lengvai gali būti išskaitytas žodelis — gana. Ir taip lengvai gali baigtis komunistinės literatūros romantinės nuoklydos tarp švelniųjų niaukų, spindinčių akių ir muskulų, nes jie tėra tik priemonė “komunizmui statyti”... Tačiau visų blogiausia, jog tokios nuoklydos nrimena jau ne tik “buržuazinio rašytojo” manieras, bet jau net drįstama bent viename taške su juo sutapti. O čia ir prasidės nauja komunisto rašy-. .tojo trągedija. »

BUNIN IR
DOSTOJEVSKUKomunistinės Rusijos cenzūra leido vienintelio ruso Nobelio premijos laureato Ivan Bunin kaikurių raštų paskelbti Bunin apleido Rusiją 1918 m., o Prancūziją 1954 m. Cenzūra turėjo ką pasakyti apie politinio emigranto raštus. Pasak jos Bunin tinkamai nesupratęs proletariato revoliucijos reikšmės, o jo raštai nesą verti jo talento. Dar prieš karą ir karo metu įleidus Bunin kaikuriuos raštus buvo dalimi pravertos durys ir kitiems nekomunistiniams rašytojams. Karo metu pasirodė Dostojevskio ir Leskovo veikalai. Šių metų liepos mėnesį išleido Dostojevskio “Nusikaltimą ir bausmę”. Raskolnikov vėl pradės kalbėti į rusus, nors Ivan Karamazov, atrodo, dar ilgai reiks laukti.Šiuo metu išleisti alkoholiko Pomialovskio, nežymaus antros pusės 19'a. rašytojo raštai, kuriuose dažniausia kalbama apie mokymąsi dvasiškose seminarijose, ar net reakcionierių brolių Aksakov veikalai.Klasikų ir net menkesnių jų rašytojų raštų skelbimu siekiama atgaivinti rusiškas nacionalines gaidas. Imkime Michail Bulgąkov romaną, o vėliau padarytą pjesę “Broliai Turbin”, išėjusią tik ką po revoliucijos. Autorius imasi pavaizduoti du brolius Turbin, kurie 1918 m. buvo baltagvardiečiais. Šiandieną broliai Turbin jau yra “didvyriai”, nors jie nebuvo komunistai. Jie apsisprendžia mesti baltagvardiečius ir pereiti pas komunistus vadovaujantis nę komunistiniais samprotavimais, bet siekiant galingos Rusijos. Pjesė nepasirodė scenoje ištisą dešimtmetį. Tik 1954 m. rudenį senesnės gentkartės rašytojo Veniamin Kaverin siūlymu vėl broliai Turbin atsiduria Maskvos teatro scenoje, o žiūrovai galės išgirsti “Bože caria chrani” himną, kuris labai maloniai nuteikė maskviškius 1924 m .Tuo tarpu Dostojevskij ir Bulgakov yra kraštinės ribos ženklais, nes daugelis pasmerktųjų, pvz., Pilniak, Babel ir eile kitų dar vis laukia būti išteisintais. Šie pavyzdžiai rodo, kad komunistinėje Rusijoje dar vis tebe- siaųčia ątšiaurū_sšalęįaiir dąbąr-

tinis “atolydis” yra tik sovietinių rašytojų sapnas. Jie svajoja, sapnuoja ir kaikas pusbalsiai aikteli — “atolydis”, bet Rusų komunistų partijos prezidiumas netrukus pasuka mašiną, kuri gali užšaldyti laisvesnį kvėptelėjimą.
LITERATŪROS 
ISTORIJAKomunistinė mokslo akademija ką tik išleido dešimtąjį rusų literatūros istorijos tomą, prašokantį 800 psl. Arti pusės literatūros istorijos liečia Leniną ir Gorkį, kuris būk nevisada buvęs jo mokytojo Lenino klusnus mokinys. Stalin ir Ždanov labai dažnai minimi. Majakovskij per Stalino malonę {glaudinamas į literatūros istorijos puslapius. Plechanov, nors buvo nukrypęs nuo leninizmo, tačiau dėkui Ždanovui vėl tampa nelabai pavojingu.Pažymėtina, jog komunistai įsidrąsina net politinį tremtinį Bunin atskirame skirsnyje paminėti. Deja, jo visi veikalai pradedant 1918 m. nei žodeliu nepaminimi. Bunin yra paskutinis rusų klasikinės literatūros korifėjus. Jis žymiai artesnis vadinamam socialistiniam realizmui, kaip impresionistas Gorki.Kuriam laikui praslinkus net literatūrinis individualizmas yra pakenčiamas. Praėjusio šimtmečio eilė rašytojų, kurie anuomet kovojo prieš caro priespaudą vėl skaitytojams primenami, nors jie nudažyti visai kitomis spalvomis ir padaromi svarbiausiais kovotojais už “liaudį”.Kai prireikia, jie patampa didžiausiais rusofilais, rusiško patriotizmo skelbėjais, nes patys komunistai junta, kad net Rusijoje jiems vieniems kažkaip nejauku.Tebūnie ši istorija gerokai iškreipta, daug kas joje neteisinga, bet ji ganėtinai įrodo, kad komunistinis rašytojas yra atsidūręs nejaukiame rusų klasikinės literatūros pavėsyje. Jis būdamas komunizmo žnyplėse negalės net pamanyti apie išsilaisvinimą ir tenkinsis svajonėmis rašyti pagal savo sąžinę, išmintį ir talentą. Taip, didysis šaltis gniuždo atolydžio menkąsias sroveles, kurios bandytų priminti pavasarines spalvas.

PERONAS m bažnyčią deginimai

LAISVE
ir sava vyriausybė

VISŲ kanadiečių pasididžiavimas
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Jei esate Kanados pilietis, galite pasi

LAVAL FORTIER 
Deputy Minister.

Kanadoje kiekvienas, ar jis čia gimęs, 
ar atvykęs išl kito krašto, naudojasi šia 
laisve. Jis gali pasirinkti patinkamą dar
bą, eiti bažnyčion, kurion nori, skaityti 
knygas ir laikraščius, kurie jam patinka. 
Jis gali laisvai pareikšti savo nuomonę, 
jo asmeninė laisvė yra apsaugota.

Norėdami platesnių informacijų kaip 
tapti Kanados piliečiu, kreipkitės į jums 
artimiausio' teismo raštininką (Clerk of 
the Court) arba rašykite į Canadian 
Citizenship Branch, Ottawa.

reikšti viešam gyvenime. Tuo būdu jus 
galite padėti išlaikyti Kanadą laisvų 
žmonių kraštu, laisvai išrinkti savo at
stovus į krašto parlamentą ir savivaldy
bės organus.

Hon. J. W. PICKERSGILL 
Minister.

Kanada yra laisvės kraštas, kuriame 
laisvi žmonės patys valdosi.

THE DEPARTMENT OF CITIZENSHIP AND IMMIGRATION
OTTAWA CANADA

Čilės parlamento pirmininkas prisiuntė Argentinos parlamento pirmininkui Benitez laišką, kuriame Čilės parlamento vardu protestavo prieš tikybos persekiojimą Argentinoje. Benitez raštu atsakė Čilės parlamento pirmininkui, kad, girdi, Argentinoje nekalbam apie laisvę. Argentinoje, skirtingai negu kituose kraštuose, yra pilna to žodžio prasme praktikuojama laisvė. Didesnio ciniškumo jau nebegalima įsivaizduoti. Laikui bėgant puolimai prieš dvasiškius didėjo. Pats Peronas per radiją, užmiršdamas esąs prezidentas, kalbėdavo prieš dvasiškius visai necenzūruotu tonu. Įsiundyti juodukai, Perono šalininkai, gatvėse akmenimis mėtydavo į kunigus. Vienuolės gatvėje buvo įžeidžiamos tokiais žodžiais, kurių per spaudą nepatogu net ir pakartoti-. Už panašių žodžių vartojimą prieš betkurią moterį, nepraustaburnis buvo areštuojamas, bet vienuolės negalėjo rasti teisybės. Kada vienuolės kreipdavosi į policiją, sakydamos, kad jas įžeidinėja bjauriausioje formoje, policija atsakydavo: “Que varnos hacer! No haga caso! (Ką mes galime padaryti? Nekreipkite dėmesio!). Policija ištikimųjų šiuo atveju nieko negalėjo padaryti. Kitos išeities jau nebebuvo. Kunigai ir vienuolės, eidami į gatvę, apsivilkdavo civiliai.Gegužės 25 d. Argentinos tautinė šventė. Tą dieną Peronas katedroje per Te Deum nedaly vavo. Tai pirmas toks atsitikimas Argentinos istorijoje. Jis viešai pareiškė, kad jam, esą, daug svarbiau važiuoti į aerodromą pasitikti iš Japonijos grįžtančio ■ Argentinos boksininko, negu eiti į Te Deum. Atsirado kunigų, kurie valdžios viešai neatakavo, bet iš bažnyčios sakyklų pradėjo ginti Bažnyčios padėtį. Vienas kunigas iš sakyklos stengėsi apginti Perono puolamą religiją. Ta bažnyčia yra Santa Fe Avenidoje. Baigęs pamokslą kunigas išėjo į gatvę. Žmonės jį sveikino už gražų pamokslą. Atsirado policija ir kunigą areštavo. Didžiausia žmonių minia kunigą lydėjo ir reikalavo paleisti. Policija buvo sutvirtinta. Rytojaus dieną pe-šusi publika norėjusi kunigą nu- linciuoti už jo pasakytą bažnyčioje pamokslą,, tik sutvirtinta policija galėjusi apsaugoti kunigą. Kunigams diskredituoti nebuvo, varžomasi dėl priemonių.Prieš pat birželio 16 d. revoliuciją į vieną cukrainę įeina geros medžiagos sutana apsivilkęs “kunigas”. Girtas, arba apsimetęs girtu. Pradeda cukrainėje užkabinėti moteris. Įsikišusi policija jį stumdydama išsivaro. Spaudoje, policijos kronikoje, nieko nebuvo sakoma, kokia buvo to ’’’kunigo” pavardė. Ir kaip gi nesamo kunigo pavardę rašy-

(Pabaiga)si. Tada farsas išeitų į aikštę. Arba vėl štai suimamas kunigas gatvėje. Jis “viliojęs” jaunus berniukus prie ištvirkavimo. Teko girdėti pačių peronistų komentarų, kurie visai viešai kalbėjo, kad čia jau per daug toli nueita.Šių metų birželio 11 d., šeštadienį, katalikai išeidami iš katedros per Avenida de Mayo, ėjo su religine procesija. Nors ir buvo prašyta, bet valdžia šiai procesijai leidimo nedavė. Peronas sužinojo, kad katalikai ir be leidimo yra pasiryžę įvykdyti procesiją. Valdžia pranešė kardinolui Copello, kad būsią panaudotos policinės priemonės prieš procesiją. Katalikai buvo pasiryžę pasiaukoti už tikybą. Visi procesijos eisenos dalyviai žinojo, kad leidimo nedavė. Visi žinojo kas gali jų laukti, ir nežiūrint viso to, didžiulė tikinčiųjų minia iš katedros pasijudino per Avenida de Mayo. Dalyviai nešė užrašus:Con permiso, o sin permiso, pero procesion se lo hizo.(Nors valdžia ir nesutiko,Bet procesija įvyko).Praeidami daug kur užrašinėjo Viva Cristo Rey (Tegyvuoja Kristus Karalius). Pakelėje daug kur sutrupėjo gipsiniai Evitos biustai, kuri! Buenos Aires mieste buvo pilna. Pažįstu daug lietuvių moterų, kurios irgi dalyvavo šioje procesijoje. Valdžia vis tik nuo puolimų susilaikė, bet sugalvojo katalikams kitą staigmeną. Rytojaus dieną peronistų spauda skelbė, kad įsikarščiavę katalikai sudegino Argentinos vėliavą. Aš asmeniškai esu kalbėjęs su lietuvėmis moterimis, kurios dalyvavo toje procesijoje ir jos tvirtino, kad nemačiusios deginant vėliavos. Tuo tarpu laikraščiai dėjo fotografijas Perono, žiūrinčio į sudegintos vėliavos pelenus. Net ir fanatiški peronistai netikėjo, kad katalikai galėtų deginti Argentinos vpliavą. Vėliau pasirodė, kad Argentinos vėliavą išniekino Perono valdžios vidaus reikalų ministeris Angel Vabriel Borlenghi, kurio tikroji pavardė yra Worlentsky.-o- ję-žmonos pavardė Clara Magidovię, kaip žmonės tvirtino, buvusi Vokietijoje karšta komunistų propagandiste. Praktiškai vėliavos sudeginimo vykdytojas buvo Bor- lenghio sekretorius Abraham Krislavin. Yra sunku tikėti, kad šis “žygis” buvo įvykdytas be Perono žinios -— Borlenghi savo atsakomybe niekuomet nebūtų išdrįsęs to daryti.Rytojaus dieną, sekmadienį, peronistai norėjo atsigauti. Generalinės Darbo Konferencijos (CGT) rūmuose buvo nutarta sudeginti katedrą. Vis tik buvo padorių žmonių ir peronistų eilėse. Pranešė kurijai. Atvykusios
Iš kultūros ir knygy pasaulioJaunimo literatūros premija, paskirta kun. dr. J. Prunskio, yra $500: Komisiją sudaro: pirm. V. Ramonas, sekr. A. Jasaitytė, nariai kun. dr. A. Baltinis, Pr. Razminas ir D. Velička. 1955 m. išėjusios jaunimui skirtos knygos ir tankraščiai turi būti su- siųsti iki kovo 1 d. adresu: 2334 S. Oakley Ave., Chicago, Ill.Pripažino lietuvio žurnaląNiujorko lietuviai didžiuojasi broliais Mekais, kurių ryžtingumas ir realumas tapo pripažinti amerikiečių vos tapus jiems Amerikos piliečiais. Jono Meko leidžiamas ir redaguojamas žurnalas “Film Culture” buvo pripažintas lygiu ir priimtas į ’’Quarterlies, Inc.” organizaciją, kuriai priklauso tokie pasaulinio garso žurnalai kaip “Foreign Affairs”, “Commentary” ir kt. Tai pirmasis žurnalas, kuris Amerikoje nereklamuoja Holiwoodo artisčių linijų ar buduarų, bet svarsto estetinius ir socialinius filmos aspektus. Atrodo, kad Amerikos lietuviai su naujakurių atvažiavimu dar uoliau veršis į naujojo kontinento mokslo ir kultūros pasaulį. Bėda tik, kad senesnės kartos įpėdiniai kultūrininkai daugumoje ignoruoja ar net varžosi savo tautinio palikimo, tuo tarpu tiek “Film Culture’- redaktorius, tiek “Almus Gallery” vedėjas drįsta savo “bizniui kenkti” kailio nemainydami. Jie, kaip ir augąs Amerikos universitetų diplomantų skaičius naikins mitą, kad Lietuva yra “ir tamsi ir juoda” —- kad jie tik mainieriai, kirtikai, daugių daugiausia beisbolinin- kai ar futbolininkai.

Kun. dr. V. Mankeliūnas dėsto 
relig. psichologiją T. Jėzuitų 
un-te Bogotoj ir valstybinio un- 
to psichologijos institute. Pasta
ruoju laiku jis paskirtas to insti-

tuto psichologijos žurnalo “Re- vista de Psicologia” direktorium.Aleksandras Piešina, muzikas, staiga miręs Montrealyje, gyvendamas N. Lietuvoj buvo mokytoju Ukmergės, Raseinių gimnazijose, kur dėstė matematiką, lotynų k. ir muziką. Jis buvo baigęs Kauno muzikos konservatorijoj bažnytinę muziką ir chorvedybą; vadovavo Ukmergės šaulių ir kitiems chorams ir orkestrams. Tremties mtais Vokietijoje dirbo lietuvių gimnazijose Regensburge ir Scheinfelde. Kanadoj vadovavo AV parapijos chorui Montrėaly.

peronistų gaujos vykdyti savo “misijos”, susidūrė su didele staigmena: gerai organizuoti katalikų akcijos nariai jau laukė atvykstančių peronistų ir gerai juos apkūlė. Policija* su gaisrininkais atsiskubino peronistų gelbėti. Katalikų Akcijos nariai, nebeturėdami kitos išeities, gelbėdamiesi subėgo į kuriją. Į kuriją įėjo ir policijos agentai. Vys k. kupai Manuel Tato ir Ramon • Novoa pareiškė, kad kurijoje policija neturinti teisės areštuoti žmonių. Be to, policija susidūrė su kita staigmena. Į kuriją subėgusių žmonių tarpe pasirodė esąs ir dr. Casares, Vyriausio Tribunolo narys. Dr. Casares pareiškė, kad matydamas visai neatsakingą policijos elgesį, jis ne- pasitikįs atiduoti šių žmonių į policijos rankas, o be to, policija be jo įsakymo, neturinti teisės įeiti į kuriją. Policija vis dėlto “laimėjo”, areštuodama virš 400 buvusių furijoje asmenų. Peronistų spauda pradėjo talpinti vyskupą Manuel Tato išjuokiančias karikatūras kaipo “aktyvaus riaušių dalyvio”.Dar žmonės neužmiršo šeštadienio bei sekmadienio įvykių, nors darbo dieną, ketvirtadienį, birželio 16 d. Darbo Konferencijos vadovybė, pradėjo vežti darbininkus į JPlaza de Mayo. Visiems išdalijo po guminę policijos lazdelę ir jau ruošėsi eiti mušti “juodojo internacionalo barbarų”. Staiga pasirodė trys laivyno pajėgų kariški lėktuvai. Demonstrantai džiūgavo, galvojo, kad šie orlaiviai moraliai laimina jų “žygius”. Orlaiviai pradėjo bombarduoti prezidentūros rūmus. Kelios bombos nukrito ir į minią. Kilo panika. Iš jūrų ministerijos virš 300 vyrų, ginkluoti sunkiaisiais kulkosvaidžiais, puolė prezidentūrą. Atrodo, Peronas žinojo iš anksto apie sukilimą, nes prezidentūra tą dieną buvo labai sutvirtinta ir puolimą atlaikė. Pasakojama, kad gen. Franklyn Lucero paskutiniu momentu nusprendė ginti Peroną. Mūšis tęsėsi apie 6 valandas. Kariuomenės daliniams pradėjus ginti Peroną, jūrininkų jėgos nebuvo stiprios sukilimą laimėti. Iš jūrų ministerijos lango pasirodė balta vėliava. Darbo Konferencijos na- ’riai; ginkluoti’guminėmis laždo-— V7*“ mis, dabar panoro parodyti savo “vyriškumą”. Matydami, kad jūrininkai jau pasiduoda, puolė jūrų ministeriją. Iš ministerijos lango sutratėjo kulkosvaidžiai. Šiuo kartu krito daugiau negu bombardavimo metu. Būdinga, ' kad iš prezidentūros nebuvo daroma jokių pastangų sulaikyti šias betiksiias skerdynes. Tik kai gerai žmonių buvo priguldyta, iš prezidentūros pasigirdo garsiakalbis, reikalaudamas, kad žmonės pasitrauktų nuo jūrų ministerijos, nes sukilėliai pasiduodą valdžiai, o ne liaudžiai. . Vice admirolas Gargiulo, kuris praktiškai vadovavo sukilusiems j ūrininkams, Peronui nepasidavė. Jis savo kabinete nusišovė. Peronas apkaltino, kad šio sukilimo vadas yra jo kabi- ' neto jūrų ministeris admirolas Anibal Olivieri. Šis gi pareiškę, kad jis sukilimo metu sirgęs, gilėjęs lovoje ir nieko apie sukilimą nežinojęs, bet kur yra jo vadovaujamų ginkluotų pajėgų daliniai su ginklu rankose, ten ir jis esąs, tokiu būdu, jį, Olivieri, reikią teisti, lyg kad jis būtų ir dalyvavęs.Sukilimą numalšinęs, Peronas naktį jau prabilo į tautą. Mūšių metu, nekalbėjo nei karto. Peronui baigus kalbėti, Montevideo radijas pranešė, kad peronistų gaujos uždegė katedrą ir dar dešimtį Buenos Aires miesto bažnyčių.
Margis Vaistinė

408 RONCESVALLES AVĖ.
(kampas Howard Park Ave.) 

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

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

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

Jonas V. Margis, Phm. B.

LATVIŲ GĖLIŲ KRAUTUVĖ 
802 BATHURST ST. (kampas Bloot} 
Telefonas KE. 3884

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
* Puokitės huotokoms bei Įvairioms kitoms progoms — 

europietižkome Ir kanodrikame stilhife.
* )voiriausiu rūiig skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.
* Mes turime gintaro irkitokių iždirbinig dovanoms.

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.
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AdreM»i B. Vaikeli*, 23 Ookmautit Road, Toraatv, Out. Telefoną* RO. 2965.

TOLERANCIJOS SVARBAAkademinis jaunimas dažnai akcentuoja ieškąs naujų formų bei būdų darnesniam sugyvenimui ir stengiasi apsisaugoti nuo fanatizmo, tuščių ambicijų vaikymosi, asmeniškumų bei kitų visuomeniniame bei organizaciniame darbe sutinkamų neigiamybių. Tačiau norai ir pastangos tikrovėje dažnai įgauna visai kitokį pobūdį arba lieka neįgyvendinti arba užblokuoti įvairių veiksnių. Galbūt vienas tokių svarbesnių veiksnių yra stoka tolerancijos bei respekto priešingų įsitikinimų asmenims bei organizacijoms. Šis 'visuomeninio gyvenimo vėžys išbujojęs Vyresniojoje kartoje jau persimeta į jaunesniąją — studentiją, ir dėlto ji tolsta nuo savo deklaruotų vienybės ir solidarumo principų.Tolerancija šiame šimtmetyje laisvame pasaulyje yra visų pripažinta ir kaip žodis labai dažnai kartojamas, bet gyvenime ji yra įgavusi tik paviršutinę formą, be gilesnio įkūnijimo. Ji daugiau suprantama, kaip laisvos varžybos politinių bei religinių įsitikinimų plotmėje negu teisių ir tie
sos principų gerbimas ir priešin
gų nuomonių respektavimas bei 
jų pakantumas. Sąvokų sumaišymas įvyksta nuolatinėje kovoje dėl egzistencijos ir geresnio gyvenimo. Žmogus yra įstatytas į tas varžybas tiek asmeniniame, tiek visuomeniniame gyvenime, kuriose neišvengiama nukrypimų nuo tiesos bei pažeidimo eti- , kos principų. Kiekvienas priešingas veiksmas bei žodis visuomet sukelia reakciją, įvyksta nuosavos nuomonės pasvėrimas su priešingąja ir po to, žinoma, seka atitinkami poelgiai. Ir šioje vidujinėje kovoje individas daugiau pasikliauja egoistiniais jausmais negu garbingos varžybos principu. Norėdamas laimėti rinkimus, jis griebiasi demagogijos ir šmeižto, pralaimėjęs širdyje nešioja neapykantą, ieško 
progos ;. .vien tik blogąsias puses.Politikoje tolerancija dažnai, besidalinant interesų sferomis, virsta aritmetinių išskaičiavimų formule. Iš čia eina žemiškasis žmogaus nenoras atiduoti kas kam priklauso ar pripažinti teises tam, kuris yra priešingas jo interesams. Tolerancija, kaip pa- mestinukas, paliekamas už durų, o jos vietoj prasideda įvairios manipuliacijos, pridengtos diplomatijos kauke.Disonansas paprastai prasideda/iš vienapusiškos kritikos, ypač liečiančios asmeninį žmogaus gyvenimą ir jo įsitikinimus. Kritika yra neišvengiama būtinybė, bet neapdairus privataus gyvenimo palietimas duoda pradžią tolimesniems nesutarimams. Apskritai, žmogus nemėgsta pastabų bei pamokymų, nors to dažnai neparodo viešumoje. Tomis pastabomis paliečiama pati jautriausia individo dalis—“Aš” ir sukeliama baimė sugriauti pagrindus, ant kurių pastatytas visas pastatas, jei pastabos pasirodytų teisingos. Nuo mokėjimo prieiti prie asmens ir reagavimo į jo asmeniškumus priklauso ateities sėkmė. Kiekvienas individas tūri tendenciją pakrypti į savimylą, tuštybę, prestižą, garbę ir pan., kurių pagrinde yra primityvūs troškimai. Kai vienokiu ar kitokiu keliu duodama . arba nors ir netyčia netaktiškais poelgiais paskatinama plėtotis šiems žemiems troškimams, tada dragiškumui, bendradarbiavimui ir viską apjungiančiai tolerancijai nelieka vietos.Kita didelė kliūtis yra nesveikas konservatizmas, susijęs su

tų klaidingos, kiek dėl nepaken- timo kitų būdų bei kelių dažniausia į tuos pačius tikslus. Arba kreipiamas dėmesys į tai, kas rašo ar sako, o ne ką rašo ar sako; tik vėliau prasideda spektakliai su nuosėdų ir neapykantos pylimu, gero nutylėjimu, smulkmenų bei negerovių keleriopu padidinimu, keista polemika ir tuo pačiu savo menkystės paradavimu. Bet tokie dorovės bei tiesos sargai niekuomet neišeina prieš savo linijos žmonių netoleranciją, neteisybę bei absurdą. Stebint iš šalies pasigendama mūsų didžiojo toleranto Vaižganto, kuris ir savo priešininkuose rasdavo deimančiukų, išdrįsdavo išeiti prieš draugus jųjų netakto ar netolerancijos metu ir neatsisakydavo pagelbėti net pačių kraštutinių įsitikinimų asmenims.Beieškantiems kelių vieny- bėn, vertėtų nepamiršti nesenstančios tiesos: gerbk kito nuo- 
menę tiek, kiek pats reikalauji 
pagarbos savajai. Tolerantas turi tvirtą nusistatymą, bet kritiškai vertina tam nusistatymui pasiekti būdus ir prieš! visa tai 
stato tiesą. Jis siekia gerovės ne vien jo atstovaujamai grupei, bet visumai, nes kitu atveju jo pastangos bus kiršinimo ir skaldymo priežastis. Priešinga nuomonė bei opozicija yra būtinybė (nors ir nemaloni), norint išvengti klaidų bei priartėti prie tiesos. (Demokratiniuose kraštuose opozicijos vadai gauna nedaug mažesnę algą už valdančios partijos vadą, vien tik už akylų sekimą ir kritikavimą valdančiųjų). Aklinas atsiribojimas, baimė užsikrėsti kitomis idėjomis arba būti sukritikuotam, nepakankamas kitos pusės pažinimas veda į nesusipratimus ir nesantaiką. Atėjimas su nuoširdžia ir objektyvia nuomone, išdrįsimas pripažinti priešininkų nuopelnus ne vien tik negero-ją išlieti, tema t y damas|ves,_sutinkamas .daugumoje su pagarba ir įsigyjama net draugų (žinoma, neskaitant kraštutinių- jų tipų). Šis kelias yra sunkus ir dažnai nedėkingas, bet trumpiausias į taip visų trokštamą vienybę ir nuoširdumą; kai tolerancija imama palydovu, jis tampa mažiau duobėtas ir ne tiek klaidus.

Br. Vaškelis.

Inžinieriaus profesijai besiruošiantDažnai girdime minint inžinieriaus vardą, sutinkame jų gyvenime kaip specialių šakų specialistus, visuomenės bei bendruomenės veikėjus, retkarčiais politikus ir net literatus, męno bei filosofijos kritikus ir tt. Žodžiu, jų yra visur ir visokių. Kas gi yra tikrasis inžinierius ir kokias pareigas uždeda mokslinis laipsnis?Inžineriją galima būtų apibūdinti kaip mokslų šaką, paremtą matematikos ir fizikos mokslų dėsniais ir siekiančią kuo eko- nomiškesnio gamtos medžiagų ir jėgų panaudojimo žmonių gerovei. Žmonės, dirbantieji šioje srityje, yra skirstomi į tris grupes: technikus, technologus ij inžinierius.
Technikai yra gerai išlavinti mechanikai, kurie ir neturėdami formalaus mokslinio ar profesinio paruošimo; per įgudimą gali atlikti rankų darbą geriau už kitus net ir inžinierius. Šiais laikais jie yra ypatingai naudingi kaip įvairių mašinų mechanikai, braižytojai, inspektoriai, matininkai ir tt.
Technologai yra pilnai paruošti žmonės teoriškai ir praktiškai siauroje inžinerijos šakoje. Jie gali gerai atlikti savo srities darbus, planuoti tų darbų pagerinimus. Jie yra lyg tiltai tarp technikų ar patyrusių darbininkų ir inžinieriaus, kuris atskirose šakose neturėdamas gilios praktikos, turi tuos darbus sujungti.
Inžinieriaus pareigos skiriasi nuo technikų ir technologų tuo, kad jam ne vien tik pavedami atlikti techniški darbai, bet jis ir gali tvarkyti tų darbų pravedi- mą. Jis yra paruoštas planavimui, vadovavimui ir kontroliavimui darbu, kur be technišku reikmenų dar yra įvelti ir žmonės, atsižvelgiant į finansinius ir socialinius reikalavimus. Jis gali sujungti mokslo, prekybos, ekonomijos ir socialinius reikalavimus užsibrėžtam tikslui. Inžinierius, atlikdamas darbą, turi jausti atsakomybę prieš savo darbdavį ir visuomenę, panašiai kaip gydytojas yra . atsakingas prieš jam patikėtus ligonis. Jis privalo atlikti pavestus darbus lyg tai-būtų jo paties reikalas ir perspėti darbdavį dėl susidariusių kliūčių ar pavojų susi j usių su jo darbu.Kad inžinierius galėtų pilnai atlikti savo pareigas ir patenkinti darbdavio ir visuomenės reikalavimus, turi būti tinkamai paruoštas. Čia ateina į pagalbą universitetai bei kitos augštosios technikos mokyklos, kuriose be techniškųjų dalykų bent iš dalies yra supažindama su abstrak- čiaisiais mokslais. Neužtenka specializavimosi tik vienoj siauroj srity. Inžinieriui reikalinga

turėti gilesnį supratimą ir platesnį akiratį, nes prie įgyjamos specialybės prisideda kitos pareigos: piliečio, vadovo ir išsilavinusio žmogaus, kurios taip pat yra labai svarbios inžinieriaus gyvenime.Universitetas išaugina gerus specialistus, -bet ne visapusiškai paruoštą žmogų visuomeniniam gyvenimui. Čia jis paliekamas asmeniniam apsisprendimui: likti siauru specialistu — amatininku ar jungtis į visuomeninį bei kultūrinį gyvenimą. Pasirinkęs pastarąjį, inžinierius turi paskirti nemažai laiko meno, literatūros, muzikos pažinimui, kultūrinių bei visuomeninių organizacijų veiklai, nes jis tose srityse yra toli atsilikęs nuo reikalavimų unversitetą baigusiam žmogui. Susipažindamas su kitomis sritimis (labai retai išmokdamas, ką labai dažnai inžinieriai sumaišo!), dirbdamas su žmonėmis organizacijose įgyja kitų žmonių interesų supratimą, įstengia glaudžiau bendradarbiauti ir darniau dirbti. Šis pažinimas žmonių ir aplinkos, įgytas patyrimas organizacinėje veikloje yra nė kiek nemažesnės vertės kaip įgytosios žinios bestudijuojant.Dar būtų galima pabrėžti, kad inžinieriai, užkariaudami ir atskleisdami gamtos jėgų paslaptis, veda žmoniją į lengvesnį bei patogesnį gyvenimą. Iki šiai dienai daug yra padaryta ir dar daugiau -bus padaryta ateityje, bet reikia atsiminti, kad inžinierius nėra viso pasaulio valdytojas. Žmogaus siela nėra mašina, ir jos vien tik su technika negalima patenkinti. Čia reikia, kad pasireikštų daugiau humanistinių mokslų atstovai.Būsimas inž.

APŽVALGA— Gruodžio 27 — sausio 2 d. šiaurės Michigane Mesick įvyko ASS II-ji žiemos stovykla, kurioje dalyvavo 7 torontiškiai ir 1 montrealietis.— Montrealyje gruodžio 16 d. įvyko Liet. Akademinio Sambūrio narių susirinkimas, kuriame dr. H. Nagys skaitė paskaitą apie tremties literatūros negeroves. Paskaita buvo įdomi ir sukėlė gyvas diskusijas. Ta pačia proga pasiųsta $30 M. Biržiškai su šven čių linkėjimais.— Toronto studentai Naujus Metus sutiko šiauresniame ratelyje kol. A. Banelio namuos.— Toronte baigęs meno mokyklą Viktoras Bričkus išvyko gilinti studijų į Paryžių. Be jo ten meną studijuojaa torontie- čiai: Elena Gaputytė ir Kęstutis Račkus.— Inž. Eugenijus Bubelis ir kol. Algimantas Banelis išrinkti į Toronto Bendruomenės Tarybą.— Niujorkietis Vyt. Banelis dalyvavo paskutiniame VLIKo posėdyje. Tai jauniausias atstovas ir vienintelis iš studentijos tarpo.— Penktasis “Lituanus” nr. įsidėjo dr. A. Šapokos, dr. V. Manelio, P. Nasvyčio, R. Šilba- jorio ir V. Kavolio straipsnius; pasižymi turiningumu ir skoningumu. Džiugu, kad jis kaskart tobulėja.— Gruodžio 30-31 d. Niujorke įvyko rytinėse v-bėse gyvenančių santariečių rengiamos studijų dienos. Po studijų dienų san- tariečiai kartu su sambūriu “Šviesa” sutiko N. Metus.—^Montrealyje studentų demonstracijomis, kilusiomis dėl tramvajų ir’autobusų kainų pakėlimo, pasinaudojo tamsusis elementas, padarydamas 120.000 dol. nuostolių.
Įvairių specialistų paruošimas

Skautų žiemos stovyklaStudentų suvažiavimai bei stovyklos paprastai vyksta vasaros metu, bet štai jau antri metai ASS broliai ir sesės iš įvairių JAV ir Kanados vietovių: Čikagos, Cleveland©, Detroito, Los Angeles, Toronto, Montrealio Kalėdų atostogų metu suskrido į žiemos stovyklą Mesick miestuke. Šiais metais Mesick sutraukė per 80 jaunų žiemos sporto entuziastų. Stovyklą suruošė ASS Centro Valdyba, kuriai vadovavo sesė S. Juodvalkytė ir brolis V. Černius.Stovykloje dienos metu buvo slidinėjama, o vakare visi susirinkdavo prie laužo, kuris visuomet praeidavo pakilioje nuotaikoje aidint skautiškoms bei liaudies dainoms. Kiekvieno laužo metu stovyklos laikraštukas “Sumuštinis”, redaguojamas R. Stravinskaitės ir M. Vėžio, apžvelgdavo dienos įvykius neaplenkdamas nei vieno “nepaprasto” atsitikimo. Prie laužo taip pat būdavo skaitomi referatai, kurie sukeldavo gyvų diskusijų. Brolis A. Grigaliūnas vieno laužo metu pasidalino su stovyklautojais savo prisiminimus, parodydamas žymesnių Europos vie-fanatišku naujovių puolimu, ‘tovių spalvotas nuotraukas. Kartais tenka pastebėti asmenis, kurie praleidžia laiką besiknai- kilmingas laužas su specialia siodami ir beieškodami neigia- • mybių, beįrodinėdami tariamasklaidas ne tiek dėl to, kad jos bū- Mozarto Rondo alia Turca ir šo-
N. Metų išvakarėse įvyko iš-rprograma. Meninėje dalyje A. Sidzikauskai tė pianinu išpildė

Jūsų patogumui ir pinigų taupymui
Nesigailėsite nusipirkę af davę pataisyti

PKT TV radio, television, F JC/JL/lJk ELECTRONICS
1328 Dundas St W. (PRIE RUSHOLME RD.)

Čia rasite geriausios kokybės radio, televizijų, įvairių patefonų 
ir kitų elektroninių reikmenų. Visos prekės pilnai garantuotos, 
parduodamos fabriko nustatytomis kainomis ir geriausiomis 
išsimokėjimo sąlygomis.

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

TELEFOJ^O^ ^^ATVTOSIMEf NAMUS.

Darbas atliekamas kvalifikuotų specialistų, skubiai, sąžiningai 
ir pigiai. Darbas garantuojamas- 96 dienų ar pagal susitarimą.

SAV. F. NORVYDAS

pefio valsą. “Sumuštinis”, kuris tą vakarą susidėjo iš kelių skyrių, viename jų suregistravo visus stovyklos “ligonius”, peržvelgdamas jų “nuveiktus darbus”. Vėliau L. Griškelytė paskaitė savo “romano” ištraukas. Beskambant dainoms priartėjo ir N. Metai. 12 vai. putojant šampanui ir aidint juokui vieni kitus sveikino linkėdami sėkmingiausių ateinančių metų. Ilgai dar linksmintasi, šokta, dainuota...Slidinėjimas — vienas sveikiausių ir maloniausių žiemos sportų, tačiau iki šiolei nebuvo labai populiarus lietuviško jaunimo tarpe, bet šiuo metu jau matomas didesnis susidomėjimas ir tikrai džiugu, kad antroji akademinė skautų žiemos stovykla sutraukė dvigubai daugiau dalyvių, negu pereitais metais. Reikia tikėtis, kad ir toliau panašios žiemos stovyklos bus ruošiamos. Studijų laikotarpis visuomet esti būdingas įvairių stovyklų, sąskrydžių, bendravimo bei studentiškos veiklos prisiminimais. Ir ši stovykla bus įamžinta daugelio širdyse ir paskatins ne vieną ir toliau bendrauti gyvinant ir plėtojant skautišką bei studentišką veiklą.Ši stovykla davė progos už- megsti naujų pažinčių, išgirsti minčių bei idėjų, kurios ateityje padės gyvinti skautišką veikimą įvairiuose skyriuose. Jei stovyklautojų veidus laikas ir išbrauks iš atminties, tai foto bei filmavimo aparatų užfiksuotieji dar ilgai ilgai bylos apie tas nekasdieniškas dienas praleistas skautiškai akademinėje nuotaikoje.
Birutė Petrulytė.

.u. ..............................r .i., i, .

Europos ūkinio bendradarbiavimo organizacija paskelbė anketos davinius, liečiančius mokslinio ir augštos kvalifikacijos techninio personalo stoką ir perteklių Europoje, JAV-bėse ir Kanadoje. Iš tų davinių matyti, jog padėtis šiuo atžvilgiu labai Įvairuoja pagal atskirus kraštus.Belgijos mokslo Įstaigose esama atliekamų vietų. Ypač stoko- .jąmaJizikosy .^^lojgijos: ir hota- mkoš šakų spOalistų. Tuo' tarpu Olandijoje ir Prancūzijoje technikos mokyklos, dėl vietos stokos, nepriima visų į jas patekti norinčių kandidatų. ,Norvegijoje,- Švedijoje.ir Šveicarijoje bendrai pastebimas mokslinio bei technikinio personalo trūkumas. Anglijoje trūksta chemikų, fizikų, elektros inžinierių, matematikos ir tiksliųjų mokslų dėstytojų. Vokietijoje esama agronomų pertekliaus, nes daug šios kategorijos specialistų sudėro Rytų zonos pabėgėliai, kurie supramonintoje Vak. Vokietijoje negali rasti pakankamai savo specialybėje darbo. Taip pat yra perdaug biologų, geologų, chemikų ir fizikų, nors šių sričių specialistai gali rasti darbo atitinkamose, labai išsi- specializavusiose pramonės šakose. Tuo tarpu Vokietijoje dar trūksta statybos, mechaninės pramonės ir energijos inžinierių.JAV-bėse yra didelis specialistų pareikalavimas. Labai daug jų atsideda moksliniams tyrinėjimams.Ekspertai pripažįsta, jog iš surinktų duomenų dar sunku padaryti bendresnes išvadas. Tačiau galima lengvai nustatyti, jog mokslinio personalo stoka nūdien priklauso nuo to, jog karo metu jo paruošimas buvo labai sulėtėjęs, o pokario ūkinė veikla pažymėtinai išsiplėtė.Esama stoka nekliudo gamybos. Tačiau, kaip pažymi ekspertai, pats faktas, jog mokslinio personalo pareikalavimas yra pakankamas, neįrądo, kad pati būklė yra patenkinama, nes betarpiškai juntami krašto reikalai gali būti mažesni už tikrovėje esančius reikalus, atsižvelgiant į pasiektą mokslo ir gamybos priemonių pažangą.Šia prasmę labai aiškus Prancūzijos atvejis. Stebėtojai sutinka, kad mokslinio bei techninio personalo panaudojimas. šiuo metu išlaiko pusiausvyrą, išskyrus mokymą, kaikurias tyrimų įstaigas ir mokslinę karjerą kariuomenėje. Jei, betgi, gamyba

matomai ir nenukenčia dėl moks linio personalo stokos, tai pusiausvyra pasiekiama tik esamų, pareikalavimų atžvilgiu, bet ne tų pareikalavimų, kurie savaime iškiltų sąžiningiau išnaudojus įmonių vaidmenį gamybos tyrimų srityje. Nepakankamas moks linio bei techninio personalo skaičius daugelyje įmonių yra atsilikimo priežastis, dėl kurios pramonė neįstengia lenktyniauti. "" Štėbįi('nūdienį mokslinio personalo paruošimo ritmą, kyla labai rimta abejonė, ar jis pajėgs sekti ir patenkinti staigų techninės pažangos augimą.J. Vidzgiris (ELI).

MŪŠĮ DABARTIES ROMANAS
L. M. INSTITUTO METINĖS. — J. GLIAUDĄ APIE ROMANĄ.Lietuvių Mokslo Institutas yra įsteigtas 1954 m. gruodžio mėn. 11 d. Los Angeles mieste, Kalifornijoje. Tai atliko mažas būrelis iš tremties čionai apsigyvenusių lietuvių šviesuolių, kurie pasiryžo savo kukliu darbu puoselėti lietuviškąjį mokslą, kultūrą ir literatūrą. , Sukaktis buvo prisiminta pranešimu apie atliktus darbus ir paskaita gruodžio 18 d. lietuvių R.K. parapijos salėje Los Angeles. Pranešimą padarė LMI sekretorius Juozas Tininis, o paskaitą turėjo LM Instituto pirmininkas rašytojas Jurgis Gliau
dą apie lietuvių tremties raštiją, paimdamas gvildenti tremties romaną.Per praėjusius metus Institutas turėjo aštuonias paskaitas, kurios lietė įvairius lituanistinius klausimus: lietuviškas pavardes, liet, literatūrą tragiškaisiais tautai amžiais, tautos suverenumą ir kt. Buvo pagerbtas Instituto prelegentas a.a. Kazys Barauskas tylos susikaupimu; jis Los Angeles išvarė nemažą kultūrinio darbo vagą ir jo mirtis yra smūgis vietos kolonijai.

Jurgis Gliaudą savo paskaitoje apie lietuvišką tremties romaną palietė bendrus principus, kuriais skirstoma literatūra ir nurodė jos vertinimo kriterijus. Lietuviai tremtyje turį apie 20 rašytojų romanistų, kurių kiekvienas jau davė po vieną ar net daugiau romanų. Tremties literatūra dabartiniu metu esanti tikroji lietuviškosios minties reiškėją, nes raštija Lietuvoje dabartiniu metu yra pavergta, suvaržyta okupanto direktyvomis ir represijomis.Romano siužetai esą daugiaspalviai. Mažai dėmesio randąs istorinis romanas, nors lietuvių tautos istorija būtų labai dėkinga dirva tokiam romanui augti. Nesiimama rašyti apie tuos laikus, kada dar lietuviai gyveno plačiuose žemių plotuose tarp Dniepro ir Oderio, tarp Baltijos ir. Juodųjų jūrų ir garsėjo’’kilniais ir ryžtingais savo žygiais bei užkariavimais- garsiųjų totorių valdovų dvaruose ir žemėse, Bizantijoje ir Romoje, britų salos gyventojų tarpe ir drąsiais užsimojimais per Baltijos jūrą į vikingų kraštus. Gaila, kad ši lietuvių tautos praeitis nei isto-- rijos, nei istorinių romanų nėra tiriama ir vaizduojama.Tiesa, mūsų romanistai prisimena • netolimą praeitį, spaudos atgavimo metus, knygnešius

(Švaistas, Gliaudą, Abelkis). Atrodo, labiausiai yra suprantamos ir rašytojams artimos lietuviškojo kaimo buities temos. Kainas čionai dažniausiai yra aptraukiamas dideliu susižavėjimo šydu (Katiliškis, Andriušis), nors kartais jis parodomas skaitytojui ligi natūralinio nuogumo (Alė Rūta, Dovydėnas), arba iš- puošiamas lyriškais atsidūsėjimais ir nepaprastu ilgesiu (Pulgis Andriušis).Lietuviškoji miesčionija, nepriklausomybės laikų buržuazija taip pat randa vietos tremties romane, pvz. Jankus, Ramonas, Baronas, Alantas... Nepamiršta yra ir tremties tema ir naujos buities siužetas, kurie traukia dažną rašytoją: Alantas, Maza- laitė, Kralikauskas, Lukoševičius etc... Judinamas ir fantastinis siužetas, pereinąs pasakon (Kaupas), aidįs istorija (Jurkus).Mūsų dabarties romanas nesivaikė moderniškųjų dienos rašinių; jis yra persunktas prarastos laisvės ir ilgesio; taip pat žymu yra filosofinių ir religinių ieškojimų. Itin yra ryški tremties prasmės tema pas Mazalaitę, Landsbergį, Jankų ir Alantą. Pažymėtina, kad trūksta mesijinių nuotaikų, kuriomis pasireiškė praeitojo amžiaus tremties literatūra lenkų kalba (Mickevi-. čius, Slovackis). Tremties problema yra daug gilesnė nei ameri-. koniškoje literatūroje dabartiniu metu yra madinga Lost Generation problema, daug kur pasisavinta iš prieškarinių laikų prancūzų literatūros (Jules Ro-. mains, Romaine Rolland, Roger Martin de Gard). Amerikoniškoji lost generation yra daugiau, lakios fantazijos vagabundo problema, bet ne tremtinio lemtis.Arivizmas, vaizduojamas satyrinėmis gaidomis, nėra dažnaš- tremties romane; toji sritis ryškesnė pas Baroną ir Alantą. Lietuviškas romanas turi daugiau, idėjų ir artimas šiuo požiūriu laisvajai priešomunistinei rusų literatūrai, nei anglosaksams, kurie skendi reliatyvizme ir skepticizme.Formos atveju romanas sustojo realistinės mokyklos kryžke- liuose. Realizmas čionai eina nuo .simbolizmo ligi romantiškai - Įy- ■ rinio- natūralizmo. Pastarojo atstovu galima laikyti Alės Rūtos “Trumpa Diena”. Romane mūsų rašytojai nepamiršta ir sociologinių problemų, supintų indivi- (Nukelta į 9 psl. j
----------------- ---------------------- - --------------- “ - '--j
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KAIP GALIMA PASINAUDOTI DARBININKŲ 
PAŠALPA (Workman’s Compensation)

I Jei darbo metu susižeidėte ir tam
I tikrą laiką dirbti- negalite, klausiate
I kur gauti pinigų pragyvenimui?Darbininkų Kompensacijos Aktu esate apsaugoti, jei dirbate prie sekančios rūšies darbų:• Statyboje, • Kasyklose, • Miškuose, • Žvejyboje • Transporte, • Susisiekime, • Viešuose darbuose.

Pagal gydytojo aktą, Provincinė Darbininkų Kompensacijos Valdyba pradeda darbininkui mokėti kompensaciją nuo vienos iki septynių dienų po susižeidimo. Mokėjimas tęsiamas, kol darbininkas vėl gali pilnai pradėti savo dirbtąjį darbą.Kompensacija mokama taip pat akte numatytiems darbininkams, kurie suserga tam tikromis pramonėje gaunamomis ligomis.Jei darbininkui priklauso kompensacija ir jis susižeidžia, apie tai tuo-
I jau privaloma’ pranešti savo darbdavio įstaigai. Darbininkui suteikiamas nemokamas gydymas ir ligoninė, jei
I yra reikalas. Gydytojas nustato sužeidimo rūšį.

SPAUSDINA, NORINT PAGELBSTI JUMS PUMAI NAUDOTIS KANADOS GYVENIMU . . .

KITOS SVARBIOS PAŠALPOSMirties atveju dėl nelaimingo atsitikimo apmokama laidotuvių išlaidos, taip pat našlėms ir našlaičiams mokamos pensijos.
• *
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MADING BREWKRUS LIMITED

Ottawa • Wlndtor • Montreal • NamMon

PRAŠYKITE BRACING'S /tortomo BREDfNG'S/

ŠILDYMO K0NTRAKT0R1US
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 GL. 9123
ANT. JUOZAPA1T1S

lisikirpkife Jį skelbimo. Nusirykite pošto įstaigon

Postobo: Žodžioi engtų kolboje skirti'jūsų pošto viršininkui.



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Mann & Martels JOINT REALTY LTD
1199 BLOO^ ST. TORONTO. TELEF. OL. 8481

899 BLOOR ST. W. OL. 6381
2. Sudarome labai geromis sąlygomis paskolas iš bankų.

Isnnkta nauja LSK Vytis 
valdyba

Nr. 2 (314)

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

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

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

kambarių, atskiras, mūrinis na- $4.000 įmokėti, vienas morgičius, 8 
mas, vandeniu alyva šildydmas, 
garažas. Klauskite A. Bliudžius.

v $6.000 įmokėti, vienas morgičius, 9 
kambarių per du augštus, atskiras, 
mūrinis namas, privatus įvažiavi- 

Smas, garažas, vandeniu alyva šil
dymas. High Parke prie pat Bloor, 

fe Klauskite P. Budreika.

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

kambarių mūrinis, labai gerai už
laikytas namas, garažas, patogio
je vietoj gyventi ir nuomoti. Klaus
kite A. Paleckis.

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

$5.000 įmokėti, vienas morgičius, 9

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

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

$3.500 įmokėti, 9 komborių per du 
ougštus, mūrinis nemos. Dideli 
kambariai, vandeniu alyva apšil
domos. Dvi virtuvės, privatus įva
žiavimas, 3 mūriniai garažai. Ran
dasi Gladstone ir Queen rajone.

S 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. KRILAVIČIUS, J. KAMIŠAITIS IR J. KARPIS.

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

$2.500 įmokėti, Dundas - Gladstone, 
atskiras, mūrinis, 9 labai didelių 
kambarių per du augštus. Privatus 
įvažiavimas, 4 mūriniai garažai, 
vandeniu alyva Šildomas, viena 
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, 6 k., 2 mod. virtuvės, aly
va šildomos, garažas.

Didelis pasirinkimas didesnių namų, 
geromis išsimokėjimo sąlygomis.

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

Skambinti 
KUZMAS. 
Tel. OL. 8481.

Didelė naujiena norintiems pirkti farmas i

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.

A. MORRIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

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

National Association of Real Estate Boards.

W. A. LENCKI, B.A., LJLB.
Teisininkas —• 

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St W.
Room 107

J. 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, tel. O L. 8459, 
“ V. IVANAUSKAS, tel. OL. 8450, J. IVANAUSKAS, tel. OL. 8450.

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio

Skambinti
Ant MIČIŪNAS

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.
jąjĮS ff Garantuotas saugojimas. Mokama

B S atsiimant Garantuojama.
Pasiimame ir pristatome.

_ Atsiminkite, kad vasariniai rūbai
LJ9 * JCr ' netinkamai laikomi sugenda. Mū- 

sų sandėliuose jūsų vasariniai Tū- 
frus rūpestmgai saugomi. Kai 

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

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

30 metų valymo patyrimas

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

Lietovio elektros ir apšildymo kompanija
APŠILDYMO KROSNIS:

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

tionning”,
* Perstato apšildymą iš anglių 

į alyvą.
* Taip pat atlieka įvairiausius 

elektros instaliacijos darbus.

DEDA NAUJAS

ANTANAS ČEPONIS - -
Taisau, patikrinu, prijungiu ar 

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

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

techniškus patarimus.
Skambinti telef. KE. 1080

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imoęrial 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.
Block South of St. Clair Namų tel. CE. 1-3444
TORONTO, ONT.

TEL RO. 9-4773

Sav. G. KERAITIS

Pigiausios kainos.
Darbas atliekamas gerai ir 

sąžiningai.
Išsimokėjimo sąlygos — 24 mėn. 

Techniški patarimai veltui.

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

J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor St. W. Tel. ME. 2471
"WO

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

BROCK - COLLEGE,
$1.200 įmokėti, 6 labai gerų k., 
tikro mūro, lobai švarus namas, 
moderni virtuvė, geras rūsys, gra
žus kiemas.

INDIAN RD. - GRENADIER RD., 
$3.-4.000 įmokėti, 10 didelių k., 
square plono, tikro ir gero mūro, 
visai atskiras namas; vandeniu - 
olyvo Šildymas, 2 modernios virtu
vės, 2 tooletai, gražus kiemas.su 
įvažiavimu iš gatvės. Geros mokė- 

- įimo sqlygos!
ELORA RD. - CLENDENAN,

$7.000 įmokėti, 7 didelių komb., 
per 2 augštus, square plano, visai 
atskiros, rupuotų plytų namas. Šis 
namas beveik naujas, lobai mo
demus ir gali patenkinti labiau
siai išlepusį skonį!

OAKMONT RD. - BLOOR, 
$10-12.000 įmokėti, 17 didelių

• komb., centrinio plano, visai otski- 
' ros, gero mūro namas; vandens - 

alyvos šildymas, 6 mod. virtuvės, 
4 tooletai, 2 šaueriai, lobai dide
lis kiemas su dvigubu mūriniu ga
ražu, vieta dar keliems porožams 
— privatus įvažiavimas. $500 mė
nesinių pajamų.

ARDAGH AVĖ. - JANE ST„
$7.000 įmokėti, visai atskiras, 7 
grožių komb., kvadratinio plano, 
rupuotų plytų, lobai modemus na
mas, vandens alyvos šildymas, di
delė moderni virtuvė, gražus kie
mas, garažas. Balansui vieno at
vira skola.
P. MALIŠAUSKAS 
ta.: Ml. 2421. »«.: KI 242S _

Ui ■Mm;jrf

HAVELOCK ST.,
$2.500 įmokėti, 9 kambarių, ats
kiras mūrinis namas, kvadratinis 
planas, kietmedžio grindys, van
dens alyva šildomos, 3 virtuvės, 
puikus pirkinys, geros išsimokėji
mo sąlygos, skubus pardavimas.

INDIAN D.,
$3.000 įmokėti, 9 didelių kamba
rių, atskiras mūrinis namas, kvad
ratinis plonos, vandeniu alyva šil
domos, 2 virtuvės, 2 vonios, arti 
susisiekimo.

WINDERMERE AVE., 
$5.000 įmokėti, 6 kambarių at
skiras šiurkščių plytų namas, kvad
ratinis plonas, oujos alyvos šildy
mas, moderni virtuvė, gražus kie
mas, garažas, viena skola likučiui.

CLENDENAN - BLOOR, 
$6.000 įmokėti, 7 kambarių atski
ros Šiurkščių plytų namas, kvadra
tinis planas, moderni virtuvė, mo
derni vonia, garažas su privačiu 
įvažiavimu; geros išsimokėjimo są
lygos, skubus pardavimas.

OAKMOUNT RD. - BLOOR, 
$8.000 įmokėti, 13 kambariu at
skiros mūrinis namas, 3-jų atski
rų butu. Vandeniu alyva šildomas, 

kietmedžio grindys, modernios virtu
vės, mod. vonios, privatus įvažiavi
mas, pilno kaina $20.000.

$12.000 įmokėti, 11 atskirų butų, vi
so 43 kambarių, vienų metų se
numo, atskiras mūrinis pastotas, 
vandeniu alyva šildomas, garažai,

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

PERKANT - PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ 
į LIETUVIŠKĄ BIURĄKREIPKITĖS

& BUSINESS BROKERREAL ESTATE
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. 
Labai lengvos išsimokėjimo sąly
gos. Pilna kaina tik $45.000. Va
karų Toronte.

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

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

4. $5.000 įmokėti, 10 komb. mūri
nis, atskiros namas, vandeniu - 
alyva šildomos. Kaina $18.500. 
Porkdale rajone.

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

6. $20.000 pilna kaino. 8 komb. per 
du augštus. Rusholme Rd. rajone.

7. $20.500 pilna kaina. 8 kamb. 
mūrinis, atskiras namas, vande
niu - olyvo šildomas Bloor • Run
nymede rajone.

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

9. $22.000 pilno kaina. 9 komb. 
mūrinis, atskiras namas, garažas. 
Lobai gerom stovyje. Indian Rd. • 
Bloor rajone.

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

V. JUČAS
OL 8444

KUPREVIČIENĖ

10. $1.500 įmokėti. 9 komb. 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 namas. Alyva šildomas. 
Rusholme Rd. - Bloor rajone.

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 kamb. mūri
nis namas, garažas, gerame sto
vyje. St. Clair - Caledonia Rd.

15. $1.600 įmokėti. 7 kamb. mūri
nis namas. Labai gerame stovyje, 
didelis kiemas ir įvažiavimas. 
Lengvos išsimokėjimo sąlygos. 
Dundas - Runnymede rajone.

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

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

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

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

20. $3.500 įmokėti, 8 kamb. mūri
nis nomas, mod. virtuvė, garo-

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

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

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

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

24. $5.000 įmokėti. 7 kamb. ameri
koniškų plytų, mūrinis, atskiras 
namas. 2-jų metų senumo. Van-

Didelis 
rajone, 
kamb., 
vonde-

deniu - alyva šildomas.
kiemas. Bloor - Montrose

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

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

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

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

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

R.

D. KAROSAS V. PALIULIS
Ok IMI OL 5324

J. BUCANTAS P- DAMBRAUSKAS
OL. 8444 Norn, td. RO. 9-4198

---- : .. ___ ___ _

Praėjusį sekmadienį Toronto 
Lietuvių Namuose įvykusiame 
LSK Vytis visuotiniame narių 
susirinkime išrinkta nauja klu
bo vadovybė: K. Lukošius pir
mininkas, A. Supronas sporto 
vadovas, O. Kriaučiūnaitė sekre
torė, A. Kuzmarskis iždininkas, 
P. Gvildys parengimų vadovas. 
Susirinkimas praėjo sklandžiai, 
draugiškoj dvasioj ir buvo išdis
kutuota daugelis svarbių reika
lų. Buvo nustatytos ir gairės to
limesnei. veiklai. Nutarta dau
giau siekti drausmės ir gero el
gesio narių tarpe, daugiau dė
mesio į jaunuosius sportininkus, 
kurti narių rėmėjų būrelius ir tt.

Klubo piniginius reikalus ap
tariant malonią staigmeną pa
teikė p. Strazdas, pasižadėdamas 
padengti 10% klubo metinių iš
laidų, kas sudarytų apie $200. Šią 
paramą vytiečiai labai šiltai pri
ėmė, nuoširdžiai už ją dėkoja ir, 
matydami tokį pritarimą bei pa
ramą iš visuomenės, yra pasiry
žę ne tik atsiekti užsibrėžtus 
tikslus, bet siekti dar toliau.

Susirinkimas baigėsi bendra 
susirinkime dalyvavusių kavute 
šv. Jono Kr. parapijos salėje, ku
rios metu pasikeista keliomis 
mintimis. Po trumpų vaišių, su
sirinkusieji, padėkoję nepails
tančiai šeimininkei p. Žukienei 
bei jai talkininkavusioms mer
gaitėms, išsiskirstė pilni gražių 
planų ateičiai. A. S.

Vyties krepšininkai 
ateinančią savaitę pradeda pir
menybes. Šį trečiadienį 8 v. v. 
žaidžia pirmąsias Toronto REC

lygos pirmenybes prieš St. Vlads 
komandą. Rungtynės vyks salėje 
po ukrainiečių bažnyčia, 404 
Bathurst St.

šeštadienį St. Christopher sa
lėje matysime dvejas Kanados 
lietuvių krepšinio pirmenybių 
rungtynes. Žais LSK Vytis ko
mandos ir Hamiltono Kovas. 
Rungtynių pradžia 2 vai. pp.

Sekmadienį Prisikėlimo para
pijos salėje pirmą kartą Toronte 
matysime svečius krepšininkus 
iš Niagara Falls, kurie čia žais 
KL krepšinio pirmenybių rung
tynes su viena iš Vyties koman
dų. Pradžia 1.30 vai. pp.

Sydnio pabaltiečių krepšinio 
turnyre dalyvavo dvi latvių ko
mandos, viena estų ir iš lietuvių 
Kovas. Rungtynes laimėjo lie
tuviai, tuo būdu jau antrą kartą 
tapdami Sydnio miesto pabaltie
čių krepšinio meisteriu.

Australijos vid. svorio bokso 
čempionas Mikus pralaiiftėjo 
rungtynes jaunam australų bok
sininkui B. McDonaldui, tuo pa
čiu netekdamas čempiono vardo.

Tarptautinėse fechtavimo var
žybose Leningrade, kurios daly
vavo Italija, Prancūzija, Veng
rija, Čekoslovakija ir Sov. Są
junga pirmą vietą laimėjo italas 
Mangiarotti, o antrąją lietuvis 
Ūdras, vilnietis.

— Ženeva. — Dienraštis “Le 
Courier” siūlo sovietams įsi
leisti vieną amerikietį katalikų 
vyskupą ir leisti jam tvarkyti 
visų So v. Sąjungos katalikų rei
kalus. Tada esą bus pagrindo ir 
JAV įsileisti arkiv. Boris su pa
našia misija.

WINNIPEG Man
Parapijos bazaras - mugė, su 

dideliu pasisekimu, davęs $832,- 
47 pelno, įvyko gruodžio 1, 2 ir 3 
dd. Visas tris dienas veikė šilto 
maisto bufetas, kuriame šeimi
ninkavo ir maistą paaukojo:

I- mą vakarą: Zulonienė, A. 
Čingienė, J. Kurausikenė ir mais 
tu prisidėjo Ramanauskienė;

II- rą vakarą: EI. Januškienė,
D. Vidžiūnienė, St. Bartininkie- 
nė ir maistu prisidėjo Br. Sere- 
pienė;

III- čia vakarą: Mar. Januškie
nė (Jurgio žmona), Aid. Balčiū-

- nienė;-Joms talkininkavo M. Ja^- 
huškienė (Mykolo žmona). Tą 
vakarą svečiai buvo vaišinami 
žvėriena. "

Be to, buvo įvairių lošimų bei 
su laimėjimais žaidimų. Šokola
do ratu lošimą tvarkė B. Bujo- 
kienė, B. Sodaitienė ir Z. Dieli- 
ninkaitienė. Saldainiais lošė St. 
Adomaitis ir Dabrovolskis. Šau
dymą prižiūrėjo Karaška.

Taip pat veikė turtinga loteri
ja, kuri visus viliojo savo gra
žiais daiktais: pliušiniais meš
kiukais, kurių vien M. Grabienė 
gadarė 20, staltiesėmis, tauti
niais rūbais aprengtom lėlėm ir 
kitkuo. Prie loterijos dirbo: V. 
Tabūnas, J. Grabys, L. Dargu- 
žaitė, Al. Stonkus, Leonas ir Vy
tautas Radzevičiai, Saulė ir Alfr. 
Daubarai, V. Daubaraitė, Kala
sauskas ir J. Šmaižys.

Šiai loterijai bilietukus par
davinėjo: Šerkšnys, Serapinas, 
Bukauskas ir Vidžiūnas.

Paskutinį vakarą įvyko kny
gutėmis išplatintos loterijos 
traukimas, kurį pravedė Eug. 
Kalasausaks.

Radijo aparatą laimėjo Br. 
Jančiukienė, foto aparatą — St. 
Bujokas, rankinį laikrodį — C. 
Pavel, visi iš Winnipeg©, rašo
mojo stalo lempą — - - 
Forget, Sask., sieninį laikrodį— 
V. Satkūnas, McGregor, Man., 
parkerį ir pieštukų komplektą— 
J. Wyder, Kenora, Ont., foto al
bumą — Mar. Januškienė (My
kolo žmona), šokoladą — Šerkš
nys, Kazlauskienė, Daubaras, vi
si iš Winnipeg©, ir J. Kardelis, 
Leduc, Altą., žiebtuvėllį — B. 
Krisiūnas, Sioux Lookout, Ont, 
Box camerą — B. Višniauskas, 
Winnipeg.

Šios loterijos daugiausia kny
gučių — 30 — išplatino Vai. Si
manavičius. Pasiruošiant baza- 
rui daug dirbo: J. ir B. Sodaičiai,
E. Višniauskienė ir M. Bukaus
kas.

Ateitininkų metinis susirinki
mas įvyko lapkričio 27 d. dr. Ku- 
rausko namuose. Išrinkta nauja 
valdyba: J. Činga, J. Matulionie
nė ir J. Kiirauskienė. Revizijos 
kom. St. Ramančauskas, Br. Bu- 
jokienė ir Vai. Rutkauskas.

Parapijos choro metinis susi
rinkimas — kavutė įvyko gruo
džio 11 d. Išrinkta nauja valdy
ba: J. Činga, J. Matulionienė, E. 
Januškienė ir V. Radzevičius. 
Ta pačia proga padaryta choro 
nuotrauka.

Bendruomenės metinis susi
rinkimas įvyko gruodžio 18 d. Iš
rinkta nauja valdyba: L. Radze
vičius, Vai. Rutkauskas, J. De- 
mereckas, J. Vaitienkūnas ir A. 
Balčiūnas.

B. Brems,

Kalėdų naktį šv. Mišios buvo 
12 vai. naktį, per kurias gražiai 
giedojo J. Sodaičio vadovauja
mas choras. Prie prakartėlės 
klūpėjo baltai apsirengusios, mė
lynais apisaustėliais mergaitės.

Vaikų eglutė įvyko antrą Ka
lėdų dieną. P. Matulioniui reži
suojant suvaidinta “Meškiukas 
Rudnosiukas”. Vaidinimas buvo 
gyvas ir žavus spalvingais rū
bais. Šokius paruošė V. Gedgau
dienė ir Čingienė. Vaidino: Lokį
— A. Bujokas, Lokienę — D. Ja- 
nuškaitė, Rudnosiuką — M. Ma
tulionis, Voveraitę — J. Kuraus- 
kaitė, Kiškį — D. Matulionytė, 
Varną — Al. Januška, mokytoją
— Alg. Malinauskas, mokyklą— 
visa liet, šeštad. mokykla.

Gėlių šokį šoko: M. Bujokaitė, 
D. Demereckaitė, G. Gustytė, B. 
Jančiukaitė, V. Sodaitytė, I. Ti- 
mermanaitė. Grybų šokį šoko: 
D. čingaitė, A. Jančiukaitė, M. 
Kazlauskaitė, I. Rutkauskaitė.

Šokiams pianinu skambino L. 
Čingaitė ir akordeonu grojo K. 
Kazlauskas.

Vaidinimo gale gražiai papuoš
tame vežime, lydimas “šauklio” 
(Al. Radzevičiaus), atvažiavo 
Kalėdų senelis (M. Bukauskas) 
ir vaikams atvežė gražių dovanų.

Vanda ir Jonas Malinauskai 
nusipirko antrus namus McMil
lan gatvėje.

Stasė ir Vladas Virkučiai par
davę ūkį nusipirko namus Hen
ry gatvėje, prie pat upės.

V. Smaižienė su dukra studen
te Liucija Kalėdų šventes pralei
do Čikagoje Petro Smaižio šei
moje. z

Naujų Metų sutikimas įvyko 
parapijos salėje. Jį pravedė M. 
Bukauskas.

Parapijos lankymas prasidėjo 
po Trijų Karalių. Pradėta lanky
ti nuo šiaurinės miesto dalies.

Elena ir Vincas Januškai savo 
brolių, kaimynų ir artimųjų ra
telyje Naujų Metų dieną atšven
tė 15 vedybinio gyvenimo metų 
sukaktį. Januškai uoliai ir ener
gingai dalyvauja visuomeninia
me ir parapiniame gyvenime.

Lietuvis fotografas. Neseniai 
atvykusi Mileišių šeima apsigy
veno Barber gatvėje ir po darbo 
valandų verčiasi fotografavimu.

Eugenijus Kalasauskas gražiai 
išpuošė parapijos salę. Kiekvie
nas balkis turi savo šūkį ir prie 
galų po Lietuvos miesto ar pro
vincijos herbą. Ant sienų paka
binti iš R. Michalausko lietuviš
ko filmo paimti Lietuvos vaizdų 
paveikslai.

Jurgis Januška, “Jet” trans
porto biznio savininkas, nusipir
ko penktą didelį sunkvežimį. 
Tai bus pats didžiausias Winni- 
pege šio tipo sunkvežimis.

Bažnyčios statybai aukojo: $40
— Security Land Co. (per M. Ja
nušką) ; $25—Hrichewich; po $20
— Alf. Jančiukas ir Pauplys; po 
$10 — V. Galinaitis, S. Jokubaus- 
kas, I. Petniūnas; $9 — dr. Sun- 
gaila; $8 — Giedraičiai; po $5 — 
J. Birutis, A. Miniota, A. Klima
vičius, K. Bartkus; po $2 — Ži
linskas, Paškevičius.

Bazaro pelnas $832,47 taip pat 
įneštas į statybos fandą. Aukoju
siems nuoširdus ačiū.

Klebonas.

-

kiemas.su
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V.VASIS
REAL ESTATĘ & BUSINESS BROKER 

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

J
BLOOR - DUFFERIN. $1.500 įmokė- 

ti, 5 kambariai, atskiras, šoninis 
įvažiavimas, 2 garažai.

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

PARKDALE, 7 labai dideli kamba
riai, atskiras, vandeniu alyva šil
domas, sklypas 69 iš F50, geras 
pirkinys, įmokėti $7.000.

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

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

SUAKMENĖJIMO POZOSE
f Atkelta iš 5 psl.) 

veik kas savaitę storais gurkš
niais išrašomas.

Kitus į karą raginti, kažin ar 
padoru nariams tautos, kuri le
miamą valandą nei Juozapavi
čiaus, nei simbolinio ginklo ne
pakėlė savo politinei nepriklau
somybei ginti. Be to, tokiems na
riams, kuriems “Vakarų pasau
lis paženklintas, jei ne žuvimo, 
tai bent pairimo žymėmis” (G. 
Galvos žodžiai) , o to pasaulio va
dai skirti “gyvulių vagonams į 
Sibirą” (Pr. Alšėno žodžiai). 
Nesistebėkime, jei 
ko” redaktorius, L 
Nesistebėkime, jei “Darbinin
ko” redaktorius, S. Sužiedėlis 
(kurį Almus vadina “mokslo ir
proto vyru”) teigia, kad mes Maskvos pareikštu noru keistis , Pr^’..* a ,.’•
baigiame “suakmenėti savo meno pajėgomis ir Maskvon | Vokietija:- J ’ 
skausmuose ir prisiminimuose” (aišku, sykiu ir Vilniun bei Kau- Knnvpnrin<; Mr 
ir “sekame senas tradicijas, nors nan) būtų pasiųsta, jei ne -Čiur- ■ - „ šndtariončinli

baigiame

ir “sekame senas tradicijas, nors 
kartais jos jau nebeturi pras- lioniės ansamblis, tai Čikagos
mės”. Aišku, čia kalbama apie 
naujuosius atvykėlius, ne apie 
senus Amerikos lietuvius. Pas 
šiuos pasitikėjimas Amerika nie
kados -nesvyravo.

Įdomu būtų filosofiškai pa
sverti, kiek tikrovės galima 
laukti pareiškimuose: “Jei būtų 
taip ir taip, tai būtų taip ir taip”. 
Pirmas pasaulinis karas, rusų 
imperiją ant nusilpnėjimo nu
garos paguldęs, davė Lietuvai 
npriklausomybę. Antrasis, tą 
imperiją vėl ant kojų pastatęs, 
nepriklausomybę atėmė. Ką 
duotų trečiasis? Vėl nepriklau
somybę, ar Lietuvos (ir visos 
žmonijos) sunykimą? Kas žino?

Paskutinėje iš septynių pa
skaitų tema “Karas ir žmonija” 
per Anglijos valstybinį radiją 

. kariškų studijų vedėjas Londono 
universitete Michael Howard, 
sprendė: “Visi jaučiame, jei vėl 
kiltų pasaulinis karas, ir jis bū
tų kovojamas visais naujaisiais 

• taip uoliai ruošiamais ginklais, 
gali būti, būtų sunaikinta ne 
v5en žmonija, bet visa žemės gy
vybė”.

PRIEŠ TRIS ŠIMTUS METU
(Atkelta iš 2 psl.) 

hetmonų. Ir dabar jų nebuvo. 
Jonas Radvila buvo laikomas iš
daviku, o lauko hetmonas Gon- 
sievskis tebebuvo kalinys. Tik 
jis buvo kalinamas nebe Radvi
los, bet Švedų. Dar Kėdainiuose 
Radvila Gonsievskį perdavė de 
la Gardie, kuris jį nusigabeno į 
Prūsus. Karolis X G. pavedė jį 
saugoti Brandenburgo kurfūrs- 
tui, kuris jį paliko Karaliaučiu
je. Tik 1656 m. vasarą Gonsievs- 
kiui pavyko pabėgti iš Karaliau
čiaus. Jis atvyko prie apgultos 
tada Varšuvos, kur atgavo dalį 
savo buvusios kariuomenės ir 
Jono Kazimiero buvo pasiųstas 
į Žemaičius, kurie jau balandžio 
mėnesį buvo sukilę prieš Švedus 
ir gynėsi nuo jų puolimų iš Li
vonijos.

Vasario mėnesį Sapiega nu
sprendė išvyti Radvilos įgulą iš 
Tikocino ir savąją ten pastatyti. 
Tačiau jam nepasisekė. Tikoci
no gelbėti Karolis X G. prisiun
tė savo generolą Duglas ir at
skubėjo Boguslavas Radvila, ku
riam svarbiausia rūpėjo neati
duoti į priešų rankas pusbrolio 
lavono. Sapiega buvo priverstas 
pasitraukti. Netrukus po to jis 
nužygiavo į Lenkiją ir dalyvavo 
lenkų kovose su Švedais, tuo bū
du pelnydamas Jpno Kazimiero 
malonę, o pagaliau ir po Jonušo 
Radvilos likusias laisvas vietas 
— Vilniaus vaivados ir hetmono. 

Literatūroje dažnai galima už
tikti pasakojant, kad Sapiega 
puolęs Tikociną Radvilai dar gy
vam esant ir bejėgiškai tūžtant. 
Kaikurie autoriai prileidžia, kad 
jis net nusižudęs, kad nepatek
tų į Sapiegos rankas. Ištikrųjų, 
kaip sakyta, Jis mirė nukankin
tas kažinkokios ligos Naujų Me
tų išvakarėse, o Sapiega Tiko
ciną puolė tik vasario mėnesį, 

" u

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

COLLEGE - RUSHOLME RD.Z nau
jos 6-šių 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 
įmokėsimas.

iš- 
iš-

Gaila, kad Pr. A. iš mano 
vedžiojimų išveda “siūlymą 
eivijoje nieko nebeplanuoti, nie
ko nebeveikti ir nieko nerašyti”. 
Visai ne! Ne molio Motiejais, ar 
rusų Oblomovais mums reikia 
tapti, bet tartum amerikoniškais 
Edisonais ir Fordais — vyrais 
su be galo išradinga, praktiška? 
idealiai sveika ir gyvenimo fak
tais pagrįsta energija. .

Štai, Am. Liet. Taryba pasky
rusi $2.000 “Lietuvos sienoms 
tirti”. Mūsų proseneliai Čia saky
tų: “Briedis girioje, o jau iešmą 
drožia”. ,Na, o kad šitaip tais 
tūkstančiais; būtų pasinaudota

“Pirmyn” choras, susidedąs, ro
dos, vien iš Amerikoje gimusio 
jaunimo? Koks kilstelėjimas 
dvasios pasidarytų mūsų bro
liuose Lietuvoje! Net ir Mask
vos atsisakymas būtų mums 
pliusas. (Argi tai būtų įmano
ma? Red.).

Arba, štai, vieton monumen
talių planų apie Pabaltijo-vals-’ 
tybių sąjungą ir Vakarų ištiži
mą, kas nors pamokintų kaip pa
rašyti išmintingų ir sumanių 
laiškų į Lietuvą giminėms, jei. 
ištikrųjų, prasivėrė platesnės 
durys. Sumaniai laiške pasiųstas 
mūsų gyvenimo faktas plistų po 
apylinkę ir stiprintų brolių 
dvasią.

Taigi, išsirgus nepasitikėjimo 
Vakarais ligą (ištikrųjų tai reiš
kia. nepasitikėjimą savimi) ir 
praktiško proto kirviu aptašius 
didingus didelių karų polėkius, 
gal būt, pastebėsime, kad pabu
vome apdairesniais demokrati
jos kareiviais, negu dabar.

Vvt. Sirvydas.

kada jis galėjo ten tik lavoną be
rasti.

Kai Sapiega buvo nugintas. 
Tikocine kurį laiką pasiliko Bo
guslavas Radvila. Jis dabar pa
sirūpino pusbrolio lavoną palai
doti. Kur jis buvo palaidotas, te
bėra paslaptis. gal ir liks paslap
tis. Iš Boguslavo Radvilos atsi
minimų - užrašų žinome, kad la
voną jis nuvežęs i Radvilų dvarą 
Sielcus. Greičiausiai ten jis ir 
bus buvęs kur nors įmūrytas ar. 
šiaip slaptai palaidotas. Apie pa
laidojimo vietą dar po 14 metų 
težinojo tik Boguslavas ir velio
nio sesuo Glebavičienė. Jiems 
mirus greičiausiai niekas tos vie
tos nebežinojo ir niekas Jonu
šo lavono iš tos laikino palaidoji
mo vietos nebepervežė į bendrus 
Radvilų kapus.

Tiesa, dar ir prieš šį karą Kė
dainių kalvinų bažnyčios (ją sta
tė Jonušo R. tėvas Kristupas II) 
rūsy greta kitų karstų buvo vie
nas su užrašu būk tai esąs kars
tas didžiojo hetmono Jonušo 
Radvilos. Ištikrųių tai yra nesu
sipratimas. Kalbamieji karstai 
buvo padaryti 18 amžiuje. Į juos 
perdedant palaikus iš senųjų 
karstų, matyt, buvo rastas vieno 
karstas ,su užrašu “Janusius”, 
karstų pakeitimui vadovusieji 
asmenys, matyt, bus nusprendę, 
jog tai turi, būti taip išgarsėjęs 
hetmonas, karaliaus ir lenkų ap
šauktas išdaviku. Ištikrųjų gi jtai 
turėjo būti mūsų kalbamojo Jo
nušo dėdės. Boguslavo tėvo Jo
nušo lavonas. Tai rodo ir per
skeltas kiaušas. O mūsiškis Jo
nušas mirė nenužudytas. Vėles
nių laikų nuomonės būk jo lavo
nas Tikocine buvęs sunaikintas 
ar sudegintas Sapiegos puolimo 
metu, beabjo, kilo tik dėl to, kad 
apie jo lavono likimą nebuvo jo
kių žinių. (Bus daugiau)

Vertingas išradimas
— Gamybos racionalizacija S. 

Sąjungoj žengia sparčiu žings
niu į priekį, — pasakoja iš “ro
jaus” sugrįžęs Rumunų kom. 
partijos pareigūnas savo pažįsta
miems. — Ten, pavyzdžiui, yra 
dabar sukonstruota mašina, ku
ri padaro 50 žmonių darbą.

— Tai tikrai didelis laimėji
mas! O kiek žmonių reikalinga 
jai aptarnauti?

— Tiktai 60. Bet mašinos ap
tarnavimui skiria tiktai ištiki- 

' mus partiečius. Tad darbininkų 
ji. neatitraukia nuo kasdieninų 
darbų...

Be skriaudos
— Pone teisėjau, — gina ad

vokatas kaltinamąjį. — Nužu
dytojo piniginėje nieko nebuvo. 
Vadinasi, jį nužudęs negalėjo 
apiplėšti ir iš to pasipelnyti. Ma
nyčiau, ponai teisėjai turėtų at
sižvelgti į kaltinamojo darbą be 
skriaudos ir be pelno išskaičia
vimo. kas šiais laikais taip retai 
tepasitaiko...

Kaip anksčiau
— Turiu pasakyti, — kalbėjo 

daktaras, — kad tamstos vyrui 
automobilio sulaužytos abi ko
jos, bet rankos nepaliestos.

— Tai prisigėręs jis vėl to'm 
pačiom rankom mane muš, — 
guodėsi sužeistojo žmona.

Politiniu pabėgėliu teisės
1954 m. pasirašytoji Ženevos 

.Tremtinių Konvencija jau įsiga
liojo. Iki 1955 m. spalio 25 d. 
konvenciją jau buvo ratifikavu
sios Australija, Austrija, Belgi
ja, Danija, D. Britanija, Ekva
doras, Italija, Izraelis, Liuksem- 

j burgąs^ Monako, Norvegija, 
, Šveicarija

str. sako: Nė 
viena susitariančiųjų valstybių 
jokiu pavidalu netrems ir negrą
žins per .sieną pabėgėlio į tokias 
teritorijas, kuriose dėl jo rasės, 
religijos, tautybės, socialinės' 
priklausomybės ar politinių įsi
tikinimų būtų grasoma jo gyvy
bei ar laisvei.

Pabėgėlis gali būti ištremtas 
ti^.lokąajs atvejais, kai gyvena
mame krašte'padarytas ypatin- ....---- 7 5 ----- .v .
gai sunkus nusikaltimas-ar-kai dative- išbėgęs- aroa^-kai- išnyksta 
yra rimto pagrindo pabėgėlio 
buvimą laikyti pavojingu krašto 
saugumui. Kiekvienu betgi atve
ju konvencija (32 str.) numato 
pabėgėliui išgyvndinti būtiną 
įstatyminę procedūrą. .Konven
cijos dalyvės valstybės yra įsi
pareigojusios duoti laiko pabė
gėliui kito krašto sutikimą 'apsi
gyventi.

Konvencija garantuoja, kad 
dėl grėsmės savo gyvybei ir lais
vei nelegaliai perėjęs sieną ir at
sidūręs kitame krašte asmuo, 
pats prisistatęs šio krašto atitin
kamoms įstaigoms, negali būti 
dėl nelegalaus sienos perėjimo 
baudžiamas. Jo judėjimo laisvė 
tegali būti suvaržyta, iki jo pa
dėtis naujajame krašte bus su
tvarkyta arba iki jis gaus kito 
krašto leidimą apsigyventi.

Konvencija garantuoja, kad kurie dirbtų įmonėse ir kartu 
riAi l apa§įaiautų darbininkų tarpe.

Suvažiavimas betgi pasisakė 
prieš projektą; motyvuodamas, 
kad jis nėra būtinas ir siūlė šį 
darbą patikėti pasauliečiams. 
Žymusis pastorius M. Boegner, 
Prancūzijos protestantų federa
cijos pirm., siūlė pradėti pasi
kalbėjimus su katalikų teolo
gais apie Bažnyčios vienijimą. _

dėl grėsmės savo gyvybei ir lais
vei nelegaliai parėjęs sieną ir at
sidūręs kitame krašte asmuo, 
pats prisistatęs šio krašto atitin
kamoms įstaigoms, negali būti 
dėl nelegalaus sienos perėjimo 
baudžiamas. Jo judėjimo laisvė 
tegali būti suvaržyta, iki jo pa
dėtis naujajame krašte bus su
tvarkyta arba iki jis gaus kito 
krašto leidimą apsigyventi.

Konvencija (1 str. 2 p.) apta
ria, kas laikytinas pabėgėliu: 
kas “dėl buvusių prieš 1951. 1. 1. 
įvykių ir dėl pagrįstos persekio
jimo baimės dėl savo rasės, reli
gijos, tautybės; socialinės pri-

TAIP LENGVA PAGAMINTI 
PYRAGAIČIUS IR 

PUDINGĄ 
SU

DR.OETKER

Visais morgičių Veikalais 
kreipkitės į

ACTIVE MORTGAGES SALES BROKERI

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 9PUSL.

Progresyvi meilė Sovietijoje
Mępuo tyliai pakyla yirš/kol

chozo apglobdamas savo spindu
liais ant lauko stovinčius trakto- 
riusi Griška sėdi ant žemės atsi
rėmęs į savo traktoriaus ratą. 
Šalia jo sėdi kolchozininkė Du- 
nia. Abu tylėdami valgo duoną 
su rąugintu agurku.

Dunia prašneka:
— Kaip Čia gražu. Kaip puiku 

arti naktinėj pamainoj, kai švie
čia mėnuo. Taip ir traukia sva
joti apie tai, kiek daug mes iš- 
ariam ir benzino sutaupom.

— Taip, tai tikrai puiku. — at
sako Griška — Tokia puiki nak
tis skatina viršyti darbo normą 
bbnt 60 procentų. Bet jei tu ma
ne pamiltum, aš viršyčiau 100 
procentų.

— Griška, aš tave seniai my
liu, — taria Dunia. — Įsimylė
jau jau tada, kai pirmą kartą 
pamačiau, kaip tu švelniai ir su
maniai apsieini su savo trakto
rium. Norėčiau, kad tu lygiai 
taip elgtumeis su manim.

Abiejų lūpos susitinka...
Bet užeina brigadierius ir pa

ragina eiti dirbti. Kiekvienas sė
da ant savo traktoriaus, kurių 
ratai rieda glaudžiai vienas prie 
kito. . '

— Esu įsimylėjęs! — sušunka 
Griška .ir viršija darbo 
100 procentų tą naktį.

norma

klausomybės ar dėl savo politi
nių pažiūrų yra palikęs savo pi
lietybės kraštą ir negali ar dėl 
minėtos baimės ’ nenori savo pi
lietybės prasto globa naudotis; 
kas yra be pilietybės ir dėl augš- 
čiau minėtų įvykių yra palikęs 
savo ankstesnio, gyvenimo kraš
tą ir negali ar dėl baimės nenori 
ten grįžti”.

Konvencija pabėgėliais laiko 
visus; kuriuos tokiais laiko IRO 
konstitucija, ir tuos, kuriems 
IRO kontsitucija buvo pabėgė
lio globą atsakiusi, jei tik jie ati
tinka konvencijos nuostatus.

.... Konvencijos globa tremti
niui gali nutrūkti, kai tremtinys 
savo noru prisiima savo piliety
bės krašto globą, kai tremtinys 
atgauna savo pilitybę, kai jis sa
vo’noru grįžta <-kraštą; iš kurio 

pačios sąlygos, dėl kurių jis bu
vo pripažintas tremtiniu.

Konvencija įgalina tremtinius 
teisėtai pasipriešinti betkurioms 
tiesioginėms ir netiesioginėms 
pastangoms, pvz. dalyvavimui 
“šviečiamuosiuose susirinkimuo
se” pakeisti jų nusistatymui. P JT 
šia proga pabrėžia, kad kol C. ir 
R. Europos sovietų pavergtuose 
kraštuose nebus atstatyta vals
tybinė nepriklausomybė ir as
mens teisės, negali būti nė kal
bos apie susidarymą tremti
niams grįžti sąlygų.

Protestantai prieš “kunigus 
— darbininkus”

Prancūzijos protestantų suva
žiavimas, atstovaująs 750.000 
narių, svarstė projektą formuo
ti ‘pastoriams - darbininkams”.

MŪSŲ DABARTIES 
ROMANAS 

(Atkelta iš 7 psl.) 
dualinėmis ir visuomeninėmis 
gijomis.

Ryškesni tremties romanistų 
tipai: maištininko, nerandančio 
pateisinimo aplinkos sąrangai 
(Baronas); egzaltuotos moters 
siluetas, einąs per visus veika
lus (Mazalaitė); deklamacinio 
tipo patrijotas (Alantas);' tam
sios pasąmonės cinikas (Jankus, 
Dovydėnas); statiški asmens 
(Ramonas); primityvių instink
tų žmonės (Alė Rūta); asmens, 
apsėsti neatrišamų klausimų 
(Landsbergis). Mūsų literatūra 
ieško prasmės ir lenkia skaityto
ją bendrai veikti su rašytoju. 
Tuo būdu pasireiškia gyvybė, 
dinamika, nukreipią nuo skepti
cizmo, reliatyvizmo ir nihiliz
mo vėžių. P.V.R.

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
ROOM 503

/kampas Bay & Richmond/

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

"VIENYBĖJE — GALYBĖ"!

TAUPYK
savo kredito koop. "PARAMA". Indė

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

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

Valau fotelius
IR ĮVAIRIAUSIUS KILIMUS, 

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

SKAMBINTI ME. 4973.

P. KARALIŪNAS.

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Dorna Hairstyling
' 1618 BLOOR ST. W.

(netoli Dundas)
Tel. KE. 2904

Sav. D. KAUNAITĖ

Šėvi pas savus I
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

RŪBUS:
vyriškus ir moteriškus, sukneles ir visą 
kitą * pagal jūsų skonį ir naujausią 
madą siuvo jums

66

STASĖ IR V.
BARTUSEVIČIAI

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 kr prieinamomis 
kainomis.

Dr. M, Arštikaitytė
Akių ligų specialise

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 l'val. pp.
Rentgenas pagal susitarimą.

vai. pp.

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

NAUJAS KABINETAS 

280 Roncesvalles Avė. 
Telefonas OL. 4778.

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

Kitu laiku pagal susitarimą.

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

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

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

Telefonas LO. 1794 
Toronto

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

Baigęs universitetą Vokietijoje 
ir Kanadoje

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

TORONTO

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

2-9 vai. vak. (pagal susitarimą).

Ražtinė: OLiver 4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

. Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą

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

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA 

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

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

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS

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. STANČIKAS, baigęs Notionol Ra
dio Institute radio ir televizijos skyrių, 

TAISO 

TELEVIZIJOS
Ir

RADIOAPARATUS
Aparėto! paimam! ir grafinam! j na
me* veltui. Darbo* ir defy* goran* 
tvoto*.

■š.

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

Gydytojas ir chirurgas 
Priėmimo volondos: 10-12 vo1, 2- • 

4.30 vol. ir 7-9 vol. vok. 
606 BATHURST ’TREET _

Toronto 
Telefoną; KE. 432c

Dr, L. SIMON
Odos ir veneros ligų specialistai.

3 Spadina Rd., Toronto
(Bloor • Spodina kampos) 

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

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

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

1393 DUNDAS ST. WEST 
Toronto

(tarp Gladstone ir Rusholme)

Priima ligonius, gimdyves ir moterų 
ligomis sergančias kasdien nuo 1 -3 ir 
nuo 6-8 vai. p.p., šeštadieniais nuo 
11-2 vai. p.p., kitu laiku pagal susi
tarimą.

Telefonas OL. 6851

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dn Paui REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

X RAY (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395 "

Dr= Fx Tickett
Gydytojas 

ir
chirurgas I

Priėmimo valandos 2-3 ir ;
7-9 po pietų

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

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

kampos Euclid Ave.
Priima vakarais Dagai susitarimą. ~ 

Telef. EM. 8-9822

Akių specialistas^
.. r M. STEFĄNUK 

(optometrist) ’ 1

Patikrina akis' ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

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

(at- Dundas)

AKIU SPECIALISTAS

L LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
to*^ Htiria akių nervus, kurie daž 
nai sukelia gn.’vos skaudėjimą 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 vol.: 10 ryto iki 9 vok., sek- 
mod. ir šventod. nuo 2-4 vai. popiet

LIETUVIO ADVOKATO ’ 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

Telef. Įstaigos: Telef. namųr
EM. 3-7461 BE. 3-0978

STANLEY SHOE STORE :
Augiausios rūšies moterų, vaikų If 
vyrų botai, normalaus dydžio ir piaKk 

EE—EEE
1438 Dundas St W. Toronto

prie Gladstone ’

F Z. Andrijauskas
MB. S142.

kadio-Televizijos Technikas
J. STANIONIS .

Licenced master electrician.
251 LAUDER AVE., LL 7714 

Toronto
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TORONTO, Cnt.
♦ ŠEŠTADIENI, SAUSIO 14 D., 7 vai vak.

Klaipėdos kr. atvadavimo 
minėjimas

pi jos bažnyčioje sekmadieniais rengiamas ateinantį sekmadienį, 
sausio 15 d.

11 vai. Prisikėlimo ir šv. Jono 
Kr. bažnyčiose ta intencija pa
maldos.

3 vai. pn. Prisikėlimo parapi
jos salėje iškilmingas aktas. Kal
bės gen. kons. V. Gylys ir svečias 

‘iš JAV VLIKo ir Maž. Liet. Re- 
zistenc. Sąjūdžio narys J. Stik- 
'’orius, o meninę dalį išpildys 

eseras, vadovaujama!
St. Gailevičiaus, p. Šadeikie- 

ės vadovaujama skautų tauti- 
šokių grupė. Deklamuos p 

Širka.
Kviečiame* visuomenę kuc 

skaitlingiausiai dalyvauti ši< 
taip svarbaus mūsų valstybei ir i 
tautai įvykio minėjime.

Minėjimo išvakarėse, šeštadie
nį, 12.15 vai. pp. per “Tėvynės 
Prisiminimų” radijo valandėlę 
bus atitinkama programa, vaka
re Lietuvių Namuose jūrų skau
tai ta pačia proga ruošia paren
gimą. MLBD-jos sk. v-ba.

“Tėvynės Prisiminimų” 
radijo valanda

' keičia laiką ir stotį. Nuo sausio
14 d., šio šeštadienio, “TP” prog
rama bus transliuojama šešta
dieniais nuo 12 iki l val. vidudie
ni, radijo stotis CKFH, banga 
1400.

Šalpos Grupės “Daina” 
narių susirinkimas įvyks sausio
15 d., sekmadienį, 3 vai. pp., pas
B. Pabedinskienę, 287 Indian 
Rd. Valdyba.

Jūros vakaras
Pereitą rudenį Toronto jūrų 

būdžius ištiko nesėkmė: nežino
mi “piratai” išplėšė ir apgadino 
jų jachtą, padarydami už $300 
nuostolių. Norint kitą pavasarį 
vėl išnešti lietuviškas vėliavas į 
plačius vandenis, jachtą reikia 
sutaisyti. Į pagalbą jūrų bu- 
džiams ateina jų bičiuliai ir jūrų 
skautų rėmėjai, kurie sausio 14 
d., pajūrio ir Klaipėdos atvada
vimo išvakarėse, Lietuvių Na
muose rengia tradicinį jūros va
karą, į kurį laukiama suplau
kiant daug svetelių. Ištroškusie- 
ji bus pagirdyti Neptūno barę, 
įšalkusiėji — pavalgydinti, o lo
terijoje, be kitų dalykų, galima 
bus laimėti kelionę jachta. Gros 
TLO Trimitas. Tikimės, kad vi
suomenė parems savus jūrinin
kus. ■■■.; -į. B?

• Tautų festivalis
4 Toronto kardinolo parėdymu 
prie arkivyskupijos kurijos įsii 
kūręs imigracijos biuras Trijų 
Karalių šventėje, kuri pavadinta 
Imigrantų Diena, įvyko įspūdin
gas tautų festivalis. Iškilmėse 
dalyvavo arti 500 įvairių tauty
bių žmonių. Garbės prezidiume 
buvo Toronto kardinolas, vysku
pas pagalbininkas, federalinės ir 
provincijos valdžios pareigūnai, 
miesto burmistras ir kt. Po ofi
cialiųjų kalbų, iš kurių ypač Jo 
Eminencijos kardinolo imigran
tams buvo nuoširdi, sekė meninė 
programos dalis, kurioj pasiro
dė: slovakai, vengrai, italai, lie
tuviai, vokiečiai, lenkai, rūmų-! 
nai, ir slovėnai. (

Lietuviai pašoko tris tautinius 
šokius, vodavaujant A. Ličkū- 
naitei - Šadeikienei, kurie žiūro
vų tarpe susilaukė daug simpati
jų. Kitų tautybių programoje 
vyravo tautiniai šokiai ir dainos. 
Įspūdingas buvo vokiečių grupės 
pasirodymas: gyvaisiais paveiks
lais pavaizduota imigranto dalia 
ir pirmieji sunkūs žinsgniai. Po 
gana ilgai užtrukusios progra
mos, imigracijos biuro vedėjui 
kun. Mulvihill, padėkojus vi
siems už atsilankymą ir gausios 
programos išpildymą, dalyviai 
buvo pakviesti į kitą salę, kurio
je, dalyvaujant ir augštiesiems 
svečiams, Kanados kat. moterų 
lygos ponios buvo paruošusios 
gražias vaišes.

* Sv. Jono Kr. parapijos žinios
— Nuo šio sekmadienio para-

tęsiamos vakarinės pamaldos—7 
vai. vak. konferencija ir palaimi
nimas.

— Ateinantį sekmadienį, ^sau
sio 15 d., 11 vai. pamaldų metu 
pirsimenami irpagerbiami Mažo
sios Lietuvos lietuvybės vete
ranai. Pamaldų metu solo giedos 
sol. A. ščepavičienė.

— Šeštadienį iškilmingu būdu 
pašventintos bažnyčioje naujai 
įgytos stacijos.

— Parapijos kunigai po Kalė
dų atostogų toliau po namus lan
ko lietuvius. Šią savaitę lankomi 
St. Markus Road ir aplinkui ta
me slėnyje įsikūrę lietuviai.

— Mirus a.a. Katarinai Railie
nei reiškiama nuoširdžios užuo
jautos poniai Pašilienei ir Rau- 
tinš šeimai.

— Lietuvos Nepriklausomy
bės šventės proga pamaldoms 
pakviestas Toronto vyskupas 
Francis V. Allen. Ekscelencija 
kvietimą mielai priėmė ir Vasa
rio 16 proga šv. Jono Kr. lietu- i 
vių bažnyčioje pamaldų metu! 
pasakys pamokslą.

— Sutuokta: Alvin W. Mason 
ir Aldona Ūkelytė.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Kitą sekamdienį per 10 vai. 

šv. Mišias giedos parapijos vai
kų chorelis, todėl šį penktadienį, 
sausio 13 d., 4.30 vai. pp., bus 
giedojimo pamoka prie vargonų. 
. —Ateinantį šeštadienį, 7 . vai. 
vak. bus parapijos parengimas 
su šokiais ir bufetu. Gros geras 
orkestras. Įvairūs laimėjimai. 
Be to, šio parengimo metu bus 
traukiamas laimingasis bilietas, 
kuriuo bus laimimas 1956 m. 
“Mercury” automobilis.

— Visi, kurie dar negrąžino 
automobilio loterijos šaknelių, 
tai prašomi padaryti iki šios sa
vaitės vidurio.

— Kanados ateitininkų konfe
rencijos proga lankėsi anksčiau 
Toronte gyvenęs T. Viktoras, 
OFM, kuris dabar yra Brooklyno 
vienuolyno viršininkas, T. Pran
ciškus, OFM, pranciškonų spaus
tuvės Brooklyne vedėjas ir prof. 
S. Sužiedėlis, “Darbininko” re
daktorius. Taip pat mūsų parapi- 

' ją aplankė svečiai iš Čikagos: T. 
Činikas, MIC, T. Tamošaitis, SJ, 
ir kun. Prunskis “Draugo” re
daktorius.

— Prisikėlimo parapijos vado
vybė nori išreikšti gilią padėką 
PBR Moterų Būreliui ir parapi
jos komitetui už gražiai paruoš- 

• tus ir sklandžiai pravestus para- 
. pijęs parengimus. Ypačiai dide
lis >čiū Būrelio ponioms ir- pa
nelėms už kruopštumą ir pasi
šventimą paruošiant N. Metų su
tikimą. Padėka taip pat visiems 
dalyviams, prisidėjusiems savo 
auka prie BSFondo. N. Metų su
tikimas davė pelno apie $2.000. 
' — Kitą savaitę bus lankomos: 
Algoquin Ave., Ridley Gdns., 
Glendale Ave., Harward Ave., 
Roncesvalles Ave., Sorauren 
Ave., Triller Ave., Wilson Ave. 
ir Beaty Ave.

Nauja bendrovė
Naujai steigiamos stambios 

lietuviškos akcinės b-vės — Am- 
lit Builders Supplies Ltd. — stei
giamasis narių susirinkimas įvy
ko pereitą šeštadienį Toronto L. 
Namuose. Išrinkta valdyba — 
Board direktoriai: St. Gabaliaus- 
kas, A. Norkeliūnas, J. Kšivic- 
kis, A. Pabedinskas ir VI. Ger
manavičius. Susirinkime svars
tytas statutas, sąmata ir ateities 
darbų planas.

Bendrovė jau yra nupirkusi 
lentpjūvę Pėmbrooke, taip pat 
eilę sklypų; tinkamų statybom 
Hamiltone ir kitur.

Gautas laiškas
Stasiui Smigui iš Vokietijos. At
siimti “TŽ” administracijoje.

DĖMESIO! DĖMESIO!

MODERN DELICATESSEN
746 DOVERCOURT RD., TEL. LA. 4805

Mes siūlome geriausios rūšies įvairių delikatesų, paga
mintų Kanadoje ir Europoje. Šviežus rūkyti unguriai ir 
lašišos, rusiškas kaviaras, geriausi Europos sūriai, duona, 
puošnūs pyragaičiai ir tortai.

Dėkojame už jūsų atsilankymą.
Antroji krautuvė atidaryta jums 281 DANFORTH AVE., 
Toronto. Telefonas GE. 3331.

PRISIKĖLIMO PARAFUOS SALĖJE

Didžiulis parengimas
Šokiams gros puikus orkestras.

• Bufetas ------------ Loterija.
PARENGIMO METU 1956 m. “MERCURY” AUTOMOBILIO

Įėjimas $1.00.
Rengėjah

Prisikėlimo parapijos komitetas.

MONTREAL, Oue.

VISI Į SENIAI LAUKTĄ GRANDIOZINI

SPAUDOS BALIU
SAUSIO 21 d., ŠEŠTADIENĮ, PRISIKĖLIMO PARAP. SALĖJE.

Programą išpildys: sol. V. VERIKAITIS ir jo vadovaujamas 
lietuvių VYRŲ KVARTETAS.

Bufetas ir įvairenybės 
Gros TLO TRIMITAS.

Bilietai jau parduodami ‘‘TŽ” ad- Rengėjai:
ministrac. ir “Tulpės” restorane. K. L. K. Kultūros D-ja.

VLIKo prezidiumo pirmininkas 
J. Matulionis nuo Kalėdų šven
čių laukė pranešant, kada bus 
paskirta diena tam tikriems pa
sikalbėjimams Valstybės De
partamente Vašingtone. Švenčių 
metu betgi reikalai ne taip grei
tai tvarkomi. Nesulaukęs atitin
kamo pranešimo, p. _ Matulionis 
pereitą šeštadienį išvažiavo į 
Niujorką. Į Europą VLIKo pir
mininkas vyks tik tada, kai bus 
baigti kaikurie svarbūs reikalai 

VT pirmininkė A. 
turėjo išplaukti šį 
Ar jos kelionė nebu- 
redakcija žinių dar

Amerikoje.
Devenienė 
trečiadienį, 
vo atidėta, 
neturi.

“Draugo“ dienraščio 
redaktorius kun. dr. J. Prunskis 
ir kun. K. Cinikas. MIC, perei
tą savaitgalį lankėsi Toronte. Ta 
proga jie aplankė ir “TŽ” redak
ciją.

Terra leidyklos, savininkas p. 
Cicėnas aną savaitę lankėsi To-

VISOS IR VISI EINA Į PAJŪRIO IŠLAISVINIMO 
sukaktuvių išvakarėse, sausio 14 d., jūrų budžių rėmėjų 

ruošiamą Lietuvių Namuose tradicinį

JŪROS VAKARA
Neptūno baras, užkandžiai, įvairenybės, staigmenos.
. Gros TLO Trimitas. Pradžia 7.30 v.v.

Pelnas skiriamas išplėštai jūrų budžių jachtai sutvarkyti.

ronte ir “TŽ” redakcijoje. tarnavimu.

Naujas lietuvio biznis
Šiomis dienomis St. Strimaitis 

atidarė Stans Food Market var
du maisto produktų krautuvę 
1002 College St., priešais Prisi
kėlimo parapijos patalpas.

Aplink gyvenantiems lietu
viams buš patogu apsirūpinti 
įvairiais maisto produktais. Di
delis šviežių ir rūkytų dešrų bei 
kitų maisto produktų pasirinki
mas su maloniu lietuvišku pa-

Inž. Lelis, nesutikdamas su ve
dama linija bendruomenės at
žvilgiu, yra įteikęs Toronto L. 
Tautinės Sąj. skyriui pareiški
mą, kad nuo š.m. sausio 1d. ne
bebūtų laikomas skyriaus nariu.

išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė II 
augšte. 35) Dove r court Rd. KE. 6167.

Išnuomojami 2 kambariai viengungiams. 
Tel. LO. 6613.

Mylimai mamytei ir senelei mirus
p. PAŠIL1ENĘ ir pp. RAUTINŠ ŠEIMĄ 

nuoširdžiai užjaučia ir liūdi

Paskirta $1.000 romanui 
premija

Dienraščio “Draugo” jau eilė 
metų skiraimoji $1.000 premija 
už geriausią šiais metais roma
ną jau paskirta. Jury komisija 
— pirm. kun. dr. J. Gutauskas, 
sekr. I Matusevičiūtė,- komisijos 
nariai St. Prapuolenytė, V. Ta- 

imulaitis ir A. Gurevičius sausio 
7 d. posėdy parinko geriausią 
veikalą iš 8 atsiųstų rankraščių. 
Romanas pasižymi savitu stiliu
mi, gražia kalba, įdomia kompo
zicija, giliu ir tikru jaunos mer
gaitės vidaus pasaulio atskleidi
mu. Su šiuo kūriniu išryškėja 
nauja, stipri jėga į mūsų litera
tūrinį pasaulį. Kas ji — paaiškės 
sausio 15 d. per dailiojo žodžio 
koncertą Sokol salėje Čikagoje, 
kur ir bus įteikta premija, ku
rios mecenatu šiais metais yra 
kun. dr. J. Prunskis.

VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ

Siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS

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

mis. Duodame išsimokėjimui.

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

Užsisakykite anglių
per

Vytautę (r Sigitų AUŠROTUS arba

O. JONAITIENĘ

Tel. LL. 0527
Skubus pristatymas.

1212 DUMDA8 STW. T«L LA-9547 
J. Beržinskas, 

Uisakymai priimami ir paltu.

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. ŠALDYTUVŲ pervežimo 

I specialistai. Visas vežamas turtas ap- 
j draustos. Važiuojam kas savaitę j Mont

real. Londonu, Windsore, Hamiltonų, 
North Bay, Sudburv ir kitur.

30 DEWSON ST. TEL OL 1403

Kasiulių ir Pečiulių šeimos.

Išnuomojamas didelis frontinis kambarys 
su baidais. College - Dovercourt. Telef. 
ME. 7017.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė, tin
ka suaugusių porai. I augšte. LO. 4497, 
463 Dovercourt Rd.

Išnuomojamas I ir III augšte frontiniai 
kamabriai su baldais. 315 Brock Ave., 
tel.LO. 8835.

Išnuomojamas kambarys 2 arba 1 vyrui, 
yra garažas. Galima su maistu. Telef. 
LO. 7415.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė. Su 
baldais. High Park raj. 170 Oakmount 
Rd., pageidaujama suaugusiu pora. Tel. 
RO. 2-3858.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė. Be 
baldų. Plius kambarys viengungiui. Ga
lima naudotis virtuve. Tel. KE. 9308. •

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė. Su 
baldais, II augšte. Delaware, netoli Col
lege. Tel. KE. 3045.

Išnuomojami 3 kambariai ir virtuvė, dvi
gubas garažas. Tel. LO. 3186. St. Cla- 
rens Avė.

Išnuomojamas kambarys II augšte. Gali
ma su maistu. Tel. WA. 4-1089.

Išnuomojamas kambarys III augšte. Yra 
garažas. 693 Dovercourt Rd. Telef. 
LO. 8951.

PARDUODAMA VALGYKLA lietuvių 
g y v. rajone prieinamomis sąlygomis. 
Kreiptis telefonu EM. 6-7060. "

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė. Su 
baldais. Šaldytuvas, garažas. Telefonas 
OL. 8226.

Išnuomojami 2 kambariai viengungiams, 
yra virtuvė ir valgom, rūsy, vieta maši
nai. Tel. LO. 7039. 53 Delaware Ave.

Išnuomojami 2 butai, kiekvienas iš 2-jų 
kamhbarių ir virtuvės. Tel. LA. 4295, 61 
Rusholme Rd.. Skambinti po 6 vai. vak.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė vedu- 
siems Su ar be baldų. Tel. KE. 4395.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė už 
$8.50 suaugusiems. Dundas ir Crawford. 
Tel. KE. 4370.

Išnuomojami 3 kambariai ir virtuvė. Be 
baldu. Bloor - Beresford. Yra garažas. 
Tel. RO. 7-5652. ’

Išnuomojami 3 kambariai ir virtuvė II 
augšte, 2 kambariai ir virtuvė III augš
te ir 1 kambarys Ii augšte. Tel. RO.' Išnuomojamas kambarys ir virtuvė, yra 
2-4931. I garažas. 19 Delaware Ave., LL. 1278.

Pigiai išnuomojamas kambarys ir virtu
vė III augšte. 53 Kenneth Ave., Dundas 
St. West., prie Humberside. .*

B. S E R G A U T I S - Realtor
REAL ESTATE, GENERAL INSURANCE, MORTGAGES

Telefonas OL. 2426
Didelis žemės sklypu posirinkimos Toronte ir užmiestyje. Paskolos statybinin
kams geriausiomis sąlygomis. Esame Toronto ir Kanados Real Estate Bord'o no
riais. Gauname visus žios grganizaciįos namus pardavimui, todėl perkant ar 
parduodant, kreipkitės pas mus efektyviom patarnavimui.

A. Garbenis
NARYS TORONTO REAL ESTATE BOARD.

REKOMENDUOJA
1. QUEBEC AVE., 9 komb. per 2 ougštus, atskiros namas, vandeniu - alyva

šildomas, 2 vonios, 3 garažai. Viso $18.500, įmokėti $6.000.

2. DUNDAS - BROCK, 8 kamb. per 3 augštus, atskiras plytų namas, oru • aly
va šildomas, nepereinami kambariai, privatus įvažiavimas, garažai. Viso 
$15.900, įmokėti $4.000. Vienas atviras morgičius balanse.

3. PRIE RONCESVALLES, 13 kamb., atskiros nomos, vondens - olyvos šildy
mas,, 5 virtuvės, garažas. Viso $27.000, įmokėti apie $10.000. Geros 
morgižius balanse

AL GARDENS
REAL ESTATE

1411 BLOOR STREET WEST. TORONTO, ONTARIO 
Telefonai: LO. 2738, LA. 8772. Vakarai* HU. 9-1543.

Vitai* tarto pirkimo ar pardavimo reikalai* kreipkM* vM nerodyta edroaa, 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Maž. Lietuvos šventė. Klaipė
dos krašto atvadavimo proga1 ML 
BD-jos Montrealio sk ruošia M 

i Lietuvos šventę su paskaita ir 
menine dalimi. Šventė > įvyks 
sausio 22 d., sekmadienį, 4 vai. 
pp., D’Arcy McGee salėje, 220 
Pine Ave. W.

Paskaitą skaitys žymus Maž. 
Lietuvos veikėjas ir MLR Sąjū
džio CK-td vicepirm. dr. Marty
nas Anysas iš Toronto — tema 
“Didž. Lietuvos kunigaikščio 
Vytauto Aleksandro militarinė 
ir diplomatinė kova su vokiečių 
riterių ordinu dėl Žemaitijos ir 
Skalavijos (dabartinio Klaipė
dos krašto)”.

Meninėje dalyje dalyvaus so
listė Gina Butkutė - Čepkauskie- 
nė ir dramos aktorė Beatričė 
Kleizaitė - Kerbelienė.

Visa Montrealio lietuvių vi
suomenė maloniai kviečiama 
šioje šventėje skaitlingai daly
vauti.

MLBD-jos Montr. sk. v-ba.
Seimelio prezidiumo posėdis 

šaukiamas kitą sekmadienį, sau
sio 15 d., Aušros Vartų parapijos 
salėje,' tuojau po 10 vai. pamal
dų. Posėdyje prašomas dalyvauti 
ir Tautos Fondo atstovas.

Organizacijos ar pavieniai as
menys,, turį pasiūlymų, liečian
čių Nepriklausomybės šventės 
minėjimą, prašomi susirišti su 
vienu iš prezidiumo narių, kuris 
šias sugestijas perduotų prezi
diumui svarstyti.

Vasario Šešioliktoji Montrea- 
lyje. Lietuvos Nepriklausomy
bės šventė šiais metais Montrea- 
ly bus minima vasario 19 d. Lie
tuvos Laisvės Komiteto pirmi
ninkas min. V. Sidzikauskas jau 
sutiko joje dalyvauti ir Akto - 
koncerto metu pasakyti atatin
kamą kalbą.

Montrealio Seimelio prezidiu
mas rūpestingai planuoja, kad ši 
Nepriklausomybės šventė būtų 
iškilminga ir įspūdinga. Naujai 
suorganizuotas reprezentacinis 
choras ruošia specialią progra
mą; neatsilieka nei tautinių šo
kių grupė, nei kiti menininkai. 
Vienok šios šventės pasisekimas 
priklausys ne tiek nuo meninin
kų, kiek nuo pačių Montrealio 
lietuvių — nuo jų gausaus atsi
lankymo.

Nepriklausomybės šventė yra 
vienybės šventė, todėl seimelio 
prezidiumas prašo organizacijas 
ir pavienius asmenis atsisakyti 
to savaitgalio metu nuo bet ko
kių minėjimų, parengimų, išvy
kų ar šeimos švenčių. Tebūnie 
šios šventės šūkis — visi į Lietu
vos Nepriklausomybės šventės 
minėjimą — tuo parodant savo 
asmens garbingumą ir tuo pa
sauliui pareiškiant protestą prieš 
klastą ir smurtą.

Šventės provizorinė programa: 
11 vai. ryto visose lietuvių baž
nyčiose laikomos iškilmingos pa
maldos. Visos organizacijos pra
šomos dalyvauti su savo vėliavo
mis Skautės ir skautai, pranešė, 
kad jie dalyvauja uniformuoti.

4 vai. pp. Plateau salėje (La- 
fontaine parke) įvyks iškilmin
gas aktas - koncertas, kurio me
tu tars žodį Lietuvos Laisvės 
Komiteto pirmininkas min. V. 
Sidzikauskas. Koncerto metu pa
sirodys stipriausios Montrealio 
meninės jėgos su nauju repertu
aru. Koncerto metu surinktos 
aukos, atskaičius faktines išlai
das, bus pervestos į Tautos Fon
do kasą. S. Naginionis,

Seimelio prezidiumo pirm. 
Sportininkų šokių vakaras, šeš

tadieni, sausio 14 d; Montrealio 
LSK Tauras Aušros Vartų para
pijos salėje rengia linksmą šokių 
vakarą. Svečius linksmins gerai 
užsirekomendavęs “Aušra” or
kestras. Gausinga loterija ir ge
ras bufetas. Atsilankę linksmai 
praleisite laiką ir paremsite mū
sų sportuojantį jaunimą. Pradžia 
7 vai. vak. Valdyba.

Ona Pranevičienė iš Ville La- 
salle mirė po ilgos ligos praėjusį 
penktadienį. Palaidota pirma
dienį 9 vai. iš AV bažnyčios.

P. ir N. Rutkauskai pakrikštijo 
savo pirmgimį sūnų Povilą My
kolą.

J. Jokubauskas vis dar sunkiai 
serga Royal Victoria ligoninėje. 
Antra savaitė be sąmonės.

Minėjo Mickevičių. Prieš šven
tes Kultūros Fondo atstovybės 
iniciatyva AV parapijos salėje 
įvyko Adomo Mickevičiaus mir
ties šimtmečio minėjimas. Nela
bai gausiai susirinkę Montrea
lio kultūrininkai (kitokie į mi
nėjimus juk nelabai renkasi!), 
buvo nustebinti labai išsamia ir 
įdomia Pr. Girdžiaus, buv. Ma
rijampolės gimnazijos direkto
riaus, paskaita. Net ir apsipaži- 
nusiems su A-. Mickevičiaus kū
ryba buvo ko paklausyti ir ne
mažai niujo išgirsti. Meninėje 
dalyje nuotaikingai padeklama
vo iš Mickevičiaus kūrybos akto
riai B. Pūkelevičiūtė ir L. Ba
rauskas. Pianinu paskambino K. 
Smilgevičius ir solo padainavo 
operos sol. E. Kardelienė. Kai-

kieno viltys, kad jau pasirodys ir 
neseniai atvykusios meninės pa
jėgos — V. Kerbelis ir A. Am
brazaitis — nepasitvirtino.

Lietuviai televizijoje. Kūčių 
vakarą televizija savo žiūro
vams pateikė staigmeną — nau
jųjų kanadiečių mokyklinio am
žiaus vaikų pasirodymus, jų tar- i. 
pe ir lietuvių. Programą refera
vo patys televizijos korespon
dentai. Prieš kiekvienos tautos 
pasirodymą ėjo mažas reporta
žas ir parodyta kraštas žemėla
pyje. Lietuvių reportažas buvo 
itin gražus ir išsamus dr. H. Na- 
gio iš anksto paruoštas. Progra
moje tautiniais drabužiais apsi
rengusios iletuvaitės pagiedojo 
Naujalio “Tyliąją naktį” ir pa
šoko “Blezdingėlę”. Dalyvavo: 
Danutė Aneliūnaitė, Rūta Bar- 
taškaitė, Aldona Burbaitė, Lu
krecija Bendžiūtė, Dalia Dargy
tė, Aldona Gaurytė, Aušra Lu- 
koševičiūtė, Gražina Malaiškai- 
tė Emilija Rupšytė, Marija Si- 
niutė, Marija Tauteraitė. Graži
na Januškevičiūtė staigiai susir
go ir. nedalyvavo. Lietuvių pasi
rodymą suorganizavo lituanisti
nių mokyklų vedėja Br. Luko
ševičienė.

Naujas vargoninikas. Buvęs 
AV parapijos vargonininkas a.a. 
A. Piešina palydėtas į poilsio 
vietą didelio skaičiaus parapijo- 
nių ir parapijos kunigų. Jo vie
tą užėmė neseniai atvykęs jau
nas ir gabus muzikas V. Kerbe
lis. Pirmas pasirodymas, įvykęs 
be jokių repeticijų, nepraėjo la
bai sklandžiai, bet už tat progre
sas jau didelis ir yra visi davi
niai sklandžiam tolimesniam 
parapijos choro darbui.

Ir šeimyninių švenčių netrūks
ta. Jonas ir Bronė Lukoševičiai 
savo artimųjų ratelyje atšventė 
15 metų vedybų sukaktį, o Joa
na ir Steponas Kęsgailai — 20 
metų sukaktį.

Jaunimo telkime didelį vaid
menį . pradėjo vaidinti sporto 
klubas “Tauras”. Sustiprinęs sa
vo eiles įsiliejusiais į jį šachma
tininkais, klubas žada atkreipti 
dėmesį į jaunųjų organizavimą. 
Pirmiausia numatoma sudaryti 
stalo teniso sekciją, kuriai turi
mi net du stalai Aušros Vartų 
parapijos salėje. Būtų gera, kad 
klubas bandytų suorganizuoti ir 
teniso aikštę, kuriai visuomeni
niai nusiteikęs parapijos klebo
nas J. Kubilius S J, tikriausiai 
surastų kokį kampą. Gi po kinus 
ir gatves besidairinėjančius lie
tuviukus suburti gražiam ir 
sveikam sportui būtų didelis da
lykas. ■ ■■

Organizacinis gyvenimas pra
ėjusiais metais Montrealyje pra- , 
ėjo kilimo ir darnumo . ženkle. 
KLB LiLetuvių Diena susilau
kė visiško pasisekimo. Šalpos 
darbas įėjo į rimtas yėžes, ypač 
energingai susiėmus pirm. I. Lu
koševičienei ir ižd. J. Kęsgailie- 
nei. Jau surinkta apie $700 ir nu
matoma prašokti $1.000. Visas 
miestas buvo padalintas į kelias
dešimt rajonų. Aušros Vartų pa- 
rap. bažnyčia padarė tam reika
lui rinkliavą, kuri davė $40, Ka\ 
talikės Moterys paaukojo $30, o 
neturtingas, savo narius studen- < 
tus bešelpiąs, akademinis sam
būris irgi $25. Reikia tikėtis, 
kad ir Seimelio pirm. St. Nagi- 
nionio pažadėtas solidarumo 
mokesčio vajus, numatytas pra
vesti tuo pačiu rajoniniu tinklu, 
taip pat duos geresnius rezulta
tus, kaip kuriais kitais metais.

Iš kitų organizacijų, energin
giausia, beabejo, yra Liet. Kat. 
Moterų D-jos skyrius, praeitais 
metais pašventinęs savo vėliavą, 
suruošęs eilę parengimų ir nu
pirkęs AV bažnyčiai vieną šoni
nį altorių.

Labai gražią pažangą daro ne
seniai įsisteigęs kooperatinis 
bankas “Litas”. Jo mokami 4% 
už indėlius ir didelė pagalba pa
skolų reikalingiems tautiečiams 
yra geriausias laidas jo pasise
kimui.

Lietuvių klubas “Vytautas” 
vis tebesėdi užsitvėręs “kinų sie
na” nuo “dypukų” ir neparduo
da šėrų. Matyt, nori pasidaryti 
“senolių klubu”, kuriame nariu 
be dvidešimties metų gyvenimo 
Kanadoje, negali tapti

Kitos organizacijos irgi daug 
kuo pasireiškė, tačiau negi vi
sas suminėsi. Dideliame mieste 
daug visko yra ir daug kas įvyks 
ta. Viską susumavus — 1955 me
tai Montrealiui buvo neblogi.

Bankas “Litas” vienų metų su
kakčiai jau pasiekė $25.000 indė
lių. Greitai bus metinis susirin
kimas. Indėlininkams bus išmo
kėta 4% palūkanų, kurios jau 
apskaičiuotos. Labai galimas da
lykas, kad pelną skirstant jau ir 
šįmet bus įmanoma išmokėti 
premijas ir skolintojams.

“Lito” apyvarta sparčiai auga, 
jo patarnavimais pasinaudoja 
vis daugiau tautiečių.' Bankas 
turi visas galimybes išaugti į vie
ną rimčiausių Montrealio lietu
vių ekonominių organizacijų.

Pr. R.


