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SAVAITRASTIS

Kmm4m Lietevi* Kvtalik^ 
KaMm Drausk

Talka ar tarnyba?
Kai tautininkų abi grupės išėjo iš VLIKo, tuojau pasigirdo 

balsų, kad jie sudarysią savą atskirą “VLIKą”, atskirą centrą. 
Kaikas tuo nenorėjo tikėti, nes šitokiai menkai grupelei atskirai 
dirbant daug ką nudirbti nėra jokių vilčių. Tačiau tai visdėlto 
jau įvykęs faktas* Tokį naują centrą jau turime. Šių metų Nr. 1 
"Dirva”, “Laisvoji Lietuva” ir-“Vienybė” paskelbė tuo reikalu net 
tris dokumentus: bendro pobūdžio deklaraciją “Eikime Lietuvos 
keliu!”, kurioje skelbiamas vad. “Lietuvos Nepriklausomybės 
talkos” įkūrimas, “LNT veikimo dėsniai” ir “LNT santvarkos pa
grindiniai bruožai”.

Nėra jokio reikalo mums čia nagrinėti visuose tuose trijuose 
dokumentuose paskelbtus pagrindinius šūkius, bet norisi čia 
išsiaiškinti vieną labai svarbų klausimą, liečiantį visą mūsų lais
vės kove s organizaciją, o taip pat ir tautinę savigarbą.

Minėtosios deklaracijos pradžioje sakoma: “Yra galingų pa
jėgų, susirūpinusių vergovėn patekusiomis tautomis. Jos yra 
ir Lietuvos laisvės švyturys. Su jomis bendrai rengtis Lietuvos 
vergovės pančių traukyti yra patikimiausias kelias mūsų Didžia
jai Pareigai atlikti”.

Ar tai nemokšiškas formulavimas visiems žinomo dalyko, 
kad laisvės kovai turime ir stengiamės išnaudoti kitų pasaulio 
tautų ir valstybių nepalankumą Lietuvos prispaudėjui, ar kažkas 
daugiau? Juk tai labai primena 1941 metus, kai iš kaikurių “po
litikų” girdėjome, jog Lietuva neprivalanti pati viena nieko da
ryti, bet turinti įsijungti į “Naujosios Europos kūrimą”, o nepri
klausomybė jai būsianti dovanota už nuopelnus tame darbe. Esą 
Fūhreris buvęs įžeistas, kai birželio 23 d. buvo paskelbtas nepri
klausomybės atstatymas ir laikinosios vyriausybės sukūrimas. 
Tie žmonės, kurie manė, kad “patikimiausias kelias mūsų Didžia
jai Pareigai atlikti” yra tam “bendrai rengtis su galingomis pa
jėgomis”, tada išdrįso net perversmo griebtis, atstatytai nepri
klausomybei likviduoti, kad ją vėliau tariamai gautų kaip do
vaną iš Fūhrerio.

Deklaracijos propaguojama “sąjunga” su “galingomis pajėgo
mis” labai primena anų laikų nuotaikas ir labai išsiskiria iš lig
šiolinės mūsų laisvės kovos taktikos. Lig šiol mūsų laisvės kova 
buvo atremta į savąją tautą, iš kitų tik paramos šventajam reika
lui prašant. Čia skelbiama “sąjunga”. Ką tai reikštų, nesunku 
suprasti. Bet, jei tai būtų, reikėtų labai apgailestauti.

Mes gerai žinome, kad yra valstybių, kurios “susirūpinusios 
vergovėn patekusiomis tautomis”, žinome, kad ypač jų žvalgybos
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Iš Kanados ateitininkų konferencijos Toronte: centriniam vaizde matyti garbės ir darbo prezi- 
. diumai, prie mikrofono Federacijos Vadas prof. S. Sužiedėlis. Kairėj T. dr. Vikt. Gidžiūnas, OFM, 
IVyr. Dvasios Vadas, žemiau inž. Pr. Razgaitis, pir mininkaująs iškilmingam posėdžiui, toliau 
■min. Vyt. Gylys, “Draugo” red. kun. dr. J. Prunssis, stud, ateitininkų s-gos atstovas V. Vygantas.

Dulles pereina kontrofenzyvon
Aną sekmadienį (I. 8.) Pabal

tijo Namuose Niujorke susirinkę

Savaitės įvykiai
Ryšium su nauja sovietų veržia ekonominėj ir politinėj srity, 

JAV užsienio r. min. J. F. Dulles davė pareiškimą spaudai, kuria- 
me išdėstė Amerikos politines gaires. Susidarius naujai būklei, 
ypač paskelbus sovietams naują penkmečio planą, kuriuo siekiama 
pralenkti net vakariečius, reikia ir atitinkamo posūkio JAV poli- 
tikoj.'Tada, kai sovietai kovą tarp komunizmo ir laisvojo pasaulio 
perkėlė ypač į ekonominę bei socialinę sritį, reikia esą JAV kon
centruotis šiame fronte, nes “pralaimėjimas šiose varžybose būtų 
lygiai nuostolingas kaip ir kari- • 
nėj srity”. Dulles atmetė pasiū
lymą sustabdyti vandenilio bom- Š. Afrikoje arabai nedidelėm 
bos sprogdinimo bandymus pa-! grupėm tebepuldinėja Prancūzų 
brėždamas, kad tai daryti verčia ‘ karinius dalinius ir valdžios įs- 
saugumo reikalas, kol nėra rasta i taigas. Ypač padažnėjo užpuoli- 
būdu kontroliuojamam visuoti- 'mai Alžerijoj: per pr. savaitę žu-

Ginklai Š. Afrikon

gali prireikti, tačiau žinome, kad kiekvienos valstybes^ politika 
paremta savuoju interesu ir pavergtųjų atžvilgiu jų laikysena 
labai svyruoja priklausomai nuo pergyvenamų konjunktūrų. Mū
sų gi reikalas yra pastovus ir negali būti susietas su visokiais pa
šaliniais veiksniais. “Bendrai jungtis” mes niekad negalime, nes 
nesame lygūs ir galime būti tik “galingų pajėgų” įrankis jų kai- 
kuriems tikslams pasiekti. Mūsų laisvės kovos vadovybės užda- 

> vinys stebėti “galingų pajėgų” politikos liniją, sugesti j onuoti po
sūkius bei tezes, kurios mūsų reikalą daugiau iškeltų bei aktua
lintų, bet nesiremti visiškai nei viena “galinga pajėga”, nors ir 
palankiausia, nes kartais gali susidaryti situacija, kad nebeliktų 
jokio pagrindo tolimesnei veiklai. Jei LNT kūrėjai mano eiti 
“sąjungininkavimo” keliu, visuomenė turi tą žinoti. Yra pavojų, 
kad talka gali virsti tarnyba.

ELTOS
Laikinas VLIKo adresas kores

pondencijai yra: prof. J. Ka
minskas, 403 Stenlop Street, 
Brooklyn 37, N.Y. Telefonais ga
lima susisiekti: VLIKo pirmi
ninkas J. Matulionis JA. 6-8461, 
New York. Prezidiumo nariai: 
J. Kaminskas—GL. 6-9424, New 
York, H. Blazas — SH. 3-6207, 
New York, SU.. 7-1377 — darbo 
metu.

Tautos Fondo pirm. M. Krupa
vičius, išėjęs iš ligoninės, akty
viai įsijungė į pasitarimus ir bu
vo susitikęs su visos eilės orga
nizacijų vadovais ir atskirais 
veikėjais. ~

Prel. M. Krupavičiaus minėji
mai buvo suruošti Waterbury ir 
Čikagoje. Per minėjimus sukak
tuvininkas, be kita ko, pareiškė: 
“Gyvenant už Tėvynės ribų, 
mums reikalinga tik bendra lais
vinimo partija. Laisvinimo ko
vos tik žodžiais nelaimėsime. Jai 
reikia priemonių. Todėl'niekuo
met neprašęs pinigų, ateity jų 
prašysiu, nes tai verčia mane 
naujai pasiimtos pareigos. Nuo 
dabar kreipiuosi į visus lietu
vius: aukokite dienos uždarbį 
mūsų kenčiančios Tėvynės lais
vinimo kovai vesti, nes laisvini
mo organai negali išvystyti dar
bo be finansų”.

Paryžiuje mirė sulaukęs 89 m. 
prancūzų generolas Henry Al
bert Niessel, po I-jo karo vado
vavęs karinei misijai, kuri pri
žiūrėjo bermontininkų pasitrau
kimą iš Lietuvos.

Laisvosios Europos universite
tas tremty (7, rue de la Pais, Pa
ris 2 e) paskelbė sąlygas stipen
dijoms naujaisiais mokslo me
tais gauti. Stipendijas gali gauti 
ir lietuviai, jei atitiks nustatuo- 
sius reikalavimus. Norintieji jas 
gauti turi išsiimti reikalingus iš 
minimojo un-to formuliarus ir 
juos su surašytais duomenimis 
grąžinti atgal iki 1956 m. vasa
rio 15 d. Stipendijos bus skiria
mos nuo 1956 m. rugpiūčio 1 d.

ŽINIOS
iki 1957 m. birželio 30 d.

Kalėdos Vilniuje. Gruodžio 29 
d. sovietinė žinių agentūra Tass 
paskelbė pranešimą apie katali
kų kalėdines pamaldas. Kaip pa
žymi amerikiečių telegramų 
agentūra AP ir vokiečių spauda, 
tai buvo pirmas toks Sovietų tos 
rūšies pranešimas. Tasso žinio
mis, Grąžo teologijos fakulteto 
dekanas Marcel Reding Vilniuje 
atlaikė daugiau kaip 2.000 kata
likų šv. Mišias Aušros Vartų 
koplyčioje. Redingas šiuo metu 
lankąs So v. Sąjungą ir buvęs 
priimtas Sov. Sąjungos pirmojo 
min. pirmininko pavaduotojo 
Mikojano.

visuomenininkai, daugumoje at
stovaują “pozicijų” grupes, gy
vai komentavo JAV-bių užs. r. 
ministerio J. F. Dulles audienci
ją sausio 9 d. Pavergtųjų Euro
pos Tautų Seimo vadovaujan
tiems politikams^ Nurodydami 
įvairias priežastis privertusias 
min. Dulles imtis šio žygio visi 
betgi sutiko, jog pavergtosioms 
tautoms, iš katro taško bežiūrėsi, 
tai buvo reikšmingas įvykis, la
biausiai užgaunantis Chruščiovo 
“Achilo kulnį”.

Vieni manė, kad Amerikos 
viešoji opinija, savo ruožtu veik
ta pabėgėlių, privertė min. Dul
les pajudėti. Kaip vienas vaiz
dingai pastebėjo: “Matyt, Dulles 
susisarmatijo”. Treti gynė mi
nister} priekaištaudami Prezi
dentui - Išlaisvintojui. PJT poli
tikų nepasitenkinimą Eisenho- 
werio “have a courage to be pa
tient”, bene ryškiausiai išsakė 
praėjusioje PJT sesijoje Lietu
vos delegacijos pirm. V. Sidzi
kauskas diplomatams gerai su
prantama kalba: “... Lietuvių 
tauta tvirtai tiki... JAV-bių po
litine išmintimi, įžvalgumu ir 
atsakomybes pajautimu (!)...”

Prezidento metinėje apyskai
toje pavergtųjų tautų visuome
nininkai betgi veltui ieškojo 
“atsakomybės pajaūtimo”. Pre-

A L M4U S 
Mūsų bendradarbis Niujorke

NAUJI ĮSTATYMU PROJEKTAI
Kanados parlamentas, susirin

kęs naujos sesijos, po įspūdingų 
atidarymo apeigų, išklausė gen. 
gubernatoriaus V. Massey vad. 
sosto kalbą, kurioje angliškai ir 
prancūziškai buvo išdėstyti nu
matomi svarstyti nauji įstaty
mo projektai. Jų tarpe minėti
nas projektas, numatąs sulygin
ti vyrų ir motėrų atlyginimus 
lygaus darbo atveju. Numatoma, 
kad tuo pasinaudos apie 73.000 
moterų, dirbančių geležinkelio, 
ryšių, laivininkystės ir kt. tarny
bose, esančiose feder. vyriausy
bės žinioj. Ši lygybė jau taikoma 
feder. vyriausybės civiliniams 
tarnautojams. Ontario, Saskat
chewan ir Br. Kolumbijos pro- 
vinc. vyriausybės tokį įstatymą 
jau turi ir jį taiko savo žinioj 
esančioms tarnyboms. Moterys 
dėl tokio įstatymo projekto pa
reiškė pasitenkinimą, nors ne
trūksta ir priešingų balsų: esą 
tai atgrasinsią ir vyrus ir mote
ris sudaryti šeimas, be to, paska
tins moteris labiau veržtis į tar
nybas ir mažiau rūpintis šeima.

Minėtinas taip pat įstatymo 
projektas, numatąs pagalbą sta
tybai Juo norima paskatinti

miestus nugriauti senas lūšnas, 
net ištisus kvartalus, ir statydin
ti toje vietoje ne tik gyv. namus, 
bet ir prekybinius centrus arba 
steigti parkus. Taip pat numa
toma pakelti paskolos dydį na
mų savininkams, norintiems pa
gerinti savo nuosavybę. Ikišiol 
tokia paskola siekė $2.500, dabar 
numatoma: $4.000 - 4.500.

Be to, parlamentas svarstys 
įstatymo propektą pagelbėti 
kviečių ūkiams, palengvinti 
smulkias paskolas, pagreitinti 
Tranš-Canada plento ir nat. du
jų vamzdžių išvedimą.

dera anglosaksiskos kultūros 
valstybininkui, Vėl tik manda
giai konstatavo, jog “... sovietų 
vadai neatrodo linkę sudaryti są
lygas saugiai ir pastoviai taikai. 
Komunistų taktika tik buvo pa
keista iš ginkluoto grobimo . . . į 
skaldymo, viliojimo ir klastos 
taktiką”. Prezidentas tik siūlė 
kongresui skirti sovietų vilioja
miems Azijoje, Afrikoje dau
giau dolerių, skatinti tarpusa
vio perkybą ir trečdaliu sustip
rinti informacijos darbą, kad pa
saulis pažinęs “tikrąją Ameri
ką” neklausytų sovietinio melo. 
Prezidentas pasižadėjo darysiąs 
viską sutaikinti žydus su ara
bais ir sakė toliau ’’vienysiąs Eu
ropą”!

Prezidentui besiilsint Florido
je, lyg tarp kita ko užsiminus to
kius nemalonius dalykus kaip 
užsienio politika, tuo pačiu metu 
skaitėme laikraščiuose, kad prie
šingai amerikiečių laikraštinin
kų viltims indusai “nuoširdžiai” 
linkę greičiau patikėti “draugiš
kai” kalbančiu Chruščiovu, nei 
nekalbančiu kapitalistų Prezi
dentu. Vilniaus “Tiesoje” matė
me kodėl — atrodo, kad Chruš
čiovo — melagio sugebėjimams 
atremti Amerikai ne tik reiktų 
sustiprinti esamą informacijos 
aparatą, bet pagrindinai jį per
kratyti — indusai tiek Chruščio
vu tikėjo. Štai ištraukos:

“... Amerikonams nepatinka 
mano kalbos jums, bet mes vis- 
tiek visuomet ir visur sakysime, 
kad esame kolonializmo prieši- 
ninkai(!!!). Argi mes galime sa
kyti, kad amžius trukęs anglų 
šeimininkavimas Indijoje buvo 
naudingas indų tautai? Mums 
liežuvis nepajudės tai pasaky- 
ti(!!!)

“Liežuvis nejudėjo” nei 
Vašingtonui, nei 
lietuvių veiksniams!
Chruščiovas toliau minimoj 

kalboj skiedė: “... Mane stebina, 
kad 'kaikurie Amerikos veikėjai 
(Dulles) mėgina ginti portuga-

lų veikėjus motyvuodami, kad 
Goa portugalų yra valdoma jau 
400 metų! Kad ir kiek metų pra- 

pavn^, Tieka
ir turi būti sugrąžinta tam, kam 
teisėtai priklauso. Svetimą tur
tą reikia grąžinti ir dargi su pa
lūkanomis! Jeigu žinoma turi
ma sąžinės”.

Jei lietuvių veiksniai, atrodo, 
visai nuoširdžiai tik kalbėjo apie 
lietuviškosios informacijos biu
letenio būtinumą (kas, kur, kaip 
— vaizdo dar neturėta), tai Va
šingtonas iki šiol kilniai tylėjo, 
kad net Amerikos spaudoje, vi
suomenėje ir kongrese sujudi
mas pakilo. Toks “The Council 
Against Communist Aggression” 
Niujorke visa gerkle šaukė, kad 
Sovietai 1955 m. buvo vieninte
liai laimėtojai. Po kelionės Af
rikoje Kongreso atstovė Frances 
Belton perspėjo, kad sovietai 
“savo purvinais batais jau įlipo 
į Afriką”, o senatorius Russell 
iš Georgijos, šiaip labai santū
rus politikas ir kariuomenės ko
misijos pirmininkas, neiškentęs 
išsiplūdo: “Valstybės Departa
mentas yra tic'k sterilus idėjomis, 
kad nepajėgia rusams niekuo ki
tu atsakyti, kaip tik maldavimu 
skirti daugiau pinigų. Jei Chruš- 
čiov su Bulganinu ir toliau važi
nės po pasaulį tai, matysit, jie 

(Nukelta į 2 psl.)

DEPORTUOJAMIEJI GALĖS APELIUOTI
Kanados imigracijos ministe

rijoj sudaryta speciali apeliaci
nė komisija, į kurią galės kreip
tis ateiviai, gavę deportacijos 
raštą. Tokia komisija sudaryta 
po daugybės priekaištų, pareikš
tų imigracijos ministerijai par
lamentų atstovų, nes ikišiol ne
buvo tokios įstaigos.

Sudaryti apeliacinei komisijai 
tereikėjo pasinaudoti 1952 m. 
priimtu ir 1953 m. birželio mėn. 
įsigaliojusiu įstatymu. Šis įsta-

tymas duoda teisę imigracijos 
ministeriui paskirti apeliac. ko
misiją, susidedančią bent iš trijų 
asmenų; joje negali dalyvauti 
pareigūnas, pasirašęs deportaci
jos raštą. Ministeriui duota tei
sė oerduoti deportajamųjų bylas 
apeliac. komisijai savo nuožiūra 
arba jas spręsti pačiam. Įstaty
mas, jei jis nebus pakeistas, pas
kutinį žodį palieka imigr. minis
teriui. Jis gali netgi apeliac. ke

tiniam nusiginklavimui. JAV 
jau paskelbė ketinimą netolimoj 
ateity išsprogdinti eilę naujos 
rūšies atominių ir vandenilio 
bombų.. Su kom. Kinija santy
kiai nepagerėję, nes ji tebelai
kanti kalėjimuose JAV pilie
čius. Sovietų vadai puolę prez. 
Eisenhowerį už jo reikalavimą 
laisvės R. Europos kraštams. Jie 
esą gerai mato, kad jų brovima
sis Į Vid. Rytus ir P. Aziją yra 
nesuderinami su Ženevos dva
sia. Dulles taipgi pareiškė keti
nąs aplankyti Indiją kovo mėn. 
grįždamas iš Pakistano, o arabų 
- izraelitų problemą persvarsty
ti iš naujo drauge su Britanijos 
min. pirm. Eden ir užs. r. min. 
Lloyd, kurie netrukus lankysis 
JAV ir Kanadoj.

Šiais rinkiminiais metais JAV 
ir Dulles neišvengė aštrios kri
tikos iš demokratų- šonp. Savo 
pareiškimuosę(g” žurnalui

aivej 
tusi kelią komunizmo plėtrai, ir 
nesukėlus! karo. Jo kritikai puo
lė, esą Dulles iškraipąs istoriją 
ir nesenus faktus, norėdamas 
paremti savo politiką.

Pasmerkė Izraelį
Jungt. Tautų Saugumo Tary

ba, ilgokai svarsčiusi Syrijos 
skundą prieš Izraelį, kurio kari
niai daliniai buvo užpuolę pasie
nio sargybas ir nužudę 56 Syrų 
karius, pagaliau priėmė rezoliu
ciją, kuria pasmerkė Izraelį. Už 
rezoliuciją balsavo visi 11 narių. 
Sovietų atstovas buvo pateikęs 
griežtesnę rezoliuciją, reikalau
jančią Izraelį atlyginti nuosto
lius. Vakariečiai šiuo klausimu 
pasirodė netokie griežti. Jie mo
tyvavo, kad nesą priimtino būdo 
tuos nuostolius apskaičiuoti. 
Klausimas dar bus svarstomas. 
Pažymėtina, kad sovietai bene 
pirmą kartą Saug Taryboj ara
bų - izraelitų ginče aiškiai pa
rėmė arabus ir tuo pasinaudojo 
jų simpatijoms įgyti. Ikišiol Vid. 
Rytų klausimą palikdavo spręsti 
JAV, Britanijai ir Prancūzijai, 
kurios 1950 m. pareiškimu įsipa
reigojo saugoti taiką Vid. Ry
tuose.

vo kelios dešimtys žmonių. Ara
bų partizanai, susimetę kalnuo
se, įvairiais keliais gauna gink
lų, kurie kontrabandos keliu at
gabenami iš JAV, D. Britanijos, 
Ispanijos ir Italijos. Tai II D. 
karo metu gaminti ginklai, pa
kankamai geri partizaniniam ka
rui. Alžeriečiai, nežiūrint, kad 
jų kraštas teisiškai yra laikomas 
sudėtine Prancūzijos dalimi, sie
kia visiškoss nepriklausomybės. 
Marokas sų Tunizija ta linkme 
jau gerokai pasistūmėjo, o ir 
Madridas yra pažadėjęs nepri
klausomybę ispaniška j ai Maro
ko daliai. Maroko atstovai jau 
yra atvykę Paryžiun ir tariasi su 
Prancūzijos vyriausybe dėl bū
simų .derybų Maroko nepriklau
somybės reikalu.

Ši aplinkybė skatina alžerie- 
čius* taipgi neatsilikti. Jų išlais
vinimo komitetas rodo gana stip- 

’ ikoma, jpįCentras

Amerika vaduosianti pavergtuosius
Sausio 9 d. JAV užsienio reik, raščių ta proga pasisakė dėl pa-

min. Dulles priėmė Pavergt. 
Jungt. Tautų atstovus, kurie pa
dėkojo Amerikos vyriausybei už 
jos tvirtą nusistatymą dėl pa
vergtųjų tautų ir išdėstė savo pa
žiūrą dėl jų išlaisvinimo politi
kos, dėl sovietų akcijos susigrą
žinti tremtinius, dėl Rytų - Va
karų santykių, titoizmo ir kt. Po 
pasikalbėjimo užtrukusio 45 
min., pavergtųjų atstovai tūrėjo 
progos susitikti su spaudos žmo
nėmis, kuriems papasakojo savo 
rūpesčius. Ta proga Valst. De
partamento spaudos skyr. vedė
jas L. White pateikė spaudai ko
munikatą. Jame primenama 1955 
m. gruodžio 30 d. Baltųjų Rūmų 
pareiškimas, kuriame pasakyta^ 
kad taikingas pavergtųjų išlais
vinimas esąs didysis JAV politi
kos tikslas. Komunikate pabrė
žiama, kad JAV nedarysiančios 
jokių nuolaidų, kurios reikštų 
bendradarbiavimą pavergimui.

Pavergt tautų atstovų apsilan
kymą Valst Dept. paskelbė “L. 
Europos” ir “Amerikos Balso” 
radijas. Visa eilė Amerikos laįk-

vergtųjų laisvinimo problemos.

100.000 SOVIETŲ PILIEČIŲ 
VOKIETIJOJE ?

1 Sovietai vėl ėmė pretenduoti 
į 100.000 jų “piliečių”, tebelaiko
mų Vak. Vokietijoje ir “norin
čių” grįžti Rusijon. Jie, esą, pa
teiksią jų sąrašą Bonnos vyriau
sybei. Bonnos vyriausybės pa
reigūno pareiškimu, sovietų re- 
patriacinio komiteto pirm. gen. 
Michailovas neseniai yra įteikęs 
sąrašą 31 sovietų piliečio, kurie 
esą norį grįžti Rusijon. Ištyrus 
pasirodė, kad jie visi yra laikomi 
Vokietijos kalėjimuose už kri
minalinius nusikaltimus. Raud. 
Kryžiaus atstovams pavesta juos 
apklausinėti. Pirmieji du ap
klausti — plėšikas ir žmogžu
dys — pareiškė norį grįžti Rusi
jon. Kiti dar neapklausinėti.

— Helsinkis. — Suomiai išrin
ko 300 rinkėjų, kurie vasario 15 
d. išrinks naują valstybės prezi
dentą. Dabartinio prez. Paasiki- 
vi kadencija baigiasi vasario 29 
d. Jis turi 85 m. amž. ir preziden
tu išbuvo 10 metų.

nai savo* piniginėmis 
Prancūzai stipriai jaučia jo 
veiklą. Kovai su partizanų gru- - 
pėm jie siunčia savo karinius da
linius; pavojingesnės sritys yra 
pavestos valdyti kariniams vir
šininkams.

Britai stiprinasi Kipre
Du nauji batalijonai buvo at

skraidinti iš Anglijos į Kipro sa
lą, kurioje partizaninės kovos su 
britais tebeina. Tai buvo pada
ryta betgi ne kipriečiams ramin
ti, o Jordano arabams. Kipro sa
la yra pagrindinė britų bazė Vi
duržemio jūroj ir Vid. Rytuose. 
Reikale britų kariniai daliniai 
gali būti greitai perkelti į Jorda
ną ar kt. kraštus. Pastaruoju lai
ku Jordane įvyko plačios demon
stracijos su riaušėmis prieš va
kariečių remiamą antikomunis
tinę Bagdado sąjungą. Jas orga
nizavo komunistai ir arabų trem 
tiniai iš Palestinos, tebegyveną 
barakuose ir negalį grįžti į izra
elitų užvaldytą kraštą. Britai į 
tai pažiūrėjo rimtai ir pasiuntė 
kar. dalinius pavo'jaus atvejui.

Pačiame Kipre padėtis buvo' 
ypač įsitempusi, kai graikų parti
zanai nušovė policininką — tur
ką, gavusį Britų pasižymėjimo 
medalį. Turkai, kurie sudaro 
apie penktadalį salos gyventojų, 
pagrasino šaudysią 5 graikus-už 
vieną turką. Pasitarimai tarp 
britų gen. gubernatoriaus Har
ding ir graikų ortodoksų arkiv. 
Makarios dėl salos prisijungimo 
prie Graikijos tebeina.

— Roma. — Išrinktasis Brazi
lijos prez. Kubiček, lankėsi Lon
done ir Romoje, kur buvo priim
tas popiežiaus.

— Vašingtonas. — JA.V už bir
želio mėn. Beringo jūroje nu
šautą lėktuvą iš sovietų pareika
lavo $724.947. Molotovas buvo 
žadėjęs pusę išlaidų padengti.

pakeisti savu. Apeliac. komisija 
gali panaikinti žemesnių parei* 
gūnų sprendimus.

torius Hammarskjold išskrido 
lankyti svarbesnių pasaulio sos-

4*

PATARIA TAUPYTI
Kanados finansų ministeris 

Harris, kalbėdamas kanadiečių 
klubui Toronte, pareiškė, kad 
šiuo metu visiems reikia būti 
taupiems, jei norima išvengti in
fliacijos. Pergausus pirkimas ne
būtinų prekių bei perdėtas nau
dojimasis įvairiais patarnavi
mais galį pakenkti ūkinio gyve
nimo pastovumui. “Nuosaiku- . 
mas bei išmintingumas nėra 
vien vyriausybės arba centrinio 
banko reikalas; tai kartu kiek
vieno gyventojo atsakomybė kas 
jis bebūtų: prekybininkas, pra
monininkas ar vartotojas”.

i \ J
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Lietuviški apmąstymai
Apie Lietuvių
Žurnalistų Sąjungą
Gruodžio 18 d. LŽSąjungos

Niujorko skyrius sušaukė žurna-

š^raU^oJanopės iš New 
^Jersey, is Connecticuto valstijos. 

“Kultūrinės” paskaitos skaityti 
buvo pakviestas tebeinąs LŽSąj. 
pirmininko pareigas Vincas Ras
tenis, daugiau žinomas kaip tau
tininkų partijos lyderis. Pasitei
sinęs,kad rengėjai nenurodė jam 

Z paskaitos temos, jis pravedė pa- 
- sikalbėjimą monologu nurody- 
ŪLdamas mizerną sąjungos' padėtį.

t

kalas priversti visuomenę mo
kėti normalias prenumeratas už 

i normalaus lygio prekę); naudos 
• pajustų visuomenė jau pirmai
siais po tokio susitarimo laikraš
čių numeriais patyrusi, jog lie
tuviškos spaudos lygis gali būti 
nei kiek nemažesnis už latvių, 
ėstų' ir net amerikiečių! Kad da
bartinė kaikurių laikraščių ly
gio krizė tėra išvada to nepatei
sinamo susiskaldymo, įvykusio 
bene 1914 m., kada lietuviai pro
fesionalai žurnalistai pamatė 
savyje .“katalikus”, “cicilikus”, 
“tautiečius” ir privedė prie da
bartinės padėties. Deja, buvo ir 
labai abejojančių, dėl tokio su
važiavimo galimumo.

Viskas buvo iš 
kito galo...
Eilės lietuviškų veiksnių vi

siškas nesusigaudymas informa
cijos reikale buvo cituojamas 
taipgi jaunųjų lietuvių žurnalis
tų tarpe, kurie pavyzdžius matė 
Lietuvos Pasiuntinybėje, kuri 
vietoje informavusi svetimtau
čius apie “Lietuvos padėtį” kelių 
mėnesių pavėlavimu informavo 
lietuviškąją spaudą, ką apie 
’’Lithuanian Situation” galvojo 
politikai svetimtaučiai žurnalis
tai; Lietuvos Laisvės Komitetas 
kuris vertingą informacinę me
džiagą spausdino lietuviškam 
žurnale “Lietuva” ir pagaliau 
ALTto LAIC, paprašęs neseniai 
kur užtiktą Lietuvą liečiančią 
medžiaga siųsti dienraščiams — 
“Draugui” ir “Naujienoms”.

Naujajam VLlKe angliškosios 
informacijos reikalas tikimasi 
bus pajudintas iš naujo. Iki šiol 
“Lituanus” vertė rausti mūsų 
veiksnius. Netrukus pasitrau
kiantiems “Lituanus” puoselėto
jams, ypač P. V. Vygantui, Lie-

• nedomino 160(!) narių savaisiais
• siekiais, kad redakcijų darbinin-
- kai Sąjungai dėl įvairių prie- 
Z žasčių nesidėjo. Gal po Kalėdų 
“ šauksiąs valdybos posėdį ir žiū- 
> rėsiąs, kas čia dėsis. Didžiausiu 
Z Sąj. nuopelnu buvo nurodytas
- knygelės ’’Are you for Free- 
Z dom?” išleidimas, kuries platini- 
"mu net nariai nesidomėję. (Šito- 
—Jaus darbus < LŽS pirmininkas 
” kadaise buvo visiškai atmetės,
- kaip jai netinkančius. Red.). Po 
Z V. Rastenio kalbėjęs “Vienybės” 
2 redaktorius Tysliava baugino 
I lietuviškos spaudos nelinksma 
Z. ateitimi ir kvietė šaukti lietuvių 
•» laikraščių leidėjų seimą — kad 
Z jie, vietoj viens kitam koją kišę,
• sutartų viens kitą remti. Jonas 
UAistis, poetas‘ir publicistas, atei- 
Utį spaudos taipgi pramatė pilką
- tardamas, kad skurdumo prie- 
Z žastimi yra pačių lietuvių nukul- 
~ turėjimas — jei taip laisvai su-
- traukus jo pabertų minčių pynę. 
T J- Karys kvietė pobūvio dalyvius 
-persiimti savanorių-kūrėjų dva- 
ū šia, kiti gi kalbėtojai, nepasiren- 
~gę ir susirinkimo vedėjo Vala- 
--žo lyg ant juoko. pakviesti, nie-
Jko nešnekėjo arbą šnekėjo nei šį, tuvos žurnalistikos istorijoje pa- —4-o i4-o rcnilAi'c ' ttoy»4-o ■A o! i rrO L"? o- nei tą — versdami kitą gailėtis 

ūbe reikalo važiavus myįĮų,,|ny-. 
sliąs. Po kalbėtų, Niujorke žur-, 
3 palįstai vaišinosi dėgtiųfebja py- 
Z rageliais ir susibūrę grupėmis 
-diskutavo aktualiuosius . daly- 
Ūkus. Kiti sakė, kad LŽS atgai- 
"vinti reiktų radikalios refor- 
” mos — suskaldžius ją į atskiras

sekcijas: a. leidėjai - redaktoriai, 
profesionalai redakcijų darbinin
kai ir publicistai, korespondene- 
tai, ir spaudos mėgėjai, kuriais 

Z būtų visi “trokštą” žurnalisto 
"aureolės. Naudos pajustų tarpu- 
Ū savyje sutarę skelbimų ir kito- 
Xkių pajamų kainą leidėjai, ame-
- rikoniškos unijos principu susi- 
ū organizavę profesionalai žurna

listai, streiku pagrąsinę leidė-
- jams nenorintiems atsilyginti 

bent už “popierių” (leidėjų rei-

ąllks verta vieta. Būdinga, kad 
net opozicinės grupės rodančios

vertumo šitaip trūkstamai infor
macinei medžiagai ruošti. Tie
sa, LŽSąjungos pirm, išleido 
brošiūrą “Are you for Freedom”, 
kurią siuntinėjo Liet. Žurnalis
tų Sąj. pirm, vardų. Tačiau, at
rodo, didžiausias nuopelnas už 
tai priklausė Free Europe Ko
miteto Informacinio skyriaus lie
tuvių sekcijos vedėjui, kurio tar
nybinė padėtis šitokį darbą Įga
lino. Įgalino ir net platesniems 
pasireiškimams, kaip tai įrodė 
Cleveland© “Dirva”, skelbdama 
tik Free Europe žinomus faktus 
apie Norilsko priverčiamųjų 
darbo stovyklų lietuvius:

(ai.)

Žmogaus prigimties netobulu
mas sukūrė eilį žaizdų politinia
me pasaulyje. Buvęs vakariečių 
imperializmas ir šiandieną turi 
savo likučius, kuriems tautų ap
sisprendimas taikomas tautoms 
tik jėga kovojant už laisvę. Tra
giškiausia, kad vakariečių pa
saulis šiandieną nesugeba ne tik 
praeities žaizdų gydyti, tautų ap
sisprendimo pradą pritaikyti, 
bet dar vitriolį palieja ant žaiz
delių.

Nereikia stebėtis, kad indų 
spauda ėmė plūsti Dulles, kuris 
šiandieną Vašingtone naudojasi 
plačiausiomis teisėmis pasisaky
ti dėl tarptautinės politikos, kai 
prezidentas ištisus keturius mė
nesius vis sirguliuoja. J jį buvo 
sviesta necenzūriškiausių žodžių
— kaimo idiotas ir pan. Neapgal
voti žodžiai: “Goa — Portugali
jos sritis” sukėlė įtampą, kurios 
telaukė laisvojo pasaulio priešas
— Maskva.

Nikita S. Chruščiov Burmoje 
su patyčia kalbėjo, kad burmie- 
čiąi buvę anglų apgaudinėti Die
vo vardu siekiant pelno. Mask
viškis komunistų dienraštis 
“Pravda” su pasigardžiavimu 
dėstė, jog JAV retu atvirumu 
išreiškę seną nusistatymą pa
laikyti kolonialinę politiką. Ir 
pagaliau tas pats Nikita jau ėmė
si pranašo vaidmens tardamas, 
kad kapitalistiniam pasauliui ar
tinasi galas, o komunizmas pa
saulyje įsigalėsiąs be karo.

Laisvasis pasaulis turi eilę 
žaizdelių. Taičau jis neturi ganė
tinos išminties ir energijos pa
skubomis jas gydyti, kad nesu
darius progos Maskvai plyšauti. 
Labiausia verčia stebėtis, jog tuo 
pat metu, kai atsiranda vitriolio 
pilstytojų, užmirštamos didžio
sios problemos. Laisvasis pasau
lis šiandieną vis rečiau kalba 
apie genocidą, Rusijos tautų, pa
vergimą ir naikinimą. Maža 
drąsos teturi priminti, jog nū
dieną tėra tik vienas pavergė
jas, viena kolonialinė imperija 
— Rusija ir jos vadovaujami ko
munistiniai kraštai. Nusistebėji
mo vertu cinizmu pastarojoje JT 
Org. pilnatyje buvo trukdomi
tie. kalbėtojai; kurie dar ^utb są
žinės balsą ir priminė jog ir 
Pabaltijo kraštai pavergti. Ir juo 
labiau įsigali komunistinė impe
rija, tuo labiau vakariečiuose 
blėsta politinis kovingumas, ku
ris paliko pėdsakus praeityje. 
Nenuostabu, kad ne tik Europos 
vakarinės valstybės, bet ir Dul
les vis dairosi praeitin.

DULLES IŠPAŽINTIS
Dulles kalboje 1955. 12. 8. Illi

nois Manufacturers Association 
susirinkime įnešta šiek tiek švie
sos, nors Į jautriausius klausi
mus atsakymas liko miglotas.

Mes žinome, kaip ir Dulles, 
komunizmo strategiją ir taktiką, 
kuri naudojama žiūrint vietos

sątos sąlygų ir laiko reikalavi
mų. Jo taktikos kreivoji turėjo 
būti Vašingtone žymiai anksčiau 
pastebėta ir padarytos išvados, 
kurių, deja, pasigendame.

Dulles, paminėjęs vakariečių 
santarvės, toliau dėsto: “Kai ko
munistinė Rusija turi 20.000 my
lių ilgio geležinę užlaidą, sunku 
sudaryti gynybinę tvarką, už
kirsti kelią rusams prasilaužti jų 
pasirinktoje vietovėje. Taip da
rant niekur nebūtų ganėtinos 
pajėgos ir visur būtų jos trūku
mas ... Sovietų puolimas tegali 
būti sulaikomas veiksmingos gy
nybos, pajėgaus priešpuolio... 
Atsikirtimo arsenaįas turi apim
ti visus kovos būdus ir privalo 
būti lankstus”.

Šios strategijos tinkamumą 
palieku vertinti srities žinovams. 
Politiškai svarstant aiškiai ma
tyti, kad Dulles galop atsisako 
ankstyvesnės containment strate 
gijos, karimų santarvių siste
mos, kurias dar’taip neseniai jis 
kėlė į padanges. Iš jo žodžių su
sidaro įspūdis, kad karinės san
tarvės šiandieną turi nusilenkti 
strateginiams daliniams. Gražu 
Dulles klausytis,' kai jis kalba, 
jog privalu tai ar kas kita pada
ryti. Tačiau jo kalboje palikta 
eilė spragų, kurios neleidžia būti 
tikriems dėl atsikirtimo sėkmin
gumo. Betkuris priešpuolis, gali 
baigtis tragiškai, nes šio meto 
strategai tekalba apie jo visuoti
nę nesėkmę, komunistiniam pa
sauliui, greičiausiai, pradėjus 
puolimą net karo nepaskelbus. 
Jei mes tinkamai neaptarsime 
strategijos pobūdžio, bergždžia 
kalbėti apie taktiką, kurios ap- 
tarčiai Dulles pernelyg atsideda. 
Jo įspėjimas, kad komunistų 
pradėtas betkuris puolimas gali 
sukelti visuotinį karą, vertas dė
mesio. Iki šio meto- mes turėjo
me šimtus panašių atvejų., Kas 
per atvejai gali būti ateityje vi
suotiniam karui pradėti, numa
nu, negali būti dabar aptarta. 
Dulles taip pat nieko nepasakė, 
kas darytina, jei Maskva ir Pe
kinas laisvas tautas iš vidaus 
sprogdins ir jas pavergs naudo
jant klastą, kaip tai yra buvę 
Pabaltijy. r
-KOVA UŽ ' '

TEISINGUMĄ
Dulles, minėtoje kalboje, kar- (

toja Eisenhowerio žodžius, kad 
amerikiečiai neprivalo sudaryti 
neteisingų susitarimų, nes tai 
būtų ne tik sąžinės pažeidimas, 
bet įvykdyta neteisybė, o paver
gėjų akyse juos sutapdintų su 
pavergėjais. Istorija galėtų pa
daryti sprendimą, kad laisvė bu
vusi parduota už pasigardžiavi
mą klastinga taika.

Niekas negali paneigti, šio 
skoningo sugretinimo. Vai man, 
tačiau kaip jis toli nuo šiandie
nykštės tikrovės. Numanau, kad 
Dulles visa tai labai gerai žino ir 
todėl jis sąmoningai teprisime
na rytinės Vokietijos 17 mil., ku
rie kenčia neteisybę. Dulles gi 
nepatogu dėstyti kas nutiko su 
Albanija, Bulgarija, Rumunija 
ir Vengrija, kai Maskvos agen
tai, engią tų kraštų tautas, atsi
dūrė JTO. Jam turbūt nemalo
nu paminėti perversmą Čekoslo
vakijoje ir perversmininkų pri
pažinimą. Jis visai nutyli Korė
jos, Indokinijos klausimus, nes 
ne teisingumo vardan tautos su
kapotos lyg būtų rąstai. Jis pra
slinko tylomis neliesdamas ir 
Pabaltijo tragiško likimo. Iš ten 
ateiną pavergtųjų skundai jau

sąžinės balsą ir teisingumą.
šiandieninėje tarptautinės po

litikos rinkoje kalbama apie 
augštą teisingumo kainą, bet tuo 
pat metu kalbantieji užmerkia 
akis, kai neteisingumas vyrauja. 
Dviveidiškumas darosi nepaken
čiamas. Mes galime būti paten
kinti, kad JAV Pabaltijo tautų 
amžinai vergijai nepardavė už 
dubenėlį košės, tačiau turime 
nusiminti, kad jokio rimto žygio 
nebuvo padaryta neteisingumui 
pašalinti. O tai sako, kad laisva
jame pasaulyje tarp teisingumo 
idealo ir tikrovės yra atsiradusi 
praraja. Mums dar mažai ką sa
ko, kad ir toks Dulles užtikrini
mas: “Šiuo metu pasaulis turi 
žinoti, kad mes liekame ištikimi 
mūsų istoriniams idealams..., 
nes siekiame pavergtuosius iš
laisvinti, kad galėtų siekti lai
mės, kuri aptarta Nepriklauso
mybės Paskelbime”. Dulles pra
deda kalbėti apie laimę, kurią 
savaip supranta kiekvienas ame
rikietis ar pavertos tautos atsto
vas. Pamirškime atitrauktas fi
losofines problemas, bet atliki
me pareigą atitaisyti praeities 
klaidas. Pastaroji Dulles išpažin
tis nepateisina pavergtųjų tautų 
puoselėjamų vilčių, jog klaidos 
greitai bus pašalintos Ji pasako, 
kad Vašingtonas vėl yra pabu
dintas pastarojo Maskvos sukrė-

timo, kuris verčia pamiršti dar 
taip neseniai puoselėtas viltis 
pigiu pataikavimu pirkti laikiną 
saugumą. Ji nurodo, jog ameri
kiečiai vėl atviriau prisimena 
apie ginklo ir užsienio politikos 
sąlytį. Ji paliečia tik kaikuriuos, 
tačiau ne pačius svarbiausius 
klausimus, nes mat, -negalima 
nusimanyti, kuriam tikslui turi 
tarnauti vadinamas staigus ir 
lankstus atsikirtimas.

Lietuvos reikalas drąsiai nutyc — 
limas, nors rinkimai ne už kal
nų. Ji paliekama kruviname 
kryžiaus kelyje. Jos golgotos 
kančių nesikėsinama nušalinti, 
kreivųjų kelių ištiesinti, o duo
tus pažadus priartinti prie tik
rovės.

Kenčianti lietuvių tauta vis 
dar pasmerkta eiti dygliais nu
sėtu keliu, ieškoti kapams vie
tos plačiose Sibiro erdvėse, žūti 
namie, kalėjimuose, ar kristi 
kiekvienoje svetimoje pakelėje. 
Naikinamas, persekiojamas, ken
čiantis lietuvis savoje žemėje ar 
gainiojamas po visą pasaulį vis 
dar laukia žodžio, kuris būtų ar
timas teisingumui ir jo įgyven
dinimui. Jo šiandienykštis liki
mas neaptariamai tragiškesnis 
už lemtį kreivo, palūžusio ir 
nykštančio berželio, kuris nuleis
tomis šakomis nesidžiaugia Va
šingtono White House erdviuoju 
sodu.

Prieš tris šimtus melu.

Dulles pereina
(Atkelta iš 1 pusi.) 

liežuviais mus nukariaus”.
Arthur Krock, NYTimes ko

mentatorius, šokosi ginti Dulles, 
girdi, kogresmenai idėjų tai tik
rai pilni, bet kai tik Valstybės 

' Departamentas pasiūlo įsileisti 
daugiau užsienio prekių ar imtis

• kitų žygių, griežtesnių kontra- 
" '.priemonių, kurie nebūtų nau

dingi Amerikos kapitalistams, 
tai tie patys kongresmenai pies-

’ Jtu stojas.:. Niujorke svarstėme,
• kodėl Valstybės Depątramentas 
negalėjo visame pasauly kelti

į-sovietinį kolonializmą, kaip kad
• <iarė privatūs dienraščiai, priva- 
. Jūs asmenys bei pabėgėlių sei- 
■ mai. Kodėl Valstybės Departa- 
‘ mentas nekvietė savo didvyrių
• klausti ir skelbti pasauliui, kas 
- Atsitiko slavams ir azijatams pa- 
; Vergtiems rusų, kad miršta bai

siam genocide visų užmirštos —
’ Tadžikija, Kazachstanas, Armė- 
\ pija, Gruzija, Azerbeidžanas.
• Vkraina, Gudija, Turkestanas? 
; Kad sovietų kolonializmas reiš-
• kiasi ne vien Pabaltijy ir Bal- 
’ kanuose.
; • Kodėl užsiimdama špėlioji- 
' mu ar Prezidentas bus kandida-
• ju ar ne, Amerikos spauda igno
ravo Šią baisią tragediją? Deja 
rinkiminė isterija vis labiau ple 
čiasi ir neveltui “USNews and 
•World Report” žadėjo rusams se
kančius laimėjimus 1956 metais! 
Amerikos spauda net ir dabar 
hematė reikalo ryškinti vykstan
čios kovos prieš sovietų tiraniją, 
bet iš paskutiniųjų ieškojo gali
mybių įgalinti su jais taiką! Ne
gi Amerikos žurnalistai tape 
Chruščiovo ir partijos melo už
kerėti? O gal Amerika jau nebe-

savimi? Toks Rudiminasl 
Vilniuje gėrėjosi, kad dramos 
teatre —“Kremliaus Kurantuo-

30 metų, mes turime laimėti po 
truputį kiekvienais metais, šiais 
pradedant. Bet tik jau ne viešu 
spėliojimu, kas kris po sovietų 
kumščiu kitais metais. Jėga turi 
būti atremta jėga! Kur tik prasi
vers nepasitenkinimas sovietine 
santvarka, Amerika turi remti 
visomis priemonėmis! Jei šio di
džiausio pavojaus metais nepa
judėsime, žmonija minės mus su 
panieka — baigia Life neregėtai 
aštrų Amerikos vyriausybės 
puolimą.

“VašGngtono
beidėjiškumas”...
Tarptautinio masto lenkų žur

nalistas Zigūnund Nagurski, jr., 
kaltino Vašingtoną, kad turėda
mas galimybę nebandė sovieti
nes Rytų Europos “kultūras” 
priešpastatyti laisvosios Rytų 
Europos kultūrą, kuri užpildytų 
sovietų paliksimą laisvos min
ties tuštumą. Vašingtonas leng
vai galėtų suburti kultūros dar
bui Amerikoje prisiglaudusius 
pabėgėlius intelektualus šiuo 
metu daugumoje dirbančius su 
juodukais ir analfabetais Ameri
kos kapitalistų įmonėse. Nagurs
ki kalbėjęs apie lenkus, nurodė, 
kad buvimas šitokių kultūros ži
dinių Amerikoje, kuriems išlai
kyti reikėtų mažos dalies tų pi
nigų, kuriuos Amerika davė vi
sokiems Titams (kurie jau vėl 
keičia kailį), triuškinančiai veik
tų radijo bangomis Rytų Euro- 
X)s tautų jaunimą, kurį, sovietai 
bando užliūliuoti pasakomis apie 
©vietinės kultūros “turtingumą 

ir per mokslą siekiamą gerbūvį”. 
i)eja, iki šiol tik kažkurios Va- 
ingtono agentūros, težiūrėda- 
nos grynai savanaudiškų tikslų, 
ik jau ne dėl tikslo plėtoti ir 
>uoselėti Rytų Europos kultūrą

RADVILOS — BIRŽ1ŠKIAI RADVILOS — J. RADVILOS 
KONFLILKTAS SU JONU KAZIMIERU — KARAS SU 
MASKVA — MASKVĄ UŽIMA VILNIŲ — LIETUVA IR 
ŠVEDIJA — X RADVILA ŠAUKIASI ŠVEDU GLOBOS 
— KĖDAINIŲ SUTARTYS SU ŠVEDAIS — JONUŠO 
RADVILOS NEPASISEKIMAI IR MIRTIS — “TVANO” 
PABAIGA — RADVILŲ ŠEIMA PO “TVANO”

(Pabaiga)
“TVANO”PABAIGA
Kaip jau buvo prisiminta, len

kai Maskvos ir Švedų antplūdį 
pavadino “Tvanu”. Ypatingai 
išgarsino tą laikotarpį ir iškone
veikė Radvilas lenkų rašytojas 
Wl. Sienkiewicz, kuris vieną sa
vo trilogijos tomą ir pavadino 
“Tvanu”. Radvilas čia jis pavaiz
davo gobšiais savanaudžiais, ku
rie valstybės liūdnose dienose 
žiūrėję tik kuo daugiau sau pa
sigrobti. Į Boguslavo lūpas Sien
kiewicz įdeda net tokius žodžius: 
“Valstybė tai lyg raudono au
deklo gabalas. Kas kiek spės iš

se” pavergtieji lietuviai vaizdin
gai matė, koks ryžtingumas glū
di sovietiniame pasaulio naujos 
tvarkos siekime, kai tuo tarpu se
nasis pasaulis esą toks neryžtin
gas ir nepasitikintis savimi!...

Amerikos spaudos 
reakcija 
Toks “The New York Times” 

vistiek kvietė savuosius “žvelg
ti į pasaulį viltingai, kad ir ne
patenkintiems (?)“ Kaip bebūtų, 
mes tiesiame savo pagalbos ran
kas draugiškai. Vilkimės, kad 
tautos susipras, jog laisvės 
niekas negali pakeisti... Life, 
betgi pramatė gyvenimiškąją 
tikrovę rašydamas, kad su Žene
vos konferencija sovietai pradė
ję visuotinį puolimą — “taikin
gą išlaisvinimą” — visu frontu. 
Chruščiovo kalbos Tindijoje pa- 
•odė jų nusimanymą “kaip”. 
rJfe šaukė, kad pats laikas ir 
nums pajudėti! Pats laikas esąs 
radėti “kurti įvykius, kad paro- 
ytume turį savo diplomatiją”. 

”urime imtis griežtų žygių... 
Amerikos tauta* rems, kaip ji 

•ėmė iki šiol, visus vyriausybės 
ygius. Tauta ir Kongresas tikrai 
ems Amerikos vyriausybės 
riežtą politiką, tačiau iki šiol ji 

leturėjo ką remti”. Prezidentas, 
— rašo Life, — privalo pateikti 
šsigelbėjimo planą, nors jo įgy
vendinimui reikėtų ir 30 metų! 
"'ai yra šimtmečio kova už am- 
šių, kova kovotina visomis poli- 
inėmis, ūkinėmis ir psichologi
nėmis priemonėmis iki priešas 

sijus visais atžvilgiais silpnes
nis ir jd pavergtos tautos nusi 

es priespaudą”. Preziden4 
rivalo iš mūsų reikalauti veik
as ir kantrybės; kantrvnė* 
>avergti! “Kantrybe betgi nega* 
ima teisinti tingumo(!)”. Je. 

mčs tikimės laimėti, kad ir poyr jų gerbūvį, skatikais rėmė pa-

NAUJI RADIJO PRIIMTUVAI- 
Tikra šių dienų sensacija!

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

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

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

Sav. K. M0TUŠIS.
Rodij’o priimtuvų speciolios trumposios bangos jums gorontuojo Europos stočių 
priėmimų (Vilnius kosdien 6.30—7.00‘ p.m.). Pos mus otliekomi specialistų 
technikų visokiausi radijo pataisymai bei perdirbimai. Lengviausios išsimokėjimo 
sąlygos: įmokėjus tik 10%, likusi suma ligi 24 mėn. Jūsų vartotas aparatas 
gali būti priimtas kaip įmokėjimo pagrindas

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

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

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

24’/2 King St. W.
Kitchener — 343 King St. E.
Waterloo — 96 King. St. S.
London — 111 Vz King St
Galt, Ont. — 41 Dixon St.
Ottawa — 343 Lisgar St.
Vancouver — 340 Homer St.

bėgėlių politikų junginius, atro
do, ūmai pajuto ir įvertino, net 
pats ministeris Dulles išsikvie
tęs delegacijų pirmininkus lais
voms diskusijoms Niujorke. Ti
kėta, kad mūsų politikai, padė
koję už Baltųjų Rūmų atsaky
mą Chruščiovui, pateiks min. 
Dulles savo nuomonę dėl JAV 
išlaisvinimo politikos, Rytų - Va
karų kontaktų, sovietų michailo- 
vinės sugrįžimo akcijos, dėl 
Amerikos nusistatymo tautinių 
komunistinių tironų (Tito) ir 
dėl transliacijų per Europos ra
diją Pabaltijo tautoms. Niujor
kiečiai intelektualai taip pat vy
lėsi, kad kas nors min. Dulles iš
kels ir pvz. Europos Tautų Kul
tūros Instituto reikalą.

Kita Vašingtono ir liet, veiks
nių ribotumo žymė buvo susekta 
iš latvių spaudos pranešimo.’

Nors lietuviai žurnalistai kur 
kas seniau priminė, prašė ir mal
davo iš turimos medžiagos pa
ruošti pasaulio masėms TV do- 
kumentarinį filmą — “travelo-| 
quo” apie Lietuvą, nors tam pri
tarė ir turimieji specialistai, 
klausimas nebuvo svarstomas. 
Tuo tarpu latviai filmininkai, su
silaukę “pritarimo” ir iš savo 
veiksnių, šitokį filmą paruošė! 
Atslugdyti prokomunistinėms 
nuotaikoms Afganistane latvių 
filmas “Latvija ir Tarybų Sąjun
gos klasta” Chruščiovo vizito 
dienomis skubiai pristatytas bu
vo demonstruojamas Amerikos 
Informacijos Biure Kabule. Lat
viai dabar juokauja, kad afga-

nistaniečiai dėkoję amerikie
čiams už “dokumentinį filmą”! 
Filmą įpiršti; sako, nebuvę leng
va. Jie skundėsi, kad, rodos, iki 
šioliai už jį nėra atsilyginta! Lat 
viai filmininkai betgi didžiavosi 
atidavę savo įnašą už Latvijos 
išlaisvinimą! Ak, ar beverta 
kaulyti — jog juk ir mes tai ga
lime padaryti, lietuviai!...

Slaptieji veiksniai
Keista aną sekmadieni buvo 

skaityti “The New York Times” 
žinias apie Vokietijos apginkla
vimą. Jas bent mėnesiu anksčiau 
buvo paskelbusi Vilniaus “Tie
sa”, smulkmeniškai nurodydama 
kur, kas ir kaip. Niujorke taipgi 
gyvai svarstytas kokios įtakos 
Lietuvos laisvinimo veiklai turės 
faktas, jog sausio 2 d. Bonnoje 
pradėjo veikti “naujosios” Vo
kietijos kariuomenės žvalgybos 
skyr. vadovaujamas gen. Rein
hard Gehlen, buvusio ir Wehr- 
machto žvalgybos viršininko. 
Būdinga, kad tai bene vieninte
lis Hitlerio armijos padalinys, 
kuris po karo taip ir nebuvo iš
formuotas, bet dirbo kaip “ne
priklausomas junginys”. Reikia 
manyti, kad tai bene geriausiai 
apie padėtį Lietuvoje informuo
tas pasaulio galybių veiksnys ir 
įdomu, kuris lietuviškas veiks
nys sugebės su juo užmegzti “ge
riausius santykius”. Labai gali
mas juk dalykas, kad būdamas 
NATO padaliniu, šis skyrius, 
kaip arčiausias Pabaltijui taps ir 
svarbiausiu tariniu mūsų veiks
niams!

jo atsiplėšti, tiek ir turės”. Sien
kiewicz pažiūra į šiuos įvykius 
ir šiandien tebevyrauja lenkų 
visuomenėje. Jie kažkodėl pa
miršo, kad savo karalių išdavė 
ne vien Radvilos. Karoliui X 
Gustavui ištikimybę žadėjo juk 
beveik visi ir Lenkijos ponai, 
prie jo buvo prisidėjusi taip pat 
veik visa Lenkijos kariuomenė.

Ištikrųjų Jonušas Radvila bu
vo vienintelis, kuris iškėlė dide
lę idėją Karolio X G. valdžioje 
sukurti didžiulę imperiją iš Šve
dijos ir Lietuvos su Lenkija. Kai 
de la Gardie šitos idėjos nepri
ėmė, J. Radvila pasidavimą sten
gėsi padaryti sąlyginį. Radvila 
apsiriko tik vertindamas Šve
dus. Pasirodė, kad nei Karolis X 
nei jo vietininkas de la Gardie 
jokių politinių planų neturi ir 
teturi vieną tikslą, kaip sutriuš
kinti Joną Kazimierą. Ir kai šis 
nieko nedarė, Švedams net veik 
visą kraštą okupavus nedarė tai
kos, Karolis X G. nebežinojo, ką 
toliau daryti. Sukilusių kraštų 
jis- nebepajėgė suvaldyti. Išplėš
tas kraštas jo kariuomenės išlai
kyti ilgai nebegalėjo, o Švedija 
taip pat buvo nepajėgi, tad po 
visų triuškinančių laimėjimų 
1660 m. teko padaryti taiką be 
didelės naudos. Tik privertus Jo
ną Kazimierą atsisakyti nuo pre
tenzijų į Švediją.

Kaip jau buvo prisiminta Že
maičiams ir gretimoms sritims 
Švedų valdymas greit įsipyko. 
Dėlto, kai tik atėjo žinios apie 
Švedų nepasisekimus Lenkijoje, 
1656 m. balandžio mėnesį ir čia 
kilo sukilimas. Mažais būreliais 
visame krašte išblaškytai žiemo
jusi Švedų kariuomenė buvo su
naikinta. Gegužės - birželio mėn. 
Žemaičių bajorija susikonfedera- 
vo ir stojo ginti savo krašto. Šve
dai dar buvo likę tik Biržuose. 
Kai 1656 m. gale atvyko su ka
riuomene lauko hetmonas Gon- 
sievskis, buvo pereita į puolimą. 
Tuo būdu 1657 m. pradžioje bu
vo išvaryti Švedai ir iš Biržų. 
Švedų okupacijos laikotarpis 
buvo baigtas. Nors karas tęsėsi 
dar iki 1660 m., tačiau čia didelių 
mūšių jau nebuvo. Buvo tenki
namasi pasienio susidūrimais.

Tuo tarpu svarbiausios pajė
gos buvo nukreiptos į krašto iš
valymą nuo maskviečių. Kovos 
buvo sunkios, bet ir caras naujų 
armijų jau nebepajėgė sudaryti. 
Tuo būdu greitai jo įgulos teli
ko tik miestuose. 1660 m. suruoš
tas jo žygis pasibaigė visai nie
kais. 1661 m. buvo išvaduotas 
Gardinas, Vilnius ir Mogilevas. 
Abiems pusėms nusilpus, paga
liau 1667 m. Andrusavos kaime, 
paliai Mstislaulį, buvo pasirašy
ta taikos sutartis. Pagal ją Lietu
va atsižadėjo Smolensko, Sta- 
rodubo ir kaikurių Vitebsko vai
vadijos dalių, bet atgavo patį 
Vitebską ir visą Polocko vaiva
diją. Dabar nustatytos Lietuvos 
sienos su Maskva išliko nepasi- 
keitusios iki pat I padalinimo 
1772 m. Lenkija ta sutartimi 
Maskvos naudai atsižadėjo visos , 
kairėje Dniepro pusėje buvusios 
Ukrainos.

Nors karą su Maskva baigti | 
padėjo ir Lenkai, Lietuvai jis bu

vo labai sunkus. Kariuomenės 
didesnės pasamdyti nebuvo už 
ką, nes sunaikintas ir išplėštas 
kraštas didesnių mokesčių nepa
jėgė. Jei būdavo šiaip taip su
renkama pinigų kariuomenei 
pasamdyti, tai nebūdavo kuo ją 
toliau . apmokėti. Kariuomenė 
dažnai pakrikdavo, pradėdavo 
maištauti, atsisakydavo klausyti 
savo vadų. Vieno tokio kariuo
menės maištavimo (konfederaci
jos) metu net buvo nužudytas 
lauko hetmonas Gonsievskis.

Tuo būdu sumaiščių metu žu
vo abu Lietuvos kariuomenės 
vadai, kurie taip piovėsi karo 
pradžioje. Vietoj Radvilos su 
Gonsievskiu iškilo jau minėtas 
Povilas Sapiega ir jaunas My
kolas Pacas, kurio brolis Kris
tupas tuo pat metu pradėjo kilti 
civilinėje srityje. Tai ir buvo gal
vos Pacų, užėmusių Lietuvoje 
Radvilų vietą- Jono Kazimiero 
valdymo pabaigoje, o ypač My
kolo Višnioveckio laikais. Jono 
Sobieskio laikais Pacams išmi
rus jų vietoje stojo Sapiegos, ku
rių galybės pagrindus sukūrė 
mums jau pažįstamas Povilas Sa
piega, miręs dar net prieš karo 
su Maskva pabaigą (1665).

RADVILU ŠEIMA
PO “TVANO” l
Maskvos ir Švedų kovų laiko

tarpis 1654 - 1667 m. Biržų Rad
vilų šeimai buvo tragiškas. Jo
nušas Radvila atvirą kovą su Jo
nu Kazimieru pralaimėjo dėl to, 
kad savo planams nerado atgar
sio Švedų tarpe. Grįžti atgal, rei
kalą atitaisyti jis nebegalėjo, nes 
ištiko mirtis. Taip jam ir buvo 
primesta išdaviko dėmė už tą 
patį, dėl ko kitiems niekas nepri
kaišiojo.

Pusbrolis Boguslavas ne ma
žiau nekentė Jono Kazimiero ir 
taip pat susidėjo su Švedais, bet 
jam visa tai ne taip blogai pasi
baigė. Pamatęs, kad Karoliui X 
G. jau nesiseka, šis nutrūktgal
vis ir fantastas visdėlto nešoko 
mušti švedų, bet liko gyventi pas 
savo giminaitį Brandenburgo 
kurfūrstą Fridrichą Wilhelmą, 
kuris jį paskyrė Prūsų kuni
gaikštijos valdytoju. Į Lietuvą 
jis nebegrįžo ir po karo. Liko 
gyventi Karaliaučiuje. Padedant 
kurfūrstui jis betgi atgavo visus 
Radvilų dvarus ir dėl to pasida
rė rimta jėga Lietuvos gyveni
me.

Į Boguslavo Radvilos rankas 
pateko visos Biržų Radvilų ša
kos turtai, nes jis vedė vientur
tę savo pusbrolio Jonušo duk
terį, karo metą praleidusią ir au
gusią Kurše, Jelgavoje. Tai bu
vo milžiniški dvarai, bet karo 
metų labai sunaikinti. Ūkį su
tvarkyti -Boguslavas jau nespėjo, 
nes 1669 m. taip pat mirė.

Ištikrųjų tie dvarai jau dau
giau kaip šimtą metų nebeatsi
gavo, nes neturėjo pastovaus val
dytojo.

Boguslavas iš Mykalojaus Ru
dojo palikuonių buvo paskutinis 
vyriškis. Mirdamas jis paliko 2 
metų dukrelę, kuri išaugo kur- 
fūrsto dvare Berlyne. Tai buvo 
?al turtingiausia ano meto Euro- 
ooje mergaite — jai priklausė 
185 milžiniškų dvarų komplek
sai, kurie galėjo duoti ne tik pa
jamas, bet ir galią Lietuvoj. Juk 
visi tūkstančiai bajorų ir bajo
riškų tarnų, gyvenusių tūtose 
dvaruose seimeliuose turėjo bal
suoti taip, kaip jų savininkas no
ri! Kas tuos dvarus valdys, daug 
galės Lietuvoje, o taip pat ir 
Lenkijoje. Dėl to suprantama, 
kad kai tik Boguslavo duktė 

1 (Nukelta į 7 psl.)
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Rašąs šiuos žodžius neseniai 
yra gavęs prof. Mykolo Biržiškos 

. laišką, kuriame jis savo buv. 
klausytojui tarp kita ko guodžia
si: “...o mano liūdnose dieno
se jau džiaugsmas — duktė grįžo 
iš ligoninės sveikutėlė. Vaiku
čiai irgi sveiki. Aš pavargęs, bet 
dar nepaliegęs”. Bet, štai visus 
lietuvius prislėgė skaudi žinia 
apie prof. Vaclovo Biržiškos 
mirtį. Koks tai skaudlis pakarto
tinas smūgis broliams: Mykolui 
ir Viktorui. Ypač prof. M. Bir
žiškai, kuris tik buvo besidžiau
giąs liūdnose dienose.

Be galo gražu, kad lietuviško
ji visuomenė, ypač jaunimas, 
kurį taip labai myli Mykolas 
Biržiška, suskato bent materia
liai pagelbėti ir padėti, ypač glo
bojant našle likusios dukters 
šeimą, vaikučius. Būtų itin gera 
ir labai prasminga, jei profeso
riaus klausytojai Kauno ir Vil
niaus bei Pabaltijo, universite
tuose šiuo sunkiu laiku vėl ir 
dar kartą prisimintų garbingąjį 
mūsų mokslininką - lituanistą ir 
savo aukomis parodytų gilią 
užuojautą bei supratimą jo di
džios nelaimės. Atrodo, kad Ka
nados padangėje rado prieglobs
tį nemažas Pabaltijo universite
to studentų skaičius, kurie galė- 
tų pasekti JAV-se gyvenančių 
kolegų pavyzdžiu ir pagal kiek
vieno išgales padėti senatvės 
dienose prof. Mykolui Biržiškai.

Šia proga galima prisiminti,

jog išeivijoje turime ir dar kele
tą iškilesniųjų vardų, didžiai nu
sipelniusių Lietuvai įvairiausio
se srityse, šiandien gilioj senat
vėj ir nebepajėgių apsirūpinti 
kiekvienos dienos būtinybe.

Kaip mažai mes juos prisime
name ir dar mažiau pastebime. 
Jie patys yra perkuklūs prašyti 
išmaldos ar trupinių nuo savo 
tautiečių stalų. Bet ir jie, juk yra 
reikalingi globos ir suratimo. Jų 
nuopelnai yra milžiniški ir svar
būs. Ir tik mes, lietuviškoji iš
eivija, visos tautos vardu turime 
jausti pareigą ir norą pasirūpin
ti jų bent minimaliniais pragy
venimo šaltiniais.

Vienas po kito, jie išnyks iš 
mūsų tarpo, nusineš Amžinybėn 
gal ir didelės svarbos patyrimus 
ir vertybes brangias kiekvienam 
lietuviui. Paprastai, tada papuo
šime juodai gedulo ženklan mū
sų laikraščius, parašysime ilges
nius nekrologus, gal sumesime 
net vieną kitą centą laidotuvėms 
ir tik retas prisiminsime, jog jei 
savo metu būtume buvę guvesni 
ir bent kiek daugiau duosnūs, 
visa eilė veteranų, gal ir šian
dien dar būtų mūsų tarpe. Kaip 
prof. M. Biržiška sakosi pavar
gęs, bet nepaliegęs, taip bėabejo 
ir kiti. Jų dvasia nepalūžus. 
Nors fiziškai ir labai suvargę, jie 
lieka ir toliau tylūs ir nereika
laują. Betgi jie turi teisę gyven
ti ir tik mūsų pareiga jiems už
tikrinti tai. Al. Gimantas.

ATLYG1NIMAS NACIŲ 
AUKOMS ,

Vak. Vokietijos federalinis 
parlamentas svarstė Bonnos vy
riausybės pateiktąjį nuo naciz
mo nukentėjusioms aukoms at
lyginti įstatymo pakeitimo pro
jektą ir senąsias įstatymines nor
mas žymiai praplėtė. Apskritai, 
įstatymo materialinės normos 
yra žymiai patikslintos ir page
rintos. Teisė į atlyginimą suteik
ta dabar visiems, kurie emigra
vo prieš 1951 m. kovo 31 d. ir 
savo nuolatinę gyvenamąją būs
tinę turėjo tose srityse, kurias 
1937 m. gruodžio 31 d. priklausė 
prie Vokiečių Reicho teritorijos. 
Taip pat tam tikroms kategori
joms padidintos atlyginimo nor
mos. Ligi šių metų vidurio naciz
mo aukoms jau buvo išmokėti 
418 mil. DM. Prie vidaus reikąjų 
ministerijos kaikurie atstovai 
pasiūlė sudaryti tam tikrą cent
rinę įstaigą, kuri rinktų visokius 
patvarkymus ir ^slaptus įsaky
mus, pagal kuriuos nacizmo au
kos buvo persekiojamos. Tokia 
surinkta medžiaga galėtų palies
tieji pasinaudoti kaip įrodymais 
savo pretenzijoms paremti.

STAMBI PARAMA
Seniems metams besibaigiant 

ir naujiems tik prasidėjus, visa 
eilė Bendruomenės Apylinkių ir 
pavienių aukotojų yra prisiun- 
tę į ŠF Centro Kom. piniginių 
aukų sušelpti varge atsidūrusius 
Vokietijoje bei Vasario 16 gim
nazijai paremti. :

Po $10 aukojo: A. Rašnevičius 
iš Sudbury ir J. Kaknevičius iš 
Toronto; $47 prisiuntė Oakvilles 
apylinkė; $4*4,30, skirtus Vasario 
16 gimn., — Fort William ŠF 
k-tas;$68 — Winnipeg© apylinkė; 
$600—Montrealio ŠF k-tas, $114,- 
50, skirtus Vasario 16 gimn, 195 
būrelis iš Sudbury; $5 — A. Kli
mavičius iš Crows Nest, Alberta; 
$500 — Hamiltono ŠF k-tas ir 
$191,80 — Sault Ste. Marie, Ont., 
apylinkė, iš tos sumos $48 išsky
rusi Lietuvos karo invalidams.

Visiems aukotojams- apylin, 
kių bei Šalpos F. komitetams šel
piamųjų vardu tariame nuošir
džiausią ačiū.

_Ta pačia proga norėtume pri
minti šalpos dalykais interesuo
tiems, kokio masto pagalba vis 
tebėra reikalinga Europoje pa-

silikusiems lietuviams. ĘALFo 
duomenimis šiuo metu vien tik 
Vokietijoje yra Tb sergančių— 
725 asmenys, senelių — 850 ir 
apie 2.000 vaikų. Jie visi,- kaip 
priklausą nedarbingų kategori
jai yra remtini. BALFas yra pla
navęs (jei lėšų būtų) duoti kiek
vienam iš jų po DM 5 į mėnesį, 
nusipirkti būtiniausioms gyveni
mo reikmenims. Tatai sudarytų 
per metus $53.650, o kur gim
nazijos, vargo mokyklėlių išlai
kymas? Atgaivinami emigracijos 
į JAV reikalai, kurie taip pat pa
reikalaus stambių sumų. Tiesa, 
BALFas velka didžią naštos da
lį, jis išsirūpino iš savo valdžios 
ir gauna į metus 360 tonų rieba
lų, sūrio ir pieno miltelių, ku
riuos pasiunčia į Vokietiją. Šiuo 
metu dėl maisto ir aprangos di
delės bėdos nebūtų. Daugiausia 
trūksta pinigo. Dėl to kviečiame 
visus šalpos darbininkus ne ma
žinti, bet didinti pastangas, kad 
Kanados Lietuvių Bendruome
nės indėlis, jei. nepatrigubėtų, 
tai bent padvigubėtų.

ŠF Centro Komitetas.

PRISIMINIMAS.
1954 metais sausio 23 dieną mirė 

DOMINIKA ALKSNIENĖ.
Su liūdesiu prisimename mano mylimos žmonos ir mūsų 
motinėlės dvejų metų mirties sukaktį.

Vyras Petras Alksnis ir
vaikai — Adelė, Vitas ir Petras.

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad Lietuvoje mi
rė mūsų motina APOLONIJA MILIAUSKIENĖ, sesuo 
MORTA MILIAUSKAITĖ - JAKIMAVIČIENĖ ir jos sūnus 
JUOZAS JAKIMAVIČIUS.

Pamaldos už mirusius bus. laikomos Šv. Jono Kr. liet, baž
nyčioje š.m. sausio mėn. 22 d..11 vai.

Miliauskų ir Jakimavičių šeimos.'

Mūsų mielų giminių
ONOS JAKIMAVIČIENĖS, EDMUNDO MILIAUSKO, 
REGINOS BRAŽUKIENĖS ir ALVINOS RAMANAUS
KIENĖS, Mamytei - Močiutei, Sesutei - Tetai, bei kitiems 
giminėms Lietuvoje mirus, Jiems bei Jų Šeimoms reiškiame 
gilią užuojautą

Jonas ir Maria F. Yokubynai.

KAIP STALINAS PADĖJO IŠKILTI HITLERIUI

“Žiburiu” 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,

Valdybos pirmininko ir iždininko pranešimai,
Revizijos Komisijos pranešimas,
Diskusijos dėl pranešimų,
1955 m. ataskaitos ir Revizijos K-jos akto priėmimas,
1955 m. pelno paskirstymas,
1956 m. sąmatos priėmimas,
Valdybos ir Revizijos Komisijos rinkimai,
Einamieji reikalai, 
Susirinkimo uždarymas.

3.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

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.

Valdyba

Vokiečių laikraštis “Volksbo- 
te” paskelbė prof. dr. Bolke von 
Richthofeno straipsnį, kuriame 
rašoma apie prieš kiek laiko mi
rusį vokiečių pramonininką Ar
noldą Rechbergą, rašiusį tuo 
reikalu įvairioms sąjungininkų 
įstaigoms pranešimus ir pasisiū
liusį stoti liudininku garsiojoj 
Niurnbergo karo nusikaltėlių 
byloje. Deja, liudininku jis ne
buvo pakviestas, nes, supranta
ma, toks liudijimas tuo metu 
Niurnberge dar daug kam buvo 
nepatogus. Bet dabar vis dau
giau paskelbiama viešumai do
kumentų, rodančių slaptus bol
ševikų saitus su naciais.

A. Rechbergo raštas prof. Boi
ko von Richthofenui buvo Įteik
tas vieno iš prancūzų atstovų 
Niurnbergo teisme, kad pasaky
tų tuo reikalu savo nuomonę. Šis 
aktas buvo atžymėtas Niurnber
go teismo aktu bylos numeriu 
“Analysed DE 841 — 19/9/45”, 
bet prieš jį labai smarkiai šoku
si amerikiečių “Society for Pre
vention of World War III”, ku
rioj yra buvę komunistų ir ne
maža jų simpatikų. Tos'sąjungos 
gen. sekretorius Mr. Miriam Su-

SUSIRŪPINKIME, KUR EINAME
Daug susirūpinimo visuomenė 

parodo jaunąja karta, labdaros 
ir kultūriniais reikalais, bet la
bai retai teužtinkame spaudoje 
apie senąją kartą, apie paprastą 
dabartinį mūsų gyvenimą ir to 
gyvenimo išvadas.

Praėjo vos 8, o kaikam tik 6 
metai kaip esame čia Kanadoje. 
Peržvelkime mūsų išeivijos žmo
nes grupėmis — išsilavinusius ir 
mažiau išsilavinusius kaip ūki
ninkus ir darbininkus. Proble
mos buvo visiems vienodos: kal
ba, nauji papročiai, svetimas 
kraštas. Pažiūrėkime į jų kūri
mąsi ir dabartinę jų vertę. Ant
rieji įsikūrė gražiai, gyvena nuo- 
savuose namuose, nors neretai 
tik vienas šeimos tėvas dirba. Jų 
moralė sveika ir jie maždaug lai
mingi. Žinau, kaikas sakys, kad 
jie buvo pripratę prie fizinio 
darbo, užsigrūdinę. Bet už tai 
kiti turėjo daugiau orientacijos, 
lankstumo kalboje, daugiau ga
limumo, pvz., amatams, kas čia 
buvo svarbu, lygiai kaip ir fizi
nė jėga. Be to, čia invalidų ne
įsileido.

Pirmųjų vaizdas daug liūdnes
nis, nes didelė jų dalis visai nu
smuko. Tuos, būtent, aš ir noriu 
užsiminti.

Iš įvairaus lengvo blaškymosi, 
vengdami rimtesnio ir sunkes
nio darbo, dalis jų prijunko prie 
gėrimo ir “atrado” šūkį: “Kuo 
daugiausia paimti iš gyvenimo!” 
Ko paimti? Gal manote, kad 
mokslo, patyrimo kokioje srity
je, ar pažinimo tų kraštų, į ku
riuos pripuolamai vėjas atbloš
kė? Tas šūkis susideda tik ... iš 
snapso, na, ir moterų. Tokie daž
niausia, skaito save labai išmin
tingais,, net neranda reikalo mo
kytis pačių pagrindinių anglų 
kalbos žinių, kurios čia taip rei
kalingos, kaip ir a, b, c Lietu
voje.

Tokių vyrų žmonos dažniau
sia yra pagrindinis šeimos išlai
kytojas, dirba kur nors sunkiai 
fabrike ar siuvykloje, parėjusi 
namo turi apsipirkti, virti, skalb 
ti, prižiūrėtinamufs ir vaikus, nės 
tai yra “jos" pareiga”, o atėjus 
savaitgaliui dalyvauti ar priimti 
savo vyro draugus ir būti links
ma. Vyras, fiziškai nepavargęs, 
namuose nuobodžiauja, nusi
skundžia, kad žmona amžinai 
nuvargusi, nelinksma, pasigen
da linksmos kompanijos. Po tam 
tikro laiko žmona, kad ir turi 

' vaikų, palieka vyrą. Tokių pa
vyzdžių Toronte turime ir*jų ne-

Ar tai teisingas kelias, arAr tai teisingas kelias, ar ne
reikėtų paanalizuoti tas priežas
tis ir jas šalinti? Kur tokių vy
rų ambicija! Nejaugi suspėjom 
supūti čia per taip trumpą lai
ką ar jau atvažiavome supuvę? 
Kiek daug tokių šeimyninių tra
gedijų šiandien turime čia. Ar 
Lietuvoje buvo kas nors pana
šaus? Ar tokiais keliais eidami 
patenkinsime savo dūšios alkį? 
Didysis Gdthe savo Fauste paro
dė, kad nei valpurgijos naktys, 
nei moterys dvasios patenkinti 
negali. Tik normalus gyvenimas, 
pasiaukojinias ir savo pareigos 
atlikimas gali atnešti ramybę. 
Kiekvienas iškrypimas iš nor
malaus gyvenimo atneša baus
mę, jei ne fizinę, tai moralinę. 
Ne tik kad darome blogą įtaką 
tai visuomenei, kurios nariais 
esame, bet šeimos, turinčios vai
kų, palieka tiesioginį palikimą 
jaunajai kartai, o patys papildys 
psichiatrines ligonines ar ”bo- 
mų” eiles.

Gyvenimas toks gražus ir ma
lonus kas moka juo džiaugtis, 
Kiek iš mūsų žmonių keliavo į 
B r. Kolumbiją ir jos kalnynus, 
į kaimyninę Pietų Ameriką? Pa
daryti tai iš Lietuvos buvo tik 
sapnas, o iš čia būtų įmanoma, 
jei tuos 10-20-40 dolerių, prager
tų kiekvieną savaitgalį, patau- 
pytumėm tikriems ir sveikiems 
malonumams. Atrodo, kad da
bar žmonės ir norų kitų jau ne
beturi, kaip tik gerti prirūkyta
me kambary, pasakoti nešvan
kius anekdotus ar erzinti vienas 
kito aistras. Visos mūsų organi
zacijos, siekdamos sukelti dau
giau pinigų, parengimus daro su 
“kietais ir minkštais”. Rimtes
nių parengimų, kaip daromi Ea- 
tono auditorijoje be “kietų ir 
minkštų” maža. Tokiuose paren
gimuose žmonės padaro gerą 
pradžią, kuri paprastai pasibai
gia dar kur nors kitur. Ar nerei
kėtų ir čia truputį kritikos. Žino
ma,' daug yra pašalinių įtakų, 
bet reforma priklauso nuo pa
ties asmens. Jei jis supras žalą 
ir pasakys ne, tai ir bus ne.

Žmogus skiriasi nuo gyvulio 
savo valia ir kūrybine galia ir 
tik kūryba gali patenkinti alka
ną sielą. Nesvarbu kokioje for
moje ji pasireiškia: savo namų 
statyme, privataus biznio išvys
tyme, savo darže prižiūrėjime 
rožių, skaityme ar vaikų augini
me. Nekalbu apie menininkus— 
čia jau talentas ir ne kiekvienas 
juo apdovanotas. Jei kas dėl bon-

niškus ipalonumus, kodėl nepa-. 
mėginti dirbtinai rasti malonų 
užsiėmimą, kaip receptą savo 
dvasios neramumui. Nenorė
čiau būti suprastas, kad smerkiu 
draugus ir kompanijas. Tik tam 
turi būti saikas. Šią reakciją 
man sukėlė tik anksčiau minėti 
“šūkiai” ir jų rezultatai.

Vyras šeimoj yra didžiausias 
faktorius. Jo pajamos yra pa
grindas ekonomiškame šeimos 
gyvenime, o ne žmonos. Jei vy
ras turės atsakomybes jausmą, 
savo žmoną gerbs kaip moterį ir 
ją supras, tik tada moters mote
riškumas pražydės ir vyrui at
neš šeimyniško rpalonumo. Tik 
tada moteris pajėgia sukurti 
tikrą ir malonią namų atmos-

Lietuvė moteris išeivijoje li
ko stipresnė už vyrą ir neiškry- 
po. Visos prisitaikė prie gyve
nimo ir nepalūžo, nežiūrint ar 
kurios buvo Lietuvoje pratusios 
prie fizinio ar smegenų darbo.

Daugelis iš jų, nežiūrint am
žiaus ir šeimyninės padėties, įsi
gijo specialybes, kaip laboran
tės, įstaigų tarnautojos, gail. se
serys, o tų, anot kurių vyrų pa
sakymo, vadinamų “poniučių”, 
dauguma šiandien dirba sunkiai 
siuvyklose ar kitur nepalūžda- 
mos jau tiek laiko ir uždirba ne
mažiau kaip jų vyrai, o kaiku- 
rios išlaiko vyrą ir šeimą.

Teko pažinti vieną kitą vyres
nio amžiaus viengungį. Vyrai 
apie 45 metus. Rodos, tai turėtų 
būti pats veikliausias ir stipriau
sias vyro amžius. Koks pasigai
lėjimo vertas vaizdas, kai jie pil
nai atidengia savo aš. Svajoja, 
kaip apie išganymą, kad galėtų 
nedirbti, o tik vaikščioti ir gy
venti be darbo. Argi Lietuvoje 
vyrai nedirbo? Geriau jiems gy
venti kur palėpėje vienišam, ne
gu vesti be kelių tūkstančių ar 
namų. Svajoja tik apie tokią 
žmoną, kuri visados pastoviai 
dirbtų, o jis galėtų pasilsėti. 
Normalios vedybos ir normalus 
gyvenimas vienas kitą pare
miant jau nebefiguruoja. Žmo
gus nebevertinamas kaip žmo
gus ar draugas, o tiesiog kaip 
daiktas. Tie žmonės negalvoja, 
ką jie dudtų moteriai, bet kiek 
iš jos paimti galėtų. Nesupran
tu, kaip vyro savigarba gali nu
smukti iki, tokio laipsnio. Ne
jaugi tie Vokietijos lageriai pa
liko mūsų sieloj neišdildomą 
antspaudą, o gal mes ir Lietu
voje buvome tik tokie?

Atrodo, kad mūsų

aet 1946 m. kovo 14 d. parašęs ge
nerolui MacNarney JAV krašto 
apsaugos ministerijoje net laiš
ką, reikalaudamas Rechbergą 
dėl tokių tvirtinimų suimti, o jo 
turtą konfiskuoti. Girdi, jis no
rįs tarp santarvininkų pasėti ne
apykantą ir nesutarimą.

Apie ką gi tame savo rašte 
Rechbergas pasakoja? — Pir
miausia jis nupasakoja tarp gen. 
Schleicherio ir jo įvykusį pa
sikalbėjimą, kaip Stalinas finan
savo Hitlerį.. Buvusis Reicho 
kancleris gen. Schleicheris pa
žymėjo, kad ne kas kitas, o jis, 
Schleicheris, prisidėjęs prie Hit
lerio iškilimo. Būtent — iš slap
tų Reichswehro sumų paskyręs 
40 milijonų aukso markių, kad 
tuo būdu Hitleris su savo parti
ja galėtų pravesti plataus masto 
kampaniją. Mat, Schleicherio 
įsitikinimu, ne kiekvienas žmo- 
gus galėjęs imtis tokio reikšmin
go žygio ir išdrįsti sukurti tvir
tą ir pajėgią vokiečių kariuome
nę. Pirma tam reikėjo paruošti 
vokiečių viešąja visuomenę. O 
tai padaryti galėjo, jo manymu, 
tik Hitleris. Schleicherio teigi
mu, . tokią mijtį jam pakišęs 
pats Stalinas? lYuris galvojęs^ kad 
reikalas imtią žygių tiėk ru
sams vis daugiau pribręstas, nes 
Anglija su Prancūzija, tikėda
mos tariamu Tautų Sąjungos 
veiklumu, vis daugiau aplei- 
džiančios savo apsiginklavimą. 
O aktyviai rusų - vokiečių politi
kai būtinai reikėję greitai at- 
ginkluoti Vokietiją. Todėl Stali
nas ir pasiūlęs Schleicheriui pra
dėti tuo reikalu propagandą- Vo
kietijoje. Tam reikalui, Stalino 
manymu, pats tinkamiausias vy
ras esąs kain tik Hitleris.

Rechbergas sakosi tuojau su
pratęs, kuo visa tai kvepia ir kad 
Hitleris tą progą pasistengsiąs 
išnaudoti, kad pasidarytų neri
botas Vokietijos diktatorius, ta
čiau Schleicheris tuo netikėjęs. 
Jis pasitikėjęs savo įtaka ir bu
vęs tikras, kad niekada neįeisiąs 
Hitleriui pasidaryti neaprėžtu 
Vokietijos valdovu. Tačiau tai 
buvo jo nieku nepagrįsta iliu
zija. Paskesnis įvykiai -tą Rech- 
bergo- mintį patvirtino — veikiai 
Hitleris nusikratė nemaloniu 
konkurentu jį užmušdamas.

Hitleriui tapus Vokietijos dik
tatorium, Stalinas tuo tiktai 
džiaugėsi, nes buvo tikras, kad 
dabar Vokietija tikriausiai su- 
kelsianti Europoje didžiulį ka
rą, iš kurio jis išeisiąs nugalė
tojas. Tą jo spėjimą vėlesni įvy
kiai tik patvirtino. Be Hitlerio 
Vokietija nebūtų -buvusi taip 
greitai atginkluota. Stalino ma
nymu, Rusijai negalėtų nieko 
pakenkti, jei į karą būtų įvelta 
net ir pati Sov. Sąjunga ir per 
karą prarastų keliolika milijonų 
žmonių — jos plotai neaprėpia
mi ir žmonių ištekliai neišsen
kami.

Rechbergas toliau aiškina, kad 
Stalinas net buvęs patenkintas 
nacių pradėtuoju žydų persekio- 
'jimu. Čia daug padėjęs pik. Ni
colai, paskirtas vokiečių prieš

žydus nukreiptos įstaigos vedė
ju. Jis ypač, daug prisidėjo prie 
Hitlerio sukurstymo prieš žydus. 
O tuo buvo patenkintas ir Stali
nas, žinodamas, kad tokie nacių 
žygiai kaip tik nuteikia visą pa
sauli prieš Hitlerį. Pagaliau ka’ 
Hitleris 1939 m. vis nedrįso pra
dėti pasaulinį karą, ne kas kitas, 
o tas pats Stalinas sukurstė jį į 
tą žygį, sudarydamas “garsiąją” 
nacių ir bolševikų sutartį.

Šios rūšies faktai, kaip toliau 
pažymi prof. Boiko v. Richtho
fen, buvo patvirtinti ir visos ei
lės kitų atsiliepimų, pvz. Har
vardo un-to bibliotekoje dirban
čio mokslininko dr. Teracauio. 
parašiusio veikalą “Soviet dip
lomacy and Peace” 1940 m., ju
goslavų komunistų organo “Bor- 
ba”, amerikiečių profesinių są
jungų AFL (American Federa
tion Labor) 1946 m. liepos 20 d. 
laidoje. “The New Leader”, ku
ris. kilus dėl naci u ir bolševiku 
draugystės krizei tarp čekoslo- 
vakų komunistų, pažymėjo, jog 
vokiečių komunistas Heckert 

Į Maskvos kominterno laikrašty 
“Die Internationale” skelbė, jog 
Hitlerio pergalė Vokietijoj daug

liucijos priartėjimo. Maskva lai
kėsi nuomonės, kad ne nacizmas, 
bet jų svarbiausias priešas yra 
socialdemokratai ir liberalai.

Gottwaldas ir kiti čekų komu
nistai smarkiai pasisakė prieš to
kias Heckerto pažiūras, tai Gott 
waldui buvo pasakyta, kad tą 
straipsnį Heckertas tik parašė, 
gi* jam mintis davė pats Stalinas, 
ir kad todėl Heckerto pažiūros 
esančios neklaidingos... Be 
abejo, po tokio oficialaus pareiš
kimo ir Gottwaldui nebeliko 
nieko kito; kaip pačiam priside
rinti prie iš viršaus nurodytųjų 
pažiūrų...

Su laiku tie Arnoldo Rechber
go samprotavimai buvo paskan
dinti už tylos sąmokslo sienų. 
Vis dėlto, kaip pabrėžia “Volks- 
bote”, juos verta prisiminti nors 
kartkartėmis, norint prisiminti 
bolševizmo politiką ir ypač tak
tiką.

— Berlynas. — Iš Rytų Vokie
tijos 1955 m. perbėgo 154.000 
t.y. 50.000 daugiau kaip 1954 m.

Myliai senelei mirus,

p. DANUTEI PAŠILYTE1 - RAUTINŠ ir šeimai, 

liūdesio valandoj ė giliausią užuojautą reiškiame

Barcevičiai, Rusai, Sakalauskai, 
Skrinskai ir Tamulaičiai.

KOTRYNAI RALIENEI mirus, , '

jos dukteriai p. Pašilienei ir anūkei p. D. Rautinš bei jos šei

mai nuoširdžiausią užuojautą reiškiame

Tamulioniai, Sapijoniai ir Rinkūnai.

Mylimai mamytei ir senelei mirus.

p. PAŠILIENĘ ir pp. RAUTINŠ šeimą 

nuoširdžiai užjaučia ir drauge liūdi

Bukauskų šeimos.

ns

/ **' A. Ą. mylimai motinai mirus,

p ELENĄ PAŠILIENĘ ir DANUTES RAUTINŠ šeimą 

giliai užjaučiame

E. V. Dailydžiai.

KOTRYNAI RALIENEI mirus,

Poniai Pašilienei ir Ponų Rautinš šeimai reiškiu gilią 
užuojautą

Regina Geidukytė.

Atsiras paminklas ar ne?
Gal ir nuostabu, tačiau komu

nizmo taip garbinamo' Karolio 
Markso palaikai guli vienose 
Londono kapinėse, neatžymėti 
jokiuo paminklu, nors jis palai
dotas jau 1884 m. Neperseniau
siai buvo paskelbta, kad ant jo 
kapo Anglijos komunistai pasta-

tys paminklą, kuris bus atideng
tas atvykus į Londoną Bulgani- 
nui su Chruščiovu. Tačiau dabar 
jau visai nebeaišku ar išviso jie 
ten atvyks, kai Chruščiovas Ang
liją pavadino kruvinuoju kolo
nizatorių ir pereitojo karo kurs- 1 
tytoju. Galima abejoti ar bus 
statomas ir paminklas Marksui.

I laikei^ Tėviškės Žiburiams!
Laikraščių leidimas metai iš metų brangėja. Šių metų bėgyje ir popieris pabrango 

ir visos kitos išlaidos pakilo. Aišku, daugiau kainuoja ir “Tėviškės Žiburių” leidimas. 
VISDĖLTO “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” PRENUMERATOS MOKESTIS IR ŠIEMET NEKE- 
L1AMAS, paliekamas tas pats — $4 Kanadoje bei JAV ir $4.50 kituose pasaulio kraštuose. .. 
Tuo būdu “Tėviškės. Žiburiai” ir toliau lieka pigiausias lietuviškas savaitraštis pasaulyje.

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

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

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

ypač daugelis vyrų visai išmušti 
iš lygsvaros, normalaus gyveni
mo ir galvojimo.

Ar , nebūtų naudinga, kad mū
sų visuomenininkai ruoštų pa
skaitų tomis temomis. Manau, 
taip pat būtų naudinga spaudo
je išgirsti pasisakymų tokiais 
gyvybiniais klausimais ir pasiū
lyti priemonų tam pschiniam 
nenormalumui ir moraliniam iš
krypimui šalinti iš mūsų gyve
nimo. K.

Red. pastaba. Autoriaus rašy- 
«*»a forma yra gal kiek perdaug 

Tokių neigiamų 
yra, tačiau 
jų būtų la-

KIEKVIENAS NAUJAS 
SKAITYTOJAS, 

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

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI” 
SKELBIA

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

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

u tarpyje atsilyginti.

PASTABA SKAITYTOJAMS 
JA VALSTYBĖSE

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

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

ADMINISTRACIJA.

apibendrinanti. Toki 
reiškinių, beabejo, 
mums neatrodo, had 
bai daug. Į.

Ad resas:
941 DUNDAS ST. Wn TORONTO, ONT. 

TeL EM. 8-6813
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Pavergtoje levy ne je
HAMILTON Ont St Catherines, Ont

- MIRĖ FROF. PR. JODELĖ
Kaip praneša gruodžio 13 d. | 

“Tiesa”, Liėtuvoje mirė po ilgoms 
ligos profesorius Pranas Jodelė, 
buvęs Vytauto D. universiteto 
rektorius.

Velionis buvo gimęs 1871 m. 
Kuprių kaime, Utenos apskrity, 
1896 m. baigė Charkove veteri
narijos institutą, o 1904 m. Kiive 
Politechnikos institutą. Organi
zuojant Kauno valstybinį uni
versitetą jis buvo pirmasis fa
kulteto dekanas, prorektorius ir 
rektorius, ilgai vadovavo techno
logijos katedrai, yra parašęs sta
tybinių medžiagų ir geologijos 

- vadovėlių ir eilę mokslinių 
straipsnių. Jis pirmas vadovavo 
Lietuvos kreidos, klinčių ir gipso 
masyvų tyrimus.

Vilniaus šv. Kazimiero bažny
čios karo metu nukentėjo fasa
das ir bokšteliai.

Bolševikiniai leidiniai 
“Pergalės” žurnalo Nr. 4 duo

ta J. Tornau apžvalga, kas bol
ševikų ruošiama ir padaryta šie
met grožinės knygos srityje. Išk
leista I. Simonaitytės apysakos 
“Pikčiurnienė” antroji laida, R. 
Mizaros romanai, B. Dauguvie
čio pjesėsį R. Narečionio feljeto
nai, J. Čiurlionytės paruoštos 
“Lietuvos liaudies pasakos”, at
skiri leidiniai, skirti “Dainų 
šventei”, Lazdynų Pelėdos raš
tų IV tomas, A. Venclovos kūrir 
nių tritomio I tomas, VI. Mozū
riūno naujųjų eilėraščių knyga 
“Varpos iš laukų'”, K. Borutos 
pasakos “Dangus griūva”, Jova
ro knyga “Neliūdėk, berželi”, 
didelis iliustr. albumas “Vil
nius”. Lietuvių kalbos ir litera
tūros institutas paruošė K. Duo
nelaičio “Metų” rankraščius. 
Leidžiamas A. Frommo-Gužučio 
kūrinių rinkinys, pavadintas pa
gal jo dramą “Baisioji gadynė”. 
Baigiamas urošti ir L. Pelėdos 
VII tomas. Šiemet nutarta išleis
ti S. Daukanto ir Maironio rink
tinių kūrinių knygas. Revoliuc. 
autorių kūriniai išleidžiami 
bendru vadru “Po raudonąja 
vėliava”. K. Binkio “Rinktinėn” 
sudėta lyrika, satyriniai eilėraš
čiai, poemos ir pjesė “Atžaly- 
nas”, S. Čiurlionienė “atidavė 
gamybon” savo dvitomio'pirmą
ją knygą, antrąją — sudarys jos 
pjesės. A... Vienuolio VII tomą 
sudarys atsiminimų pobūdžio 
kūriniai etc. Čekistas A. Gudai
tis - Guzevičius baigė romano 
“Broliai” IV knygą, kurioje bol
ševikiškai aprašomas 1921 m. 
Panemunės kareivių sukilimas. 
V. Valsiūnienės romanas “Ke
liai keleliai” vaizduo j a Vilniaus 
studentu pokarinį gyvenimą. 
Atžymėti taip pat M. Sluckio 
romanas “Geri namai”, E. Taut- 
kaitės apsakymų rinkinys “Liau 
dies dukros”, vaizduojančios 
“didvyrišką komunistų kovą 
buržuazijos valdymo metais”. 
S. Vaupšo “Atsiminimų knyga 
apie partizanų kovas Didžiaja
me tėvynės kare”, F. Bieliauske 
apysaka “Gurčinai”, H. Korsa
kienės apysaka “Gyveniman iš
ėjęs”, A. Pociaus — “Pirmasis 
apsakymų rinkinys anie kolūki
nio kaimo žmones”. E. Mieželai
čio — poezijos “Rinktinė”, V. 
Rudoko — “Žydi eglių viršū
nės”, A. Baltakio — pirmasis 
eilėraščių rinkinys “Lietučiui 
dulkiant”, J. Lebedžio paruoš
tas leidinys “Lietuvių XVII - 
XVlII a. smulkioji tautosaka”, 
kurio pagrindinę dalį sudaro 
medžiaga iš mažiau žinomo Bro- 
dovskio žodyno, taip pat jo stu
diją “Simonas Stanevičius; A. 
Užkalnio parengta knyga “V. 
Majakovskis ir lietuvių litera
tūra”, albumai apie Žemaitės ir 
S .Neries gyvenimą bei kūrybą, j 
Pirmojoje knygoje iš albumo 
apie liaudies mena būsią pa
teikti lovatiesių, paklodžių, už
valkalų, kilimų ir kt.

šio 22 d. 4 vai. pp. parapijos sa
lėje šaukiamas visuotinis vyr. 
at-kų. susirinkimas. Ateitinin-

ąžuolas audrų sūkuriuose...

Garantuoti siunti- 
niai i Sovietu Rusiia
ir užimtus kraštus

; n i ■ ■■■! ui u ... ............. ■■ ■ ■ —........ ............

Mes siunčiame tiesio! iš musu sondė- 
llų K anodo j e orbo Anglijoje. Nauji ir 
vartoti dolvkoi: medicinos dalykai, 
batai, maistas, saldainiai ir kt. da
lykai.

Atvykite asmeniškai j musų san
dėli or prašykite musų kainoraščio 
pdštu. ,

‘Busite patenkinti musų tarnyba 
Į

? : YANA FABRICS
į 698 QUEEN Jt. W„ TORONTO 

Telefone* EM. 8-9527.

VkniMeU firma, tiunžienti siuntiniu* 
- iŠ Kenmloe. Didžienioe prekhf pati-

Vaikams ir jaunimui skiria- kams dalyvavimas būtinas, pra
mos Žemaitės surinktų joasakų šome dalyvauti ir prijaučiančius.

Kuopas valdyba.
Ruoškimės kaukių baliui. Vasa

rio 11 d. Hamiltone įvyks kaukių 
balius, kurį ruošia parapijos ko
mitetas. Visi kviečiami ruošti 
kaukes. Teko patirti, kad kau
kės ruošiasi atvykti ir iš Toron
to ir kitų vietovių. Bus premi
juojamos 5 geriausios kaukės. 
Pirmos trys — piniginėmis pre
mijomis, likusios dvi — vertin
gomis dovanomis.

Be to, bus prizinis šokis, gėlių 
valsas ir kitos įdomybės. Var
gams ir dulkėms nuplautu ir 
nuotaikai praskaidrinti, veiks 
gausus bufetas. '

Tad visi — jauni ir seni — 
hamiltoniečiai ir apylinkių lie
tuviai, ruoškimės į kaukių balių.

Tikimasi, kad į šį balių atsi
lankys ir mūsų garbingi svečiai 
— p. Lašininskis ir p. Kanapins-

a. m.
Vasario 16 gimn. rėmėjų eilės, 

nors irpamažu, bet nuolatos di
dėja. Nuo sausio 1 d. rėmėjų šei
ma gavo naują narį — Liuciią 
Lapinskienę, 173 Catherine St. 
N. Naujajai rėmėjai, pasižadė
jusiai kas mėnesį aukoti po $1, 
Gimn. Remti K-ja nuoširdžiai 
dėkoja.

Vasario 16 gimn., kaip skaitė
me spaudoje, jau nebegalėio ap
mokėti savo mokiniams kelionės 

| išlaidų Kalėdų atostogų metu, 
į Labai maloniai prašome ge
ruosius tautiečius įsirašyti į gim
nazijų rėmėjus, skambinant ar 
rašant Zigmui Orvidui, 24 -Qu- 
eensdale Avė. E., JA. 2-9980. •

Iš TF skyriaus v-bos nuo sau
sio 9 d. išėjo Juozas Giedraitis, 
išbuvęs joje nuo 1952 m. liepos 
16 d., t.y. tris su puse metų.

Ats. pulk. J. Giedraitis, mūsų 
savanoris, 

skyriaus v-boje labai daug pri
sidėjo prie pozityvios nuotaikos 
narių tarpe išugdymo. Turėda
mas didelį patyrimą savo nuo
sekliais ir išmintingais patari
mais padėdavo išspręsti daug 
painių klausimų, kurių skyriaus 
beveik penkių metų veikimo 
pratikoje pasitaikė nemažai.

Kadangi J. Giedraitis . vado
vauja dar ir ŠF Hamiltono K-tui, 
tad linkime daug sveikatos ir iš
tvermės gražiame artimo meilės 
darbe.

Nuo sausio 10 d. į v-bą įėjo 
Adolfas Tumaitis, 164 Stanley 
Avė. Pažindamas mieląjį A. Tu- 
maitį, kaip gerą lietuvį ir nuošir
dų kataliką, drįstu spėti, kad jo 
asmenyje skyrius susilaukė sa
vo gražiam darbui stiprios pa
ramos.

Malonu, kad per eilę metų nie
kada nepritrūko tautiečių šiam 
taip dideliam Lietuvos laisvini
mo darbui. Vieni pasitraukia,. o 
į jų vietą ateina kiti, gi pati idė
ja stovitvirta, kaip šimtametis

ir dainų knygutė, A. Strazdo 
iliustruota daina “Senelis ganė 
.aveles”, S. Daukanto “Žemai
čių pasakos”, P. Cvirkos visi kū
riniai vaikams išleidžiami atski
ra knyga, taip pat atskiru rin
kiniu išeina P. Mašioto kūriniai 
Jauniesiems.

Šiemet numatyti išleisti 7 kiti 
Gorkio raštų tomai ir likusieji 
4 A. Puškino raštų tomai. Jau 
;šė'o> A. Tolstojaus romanas 
“Duona”, V. Katajevo — “Už 
Tarvbų valdžią”, M. Vevelovo 
— “Mieloji mūsų Verchovina” 
(iš Užkarpatės' gyvenimo) Vino- 
gardovo — “Paganinio pasmer
kimas”, G. Markovo romanas 
“Strogovai”. Iš latvių kalbos iš
verstas A. Uoyčio romanas “Pra 
rities šešėliai”, iš vokiečių — A. 
Zweigo romanas “Vieno kara
liaus vainikavimas”, kuriame «, • ’ - - 
tuvos buržuazija ieškojo sau ka
raliaus Mindaugo II-jo”, bulga
ru klasiko I. Vazovo romanas 
“Po jungu”; Leidžiama A. Mic
kevičiaus kūrinių rinktinė. Ati
duota spaudai Bairono dramos 
“Kainas”, “Manfredas”, poema 
“Šilicno kalinys”, o Povilaitis 
naujai išvertė V. Hugo “Varg
dienius”, išverstas prancūzų Di- 
dero romanas “Vienuoliai”, 
amerikiečiu H. Fasto knyga 
“Sacco ir Vanzetti”, argentinie- 
čio A. Varalos romane “Tam-j 
šioji upė”, M. Tvaino “Kapitono 
Stornfildo. vizitas į dangų”, Mu- 
ratevo istorinis romanas “Je- 
meljanas Pugačiovas”.

Į rusų kalbą išversti A. Straz
do ir Jovaro eilėraščių rinkiniai, 
Lazd. Pelėdos rinktinių kūrinių 
knysfa, A. Vienuolio “Pasken
duolė”, “Išdukterė” ir “Kauka
zo legendos”, Putino “Altorių; 
šešėlyje. : 
maitės raštų 6 tomai, pilnas S 
Neries raštų rinkinys, nauji Ja
nonio ir Montvilo kūrinių leidi
mai. "' : -

V. Putino romano “Sukilėliai” 
pirmasis tomas jau visiškai bai
giamas. Romane vaizduojamas 
1863 m. sukilimas Lietuvoje. J. 
Marcinkevičiaus išleistas pirma
sis eilėraščių rinkinys pavadin
tas “Prašau žodį”. Jr Marcinke
vičius dabar rašo epiškai lyrinę 
poemą “20-sis pavasaris”.

A., Churginas yra išvertęs į 
lietuvių kalbą Šekspyro istorinę 
kroniką “Ričardas III-sis”.

Radviliškio vidurinė mokykla 
Nr. 1 pavadinta Valerijos Val- 
siūnienės vardo vid. mokykla.

Kun. Kajetonas Babrauskas, 
Pašilės klebonas, sulaukęs 88 m. 
amžiaus, mirė 1955 m. spalio 28 
d. Laidotuvėse dalyvavo 11 ku
nigų ir kun. Pcv. Bakšys, Kauno 
vyskupijos kancleris. Mirė vėžio 
liga po nesėkmingos operacijos.

aprašomas laikotarpis, kai Lie- kjs

>UO , X Civilio ZllLVllU . -į i 1
Numatyta išleisti Že- lysves kovų dalyvis -

Tautieti, taupyk pinigą tik pas lietuvį!
Tik kartą metuose, vienintelė proga, su kiekvienu nauju

VYRIŠKU KOSTIUMU GAUTI

NEMOKAMAI KELNĖS
$24 iki $30 vertės.

Įvairių spalvų ir geriausių angliškų medžiagų

Tik iki sausio 31 dienos

LIETUVIŠKA SIUVYKLA

einantį šeštadienį, Royal Cpn- 
naught viešbuty. Jo rengėjai TF 
skyrius labai nuoširdžiai prašo 
visus tautiečius kuo skaitlingiau 
atsilankyti. Atsiradus kaiku- 
riems nesklandumams dėl kau
kių baliaus, kuris* skyriaus buvo 
įėjęs į tradiciją, nes jis ruoštos 
buvo TF keturis metus, iš eilės. 
Jūsų parama, Malonūs Hamilto- 
niečiai ir apylinkių lietuviai, 
mūsų Žiemos Baliui šiuo metu 
ypač reikalinga. V-ba todėl drįs
ta apeliuoti į Jus, tikėdama, kad 
jos nuoširdus, tiesus ir sąžinin
gas darbas susilauks iš gerųjų 
hamiltoniečių visuotinos para
mos.. Tad sausio 21 d. visi ruoš
kimės susitikti gražiame, nuo
taikingame ir pilname spalvų 
žaismo Žiemos Baliuje!

Steadman, Krono ir Valevi
čiaus neseniai įsteigta pirkimo - 
pardavimo b-vė — Real Estate 
— smarkiais šuolais veržiasi į 
priekį ir jau yra viena iš didžių
jų šios rūšies įstaigų.

Gruodžio 28 d., pagal kanadie
čių paprotį, ši b-vė surengė savo 
tarnautojams ir draugams pri
ėmimą, į kurį atvyko 45 svečiai. 
Priėmimas buvo jaukioje cafe 
“Oazsi”, 920 Beach Rd. ’

Šiuo metu ši lietuviška pre
kybos įstaiga jau turi vien tik 
pardavėjų 13 ir yra įsikūrusi 
dviejose vietose — 366 Main St. 
E. ir 761 Main St. E.

Malonu paryškinti, kad b-vė 
visada stambiai aukoja lietuviš
kiems reikalams^ o rengiamus 
didesnės apimties kultūrinius pa
rengimus palaiko savo didelėmis 
reklamomis.

Naujai įsteigta Amlit b-vė jau 
nupirko Pembroke lentpjūvę, o 
Hamiltone ant kalno 26 akrų že
mės plotą prie Ottawa St. S. ir 
Mohawk Rd. Šiam stambiam 
pirkimui tarpininkavo Stead, 
Krono ir Valevičiaus įstaiga.

B-vė kviečia visus lietuvius 
įsijungti į ją su savo kapitalais 
ir Šiuo reikalu kreiptis pas J. 
Kšivicki, 491 Dundas St. S., tel. 
JA. 9-9022.

Atitaisymas. Sausio 5 d. .“TŽ” 
laidoje Vasario 16 gimn. remti 
k-jos piniginėje apyskaitoje už 
1955 m. įsibrovė stambi klaida. 
Atspausdinta išlaidose: “Išmo
kėta už 500 sv. taukų persiunti
mo iki Vokieti j oi" uosto $151,14”. 
Turi būti: $15.1411 Sk. St.

Hamiltono lietuviai iki sausio 
mėn. 31 čl. gali pasinaudoti reta 
proga užsisakydami sau naują 
kostiumą ir gaudami, priedu ne
mokamai geriausios medžiagos 
vyriškas kelnes nuo $24 iki $30 
vertės.

Paskubėkime, nes tik dvi sa
vaitės laiko Kreiptis į lietuviš
ką rūbų siuvyklą G. Palmer-Pa- 
liliūnas, 7 Sterling St., telefo
nas JA. 8-3345. Plačiau apie šią 
didelę staigmeną — šio pusla
pio skelbime.

72 SLA kuopa sausio 8 d. vi
suotiniame. susirinkime išrinko 
valdybą 1956 m.: pirm. K. Baro
nas, protokolų i^ekret. A. Pilipa
vičius, finansų sekret. K. Sta
naitis ir iždin. A. Šukaitis. Į re
vizijos kcm.: J. Mikšys ir A. 
Paukštis..

- -• ■ 

Padėka
Hamiltono lietuvių vysk. M. Valan

čiaus vardo šeštadieninės prad. mokyk
los ruoštos vaikučiams eglutės proga, 
sausio 2 d., Aušros Vartų parapijos salė.- 
je mokytojoms už jų darbą ir pasiauko
jimą auklėjant mūsų jaunąją kartą- bu
vo įteiktos simbolinės padėkos dovanos. 
Joms sutelkti prisidėjo sekančios orga
nizacijos:

1. KLB Hamiltono apylinkės valdyba 
$40; 2. Aušros Vartų lietuvių parapija 
$35; 3. Hamiltono ateitininkų kuopa 
$20; 4. Dramos mėgėjų būrelis "Auku
ras" $15; 5. Tautos Fondo Atst.. Ka
nadoje Hamiltono sk. valdyba kiekvie
nom mokytojui padovanojo po knygą su 
ątatinkamu įrašu. _

AV parapijos kleb.. kun. dr. J* Ta- 
darouskui už salę ir visokeriopą paramą, 
minėtų organizacijų. pirmininkams, jų 
valdyboms ir visiems nariams už aukas - 
dovanas, Toronto Sv. Jono parapijos kun. 
B. PocevičiuĮ už paskolintas dekoracijos 
mokyklos tėvų komitetas, mokyklos ve-1

Sk. St.

George PALMER - Paliiiūnas

rinkimą atidarė ir jam vadovavo 
kuopos pirm. Z. Piliponis. Pir
mininkui išdalinus naujiesiems 
nariams sutarties liudijimus bu
vo pravesti Centro Vadovybės 
kandidatų rinkimai. Bendrai, 
kaip rinkimai taip ir susirinki^ 
mas praėjo tvarkingoje ir jau
kioje nuotaikoje. Išsiaiškinta 
daug nežinomų dalykų ir ap
svarstyta tolimesnė kuopos veik
la. Nariu esama 16, bet paleng
va prisideda vis naujų. Kiek
vienas lietuvis žino, kad įstoda
mas nariu apsidraudžia save ir 
savo šeimą. Kuopos buveinę su
sirinkimas pritarė palikti toje 
pačioje vietoje, J. Šarapnicko 
bute, 56 Concord Ave., St. Catha
rines, One.

Sault Ste. Marie, Ont.
1955 m. vykdont rinkliovos Šalpos 

Fondui ir esančiam ligoninėje J. Kolins- 
kui sušelpti aukojo: $12 A. Žemaitis; 
po $10 R. Galinis ir V. Stoškūnas; pc 
$7 — Z. Girdvainis, V. Mockus, H. Ma- 
tijošaitis, N. Aukštikalnis; po $6 — A. 
Skardžius, B. Dabulskis; po $5 — V. 
Poškus, A. Bajoras; po $4 — J. Kvos- 
čiauskas, A. Gustainis, J. Meškys, J. Vo- 
lovickas, J. Lašinis, J. Zebraitis; po $3 
— St. Druskis, P. Gasperas, S. Grigelai- 
tis, V. Kramilius, P. Motuzas, A. Motie
jūnas, J. Malskis, P. Puteikis, J. Sen- 
džikas, V. Skaržinskas; po $2 — K. Bal
čiūnas, M. Chinas, A. Daugirdas, J, Dau
girdas, J. Kazakauskas, kun. L. Kemėšis, 
V. Liudavičius, J. Skardis, V. Vainutis, 
A. Vanagas, K. Valius, B. Fridrikas, J. 
Gulbinas, J. Puteikis, B. Švilpa, V. Žti- 
rauskas, J. Okmanos, B. Kaminskas, T. 
Svarlys, J. Duoba, V. Jakomaitis, I. Gir- 
dzevičius, A. Songaila, A. Kantautas, A. 
Motuzas, V. Goldbergas; po $1 — V. 
Sendzikas, H. Sokolowski, j. Babrauskos, 
V. Kamenos, M. Kengrys, M. Pareigis, 
A. Petronis, J: Sendzikas, V. Skaržins
kas, A. Trakinskas, V. Žekonis, R. 
Bernans.

Tebūna man leista pareikšti nuoširdi 
padėka išvardintiems geros valios tau
tiečiams, kurie savo aukomis bent šiek 
tiek prisidėjo paskaidrinti dienas tų ne
laimingųjų, kurie tos pagalbos yra rei
kalingi.

Mūsų apylinkės Šalpos Fondui suauko
jo $141. Kariuomenės šventės minėjimo 
metu buvo surengta loterija paremti karo 
invalidams, kuri devė $48,80 pelno. Šis 
pelnas persiųstas Šalpos Fondo C. Ko
mitetui, prašant parsiųsti karo invalidų 
valdybai.

Ilga laikę esančiom ligoninėje mūsų 
apylinkės tautiečiui J. Kolinskui paremti 
surinkta $62. .

A. Stoškūnas,
Apylinkės Šalpos F. atstovas.

SUDBURY, Ont.
Šeštadieninė mokykla pradėjo 

darbą šeštadienį po Trijų Kara
lių. Veikia keturi skyriai su 23 
mokiniais. Vieton dėl sveikatos 
pasitraukusios G. Lumbienės su
tiko dirbti jau dvejetą metų šio
je mokykloje dirbusi M. Vens- 
kevičienė. \

— Pereitais metais mūsų ko
lonijos kapelionijoj pakrikštyta 
6, susituokė keturios poros ir pa
laidotas vienas senosios kartos 
lietuvis.

— Per Naujų Metų atostogas 
pas S. ir J. Poškus lankėsi dvi 
lietuvaitės iš Worcester, Mass., 
JAV, Izabelė Savickaitė ir Jane 
Vaitkevičiūtė.

Susituokė St. Čipkus iš Sud- 
burio su Dana Gelgaudaite iš 
Clevelando. Vestuvės įvyko Cle- 
velande. Ten žada abudu ir ap
sigyventi.

Kanados Lietuviu Bendruomenės

Britų Kolumbijos 
Apylinkės Valdybos 

Raštinė
* ir Valdybos Pirmininkas 

Advokatas ir Notaras
JONAS J. JUSTIS, LL.B. 

Suite 22, Tunstall Building 
709 Dunsmuir Street, 

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

dėjos savo ir visų mokytojų vardu reiškia 
širdingų ir lietuvišką padėką.

Taipgi širdinga padėka visiems atsi
lankiusiems ir už sudėtos aukas prie 
įėjimo, kurių buvo surinkto $58,85 mo
kyklos reikalams. Visiems linkime ge
riausios sėkmės ir laimingų 1956 metų.

Tėvų Komitetas ir mokyklos ved.

Lietuviai pasaulyje
JA VALSTYBES

Lietuvaitė, kuri prieš IV: me
tų iššoko iš sovietinio laivo prie 
Danijos krantų, sausio 5 d. at
vyko į JAV. Tai Stasė Norkutė - 
Sakalauskienė, gyvenusi betgi 
be vyro, kuris ją pametęs. Dėl 
to iš pradžių jos pavardė buvo 
paskelbta neteisinga — Sokolo
va. Jos vyras ištikrųjų buvęs lie
tuvis.

Ji gimė Biržų - Lauko kaime, 
Šilalės vaisė., Tauragės apskrity 
prieš 27 metus. Jos tėvai — Ra
polas ir Domicėlė Kurlinskaitė 
Norkai — turėjo nedidelį ūkį. 
Nuo bolševikų vargų bėgdami 
jie po kurio laiko persikraustė į 
Pagėgių apskr. Vilkiškes, kur 
tuščių ūkių buvo pakankamai. Ji 
pati kurį laiką dirbusi pieninė
je, paskum Žukų pašte, kur gau
davusi vos 320 rublių mėnesiui. 
Iš to ji negalėjusi pragyventi tad 
pradėjusi ieškoti darbo Klaipė
doje ir taip pagaliau patekusi į 
“Novaja Zemlia” laivą, kuris jū
roje surenka žuvis iš mažesniųjų 
žvejų laivų. Be jos ten buvę dar 
16 moterų darbininkių. Uždirb
davusi čia neblogai, apie 1.500 - 
2.000 rublių, bet vis galvojusi 
kaip išsprukti iš to bolševikiško 
Iššokusi iš laivo Danijos pakran
tėje ji atbudusi tik ligoninėje. 
Ją ten globojo Danijos lietuviai, 
o į JAV atvykti jai galimybes 
sudarė dėdė Antanas ir Petro
nėlė Norkai, gyveną 4520 Sę. 
Hermitage Ave., Chicago 9, Ill. 
Jų adresą ji turėjusi pasiėmusi į 
laivą.

Niujorko uoste ją pasitiko BA 
LFo, konsulato ir spaudos at
stovai.

St. Tamulaitį sausio 4 d .api
plėšė vagys — išnešė radijo apa
ratą, numizmatikos rinkinį, eilu
tę ir laikrodžius.

Inž. Vladas Liatukas, gyvenęs 
Brooklyne, sausio 4 d. rastas savo 
bute pasikoręs. Jis tebuvo 38 m. 
amž. Jo žmona tik pernai tebai
gusi odontologijos studijas Va
šingtone, dėstė toje pačioje mo
kykloje, kurią baigė. Tragedijos 
priežastis nežinoma; Paliktą laiš
ką yra paėmusi policija.

Tėvo J. Bružiko pranešimas. 
Kurie siuntėte Tėvo Bružiko 
vardu aukas į Čikagą jėzuitams, 
visos aukos gautos, o kas .siuntė
te tiesiog Į Urugvajų ir negavo
te jokio atsakymo, tai ženklas, 
kad laiškai žuvo. Dėl to malonė-1 >_
kite nueiti į banką su atkarpa ’ vaikai”.

ir paprašykite, kad parašytų 
naują čekį vietoj žuvusio ir sau
gesniu keliu per Čikagą pasiųs
kite šiuo adresu: Rev. Jonas 
Bružikas, SJ, 5541 So. Paulina 
St., Chicago 36, Ill. USA. o Či
kagos jėzuitai jam persiųs. O kas 
siųsite tiesiog į Montevideo, tai 
siųskite apdraustu laišku ir nau
ju adresu: Rev. Jonas Bružikas, 
SJ, Casilla 1565, Montevideo, 
Uruguay, S.A., tuomet tikrai 
gaus.
BRAZILIJA

Sao Paulo. Gruodžio 21 d. V. 
Zelinos mokyklos patalpose įvy
ko Lietuvių Bendruomenės Or
ganizacinės Komisijos ir Lietu
vos konsulo Al. ‘Polišaičio su
šauktas posėdis Vasario 16-tos 
dienos minėjimo reikalu, išrinko 
penkių narių komisiją iš įvairių 
lietuviškų crganizacijų atstovų. 
Šios komisijos uždavinys suruoš
ti viešą Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimą, atlikti su tuo 
surištą visą technišką darbą, pa
kviesti dalyvauti lietuviškas me
nines ir intelektualines pajėgas. 
Pusiau slaptu balsavimu į ko
misiją išrinkti: prof. A. Stonis, 
kun. J. Ragažinskas, Al. Bogu- 
slauskas, inž. Z. Bačelis ir M. 
Remenčien^
AUSTRALIJA

Cabramatoje nuo 
sario 16 d. veikė
lietuviška mokykla, pavadinta 
Vasario 16 mokyklos vardu. Mo
kyklą iš pradžių lankė apie 30 
vaikų, vėliau sumažėjo, pasta
ruoju metu susirinkdavo apie 15. 
Patalpas mokyklai davė pp. Pau- 
liukoniai. Dabar mokykla užsi-' 
darė, nes Pauliukoniai pardavė 
namus, o kitų patalpų ji negavo.

Liet. Kult. Fondo valdyba bu
vo paskelbusi savaitgalio mo
kyklų mokiniams konkursą raši
nio “Vilniaus įkūrimo legenda”. 
Gruodžio 3 d. konkurso komisi
ja — pirm. LKF švietimo vado
vas A. Krausas, mokyklų kape
lionas kun. J. Kungys ir LKF 
vald. pirm. A Vaičaitis — pa
skyrė premijas: I Giedrei Stasiš- 
kytei iš Adelaidės — literatūros 
antologija “Tremties Metai”; II 
— Alg. Grikepeliui iš Marybyr- 
nongo — “Skautiški žaidimai”; 
III — Ąrininųi Petkevičiui iš 
Melbourne centrinės mokyklos 
ir Kęstučiui Antanaičiui iš Clay- 
tono — Stp. Zobarsko “Ganyklų

H. D.

1954 m. va- 
šeštadieninė

WINDSOR,Ont
— Vyt. Čiuprinskas — visus ko
lonijos vaikučius apdovanojo 
apyl. valdybos parūpintomis do
vanomis. Senelis buvo duosnes- 
nis šeštadieninę' mokyklą lan
kantiems.

Apyl. valdybos pirm. Vyt. Ba- 
risas pastebėjo, kad kolonijoje 
yra viso 43 vaikai. Iš jų 22 mo
kyklinio amžiaus. Ragino tėvus, 
kad leistų visus vaikus į šeštadie
ninę mokyklą ir aprūpintų juos 
lietuviška spauda.

J. Ražauskas.
RODNEY, Ont.

Kaėldų eglutė vaikams buvo 
suruošta Kalėdų antrą dieną tė
vų ir B-nės valdybos pastango
mis. Atsilankė veik visas lietu
viškasis, jaunimas su tėvais. Be
laukiančius Kalėdų senelio prie 
papuoštos eglutės pasveikino 
Rodney apylinkės v-bos pirm. V. 
Ignaitis. Pasirodžiusį Kalėdų se
nelį (A. Kudirką) su dovanomis 
pasveikino ilgu eilėraščiu moki
nė A. Naruševičiūtė. Senelis da
vė visiems dovanų. Jaunieji, jam 
atsilygindami, sakė eilėraščius, 
šoko. Kalėdų senelis pažadėjo 
kitais metais atvažiuoti dar su 
didesniu glėbiu dovanų, jei vai
kučiai bus geri. Vaikučiai priža
dėjo klausyti tėvų, gerai mokin
tis ir išvykstančiam geradariui 
sutartinai pasakė: ačiū, ačiū! Po 
to dar vyko žaidimai, dainos ir 
vaišės.

N. Metų sutikime dalyvavo 
gausus lietuvių būrys tik naujai 
tiek seniau atvykusių. Bendravi
mas buvo pasigėrėtinas. N. Me
tai' sutikti sveikinimu ir Lietu
vos himnu. Sutikime buvo pra
vesta loterija, gėlių valsas, par
davinėjamos N. Metų kepurėlės. 
Tas davė pelno, kuris paskirtas 
Tautos Fondui.

Prof, M. Biržiškos, mūsų moks
lininko ir visuomenininko, šei
myninė nelaimė su užuojauta 
pergyventa Rodney apylinkėje. 
Jam paremti apylinkės v-ba pa
skyrė $30. * *• ’

Vasario 16 minėjimą Tillson- 
burgo Lietuvių Ūkininkų klubas 
ir Delhi apylinkės v-ba pakvie
tė Rodney apylinkės lietuvius 
ruošti kartu. Numatoma dar 
kviesti ir Mount Bridge ir Wood- 
stocko lietuvius, kurių tarpe yra 
daug tabako augintojų. Minėji
mas įvyktų Aylmer mieste ir 
manoma kviesti vtehą lietuvių 
aktorių trupę su vaidinimui A.

Linksmavakaris. Windscro at- 
kai šį šeštadienį, sausio 21 d., 
rengia" linksmą šokių vakarą. 
Bus turtingas bufetas ir loterija. 
Maloni aplinka ir gera vokiečių 
muzika kiekvieną atsilankiusį 
gerai nuteiks ir atitrauks nuo 
kasdieninių rūpesčių.

Šokiai Įvyks naujoje vokiečių 
“Teutonia” salėje, pasiekiama 
važiuojant Howard Ave. iki 
Edinbourgh St., pasukti į dešinę 
vienas blokas.

Pradžia 6 vai. vak. Laukiame 
visų atsilankant. Br. B.

Kalėdų eglutė. Apyl. valdyba 
sausio 8 d. kolonijos vaikučiams 
suruošė kalėdinę eglutę. Paren
gimas buvo skirtingesnis nuo 
kitų metų, nes programą atliko 
vien šeštadieninės mokyklos mo
kiniai. Programoje buvo vaidi
nimas “Šventoji naktis”, dekla
macijų, piano ir baletas.

Veikalas liečia pavergto ir iš
tremto lietuvio gyvenimą Kūčių 
ir šv. Kalėdų naktį. Jauniesiems 
vaidintojams, kuriems neteko tų 
vargų pergyventi ir matyti, bu
vo sveika tuos pergyvenimus 
pažinti, patiems atliekant šio 
veikalo roles.

Tad pirmas naujos valdybos 
darbas didis, svarbus, sėkmin
gas ir pateisina įdėtą darbą bei 
išlaidas. Veikalo paruošimą va
dovavo šešt. mokyklos mokyto
ja Emilija Barisienė ir jai talki
ninkavo O. Ražauskienė.

Pagrindines roles atliko: Ži
butės — Milda Pąkauskaitė, Ri- 
mučio — Saulius Ražauskas, An
gelų: Danutė Kozulytė ir Rūta 
Ražauskaitė; baletą “Gėlių šo
kis” pašoko Rūta Ražauskaitė, 
jai akompanavo Meilutė Stygai- 
tė. Pianinu porą dalykėlių pa
skambino SaulfūsKizis.

Reikia pasidžiaugti, kad mūsų 
šeštadieninėj mokykloj, kuri 
veikia tik treti metai, yra šešioli
ka mokinių ir vos keturi virš de
šimties metų, vakaras su plačia 
programa pasisekė puikiai.

Po programos Kalėdų senelis 
■...... ... Į .............. »j ■lll'llll) till Uiti. IIHII.I!

Medžio darbai
Virtuvių (cinkų) ir lentynų 
įrengimai. Pritaikoma prie 
sienų ir tt i

K. TUBA
7t Fuller Avė., Toronto

ROSE HEATING & TINSMITH C0.
{rengiu naujas, trsų apšildymo rūšių krosnis: dundens, oro ar kombinuotas, kūre
namas anglimis, alyva ar guzu. Daro pogrindinius krosnių išvalymus (vacuum), 
nes nevalytos krosnys sudegino daugiau kuro ir neduoda šilumos; Atnaujina se
nus oil bumerius, krosnis, tvarko ir praveda naujas apšildymo šakos. Atlieka vi
sus skardos darbus, deda vamzdžius nuo stogų vandeniui nubėgti, (rengia vėsin
tuvus (tons) restoranams* dirbtuvėms, prausykloms ir virtuvėms.

DIDELIS PASIRINKIMAS. IŠSIMOKtIIMO SĄLYGOS. DUODA GARANTIJAS.

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

JA. 8-3345

mdtoro nustatymas ir 
elektrinių Įrengimų sutvarkymas, 

ttpimaSj

7 STERLING ST., WESTDALE

KVALIFIKUOTŲ SPECIALISTŲ PATARNAVIMAS 
Pilna lengvų automobilių it sunkvežimių tarnyba 
Karo*eH]M ir tparm) 
reinontM, mechanini 

tarnyba, franto 
tureguliarinra*.

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

2803 Dl/jrOAS ST. W. (prie Keele). TEL. RO. 2-8333 
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KNYGA APIE $V. KAZIMIERĄ
buvę reikalingos (22 psl.).

Rytų apeigų bažnyčios padė
ties dūUiojbję ^Lietuvos kuni
gaikštijoje klausimu literatūra 
jau ne maža, tačiau išsamios stu
dijos, deja, dar nesulaukėme. 
Daugiausia tą klausimą lietė ru
sai, stengęsi įrodyti kaip Rytų 
Bažnyčia buvusi persekiojama, 
o kad ji atsilaikiusi, tai rodą jos 
gaivalingumą ir jos išpažinėjų 
gausumą. Tai iškelti stengėsi ir 
įvairios archyvinės komisijos, 
paskelbusios tikrai tezei parem
ti ištisus tomus dokumentų. Ta
čiau niekas niekur neužtiko to
kio cerkvių statybą draudžian
čio autentiško dokumento, o tą 
tezę iškėlė pagal poleminę me
džiagą iš katalikų ginčų su ne- 
katalikais 16-17 a., kai buvo vėl 
prisimintos ir senosios dar Jo- 
^gailinių laikų privilegijos apie 
nekatalikų beteisiškumą. Nors 
praktiškai ir nebojamos, jos Zig
manto Augusto buyo atšauktos.

Kad Lietuvoje galėjo veikti 
viso krašto mastu draudimas sta
tyti cerkves, bent 15-16 a., visiš
kai neįtikėtina. Tokis draudimas 
negalėjo įtilpti į ano meto Lietu
vos santvarkos rėmus. Dar nei 
vienas autorius niekad ir ne
bandė teigti, kad cerkves statyti 
būtų buvę uždrausta pvz. rytų 
apiegų išpažinėjų dvaruose. Dau 
giausia kalbama, kad jas statyti 
buvę draudžiama Vilniuje ir kad, 
esą, Konstantinas Ostrogiškis, 
pasidaręs Vilniaus kaštelionu, jų 
pristatęs, net mūrinių, neboda
mas draudimo.

Manytume, kad šitą senai li
teratūroje kartojamą tęigimą 
reikėtų vieną kartą patikrinti. 
Jūk ano meto Vilniuje buvo net 
kelios jurisdikcijos, ne vien mies 
to magistrato. Buvo dar pilies se
niūno arba vaivados, katalikų 
vyskupo, rytų apeigų vyskupo- 
metropolito ir dar kelies mažes
nės. Kiekviena tokia miesto da
lis tvarkėsi visiškai laisvai. Tai 
kas gi galėjo neleisti statyti cerk
vių vad. metropolito jurisdikci
jos miesto dalyje? O vyskupinė
je dalyje, beabejo; niekas neleido 
ir be jokio dokumento, lygiai 
vienuolijų bei magistrato ir pi
lies jurisdikcijos dalyse, kur ga
liojo dVasihė Vilniaus vyskupo 
valdžia; Dėl to ištikrųjų visos 
senosios cecrkvės ir buvo vad. 
metropolitinėje miesto dalyje, o 
dėl jos sienų visą laiką ėjo ginčai 
su vyskupu; Šita mętropolitinė 
miesto dalis buvo apie katedra- 
linę cerkvę prie išganytojo var
tų ir kylančiame šlaite Didžio
sios gatvės link.

Nenurodydamas Šaltinio, auto
rius sakox kad dedant šv. Kazi
miero bažnyčiai pamatus tenai 
aplink rinką buvę pilna cerkve 
lių — viena prie kitos (105 psl.). 
Atrodo, tai perdėtas išsireiški
mas. Ištikrųjų tiksliau būtų bu
vę sakyti Žuvų rinkos rajone ir 
toliau Vilnios link. Šv. Kazimie
ro bažnyčia juk ir buvo pastaty
ta metropolitinės miesto dalies 
pašonėje. Vietoje “aplink rinką” 
būtų tiksliau buvę sakyti paliai 
rinką, nes kitoje rinkos (rotušės 
aikštės) pusėje ištikrųjų nebuvo 
nei vienos cerkvės.

Kad ir iš oficialaus dokumen
to paimtas teigimas, jog 1583 m. 
Vilniuje tebuvę 6 katalikų baž
nyčios ir 20 rytų apeigų cerkve
lių; beabejo yra perdėtas ir rei
kalingas komentarų. Mes žino
me gerokai daugiau, ne 6 kata
likų bažnyčias. Juk vien pilies 
rajone kadaise buvo net trys 
bažnyčios. Jei 1583 m. pilies ra
jone buvusi šv. Onos bažnyčia 
jau buvo sunykusi, tai tebebuvo 
katedra ir pilies kalne šv. Marty
no bažnytėlė. Toliau neabejoti
nai jau buvo šv. Jono, pranciš
konų Marijos Snieginės, šv. My- 
kalojaus, Bernardinų, Dominin
konų, Bonifratrų, šv. Jurgio, o 
gal ir dabartinė šv. Onos bažny
čia jau buvo ar buvo statoma. 
Jei nuncijus kitai prašo; tai jis, 
matyt, ką nors kitaip supranta— 
pvž. ima tik sienom apsuptą 
miesto dalį, neima pilies rajono 
ir pan. ; A. Šp.

Z«mmw« lvm«ki», ŠV. KAZIMIERAS, 
1458 - 1484, New York 1955, Spod- 
dė TT Pronciikonų Spaustuvė, Brook
lyn, 222 psl.. Kaino nepažymėta.
Tą vieną šventąjį teturime, 

bet, deja, ir to gerai nepažįsta
me Iki šiol neturime nė paskelb
tos išsamios jo biografijos. Ka
daise Lietuvoje buvo išspausdi
nęs mažą knygelę apie jį prof. A. 
Alekna, o tremtyje ne daug ką 

- didesnę išspausdino prof. S. Su
žiedėlis. Abiejų buvo pasinaudo
ta ankstyvesniais veįkaliukais, 
paremtais daugiausia žiniomis 

t pirmųjų dviejų knygučių, pa
skelbtų ryšy su kanonizacijos 
byla dar 16 ir 17 amž. (Ferrerius 
1521 ir Swięeicki 1604). Net nuo
stabu, kad iki pat mūsų laikų nie
kas nesiėmė taip įdomios ir pras
mingos temos. Juk tai buvo Lie
tuvos valdovo šeimos narys, su
vaidinęs tam tikrą politinį vaid
menį Lietuvės gyvenime, beabe- 
jo, turėjęs ir didelės moralinės 
įtakos visai aplinkai. Jis vienu 
metu buvo savo tėvo lyg ir at
stovu Lietuvoje, šešioms dešim
tims metų praslinkus panašioje 
padėtyje Lietuvoje buvo šv. Ka
zimiero brolvaikis Zigmantas 
Augustas. Maždaug ir tokio pa
ties amžiaus. Bet kaip priešin
gos tai buvo asmenybės! Kiap 
nevienodai jie gyveno! Apie Zig
manto Augusto šį laikotarpį , mes 
turime plačią ir įdomią Kolan- 
kowskio studiją; Gi apie šv. Ka
zimierą — nieko. Deja; net apie 
ilgą jo tėvo valdymą (52 metai) 
taip pat bendro pobūdžio studi
jos iki šiol nesulaukėme. Tad 
šv. Kazimiero'asmenybei bei jo 
vietai mūsų krašto istorijoje iš
aiškinti dar reikalinga gilių ir 

. plačių studijų.
Prof. Ivinskis šioje savo stu

dijoje nei nemano gilintis į vi
sas su šv. Kazimiero vardu susi
jusias problemas. Medžiagos tam 
tektų ieškoti daugiausia pačioje 
Lietuvoje ir Lenkijoje. Autoriui 
tuo tarpu buvo prieinama pir
miausia Vatikano medžiaga. 
Aišku, kad tai yra tokia medžia- 

. ga, kuri liečia šią asmenybę kaip 
šventąjį — jo kanonizaciją, kul
tą ir pan. Dėl to iš 222 knygos 
puslapių šv. Kazimiero gyveni
mui aptarti teskirta vos 23 pus
lapiai, o visa kita skiriama išaiš
kinti įvairiems neaiškumams ka
nonizacijos klausimu ir pavaiz
duoti kaip šio mūsų vienintelio 
šventojo kultas paplito Lietuvo
je, tarp lietuvių išeivių ir kituo
se kraštuose. '

Šiais pastaraisiais klausimais 
autorius duoda labai daug ir vi
siškai naujos medžiagos. Jis pri
eina išvados, kad 1521 m. pradė
ta kanonizacijos byla nebuvo 
baigta ir Kazimieras šventuoju 
buvo paskelbtas 1602 m., nors 
riet pačioje Klemenso VIII bre- 
vėje sakoma, jog šventuoju jį 
paskelbęs jau Leonas X. Šito
kios nuomonės jau anksčiau lai
kėsi visa eilė istorikų, tačiau nie
kas nebuvo bandęs tą taip 
kruopščiai įrodinėti, nei vertinęs 
visų argumentų pro ir contra.

Įdomūs yra skyriai apie šv. 
Kazimiero kulto paplitimą Lie
tuvoje, o ypač įvairiuose sveti
muose kraštuose. Ar daug kas 
buvo anksčiau girdėjęs apie pla
čiai po Europą išvežiotas Lietu
vos šventojo relikvijas arba kad 
yra suregistruotos net 98 kny
gutės išleistos Vakaruose jam 
pagerbti?

Studiją puošia gausios iliustra
cijos. Tai gausūs šv. Kazimiero 
portretai, jį ir jo gyvenimą lie
čiu paveikslai, su jo vardu su
siję pastatai ir tt.

Kaip sakyta, apie šv. Kazimie
ro gyvenimą ir jo vaidmenį ano 
meto Lietuvos valstybės gyve
nimui autorius mažai terašo. 
Šiuo atžvilgiu mūsų žinojimas 
neprasiplečia. Autorius kartoja 
seniai istorinėje literatūroje 
klaidžiojantį, ištikrųjų niekieno 
dar neįrodytą; teigimą, jog šv. 
Kaziinieras veikęs tėvą, kad 
trukdytų rytų apiegų maldna- 
mių statymą (Autorius čia var
toja stačiatikių terminą; nors iki 
17 a. vidurio jo visai nebuvo). 
Tiesa, autorius bando sušvelnin
ti tą, prisijungdamas prie Papee 
— esą, prašęs tėvą tik neleisti 
cerkvių statyti ten, kur jos ne-

nvtssžs žibvbta:

BIRUTĖ PŪKELEVIČIŪTĖ, laimėjusi š. m. “Draugo” premiją 
$1.000 už romaną “Astuoni lapai”. Premija, kurią paaukojo kun. 
dr. J. Prunskis, buvo įteikta Čikagoje sausio 15 d. Autorė gyve
na Montfealy ir dirba “Life” apdraudos bendrovėje. Čia ji gy
vai reiškiasi kultūriniame tautiečių gyvenime, ypač dramos 
teatre. Prieš keletą metų ji yra išleidusi poezijos rinkinį “Met
ūgės”, kuris vertintojų buvo įvairiai sutiktas. Autorė reiškėsi ir 
periodinėje spaudoje — novelėmis ir eilėraščiais. Kurti ji pra
dėjo būdama dar mokyklos suole Lietuvoj ir savo rašinius 
spausdino vaikų laikrašty “Žiburėlis”, kurį leido Raud. Kry
žius, redagavo rašytojas Stp. Zobarskas. Kurį laiką ji dirbo Kau
no Jaunimo Teatre, kur vadovų buvo pastebėtas jos talentas.

KELI ŽODŽIAI APIE 
BIRUTE PŪKELEVIČIŪTE, “METŪGES” 

IR PRIPAŽINIMĄ
tojos vardas bus linksniuojamas 
ir tų, kurie neseniai moraliai 
linkčiodami atarėsi .. neatsimeną 
tokios ilgos pavardės, ir tų, kurie 
nešvariai kikendami pozavo 
kuklumo ir susilaikymo dorybių 
mumijas, — mums ramu širdyje, 
kad buvome vieninteliai drįsę 
pasakyti paprastą ir aiškią tiesą 
— Birutė Pūkelevičiūtė jau pir
mojoj knygoj pasirodė tikrai su
brendusi ir savarankiška ir ta
lentinga rašytoja.

1953 m. kovo 19 (Tėv. Žib. 11 
(168) Nr.) rašėme: “Nežiūrint 
plokščių kronikinių šypsenų ir 
rankų, skubiai nusiplovusių nu
duotos dorvbės vandeniu, mūsų 
poezijon atėjo naujas vardas”.

Tegalime pridurti: taip pat ir 
prozon. Ir linkėti jaunai autorei 
ir toliau, pamiršus netikrus ap
lodismentus ir saldžias šypsenas, 
būti sau žmogum ir mylėti savo 
žodį. Henrikas Nagys.

1952 metais Birutė Pūkelevi- 
čiūtė debiutavo poezijos knyga 
“Metūgės”.-. Knygą išleido Balti
jos leidykla, Toronte. Kaip žinia, 
ir pati autorė gyvena Kanadoje 
(Montrealyje). Taigi pirmi B. 
Pūkelevičiūtės kūrybos pusla
piai buvo sukurti ir išleisti mū
sų, Kanadoje apsigyvenusių lie
tuvių, tarpe. Galbūt dėlto didžio
ji JAV-bių lietuviškos spaudos 
dalis į “Metūges” pažvelgė krei
va ir nelabai atydžia akim — ta
rytum vis dar tebebūtų snobiš
kas sostinės ir provincijos pada
linimas gyvas. Galbūt, ir dėl ki
tokių (nedaug kilnesnų) prie
žasčių. Kiekvienu atveju auto
rės pirmoji knyga nebuvo sutik
ta taip, kaip derėjo sutikti talen
tingos, jaunos rašytojos. Ir Ka
nados spauda nevisa paminėjo 
knygą: Montrealio savaitraštis, 
atrodo, pamiršo “Metūges”. To
dėl šiandien, kai jaunosios rašy-

Pasigėrėtinas inform, leidinys apie Lietuvą
Prieš penkis bene metus Lie

tuvos Laisvės Komitetas prama
tė reikalą išleisti “Handbook on 
Lithuania”. “Ne dėl jo kaltės” 
sumanymas nebuvo iki šiol įgy
vendintas, palikdamas tuštumą, 
kurią kaikas manė būsiant gali
ma užkišti politikierių kalbomis. 
Informacinis leidinys pasirodo 
buvo tiek reikalingas, jog lietu
viams nesugebant, šio darbo, pa
skatintas iš šalies, ėmėsi Čikagos 
universitetas, pavesdamas “The 
Handbook on Lithuania” para
šyti savajam personalui, šeši 
amerikiečiai: profesoriai prižiū
rėtojai: Hoselitz, Harris, Carson, 
bendradarbiai: De Porte, Wund- 
heilei ir Starsinic, redaguojant 
diplomantui Benediktui Mačiui-
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Paskubėk, siųsk du dolerius.
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CENTRINI JSTAIGA:

MTTItlAI:

Juokis - būk 
linksmas.

Juokas sveikatai, kaip mašihai 
tepalas (kuo sunkiau dirbi, 
tuo daugiau jo reikia). įsigyk 

sau ir draugams kišeninį, 
iliustruotą Vaivos 
Juokų Patarėją

JUOKTIS SVEIKA.
Tai 300 juokų rinkinys, 100 iš 

jų — “juokai iki ašarų”.

Vaivos gen. platintojas
N. JONUŠKA
IŠ
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MEDŽIAGOS — VAISTAI — MAISTAS 
Į VISUS RYTŲ EUROPOS KRAŠTUS 

Muitas ir visi primokėjimai atliekam i čia. 
Garantuotas pristatymas.

JANIQUE TRADING CO.
835 Queen Street W„ TORONTO, Telefonus EM. 4-4025. 
WINNIPEG, Mon., 677 Mbln St. Teletonos 927695. 
HAMILTON, ONT., 652A Borton St. Telefonos LI. 5-0264 
ST. CATHARINES, Ont., 198 King St., Tel. MU. 2-6796. 
EDMONTON, Alto., 10649 — 97th St. Tel No. 23839. 
BUFFALO, N.Y.,USA, ,1162 Broodvoy, Tel. Fl. 1272, 
WINDSOR, Ont. 439 Mercer St., TN. CL 6-3866. 
CLEVELAND, Ohio, 1029 FoirfieW Ave., Tet. CH. 1-5547 
Ir kilote vietose.

kai pateikė impozantišką veika
lą, kuris privalo būti kiekvienoj 
pasaulio bibliotekoj, kiekvienos 
valstybės kanceliarijoj ir JTau- 
tų delegatų stalčiuose.

Dabartinė mizeriška “LTSR” 
palyginama su nepriklausoma 
Lietuva ir vaizdingai bei įtiki
namai atskleidžiamas laisvos tau 
tos gyvenimo džiaugsmas ir ger
būvis! Knyga spausdinta rota
toriumi, mūsų supratimu, reika
linga kuo skubiausio mūsų veiks 
nių ir visuomenės dėmesio. Turi 
būti reprezentatyviai išleista, 
papuošta Lietuvos vaizdais, pa
pildyta ir pulk. Andriaus Lietu
vos žemėlapiu. ALTarybos sek
retoriatui pakartotinai pasisa
kius už “informacinę veiklą” per 
Amerikos kongresmenus ir pa
reigūnus, atrodo, šios knygos 
leidimas atiteks veiksniams, ma
nantiems, jog pasaulio viešoji 
opinija ne pareigūnai yra tikra
sis veiksnys, priversiąs sovietus 
pagalvoti ar Lietuvos vergija 
duoda jiems teigiamų rezulta
tų! LLK, Niujorke, Amerikos 
Lietuvių ir Kanados Lietuvių 
Bendruomehės, Lietuvos Pasiun 
tinybė — yra tie, kuriuos mel
džiame tuoj pat apsvarstyti šios 
knygos išleidimą ir išplatinimą, 
žinoma, atitinkamai susitarus su 
leidėjais, ir redaktoriais! Miela 
pastebėti, kad dabartiniame kny
gos išleidime Čikagos universi
tetui uoliai talkininkavo “Kon
sulas P. Daužvardis, Jonas Ais
tis ir Vincas Rastenis iš Free Eu
rope ir M. Kižis iš LAIC”. Kaip 
būtų gera, kad 1956 metų liepos 
mėn. Lietuvių Kultūrinio Kon
greso metu knyga apie dabartinę 
Lietuvą pasirody 
knygų , rinkoje, i 
Kremliaus 
vus.

i

pasaulio 
iaupdama

Darbininko dramos konkurso 
jury komisijos paskutinis posė
dis įvyks sausio 20 d., penkta
dienį. Tada paskirta premija bus 
įteikta sausio 29 d. per Darbinin
ko vakarą. Anksčiau laimėjęs 
autorius nebus skelbiamas. Pre
mijos dydis — $500.

Adomo Galdiko kūrinių paro
da sausio 7 d. atidaryta Feigle 
Gallery, 601 Madison Avę., Niu
jorke. Ji veiks iki sausio 21 d. 
Parodoje išstatyta 23 kūriniai, 
daugiausia aliejiniai paveikslai.

Feigl galerija viena žymiau
sių Niujorke. Lietuvio dailininko 
paroda šioje galerijoje didelis 
įnašas į mūsų meno populiarini
mą. Tai antra A. Galdiko paro
da Niujorke, pereitais metais 
buvo pirmoji, kuries metu ame
rikinė spauda augštai vertino A.

IŠ kultūros ir knygy pasaulioi

augščiausią kūrybinį lygį.
Jau žymiai toliau pažengusių 

lietuvių jaunų dailininkų su sve
timųjų pripažintais talentais pa
rodą surengė toks lietuvis žur
nalistas. Paroda* daugelio nuo
mone buvo įdomi ir ją net ap
lankė keli mūsų dailės veteranai 
ir jų buvę dėstytojai. Bet vien 
tik “Darbininkas” Brooklyne ra
do reikalo parodą gražiai aptar
ti! Ir tai daugiau iškeldamas 
žurnalistą ne meną!

Tiesa, kai tas žurnalistas pa
siūlė savo patalpas kanadiečiams 
lietuviams dailininkams, tai nei 
vienas iš jų iki šiol neatsakė. 
Pagarba priklauso Adomui Var
nui už jo dvasinį gaivumą!...

‘ (a).
88% pardavinėja nepadorius

tanija, Kanada ir Australija.
Visose šiose šalyse gyveną mu

zikai, rašytojai, dailininkai, 
skulptoriai ir mokslininkai bus 
įstatymais apsaugoti, kad jų dar
bu nesinaudotų kiti asmenys. Co
pyright teisė pasinaikina arba 
po 25 metų kūrinį išleidus arba 
autoriui mirus — tada juo gali 
nudotis visi. Didžiausia naujie
na buvo, kad šią konvenciją pa
sirašė Amerika, kuri iki šiol nau
dodavosi Europos ir kitų konti
nentų kūriniais be baimės.

Laukiama, kad pasirašys ir S. 
Sąjunga. Tuo atveju lietuviškos 
leidyklos, leidžiančios sovietų iš
leistas knygas be leidimo atsi
durtų nemalonioj padėty. Sovie
tai pranešė, kad visi autoriai, ku
rių knygas išleido jų Valstybinė 
leidykla, gali prašyti apmokami.

s

Galdiko kūrybą, jo originalumą 
ir lietuviškumą.

Adomas Galdikas į JAV-bes 
atvyko 1952 m.

Dabar išstatytieji paveikslai 
naujausi, daugiausia sukurti 
1952-3-4 metais, tik vienas pa
veikslas sukurtas 1947 m.

Liet. Kat. Mokslų Akademijos 
reorganizacinis komitetas, į kurį 
įeina vysk. V. Padolskis, prof, 
dr. Z. Ivinskis, prof. dr. J. Ehre- 
tas, prof. dr. J. .Liuima, SJ, ir 
kun. kun. dr. J. Vaišnora, MIC, 
paskelbė akademijos įstatus ir 
ruošiasi pravesti rinkimus į Aka- 
dem. .valdybą." C. Valdyba bus 
sudaryta Italijoje, rev. komisija 
taip pat Europoje kur nors, o sek 
cijos numatomos organizuoti ki
tuose kraštuose.

Kun. Justinas Vaišvila gavo 
daktaro laipsnį Romoje Grego- 
rianumo un-te Rytų Studijų In
stitute.

“Keturi valdovai” — Stasio 
Džiugo apysakaitė jaunimui, 
iliustruota dail. VI. Stančikaitės 
keturiomis spalvomis, jau at
spausdinta Italijoje ir greitu lai
ku pasirodys knygų rinkoje. Lei
dėjai — lietuviai Saleziečiai.

C. Sasnauskui, vienam pirmų
jų lietuvių muzikų kompozitorių, 
sausio 5 d. suėjo 40 metų nuo 
mirties.

Adomas Varnas ir mūsų 
menas N. Y.

Kai lietuviai studentai daili
ninkai drąsiai išstatė savo kūri
nėlius Čikagoje, Adomas Varnas 
juos sveikino ir iškėlė jų drąsą 
be kiėrib nors ’prfstatyrho išeiti 
visuomenėn. Varnas sako, kad 
tai bene naujas dalykas visam 
Vakarų pasaulyje, kad dar ne
baigę mokyklų jaunieji irieninin- 
kai drįsta rodytis viešumoje. Jis 
džiaugėsi jų gražiu idealizmu ir 
kreditą davė nepriklausomai 
Lietuvai, kuri sugebėjo išauklė
ti tokį gražų atžalyną.

Adomas Varnas džiaugiasi, 
kad materialistinėje aplinkoje 
jaunieji lietuviai dailininkai ža-
vi savo dvasiniu gaivumu ir ne- 
palūžtamu ryžtu žygiuoti pasi
rinktu keliu — atskleisti savyje 
slypinčias menines galias ir

leidinius
Toronto arkivyskupijos katali

kių moterų sąjunga, pradėjusi 
vajų prieš tvirkinančias knygas, 
per 600 savo atstovių aplankė 
906 parduotuves ir rado, kad 800 
jų platina nepadorius leidinius. 
Iš-tų 800 pardavėjų 590 sutiko 
mielai bendardarbiauti ir daryti 
visa, kad jų parduotuvėse jie 
nebebūtų platinami; 126 sutiko, 
kad ir nelabai noriai, tokius lei
dinius pašalinti iš savo kioskų; 
86 atsisakė bendradarbiauti. Pa
prastai platintojai, gavę knygas 
iš leidėjų, gali arba pardavinėti, 
arba grąžinti atgal kaip nepar
duotas. Daugelis platintojų šio 
vajaus metu taip ir padarė. Bu
vo pastebėta, kad nepadorių 
knygų leidėjai vajaus metu ėmė 
siųsti savo ledinių žymiai dau
giau nei paprastai, bet daugu
mas platintojų grąžino juos at
gal. Apskritai, platintojų nuo
mone, nepadori! knygų platini
mas visai išnyktų, jeigu visi pla
tintojai būtų vieningos nuomo
nės. Atsisakiusieji bendradar
biauti katalikių moterų vajuje 
platintojai mano, kad kovą rei
kėtų pradėti ne nuo paskirų pla
tintojų, bet nuo platinimo agen
tūrų ir pačių leidėjų.

Vokiečiai piktai murma 
kad nežiūrint pakartotinų pra
šymų vakariečiai “sąjunginin
kai” iki šiol jiems nėra grąžinę 
apie 400 tomų Trečiojo Reicho 
ir jo ginkluotojų pajėgų ar
chyvų. ; " ; V

Latvių Meno Draugija
Žilais Zirnėldiš” neseniai su

ruošė grafiko Sidismunds Vid- 
bergs darbų parodą Niujorke se
namiestyje. Tai yra jau senesnės 
kartos latvių menininkas žino
mas Europoje.

Įsigaliojo “Copyright” teisė
Praėjusį mėnesį UNESCO pa

stangomis įsigaliojo “The Uni
versal Copyright Convention”, 
kurią ratifikavo jau šios valsty
bės: Andora, Kanbodija, Čili,
Kosta Rica, Vak. Vokietija, Hai
ti, Vatikanas, Izraelis, Laos, Liuk 
semburgas, Monaco, Pakistanas, 
Filipinai, Ispanija, JAV, D. Bri-

Baden - Powel mirė prieš 15 mėty
(ŠKS) Prieš 15 metų, 1941 m. 

sausio 8 d., Kenijoje, Afrikoje, 
mirė skautybės įkūrėjas lordas 
Robert Baden - Powell. Beveik 
pusę savo gyvenimo jis praleido 
kariuomenėje, pagarsėjo žygiuo
se Indijoje ir Afrikoje. Ypač 
nuostabus buvo Mefekingo ap
gynimas. R. Baden -»Powellis su 
vos 800 karių įgula atsilaikė 
prieš dešimteriopai skaitlinges- 
nius burus net 217 dienų, kol at
ėjo išvadavimas.

Apgulime kariuomenėje talki
ninkavo ir berniukai. R. Baden - 
Powellis pastebėjo, kad berniu
kai gali padaryti nuostabių da
lykų, jei jiems leidžiama veikti 
ir jais pasitikima. Tai paskatino 
jį išbandyti berniukus ir taikos 
metais. Ir štai, jis 1907 m. Brown 
sea saloje surengė pirmąją sto
vyklą Londono berniukams. Iš 
čia ir nuo tala prasidėjo pasauli
nio masto skautybės sąjūdis, pa
daręs ir tebedarąs daug teigia
mas įtakos vaikų auklėjimui.

Per tą laiką skautija pergyve
no didžiulius karus, stingdančias 
pokario pasekmes, tačiau po 
kiekvieno sukrėtimo atgijo nau
jomis varsomis. Gili savo siekia
mais idealais, patraukli meto
dais, įdomi savo forma, tarptau- 
tiška, narių tarpe turinti įvairaus

amžiaus ir išsilavinimo žmonių 
šiandien skautybė yra viena iš 
didžiausių pasaulio organiza
cijų.

Lietuvių skautai, spontaniškai 
atgijo po II Pasaulinio Karo Vo
kietijoje, persiorganizavę ir su
sitvarkę, emigracijų bangoms 
ūžtelėjus, pasklido po visus pa
saulio kontinentus ir tęsia lie
tuviškosios skautybės darbą, 
kad, tėvynėje laisvės rytui išau
šus, sugrįžtų dar uoliau tarnauti 
Dievui savose bažnyčiose, tar
nauti tėvynei kiekvienu savo 
darbu ir padėti artimui, per .de
šimtmečius pavergėjų iškankin
tam.

TAIP LENGVA PAGAMINTI
PYRAGAIČIUS IR 

PUDINGĄ 
SU

Jie apmokėsią užsieniečius rašy
tojus, kaip apmoką savuosius — 
už 25 mašinėle prirašytus pusią-, 
pius 900 rublių už vertimą ir 
1.500 už originalą.

Paminint Stp. Vykinto 50 me- " 
tų sukaktį “TŽ” 1955 m. Nr., 52 
yra įsibrovusi datų klaida. “Liet. 
Aide” Stp. Vykintas literatūros _ 
skyriaus redaktorių išbuvo iki... 
1938 m. rudens. 1938 m. gavo,... 
Švedų stipendiją, 1939 m. studi- -• 
javo Paryžiuje.

Sydnio radijas Kūčių vakarą 
transliavo lietuvišką valandėlę, " 
per kurią buvo duotos Sydnio";; 
lietuviu choro, vedamo A. Plu
ko, kalėdinės giesmės ir kapelio- 
no žodis prie Kūčių stalo.

Redakcijai prisiųsta
Jurgis Jankus, Senas Kareivis- 

Matutis — pasakojiinas apie ne- -. 
paprastą žemaitį, kuris daug" 
nuostabių dalykų padarė, tik ne
padarė vieno, kurį tikrai turėjo ’ 
padaryti. Išleido Terra, spaudė ” 
M. Morkūno spaustuvė, Chicago, 
Ill., 1.000 egz., 1955, 240 psl., įriš-' ‘ 
ta kolenkoro viršeliuose. Kaina-- 
nepažymėta.

Jonas Mekas, Semeniškių idi-y 
lės, Brooklynas, 1955 m., Aidų- 
leidinys, Atspaude Pranciškonų 
spaustuvė, 62 psl., Kaina nepa
žymėta, parduodama po $1.

J. Gliaudą, Raidžių pasėliai, ’• ■ 
išleido Lietuviškos Knygos Klu
bas 1955 m., spaudė Draugo 
spaustuvė, aplankas dailininko - - 
Murino, Chicago, 312 psl., kaina 
3 doleriai J"

■ --- •.....................

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ ...
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.

Jau galima gauti 
kan. A. Sabaliausko maldaknygę

Viešpaties Angelas
Maldaknygė yra lobai gražiai išleista. 
J g galima gauti pas visus knygų pla
tintojus ir pas lėidėję. Kaina: odos 

lux $4.50, kalenkoro auks. $3.00.

E. Vilutis
3808 Alder St., East Chicago, lnd«

LIETUVIU ENCIKLOPEDIJA
DIDŽIAUSIAS LITUANISTIKOS ŽINYNAS, 

LIETUVIŲ KULTŪROS PAMINKLAS.
Iš suprojektuotų 20-21 tomo septyni jau išspausdinti, km 
rengiami. Redaktoriai visą LE ruošimo darbą pagal at
skiras raides pasiskirstę iki galo t L
LAIKAS ĮSIGYTI, nes nuo VIII tomo LE bus SpatlSdi-

, narna TIK PRENUMERATORIAM.
Lengvos sąlygos: įmokėjusiems bent už vieną tomą, visi 
išėjusieji tomai siunčiami iš karto. Likusios sumos mokė
jimas išdėstomas užsisakiusiam priimtinomis dalimis. 
Vieno tomo kaina JAV $7.75, visur kitur $8.00.
Užsakymai siųstihi šiuo adresu: J. Kapočius, Lietuvių 
Enciklopedija; 265 C Street, South Boston 27, Mass., USA.

PASKUBĖKITE — ATSARGOS RIBOTOS!

ŠILDYMO KORTRAKTOMHS I
PARDUODU IR STATAU NAUJAS KROSNIS, 

OltBURNERIUS IR GAZBURNERIUS.
Duodu išsimokėjimui iki dviejų metų.

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

999 College St, Toronto. TeL OL
ANT. JVOZArAITIS«.<< <

■ 1



GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

r

Didelis pasirinkimas didesnių namų, 
geromis išsimokėjimo sąlygomis.

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

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

$4.000 j mokėt i, vienos morgičius, 8 
kambarių mūrinis, labai gerai už
laikytas namas, garažas, patogio
je vietoj gyventi ir nuomoti. Klaus-, 
kite A. Paleckis.

$13.900 pilno koma, 6 kambarių at
skiras, mūrinis namas, dvi moder
nios virtuves, alyva šildomos, dvi
gubas garažas. Randasi Bloor ir 
Lansdowne rajone.

I JOINT REALTY LTD. 5
899 BLOOR ST. W. OL. 6381

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

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

' lys.

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

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

$5.000 įmokėta, vienas morgičius, 9 * Klausti /V. Plioplys.

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

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.

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

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

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

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

A. MORKIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

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

National Association of Real Estate Boards.

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

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

paskambinti agentams:

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

Lietuvio elektros ir apšildymo kompanija
DEDA NAUJAS APŠILDYMO KROSNIS:

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

tionning”,
* Perstato apšildymą iš anglių

j alyvą. ,
' * Taip pat atlieka įvairiausius 

elektros instaliacijos darbus.

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.
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1199 BLOOR ST. W„ TORONTO. TELEF. OL. 8481

2. Sudarome labai geromis sąlygomis paskolas iš bankų.
• . i • f ? 1

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

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

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

W. A, LENCKI, B.A., L.L.B
Teisininkas — 

Advokatas — Notaras

100 Adelaide SL W,
Room 107

Telefonas EM. 6-4182 
Toronto

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros -- Radio 

Technikas
; ANTANAS ČEPONIS

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
perstatau:

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

motorus.
Be to, opimu namus‘*pilnam instalia
vimui ar pakeitimui srovės, duodu 

techniškus patarimus.
Skambinti telef. KE. 1080 

44 GWYNN E AVĖ., TORONTO

$3.900 įmokėti, Beatrice - College, 
mūrinis, gero plono, alyva šildo
mas, 9 k., 2 virtuvės, garažas, ba
lansui vieno skola.

$1.900 įmokėti, Dundas - Lisgar, 6 
k., 2 virtuvės, alyva šildomas, ga
ražas.

$2.400 įmokėti, Dundas - Ossington, 
mūrinis, 8 k., 3 virtuvės, alyva šil
domas, geros pajamos.

$5.000 įmokėti, Sunnyside rajone, 
atskiros, mūrinis, 12 k., 2 vonios, 
2 virtuvės, vandeniu alyva šildo
mos, nepaprastai didelis kiemas, 
garažai.

DAR TURIME 400 lotų pardavimui 
šiauriniame Toronte, yra vanduo, 
kanalizacija. Dėl Smulkesnių ‘ infor
macijų prašau skambinti S. KUZ
MAS.

Skambinti 
KUZMAS.
TeL OL 8481.

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.

Garantuotas saugojimas. Mokama 
atsiimant. Garantuojama. 
Pasiimame ir pristatome.

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai
Ui jTJ& netinkamai laikomi sugenda. Mū-

WfrlQKC sU sandėliuose jūsų vasariniai rū-
bus rūpestingai saugomi.'Kai 

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

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

30 metų valymo patyrimas

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Auto Collision
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 

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

561 - 567 KEELE ST. TEL RO. 9-4773
1% Block South of St. Clair Namų teL CE. 1-3444

TORONTO, ONT. Sav. G. KERAITIS

PERKANT - PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ 
KREIPKITĖS Į LIETUVIŠKĄ BIURĄ

REAL ESTATE & BUSINESS BROKER
1333A Dundas St. W., Toronto

579 College St. (kampas Manning) OL. 2324, - OL. 2325
OL. 8443 - OL. 8444

Fizinio Auklėjimo ir Sporto 
Komitetas praneša

1. Remdamasis pravesto refe
rendumo daviniais sportinės va
dovybės rinkimo reikalu, FAS 
Kas skelbia naujo Fizinio Auk
lėjimo ir Sporto Komiteto Šiau
rės Amerikai rinkimus slaptu, 
korespondenciniu būdu.

2. Rinkimams pravesti sudary
ta ir patvirtinta rinkiminė ko
misija sekančios sudėties: dr. 
Alg. Nasvytis, pirm., Al. Laikū- 
nas ir K. Paulauskas, nariai. Ko
misijos adresas: 1380 Ansel Rd., 
Cleveland 8, Ohio.

3. Rinkimai bus pravesti pagal 
išdirbtas ir priimtas taisykles, 
kurios bus išsiuntinėtos visiems 
sporto padaliniams, sportinin
kams ir paskelbtos spaudoje.

4: Rinkiminė komisija veikia 
nuo 1956 m. sausio 1 d.

FAS Kas.
Vyties klubo žinios

Praėjusį trečiadienį Vyties 
krepšininkai žaidė pirmąsias TR 
EC lygos pirmenybių rungtynes 
prieš žinomą St. Vlads komandą. 
Rungtynes laimėjo St. Vlads pa
sekme 64:63. Rungtynės buvo 
baigęsi lygiomis 59:59 ir tik 5 
min. pratęsime priešininkams 
pavyko išplėšti 1 taško pergalę. 
Vyties komandai žaidžiant pir
mąsias rungtynes trūko susižai- 
dimo, o taip pat trūko ir kelių 
geresnių žaidėjų kaip Preikšai- 
čio ir Ignatavičiaus.

Šį savaitgalį V y ties krepšinio 
komandos žaidė ir pirmąsias Ka
nados lietuvių krepšinio pirme
nybių rungtynes, šeštadienio 
rungtynėse Vyties Žalieji nuga
lėjo Geltonuosius 76:54. Žalieji, 
būdami geriau susižaidę, ir ture-' 
darni geresnius metimus, nesun
kiai pasiekė 22 taškų persvarą. 
Žaidė: Žalieji — Ignatavičius 27, 
Duliūnas 20, Atkočiūnas 17, Lau
rinavičius 8. Budreckas 4. Gel
tonieji — Žukas 9, Supronas 17, 
Balsys 3, Strimaitis 15, Krasaus
kas, Mitalas 2, Butkys 6. Jonai
tis 2.

Sekmadienio rungtynėse matė
me svečius iš Niagara Falls pra
laimint Vyties Mėlyniesiems 61: 
39. Pirmas puslaikis buvo viena
šališkas ir Mėlynųjų Kulys ir 
Preikšaitis buvo nesulaikomi, 
tačiau antram'e puslaiky svečiai 
įsidrąsino ir puslaikį užbaigė ly
giomis 19:19. Iš svečių pusės gra
žų žaidimą parodė Bersenas ir 
tiksliu metimu J. Bieliūnas. Žai
dė: Niagara — J. Bieliūnas 17, 
Žilionis 6, Bersėnas 15, Janušas 
1, Švažas, K. Bieliūnas. Obeika. 
Mėlyni — Kulys 18, Preikšaitis 
28, Gvildys 7, A. Kasperavičius 
6, Kasperavičius, Šimkus, Bud
reckas 2, Vėlyvis.

Taip pat pirmąsias pirmeny
bių rungtynes žaidė praėjusį, 
šeštadienį ir Vyties tinklininkai, 
kurie būdami ilgokai nesitreni- 
ravę, pralaimėjo Kodak koman
dai'2:0 (15:3; 15:6). Po to dar 
žaidė draugiškass rungtynes, ku
riąs nors ir pralaimėjo, bet pa-

žanga jau matėsi. Rungtynės 
baigėsi 16:14. Žaidė: J. Balsys, 
V. Balsys, Atkočiūnas, Gvildys, 
Žukas, Supronas, Rautinš.

Stalo tenisininkai užbaigė pir
mojo rato pirmenybių rungtynes 
ir jau laukia pradedant antrąjį 
katą. Pirmoji komanda, pralai
mėjusi tik vienas rungtynes, stip 
riai Masaryk komandai, kuri yra 
ir Ontario rinktinė, liko antroje .. 
vietoje. Antrai ir trečiai koman- 
dai sekėsi blogiau ir abi liko pir
menybių lentelės gale.

Vasario 11 d. Vyties klubas 
Masaryk k salėje rengia kaukių 
balių su staigmenomis. Šis balius 
skiriamas visų sportininkų susi
artinimui. Pradžia 8 vai. v. Pil-; 
nai apsirengusioms kaukėms 
įėjimas veltui. A. S.

PPSK “Aušra” žinios
Praėjusią savaitę buvo sužais

ta visa eilė lygų ir draugiškų 
rungtynių. Mergaitės krepšinin- • 
kės CYO lygoje pradėjo antrąjį 
ratą su vienom laimėtom ir vie
nom pralaimėtom rungtynėm.

Vyrų krepšinio komanda pra- 
jusį trečiadienį sužaidė draugiš
kas rungtynes su West End YM 
CA juvenil. Laimėjo mūsiškiai 
58:33. Šeštadienį, sausio 14 d., žai 
dė su tos pačios YMCA junior 
komanda, pralaimėdami 58:75; 
sekmadienį BC lygoje žaidė su 
latviais. Komandų' pajėgumui 
esant maždaug vienodam, rung
tynės buvo įdomios ir įtemptos. 
Rezultatas visą laiką svyravo 
poros taškų skirtumu tai vienos, 
tai kitos pusės naudai. Pirmąjį 
puslaikį laimi mūsiškiai 41:39. 
Viena minutė" prieš pabaigą re
zultatas 8:585. Išnaudotu meti
mu ir trimis baudomis laimėjo 
latviai 92:85. Šį sekmadienį, sau
sio 22 d. 3 vai. pp. vėl susitiks 
šios abi komandos antrame BC 
lygos rate." ' ■

II stalo tenisininkų komanda 
praėjusį trečiadienį TTT lygos 
turnyre laimėjo prieš Ryerson 
11:9; o pirmoji komanda, žai
džianti II-j e TTT lygos divizijo
je, laimėjo prieš Vytį 14:7.

Kanados krašto apygardos ren
giamame stalo teniso turnyre, šį 
šeštadienį, sausio 21 d. PP patal
pose, Aušra dalyvaus su 3 vyrų 
ir 3 mergaičių komandom.

Praėjusį sekmadienį įvykusia
me Aušros ir Vyties valdybų po
sėdy, buvo aptartą keletas svar
bių klausimų liečiančių klubų 
bendradarbiavimą, narių perėji
mą bei skolinimą, discipliną ir 
sportinę veiklą. T. P.

Paieškojimai
Su Juozu Vaitkūnu iš Akme

nynės kaimo nori susirašinėti jo 
motina. Su Feliksu Rūgiu iš Mi- 
liškių kaimo nori susirašinėti gi
minės- Lietuvoje. Smulkesnių ži
nių gali gauti pas mane: J. Sin
kus, 2123 Ontario St., Windsor, 
Ont., Canada.

Turima žinių iš Lietuvos ir 
prašoma atsiliepti šiuos asmenis:

Vilimas Jonas, prieš karą gy
venęs Čikagoje,

Vilimas Antanas (jo brolis) 
1928-29 m. išvykęs į Kanadą. 
Abu kilę iš Skapiškio apylinkės,’ 
Meškonių kaimo.

Dalibaga Stasys, kilęs nuo Za
rasų. Išvykęs į Kanadą iš Sin- ■. 
tautų.

Atsiliepti ir rašyti šiuo adre
su: J. Paškonis, 636 East Ave., 
Kitchener, Ont., Canada.

Drangytė Birutė ir Selenytė 
Viktė prašomos atsiliepti arba 
kas jas žino, pranešti šiuo adre
su: J. Gramauskas, 135 Heale 
Avė., Toronto 13, Ont., tel. AM. 
1-8439. Yra žinių iš Lietuvos.
Jonas, Bronius ir Marytė And- 
riušiai, sūnūs Petro iš Pilviškių. 
Yra žinių iš Lietuvos. Rašyti: 
Venckevičius P., 94 Douglas St., 
Sudbury, Ont.

LONDON, Ont.
Linksma vakaris Mažajai Lie

tuvai paremti. MLBD-jos Lon
dono skyrius sausio 28 d. rengia 
smagų pasilinksminimą puikioj 
Odd Fellows Temple salėje, 555 
Dundas St. Šokiams gros londo- 
niečių mėgiamas orkestras. Bus 
loterija ir veiks bufetas su visų 
rūšių gėrimais. Pradžia 7.30 v. v.

Maž. Lietuvos lietuviai Euro
poje turi specialių uždavinių, 
kaip pvz. leisti mažlietuviams 
pritaikytą laikraštį, burti juos 
lietuviškon organizacijon ir tt. 
Šiems jų reikalams paremti ir 
skiriamas parengimo pelnas. Ti
kime, kad mūsų prieteliai nuo
širdžiai talkininkaus renkėjams 
savo atsilankymu. Sausio mėnesį 
mūsų dėmesys tegul būna skir
tas Mažajai Lietuvai. Mažoji ir 
Didžioji — viena Lietuva! Todėl 
jų rūpesčiai yra kartu ir mūsų 
visų. D. E. F.

Mūsų šios savaitės pasiūlymai:

NEW 1956

Didžiausia Lietuvių Prekyba Toronte

MOHAWK FURNITURE COMPANY

' Tuning ?

2446 - 8 DANFORTH AVE. TELu OX. 9-4444J OX 9-9977

Turime dougelj kitų loboi gerų Ir įvairiomis kainomis bei įmokėjimols namų, kurių dėl vietos stokos neįmanoma paskelbti.

V. JUČAS D. KAROSAS

1072 BloorSt. W. Tel. ME. 2471
--  .r—- —------

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

BROCK - COLLEGE,
$1.200 Įmokėti, 6 lobo i gerų k,, 
tikro mūro, loboi Švarus namas, 
moderni virtuvė, geras rūsys, gra- 

.žus kiemas.
INDIAN RD. - GRENADIER RD., 

$3.^4.000 įmokėti,, 10 didelių k., 
square plano, tikro ir gero mūro, 
visai atskiras namas; vandeniu - 
alyva šildymas, 2.modernios virtu
vės, 2 toaletoi, gražus kiemas su 

jvcžfavįm^u iš gatvės. Geros mokė
jimo sąlygos!

ELORA RD. - CLENDENAN, 
$7.000 įmokėti, 7 didelių kamb., 
per 2 augštus, square plono, visai 
atskiros, rupuotų plytų namas. Sis 
nomas beveik naujas, labai mo
dernas ir gali patenkinti labiau
siai išlepusį skonį!

OAKMONT RD. - BLOOR, 
$10-12.000 įmokėti, 17 didelių 
kamb., centrinio plano, visai otskr- 
ros, gero mūro namas; vandens - 
alyvos šildymas, 6 mod. virtuvės, 
4 toaletoi, 2 šaueriai, loboi dide
lis kiemas su dvigubu mūriniu ga
ražu, vieta dar keliems paražoms 
— privatus įvažiavimas. $500 mė
nesinių pajamų.

ARDAGH AVT. - JANE ST., 
$7.000 įmokėti, visai atskiras, 7 
gražių kamb., kvadratinio plano, 
rupuotų plytų, lobai modernus na
mas, vandens alyvos šildymas, di
delė moderni virtuvė, gražus kie
mas, garažas. Balansui viena at
viro skola.
P. MALIŠAUSKAS
Bm.: ML 2471, Km.: KE. 742$

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

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

* susisiekimo.
WINDERMERE AVE., 

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

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

OAKMOUNT RD. - BLOOR, \ 
$8.000 įmokėti, 13 kambarių oK 
skiras mūrinis namas, 3-jų atski
rų butų. 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 tftetų se
numo, atskiras mūrinis pastatas, 
vandeniu alyva šildomas, garažai,

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

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

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

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

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

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

6. $20.000 pilno kaino. 8 kamb. per 
ou augštus. Rusholme Rd. rajone.

7. $20.500 pilna kaina. 8 kai.ib. 
mūrinis, atskiros namas, vande
niu - alyva šildomas Bloor - Run- 
nymede rajone.

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

9. $22.000 pilna kaino. 9 kamb. 
mūrinis, atskiras namas, garažas. 
Labai gerom stovyje. Indian Rd. • 
Bloor rajone.

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

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

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

13. $ K000 jmJkėti. 8 kafnb, mūri
nis narnas. Alyva šildomas, pil
nos rūsys. . Naujos kietmedžio 
grindys. Lengvos išsimokėjimo 
sąlygos. Dovercourt Rd. rajone.

Ks$K500 Įmokėtu 5•-•tomb, 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 Įmflfeėti, 6 ta<nb> mūri
nis namas, alyva šildomas, Bloor
- Ossington rajone.

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

18. $3.000 Įmokėti, 8 kamb. mūri
nis namas. Vandeniu - alyva šil- 
domso. 2 mod. virtuvėj. £loor • 
Dufferin rajone.

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

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

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

21. $15.700 pilna kaina. 6 komb. 
mūrinis, otškiras 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 komb. mūri
nis, atskiras namas, garažas. Pil- 
po kaina $16.500. Gilmour • 
Annette rajone.

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

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

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

27. $5.000 įmokėti. 9 komb. mūri
nis nomos, 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. Viena skola balansui.

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

PILNAS

Mooacmix
TA* Maitland

NAMŲ APSTATYMAS BALDAIS: 
TELEVIZIJOS APARATAI, 
RADIJO APARATAI, 
KROSNYS, 
ŠALDYTUVAI, 
SKALBIMO MAŠINOS, 
SIUVIMO MAŠINOS, 
JVAIRŪS KILIMAI, 
LINOLEUMAS, 
VAIKŲ BALDAI, 
VEŽIMĖLIAI, 
MODERNIŠKOS VIRTUVES, < 
SINKAI.

R. KUPREVIČIENĖ
OL. 8443

CANTAS 
9444

V. PALIULIS 
’ OL 2324 

P. DAMBRAUSKAS
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TORONTO
priėmė šių metų veiklos planą. 
Nuspręsta šalpos darbą suakty
vinti ir daugiau centralizuoti 
Bus kreipiamasi į apylinkių ko
mitetus ir kitus šalpos viene-

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

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

PARKDALE, 7 labai dideli kamba
riai, atskiros, vandeniu alyva šil
domas, sklypas 69 iš >50, geras 
pirkinys, įmokėti $7.000. z

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

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

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

RUSHOLME RD., 9 labai dideli kam- 
bariai, 2-jų ougštų, atskiros, ekstra 
butas rūsyje, vandeniu alyva šil-' 
damas, labai didelis kiemas ir 2 
garažai, įmokėti $7.500.

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

PRIEŠ TRIS ŠIMTUS METĮĮ
(Atkelta iš 2 psl.)

Liudvika Karolina artėjo prie 
pilnateisystės, atsirado daug kan 
didatų į jos ranką. Vienas iš kan
didatų buvo ir Jono Sobieskio— 

" Lietuves didžiojo kunigaikščio 
ir Lenkijos karaliaus — sūnus 
Jokūbas. Tėvas, mat, manė, jog 
įsigyti Radvilų turtai sūnui labai 

- padėtų pasiekti sostą. Bet vos 
mergaitė sulaukė pilnų metų 
kurfūrstas apvesdino ją su savo 
sūnumi, gal svajodamas taip pat 
apie Lietuvos paramą jam kada 
nors siūlantis į Lietuvos ir Len- 

' kijos sostus.
Sobieskis dėl šitokio kurfūrs- 

to pasielgimo įsiuto ir pasirem
damas Lietuvos įstatymais ruo
šėsi Radvilaitės dvarus konfis
kuoti. Byla buvo numarinta tik 
tada, kai kurfūrstas pažadėjo 
Sobieskiui sumokėti 40.000 ta
lerių.

.. Po 6 metų Radvilaitė buvo jau 
; našl£. Dabar Sobieskis pasiuntė 
į Berlyną patį sūnų, kuris iš.ga- 
vo jaunos našlės net raštu pasi
žadą už jo tekėti, bet staiga ji 
susituokė su Neuburgo princu 
Karoliu ir išvyko į Heidelbergą. 
Sobieskis vėl buvo sttspuręs~kon- 

■" fiskuoti dvarus, bet Neuburgo 
. kunigaikščio agentu pasidaręs 
hetmenas Sapiega juos apgynė. 
Liudvika Karolina betgi neilgai 
begyveno. Ji mirė 1695 m. pali
kusi vos 2 metų našlaitę dukrelę 
kaip ir pati buvo likusi. Ši mer
gaitė ištekėjo už Sulzbacho ku
nigaikščio ir mirdama paliko vėl 
2 metų dukrelę, kurią augino jau 
seneliai, nes mirė ir jos tėvas. Jie 
skaitėsi ir Radvilų dvarų valdy- 

, tojais, nors iŠtikrųjų jų valdyti 
negalėjo nei vieni, nes 17-18 a. 
sąvartoje Lietuvoje vyko namų 
karai, paskui vad. Didysis Šiau
rės Karas, o sumaiščių metu ši
tuose dvaruose Šeimininkavo 
kas tik norėjo. Visi juos plėšė, o 
seimai ir bajorų konfederacijos 
juos apkraudavo specialiais mo
kesčiais, juose skyrė kariuome- 

. nės stovyklas, nors šiaip priva
čiuose dvaruose kariuomenė ne
turėjo teisės nei nakvynei su
stoti. Šitie Radvilų dvarai pagal 
Liudvikos Karolines Radvilaitės 
antrąjį vyrą buvo vadinami 
Neuburgo dvarais ir Lietuvoje 
jie sudarė visiškai naują dvarų 
rūšį, nors jokiuo sprendimu jie 
nebuvo nusavinti.

Dvarai, žinoma, labai sunyko. 
Radvilų rūmai veik visur suiro. 
Tarp kitko tada ir Kėdainių rū
mai taip sunyko, kad iki mūsų 
laikų neliko jų nei ženklo. Kai- 
kas Radvilų rūmais laiko tuos, 
kuriuose nepriklausomos Lietu
vos laikais buvo kultūrtechnikų 
mokykla. IŠtikrųjų tai 19 amž. 
antroje pusėje statyti carų gene
rolo Totlebeno rūmai. Radvilų 
rūmai buvo arčiau miesto — ei-

nant nuo stoties dešinėje pusėje 
kelio prieš ligoninę, tik toliau 
nuo kelio. Nuo šito meto sunyko 
ir puošnieji Jonušo rūmai Vii? 
niuje, Liejyklos gatvėje, iš kurių 
bėra likę vos keletas sienų frag
mentų, įjungtų į vėlesnes staty
bas.

18 a. vidury apnaikintais ir nu
gyventais Biržų Radvilų dvarais 
pagaliau susidomėjo Nesvyžiaus 
Radvilos. Buvo parinktas vienas 
Radvila — Jeronimas, — kuris 
turėjo juos grąžinti Radviloms 
vesdamas jų paveldėtoją Sulz- 
bacho kunigaikštytę. Kai per 
tarpininkus su mergaitės globė
jais buvo sutarta, Jeronimas 
Radvila nuvyko pas mergaitę 
pats. Šis tipas, kuris vėliau taip 
pagarsėjo savo pusgalviškais 
triukais, našlaitės seneliams pa
darė tokį blogą įspūdį, kad jie 
nusprendė savo dukraitės už jo 
neleisti. Jie sutiko geriau tuos 
dvarus jam parduoti labai pigiai; 
Jis sumokėjo už juos 11 milijo
nų auksinų, maždaug tiek, kiek 
normaliai ūkininkaujant pajamų 
galėjo gauti per porą metų. Kai 
šis keistuolis mirė bevaikis, visi 
tūftai " pėrė j o jo brolvaikiamš 
Nesvyžiaus ordinarui Karoliui 
Radvilai, žinomam “Panie Ko; 
chankų” pavarde. Tuo būdu jo 
rankose atsidūrė visų Radvilų 
turtai. Tiesa, dar buvo visa eilė 
Nesvyžiaus šakos Radvilų, bet 
tai buvo tik vidutiniai poneliai, 
o kiti ir visai neturtingi. Bet iki 
mūsų laikų tik šie ir teišliko. Ne
svyžiaus ordinatai išmirė 19 a. 
pradžioje. Jų milžiniški turtai 
buvo išparduoti už skolas, tik
riau, ‘išgrobstyti, perėjo į visiš
kai svetimas rankas.

Prieš 300 metų “Tvanas” su
krėtė Lietuvos gyvenimą viso
kiais atžvilgiais. Baisiųjų anų 
dienų atminimas dar ilgai gyve
no visuose Lietuvos visuomenės 
sluogsniuose. Per keletą dešimt
mečių atsigavo gyvenimas visose 
srityse, bet politinės jėgos kraš
te jau buvo negrįžtamai pasikei
tusios. Biržiškiai Radvilos išmi
rė nespėję atgauti savo senosios 
padėties. Ir tik pirmieji jų įpė
diniai Pacai tebuvo etnografinės 
Lietuvos ponai, visi kiti savo 
centrus turėjo jau ne lietuviško
se žemėse, o kaikurie buvo ir ne
lietuviškos kilmės. Magnatų 
kaip Lietuvos savarankumo gy
nėjų vaidmuo sumažėjo, nes aar 
labiau iškerojo bajoriškos lais
vės. Bajoriškoji demokratija da
rėsi vis audringesnė ir išdykęs? 
nė, o tai vedė į vis didesnį ir di* 
dėsnį pakrikimą. Biržiškiai Rad
vilos buvo tikrieji Lietuvos va
dai ir jos savarankumo gynėjai. 
Po jų šito jau nepajėgė pasiekti 
nei viena šeima. A. Špk. -•>

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

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

ADAMONIS & BUDRIŪNAS 
“DISTRICT ESTATE BROKERS” 

Namai pardavimui —^įvairiose Montreolio dalyse;
Paskolos — naujiems namams ir statybos eigoje — !
Žemė perdavimui — pavieniai lotai ir dideli pietai;
Ūkiai pardavimui — Montreolio apylinkėje;
Draudimas — postatoms ir kitiems objektams nuo nelaimingų atsitikimų.
Pirmosios Montrealy lietuvių Real Estate tikslas — Jums padėti!

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

\ A. GRAŽYS, RA. 7-3148 

{staiga: 177 SHERBROOKE ST. W„ Telef. PL. S501
Darbo laikas: nuo 9 vai. ryto iki 9 vaL vakaro.

Res.: P. ADĄMONIS PO. 6-4781. A. BUDRICNAS RA. 7-2690

D. N. BALTRUKONIS, VI. 7634
F. YASUTIS, LA. 2-7879
R. OUELLETTE, RA.7-3349 • 
paskolų reikalams.

tų, ko ir statutas reikalauja, per 
Centro Komitetą, Iki šiolei ta 
darbo pusė smarkokai šlubavo. 
Nutarta paskatinti vietos apylin
kių organus suruošti pirmąjį pa
rengimą rudens sezono atidary
mo proga kiekvienoje kolonijoje 
Vasario 16 gimnazijos naudai. 
Tai turėtų būti daroma kiekvie
nais metais rugsėjo mėn. mokslo 
metų pradžioje ir galėtų tapti 
gražia lietuviškojo šalpos darbo 
tradicija. Kitas parengimas ben
drai šalpai suniekiamas atsižvel
giant į vietos sąlygas ir laiką.

Lietuviškosios organizacijos 
ypač prašomos paremti ruošiant 
tą parengimą. Planan įtrauktas 
ir Lietuvoje likusių bei Sibiran 
ištremtų tautiečių • šelpimo rei
kalo aiškinimasis.

Tarp kitų dalykų buvo palies
tas ir padėkų, klausimas. G. Kom. 
turėjo progos pastebėti, kad pa
vieniai asmens ar net komitetų 
nariąi labai daug kreipia į tai dė
mesio. Tiesiog užakcentuojama, 
kad būtinai padėka turi pasiro
dyti spaudoje arba sušelptasis 
Europoje turi laišku tai išreikš
ti. Kad kiekvienas kilnus darbas 
vertas^padėkps, netenka abejoti, 
tačįau iš kitos pusės kreipiant 
žvilgsnį tik į padėkas susiduria
ma su pavojumi prarasti tikrąjį 
šalpos darbo tikslą ir prasmę. Be 
to, apsunkinama ir lietuviškoji 
spauda. Gi Vokietijoje likusiems 
paštas priskirtinas prie nemažų 
išlaidų, o padėkoję jie yra jau 
kaskartėmis per Europoje lei
džiamą lietuviškąją spaudą.

Šiaip gi Centro Komitetas į 
ateitį žiūri viltingai ir tikisi, kad 
tiek lietuviškoj Kanados vsuo- 
menė, tiek šalpos darbą varan
tieji šiais metais efektyviai rems 
ir stiprins karitatyvinę sritį.

sayo metiniame susirinkime na
grinėjo praėjusių metų veiklą. 
Draugijos valdyba ir šiems me- 
tąm^ Jiko ta pati, išskyrus Pr. 
Lekąg, kuriam dėl sveikatos at
sisakius, išrinktas J. Samulevi- 
čius. Pirmininkauti antriems 
metams liko A. Kuniutis.
KLB tORONTO APYLINKĖS VALDYBOS 

APYSKAITA
nuo 1954 m. gruodžio 15 d. iki 

1955 m. grtiddfio 31 < 
Pajomos:

1954 m. Losos likutis .............
Solidarumo mokestis ...............
Vasario t6 poreng. dalis pelno 
10% nuo orgonizoe. paerng. 
/SLA $13,72, Katalikių Mot. 
D-jo $15/ 
Spaudos minėjimo parengimas 
1954 m. gruodžio 19 d. .......
II Liet. Dienos leidinio organi
zacijų apmokėti tekstai ........
Nenumatytos pajamos: 
Nenumatytos pajamos ..........
/įnešė J. Jasinevičius $)65,75 
S. Šalkauskas $3<^-)4 Vaido
tas $34^15/ ",.4^
Įvairios, pajamos ...... ................

m ......... ... i... i i

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

Telef. LO. 9622.

Dr. M. AržUkattyt*

$946,06 
927,00 

65,00 
28,72

13,25

192,00

429,90

24,22

Viso... $2.627,25

$65,99 
170,00 

13,25 
25,00 
35,00 
12,00

25,78 
44,00

300,00 
130,00

200,00 
100,00 
366,56 

.185,50

80,41 
13,70

40,15

10,25

32,00
14,75

Priima taip pat ausų, nosies ir 
gerklės ligonius.

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

345 BLOOR ST. W. /prie Heron/ 
Suite 12.

Telefonai: kabineto WA. 1-3584, 
namų WA. 3-5555.

Toronto, Ont.

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

Gydytojas ir chirurgas 
Priėmimo volondos: 10-12 v«<, 2 - 

4.30 vol. ir 7-9 vųl. vok. 
6M RATNURST *TR«T

Lietuvio advokato 
įstaiga

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W. 

(prie Dufferin)
Telefonas ME. 2933.

kampos)(Bloor - 
Darbo valandos:

įvyko sausio 8 d. Susilaukta 6 
naujų narių. Ligonių yra du—V. 
Sukauskas Hamiltone, Toronte 
turime negaluojančią J. Dronsei- 
kienę. Linkime jiems greitos 
sveikatos.

Kuopęs valdyba^ revizijos kp-

keitimais liko ta pati. Daktarai 
egzaminatoriai — dr. A. Valad- 
ka ir dr. J. Yčas. Sekantis susi
rinkimas įvyks vasario 12 d.

M. F. Y-nė.
Augštesn. Lituanistiniai

- kursai
po Kalėdų atostogų pradėjo dar
bą jau pastoviose patalpose — 
abu kursai turi patogius atskirus 
kambarius greta vienas kito, su 
patogiom specialiai klasėm skir
tom kėdėm (kiekviena su staliu
ku rašymui) ir lentomis ant sie
nų. Tai Prisikėlimo parapijos sa
lės artistam skirtieji kambariai.

Kol šie kambariai nebuvo baig 
ti, kursai dirbo skirtinguose 
augštuose ir priešingose pasta
tų pusėse, dėl ko dažnai būdavo 
nepatogumų ir tekdavo sugaišti 
nemažai laiko.

Lituanistinių kursų vadovybė 
prašo tėvus prižiūrėti, kad mot 
kiniai stropiai kursus lankytų. 
Nuo lankymo juk priklauso viso 
darbo sėkmingumas.

. Kanadiečių tautinės muzikos 
ir tautosakos vakaras 

įvyks Toronte, Bennington Hei
ghts Public School patalpose, 
antradienį, sausio 17 d. Progra
mai vadovaus Edith Fowke, ži
noma rodio komentatorė ir ka- 
nadiškos buities tyrinėtoja. Pro
gramoje — kanadiečių muzika ir 
tautosaka nuo Atlanto iki Pa- 
cifiko.

Bennington Public School yra 
pačiame pietiniame Leaside dis
trict kampe, truputį į pietus ar 
rytus Bayview ir Moore Avenue 
kampo. J^ galima pasiekti South 
Leaside autobusu.

Įėjimas 50 centų.
RoOko

Vfsogolhji posižaukus mūsų brang iq 
o.a. bobutę, pirm negu įvyko giliausias 
jos širdies troškimas — dar sykį pama
tyti Lietuvos žemę ir būti joje palaidotai, 
prietelių jautrumas taip labai palengvino 
musų tuo dar daugiau pagilintą liūdesį.

Nuodėmklausiui ir paskutinio šv. Sa
kramento teikėjui gerb. kun. B. Pa- 
cevičiui, bragiąm kiekvienoje nelaimėje

A. Volodko* ir poniai, brangiems meni
ninkams taip daug pasakiusiems savo 
giesmėmis — gerb. A. Sčepavičienei, Br. 
Morijoiiui, V. Žemelytei, įt. Gailevičiui, 
pasokifkoįo Zarasų kroSto artimiesiems 
pp. Draugeliams, Sendžikoms, Rockevi-

čiui, Miciūnienei, taip nuoširdiems tau
tiečiams, gerb. pp. Dailidėms, Tamošaus
kams, Sakalauskams, Zubrickams, Šer
nams, Grigaitienei, Kairienei, Lorencie- 
nei, šaruntenei, Supronienei, mylimiems 
giminėms pp. ŽeldOkMM ir Januševl- 
čiams, vaikystės draugei panelei Ninai 
Pečiulytei ir visiems priteliams — užpra-

uz

Išlaidos:
Raštinės' reikalams ..................
Nuoma už patalp. L^* Namams 
Spaudos minėjimo iŠIpidos......
Mokytojų suvožiav. paremti.... 
Baltų Federacijai paremti .....
"TŽ" už Liet. Dienos skelb. 
"Žiburių" spaust, už spaus
dintas atv. solid mok. reikalu 
Steig. Seimo minėjimui .....
Maironio vardo pradž. mok. 
išlaikyti . 7 - -■- - -..• - 
Lituanistikos kursams išlaik. 
/$90 otlyginw $40 ųž pat./ 
Jaunuomenės vasaros stovyk
loms paremti /skautu $130, 
ateitininkų $707 
Liet, chorui "Varpas" pafemti 
Kr. Valdybai 40% solid, mok. 
Kult. Fondui 20% sol. mok. 
Tautos: Fondui /grąžinti jo pi
nigai/ ....... ; ........
Kr. Tarybos suvažiavimui . ... 
Apylinkės Tarybos rinkimų iš
laidos /lapeliai, telefonas/ .... 
Telegrama į Ženevą 4 Didž. 
konf erenc i jos proga .......... . 
Plakatėlių atspausdinimas i 
III Liet. Dieną vykstantiems.... 
Įvairios išlaidos . .....

> --iyi$o...-.$ 1.864,34; 
Kasoje yra 762,91

Balansas . .$2.627,25 
' Toronto Apylinkės Valdyba.

Solidarumo mokestį ■
1955 m. sumokėjo: M. Regina, Z.

Pyžovienė, Prišas, A. Merckis, S. An- 
driekus, S. Rodkevičius, St. Jagėla, V. 
Pundzius, E. Šlekys, J. Žadeikis, P. Skab- 
lauskas, J. Vaitkevičius, A. Šmigelskis, 
M. Guoba, P.. Liačas, B. Čepaitis, J. Ast
rauskas. B. Dcfmbrą^gkiene, V. Jučas, V.

k:
kevičius, St. Jakaitis, J. Tomulaitis, St. 
Jokūbaitis, B. Buntjnas, K. Dargis, K. 
Liutkus, J. Zabulionis, K. Pivoras, L. 
Bilkštys, Bilkštienė, St. Barzdaitis, St. 
Sutkoitis, P. Dapkus, J. Pikelis, A. Gal
dikas, A. Žiobakas, L. Fabrictjus, J. An
driulis, J.. Rugys, T. Užupis, Pr. Kaz
lauskas, J. Galinis, B. Galinienė.

Už 1956 m.: J. Prišas, V. Jučas, P. 
Senkevičius, J. Simanavičius, J. Dvilai- 
tis, St. Banelis, St. Jokūbaitis, V. Petrai
tis, P. Lelis, A. Šalkauskis, N. Šalkaus
kienė, A. Čepaitis, V. Sonda, J. Žilys, 
A. Kontvydas, A. Šmigelskis ir už 1954 
yi. A. Šmigelskis.
- Viso 63 asm. $126. Išviso nuo 1955 
m. pardžios 464 asm. $927.

Praėjusiais 1955 m. solid, mokesčio 
įmokėta daugiau negu anksčiau būda
vo /1953 — 558, 1954 — 534/, bet 
dar daug bendruomenės narių liko ne
užsimokėję už 1955 m. nors buvo iš
siuntinėta 1.800 priminimu. Kaikas su
silaikė nuo to mokesčio mokėjimo abe
jodami B-nės lėšų naudojimo tikslingu
mu. Iš dabar skelbiamos apyl. v-bos apy
skaitos gali įsitikinti, Jęod tos lėšos nau
dojamos svarbiausiam fr bendram reika
lui — lietuvybės išlaikymui. Jokiems fon
dams opart B-nės ar atlyginimams ne
išleista nei cento.

Toliau solid, mokesčio rinkimą tęs ki
ta valdyba ir kitas iždininkas. Mokestį 
už 1955 ir 1956 m. galima įmokėti Liet. 
Narftuose V. Petraičiui arba į K red. Ko
operatyvą "Parama" apyl. v-bos sąskai- 
ton. Dėkoju visiems mokėtojams ir rin
kėjoms už talką.

P. Lelis, apylinkės iždininkas.

SI H GER
PILNA KAINA

819.50
išsimokėjimas dalimis.

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

apdangalu $29.59.
- 5 metams garantija! -

★ N«vfs' (vieta * Naujas dangtis
★ Na«Įd< mataras* Nauja kojinė

kontrolė

Paskambinkite, pademonstruosime 
Jūsų namuose veltui.

WA. 1-5161
Nemokomai skyfią dirbėjos

IMPERIAL 
Sewing Machines Co. Ltd. 
289 eonas* tu TORONTO, Ont. 

orbo

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. "PARAMAI. Indė

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

Šeštadieniais 2-4 vai. pp.
Būstinė: Lietuvių Namai, 235 Ossing- 
ton Avė., 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

Domą Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

(netoli Dundas)
Tel. KE. 2904

Sav. D. KAUNAITĖ

....... .1 1 11 "■ 1

Savi 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.

Sav. 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

SIUVĖJAI
STASĖ IR V. 

BARTUSEVICIAI 
66 STAFFORD ST., Toronto. 

Telef. EM. 2-2705.

UPHOLSTERING
2 DELAWARE AVE., 

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

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.
Visi elektros darbai atliekami 

greitai ir prieinamomis 
kainomis.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

251 LAUDER AVE., LL 7714
* ....... Toronto

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

vai. pp.

Dr. A. Pacevičlus
Gydytojas ir Chirurgas

NAUJAS KABINETAS 

280 Roncesvalles Avė. 
Telefonas OL 4778.

GYDYTOJA ir CHIRURGĖ
1383 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. i

Telefonas OL 6851

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

Kitu laiku pagal susitarimą.

p.p

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

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligą specialistas, 

X RAY (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W., Torontu 

Susitarti telefonu WA. 3-2395

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).

Nuo š.m. sausio 15 d. iki vasa
rio 15 d. KABINETAS 

UŽDARYTAS.

Raftinė: Oliver 4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą

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

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA 

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

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

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt

Suite 410
394 Bay St, Toronto, Ont

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

JEFFERY, JEFFERY 
& FROST

Advokatai, Notarai 
371 BAY ST., Toronto 

Telef. EM.6-5255
Prašoma kreiptis į

N. CEPULKAUSKIENĘ

James B. Trotter,
B.A.

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 National Ra* 
dio Institute radio ir televizijos skyrių,

TELEVIZIJOS
RADIO APARATUS

ME. 1402, kM«M

i i . n, ■■■■■■■■.

Dr. F. Tickett
Gydytojas

chirurgas .
Priėmimo valandos 2-3 ir

7-9 po pietų
11 Gore Vale Avė. Toronto 

Telef. EM. 8-3754 -

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

kampos Euclid Ave.
Priima vakarais nagai susitarimą.

Telef. EM. 8-9822

Akių specialistas
M.STEFANUK

IbplorneFrist) 7

Potikrino akis h- pritaiko akinius, 
jei reikalinga

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

(at Dundas) ■

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek- 
mirta akių nervus, kurie daž

nai sukelia g^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 ĄVE. 

/prie Geoffrey/ 
Tel. LA. 5493. ‘ Į 

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

" f M1.

LIETUVIO ADVOKATO 
{STAIGA ,

NEIMAN, BISSETf
SEGUIN

Advokatai — Notarai 
35 HAYDEN ST., Toronto, 

(arti Bloor ir Yang gatvių); 
Telef. Įstaigos: Telef. namų: 
EM. 3-7461 BE. 3-9978

STANLEY SHOE STORK -

1438 Dundas St. W. Tm&to-

J. STANTONIS

MR. 5142.
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Sol. Vaclovas Verikaitis, 
kuris su savo vadovaujamu 
kvartetu išpildys linksmą prog
ramą š šeštadienį “TŽ” spau
dos baliuje.

Sol. Verikaitis yra pakviestas 
dainuoti vasario 24 - kovo 10 d. 
Opera Festival Company of To
ronto statomoje operoje Madam 
Butterfly Bonze partiją.

Kas antrą trečiadienį 5.45 vai. 
vak. jis dainuoja CBC progra
moje “Legendos”, kas penktadie
nį 9.30 vai. v. CBL programoje 
“Songs cf my People”, sausio 30 
d. su Harmonie Symphonic or
kestru koncertuos Bloor Colle
giate salėje.

Neseniai sol. V. Peterborough 
koncertavo su Coventry Singers, 
kur padainuota lietuviška daina 
‘“•Baltos gėlės”, labai šiltai buvo 
priimta angliškos publikos ir re
cenzentų. To koncerto proga sol. 
V. tenykštėje televizijos progra
moje 15 minučių papasakojo 
apie Lietuvą.

Kultūros Fondo posėdis 
šaukiamas sausio 21 d. Lietuvių 
Namuose, 235 Ossington Avė., 3 
vai. pp.

Visi KF nariai, pasižadėję eiti 
tam tikras pareigas, prašomi po
sėdyje dalyvauti. Bus svarsto
mas š.m. veikimo planas. Atskiri 
skyriai: Kultūros sk., Švietimo 
sk. ir Finansų sk. prašomi pa
ruošti bent trumpas savo veiklos 
apybraižas.

KF pirmininkas.
3“,:«. «4>

KLB Toronto apylinkės 
tarybos

pirmasis posėdis šaukiamas šį 
sekmadieni, sausio 22 d. 4 vai. 
pp. Toronto Lietuvių Namuose. 
Kviečiame visus dalyvauti ir at
vykti punktualiai.

Apylinkės valdyba.
Mokyklos pobūvis

Tradicinis Toronto liet, šešta- 
dien. mokyklos pobūvis įvyks 
šį sekmadienį, sausio 22 d. 3 vai.

Šv^Jono Kr. parapijos žinios
— Sekmadieniais 7 v. v. para

pijos bažnyčioje įvyksta konfe- 
encija ir palaiminimas.
— Parapijos rekolekcijos vyks 

kovo 18-25 dd. nuę Kančios iki 
Verbų sekmadienio. Tą laiką 
radiciškai parapija naudoja jau 

aštuntus metus. Rekolekcijas 
praves jėzuitas Tėv. Brunonas 
Morkai tis.

— Parapijos jaunimo choras 
gieda sekmadieniais 9.30 vai. pa- 
naldų metu. Chorui vadovauja 
orreto kalegijos mokinė Dalia 

Skrinskaitė.
— Dėkojame solistėms A. Šče- 

pavičienei ir V. Žemelytei už so
lo ir duetą pamaldų metų Mažo
sios Lietuvos šventėje.

Gedulingos pamaldos už prieš 
dvejus metus mirusios a.a. Do- 
minirikos Alksnienės vėlę įvyks 
šį šeštadienį 10 vai. ryto.

Sutuokta: Vytautas Mašalas ir 
Aušra Liaudinskaitė.

Pris&ėlimo parapijos žinios
— Laike parapijos parengimo 

sausio 14 d. buvo traukiamas lo-; 
terijoje 1956 m. automobilis • 
“Mercury”. Laimingojo bilieto 
Nr. 30574 savininkas 10 mėnesių 
japoniukas Richard Takashima. 
Ta pačia proga reiškiame padėką 
visiems loterijos platintojams ir 
betkokiu būdu prisidėjusiems 
prie loterijos pasisekimo.

— Sausio 22 d., sekmadienį, 3 
vai. pp., Prisikėlimo salėje įvyks 
pasilinksminimas su trumpu fil
mu, skirtas pradžios mokyklos 
jaunimui. 6 vai. vak. bus rodo
mas filmas visiems.

— Primenama lietuviškoms or 
i ganizacijoms, kad salę užsisaky
tų bent kelis mėnesius iš anksto, 
nes ji yra perkrauta. Dabar ji 
užimta iki pat vasaros. Be to, 
primenama, kad griežtai būtų 
laikomasi nustatyto laiko, nes 
pasitaiko, kad tą pačią popietę 
salė turi patenkinti kelias orga
nizacijas.

— Šį sekmadienį nelankysime 
parapijiečių, nes Tėvai Bernar
dinas, Kęstutis ir Rafaelis išvyks 
ta metinių rekolekcijų į Kenne
bunkport, Maine.

— Vasario 16 d., ketvirtadienį, 
8 vai. v., pamaldų salėje įvyks 
religinis tos dienos paminėjimas. 
Giedos jungtinis “Varpo” ir pa
rapijos choras.
. —1955 m. pakrikštyti 97, susi
tuokė 18, palaidoti 7, pirmos ko
munijos priėjo 30.

Išganytojo liuterionių
Bloor St. W. ir Indian Road 
kampe, sausio 22 d., 1.30 vai. pp. 
lietuvių pamaldos. Tuo pat metu 
renkasi Sekmadienio mokykla, 
o 12.30 vai. renkasi Jaunimo kla
sė. Kun. dr. M. Kavolis.

Toronto skautinin!kų-ių 
ramovės sueiga 

šaukiama sausio 22 d., sekmadie-

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. Kidtūros D-ja.

SAUSIO 21 D.
visais keliais važiuojame į

HAMILTON Ą
ir susitinkaitfė

Didžiajame Žiemos Baliuje

VISI

MONTREAL, O u e.
AV bažnyčios šventinimo fo

tografijas galima atsiimti kiek
vienu laiku klebonijoje.

Pr. ir A.(Rudinskai susilaukė 
dukters, o pp. Zavadskai — sū
naus. Sveikiname laimingas šei
mas.

Ajl Jonas Jokubauskas palai
dotas pereitą trečiadienį.

Lounguel šešt. mokyklos mo
kytojui p. Beleckui atsisakius iš 
mokytojo pareigų, jas nuo sau
sio 15 d. perėmė Irena Gavelie
nė. Naujai mokytojai geros sėk
mės mokyklos darbe.

Mokyklų eglutė įvyko Aušros 
Vartų parapijos salėje sausio 8 
d. Pilnai salei prisirinkus vaikų, 
tėvų ir svečių, tarė žodį vakaro 
programos vedėja mokyt. Rim-

grojo p. Baltuonis.
Didelė padėka priklauso mo

kytojams už taip gražiai paruoš
tą programą, vaidintojams už la
bai gražų išpildymą, motinoms 
už gražiai pasiūtus rūbus, nesi
gailint nei pinigo nei darbo, vi
siems tėvams ir svečiams už 
nuoširdų įvertinimą mokinių ir 
mokytojų darbo ir visiems bet 
kuo prisidėjusiems prie šio gra
žaus parengimo pasisekimo nuo
širdus ačiū.

Montrealio lietuviškų mo
kyklų globos komitetas.

Bankas “Litas” auga. 1955 m. 
sausio 16 d. būrelis Montrealio 
lietuvių įkūrė kooperatyvinį 
banką “Litas”. Jo tikslas sukaųp-

•kevičienė, toliau kalbėjo kun. jJtį i vien^ viet^ lietuvių taupme-

kuris įvyks Royal Connaught viešbučio Crystal salėje!
Šįmet Kalėdų ir gavėnios tarpušventis toks trumpas, tad ne- 
praleiskime šios puikios progos pailsėti nuotaikingoje lietuviš
koje aplinkoje, pasigrožėti įvairiaspalviais ir puošniais mūsų 
ponių ir panelių tualetais!

Įėjimas $1.50. Staliukai veltui!
Moksleiviams ir studentams pusė kainos.

VEIKS BUFETAS.
Pradžia Gros Vyt. Babecko
7 vai. 30 min. vak. vedamas ’’Aidas”.

TFA Kanadoje Hamiltono skyrius.

Į TRADICINI STUDENTU BALIįĮ
VASARIO 4 DIENĄ, 8 <VAL. VAKARE

CLUB KINGSWAY
GROS PUIKUS ORKESTRAS, 

BUFETAS, UŽKANDŽIAI, ĮVAIRENYBĖS.

Vietų skaičius ribotas. Bilietais gaunami pas kiekvieną studentą 
arba pas G. Mitalą, tel. RO. 2-5144.

pp. Prisikėlimo parapijos salėje. 
Programoje pasirodys mokyklos 
mokiniai, po to žaidimai ir vai
šės. J mokinių pobūvį maloniai 
kviečiami ir vyresnieji. Šeštadie
ninės mokyklos pirmajame sky
riuje makinių skaičiui peržen
gus penktąją dešimtį, nuo pra
ėjusio šeštadienio pirmasis sky
rius padalintas į dvi grupes. Nau 
josios grupės mokytoja Marija 
Gudaitienė.

Pabaltiečių Moterų S-ga 
sausio 22 d. 6 vai. vak. rengia
arbatėlę su menine programa. 
Programoje dalyvauja lietuvių, 
latvių ir estų naujos meninės pa
jėgos. Į arbatėlę kviečiami visų 
trijų tautų kultūrininkai bei vi
suomenininkai artimesniam su
sipažinimui.

Arbatėlė įvyks St. Peter’s Es-
Ionian Ev. Luth. Church, Mt. 
Pleasant Rd. - Rochampton Ave. 
Važiuoti požeminiu traukiniu 
iki Eglinton, o vėliau pora blo
kų iki bažnyčios.

Lietuvių sekretorius.

nį, 5 vai. pp. sktn. VI. Šarūno bu
te, 34 Varsity Rd., tel. RO. 7-4821.

Prašomi visi Toronto skauti- 
ninkai-ės sueigoje dalyvauti.

Ramovės seniūnas.
Socialdemokratų paslkaita

Žmonija, žvelgdama į savo nu
eitą kelią istorijoje, nagrinėja 
įvairių įvykių priežastis, pasek
mes, praeities klaidas ir sudaro 
planus ateičiai. Mūsų lietuviška 
sąmonė yra ypatingai jautri, 
kuomet žvelgiame atgal į savo 
valstybės krauju nulietą kelią ir
ieškome galimybių jos nepri
klausomybei atstatyti — lygio
mis teisėmis didžiųjų galybių 
tarpe.

Šituos visad aktualius klausia 
mus nagrinės A. Kažemėkaitis 
savo paskaitoj “Karai ir vergi
ja” sekmadienį, sausio 22 d. 2
vai. pp. Lietuvių Namuose, Os- 
sington ir Dundas St. W., prie
state iš Dundas g-vės. Bus atsa
koma į klausimus. Kviečiame 
lietuvišką visuomenę dalyvauti.

Toronto liet. Sociald. k.

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.

L. Kat. Moterų D-jos 
susirinkimas šaukiamas šį sek
madienį, tuojau po 11 vai. pa
maldų pas seseles, vaikų darže
lio patalpose.

Darbotvarkėje: baliaus apy
skaita, Centro Valdvbos rašto 
skaitymas ir narių ‘pasisakymas 
dėl jo. Narių dalyvavimas būti
nas. Valdyba.
Radio progr. “T. prisiminimai” 
penkmečio jubiliejinis parengi
mas įvyks sausio 28 d. 7.30 vai. 
vak. Prisikėlimo parapijos salė
je. Įdomi programa, įvairenybės, 
gros Trimito orkestras.

Operetė Toronte
Vasario 11 d. Prisikėlimo pa

rapijos auditorijoje statoma D. 
Andrulio 2-jų veiksmų linksma 
operetė “Viengungiai”. Joje da
lyvauja visos vietinės meninės 
pajėgos. Solistus ruošia muž. St. 
Gailevičius, režisuoja J. Jagė- 
la, reikalų vedėjas St. Jokūbai
tis. Po meninės programos šo
kiai. Vakarą ruošia Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje 236 kuo
pa Toronte.

REIKALINGAS VARGONININKAS.
Windsoro lietuvių kolonijai reikalingas- 
vargonininkas, kuris galėtų vesti bažny
tinį ir pasaulinį chorą. Darbas fabrike 
bus surastas. Čia darbai yra geriausiai 
atlyginami $1,73 - $2,05 valandai. Se
nasis vargonininkas gavo vizą ir išvažiuo
ja į JAV. Maloniai prašau atsiliepti šiuo 
adresu: 1479 Albert Rd., Windsor, Ont. 
Tel. WH. 5-7413. Windsoro lietuvių ko
lonijos kapelionas kun. V. Rudzinskas.

VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ 

Siuvėjas 
A. BERESNEVIČIUS

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

mis. Duodame i šsi mokėjimu i.

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

Užsisakykite anglių
per

Vytoutg fr Sigitą AUŠROTUS arba 

O. JONAITIENĘ

Tel. LL. 0527
Skubus pristatymas.

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
Beldif pervežimot Toronte it tolimomis 
distonijomis. ŠALDYTUVŲ perrožimo 
specialistei. Visas veiomos teitas ap
draustas. Važiuojam kas sovoitę j Moat- 
raalj, Londoap* Windsor^, Hamilton^, 
North Bov, SudburV it Liter.

30 DEWSON ST. TEL. OL. 1403 
TORONTO

Kubilius, SJ, labai gražiąi įver
tindamas mokyklų veiklos dar
bą, dėkodamas mokytojams, mo
kiniams ir komitetams; p. Kęs
gailą, Kultūros Fondo įgalioti
nis, pasveikino Bendruomenės ir 
Montrealio liet, organizac. vardu.

Programos pirmąją dalį išpildė 
Verduno šešt. mokyklos moki
niai — Pučia vėjas, eilėraštis, 
“kaminkrėtys” ir labai gražus 
snaigių šokis. Longuel mokyklos 
mokinė labai gražiai paskambi
no pianinu.

Antrąją programos dalį išpil
dė Rosemounto mokyklos moki
niai, sų vaidindami “Kalėdų se
nelis supyko”. Ypatingai vertas 
dėmesio šis taip gražiai sukom-

nas ir jas panaudoti nariams rei
kalingiems kredito. Tai yra sa
vitarpinis kreditavimas be tar
pininkų.

Štai gruodžio mėnesį užbai
gėme pirmuosius banko veikimo 
metus. Šiais metais pasiekta se
kančių vaisių:

Bankas turėjo pajamų:
1. Įnešta indėlių . $29.595,31 ■
2. Grąžinta paskolų ... 6.040,00
3. Gauta palūkanų
4. Gauta įstoj. mok.....

679,20 
168,00

1
2

Toronto Jaunimo Meno 
Mėgėjų^ Grupė

vasario 18 d. Prisikėlimo parapi
jos salėje stato-išįlerio 5 veiksmų 
dramą “Vilius Tęlius”.

“Paslaptinga zona” Toronte
Wellando ir apylinkės Scenos 

Meno mėgėjų būrelis ne vie
ną kartą savo puikią vaidybą yra 
parodęs ir Toronte.

Toronto lietuviškoji visuome
nė turės progą jų scenos menu 
vėl pasidžiaugti vasario 4 d., šeš
tadienį, šv. Jono parapijos salė
je, kur vietos kūrėjų - savanorių 
skyriaus kviečiami, maloniai su
tiko atvykti ir suvaidinti St. Laū 
ciaus “Paslaptingoje Zonoje”. 
Tai vieno veiksmo vaizdelis iš 
mūsų partizanų veikimo Lietu
voje.

Po vaidinimo — pasilinksmi
nimas, grojant italų sustiprintai 
kapelai. •

Bilietai iš anksto gaunami Tul
pės valgykloje. St. Čepo maisto 
krautuvėje ir Lietuvių “Namuose 
pas adm. V. Pętraitį, o vaidini
mo dieną prie įėjimo. Kaina $1. 
Vaidinimo pradžia 7.30 vai. vak.

Bs.
Klaipėdos kr. atgavimo 33 

metinės
paminėtos pereitą sekmadienį 
pamaldomis abiejose bažnyčio
se ir iškilmingu aktu bei kon
certu Prisikėlimo parapijos sa
lėje.

Minėjimą atidarė ir užbaigė 
rengėjų — ML B D-jos skyriaus 
pirm. L. Tamoš&uskas. Gen. kon
sulas min. Vz Gylys savo kalbo
je apžvelgė*‘t^^tautinę dabar
ties konsteliaciją, o. išsamią M. 
Lietuvos praeitį apžvelgiančią 
paskaitą skaitės J.-. A. Stiklorius, 
Maž. Liet. Rez. atstovas VLIKe.

Meninėje dalyje pašoko tauti
nių šokių grupė, vadov. A. Ša- 
deikienės, deklamavo D. Meilu
tė ir J. Širka, o po to “Varpo” 
choras padainavo 4 dainas, pri
dėdamas dar vieną bisui.

Reikia pasidžiaugti, kad, kain 
reta, į minėjimą susirinko pil
nutėlė salė, talpinanti 800 žmo
nių.

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

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

Išnuomojami du kambariai su virtuve ar
ba be jos. Dundas - Ossington rajone. 
Tel. LO. 2306.

Išnuomojamas naujai atremontuotas bu
tas iš 2 kambarių ir virtuvės. Be to, fron- 
tinis kambarys. Apžiūrėti ir skambinti po 
5 vai. vak. ME. 5958, 478 Roxton Rd.

Išnuomojamas butas Bloor - Ossington 
rajone: 2 kamb. ir virtuvė arba 1 kamb. 
ir virtuvė ll-mc augšte. Šiltas vanduo, 
arti mokykla, vieta mašinai. Telef. 
OL. 8010, po 5 vai. vak.

Išnuomojamas butas iŠ 2 kambarių ir 
virtuvės. Galima su vaikais. Taip pat 
frontinis kambarys, galima naudotis vir
tuve. 78 Annette.

Išnuomojamas kambarys lll-me augšte, 
galima naudotis virtuve. 5 ¥2 McKenzie 
Crsc. Tel. KE. 9922.

Išnuomojamas kambarys l-me augšte. 
Yra garažas. 611 Dufferin St. arti Dun
das SE ______

Išnuomojamas kambarys su baldais. Ga
lima virti. Dundas - Dovcrcourt rajo
ne. Tel. OL. 2972. Netoli Liet. Namų.

Išnuomojamas ll-me augšte frontinis 
kambarys su baldais. Tel. RO. 7-5652.

Išnuomojamas kambarys lll-me augšte. 
Yra garažas. 693 Dovercourt Rd. Telef. 
LO. 8951.________________

Išnuomojamas kambarys su baldais. Tel. 
RO. 9-4254.

Išnuomojamos kambarys ll-me augšte, 
viengungiui, galima naudotis virtuve. 
Skambinti 10 vai. ryto telef. OL. 8056.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė ll-me 
augšte. Be baldų. Arba vienas kambarys 
ir virtuvė ir vienas vienam asmeniui. Su 
baldais. Galima naudotis virtuve. Tel. 
KE. 93081 :___________ _

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė, tin
ka porai su mažu vaiku, kuri sutiktų 
pasaugoti 9 mėn. kūdikį už atlyginimą. 
Tel. RO. 2-3858. Oakmount W.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė arba 
kambarys ir .virtuvė. Yra garažas. Bloor- 
Runnymede. Tel. RO. 6-5738.

High Park 207 Quebec Ave., išnuomoja
mas kambarys ir virtuvė ll-me augšte. Be 
baldų. RO. 6-4940, po 4 vai. pp.

*• i

binuctas mokyt. Rimkevičienės 3. 
veikaliukas, kad ne tik mažus, 4 
bet ir suaugusius perkėlė į pasa- 
k! šalį, kur Kalėdų senelis supy
kęs barasi, kad vaikai neklauso, 5 
nelanko lietuviškų mokyklų. Delį 
to jis nenori važiuoti į žemę lan
kyti vaikų. Bet vaikams paro
džius daug rūpesčio ir gerų norų 
senelis visgi sutinka. O tie ma
žieji kiškiukai, tik 5 metų amž., 
bet atlieka savo roles kaip ir 
nykštukai, karalienė žiema, šiau
rės vėjas ir daug kitų sutvėrimų 
iš pasakų šalies.

Karo mokyklos kariūnai su 
maršu žygiavo ir trimitavo, pa
jacai juokus krėtė, o gražiosios 
balerinos tikrai labai gražiai pa
šoko. /.

Pabaigus meninę programą, 
tarė padėkos žodį visų mokyklų 
komitetų vardu p. Bartaška, dė
kodamas mokytojams, vaidin
tojams ir atsilankiusiems. Ta pa
čia proga mokinių tėvų vardu 
kiekvienai mokytojai buvo įteik
ta maža dovanėlė.
' Kalėdų senelį vaidintojai per 
visą salę išsirikiavę pasitiko su 
maršu. Senelis pasveikino vai
kučius, ęapasakojo savo kelionės 
įspūdžių ir apdovanojo geromis 
dovanėlėmis.

Šokėjoms pianinu skambino p.
Judzentavičiūtė, akordeonu pa-1

Viso pajamų $36.482,51

Bankas turėjo išlaidų: 
Grąžinta indėlių ....... 
Išduota paskolų 
Turėta administr. išl. 
Investuota į valstyb. 
garantuotus vertybės 
popierius 
Įsigyta invent.....

$4.732,00
24.070,00

256;66

5.001,00
90,57

Viso išlaidų $34.150,23 
Kasoje lieka 2.332,28 

Tad viso turėta apyvartos $70.- 
632,64.

Iš gautų pajamų atskačius ad
ministravimo išlaidas lieka pel
no $590,54. Iš pelno indėlinin
kams išmokama 4% dividendo — 
$292,18, atskaitoma 10% invento
riaus amortizavimas—$9,57, lie
ka tuo tarpu nepaskirstyto pel
no Č288,79. (Valdybos posėdžio 
dar nebuvo).

Balansas. 1955 m. gruodžio 31 d.
Aktyvas:

Kasa . .......... $2.332,28
Paskolos ................... 18.030,00 
Vertybiniai popieriai 5.001,00 
Inventorius ................. 81,00-

$25.444,28
$25.444,28

Pasyvas:
Indėliai ........
Nepaskirstytas

Narių yra 166. Paskolų išduo
ta 25. Vaisiai visai padrąsiną. Se
kančiais-metais tikimės padvigu
bėti, o gal ir patrigubėti.

Vedėjas D. Jurkus.

.....  $25.155,49 
pelnas 288,79

Sukurto lietuviško šeimos židinio proga
p-lei AUŠRAI LIAUDINSKAITEI

. ir
p. VYTAUTUI MAŠALUI

mudviejų širdingiausi .linkėjimai. Tebūna judviejų vedy
binio gyvenimo takai nukloti gėlėmis, kaip kad būdavo 
tėvynėje, Nemuno pakrantės — pavasario žiedais.

M. ir J. Mockevičiai.

Dėl VLIKo pirmininko J. Ma
tulionio išleistuvių aprašymo, 
TŽ Nr. 2, p. Kvedaras mums ra
šo, kad kalbėtojams iš “opozi
cijos” grupių priskirti posakiai 
nebuvę jo pasakyti. “Kiek prisi
menu, nei vienas iš kalbėtojų 
taip formuluoto pareiškimo ne

padarė”, rašo p. Pr. Kvedaras.
Mūsų reporterio nuomone, dėl 

to nėra ko ginčytis. Reportažas 
nėra stenograma, o kokios entu
ziastingos kalbėtojų buvo reiš
kiamos mintys juk girdėjo 200 
dalyvių.

B. SERG AUTIS- Realtor
REAL ESTATE, GENERAL INSURANCE, MORTGAGES

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

RESTORANUI REIKALINGA pritynm žei- 
mininkė ir įo* padėjėja. Kreiptis telef. 
EM. 6-7060.

DĖMESIO!
Atlieku /vairius remonto darbus: baldų ir 
namų. Žemomis kainomis. Skambinti po 
6 vai. vok., RO. 6-5765 arba laišku — 
333 Indian Grove, Toronto. P. Jagminas.

DĖMESIO!
Dar vien/ lietuvių krautuvė

Įvairus maisto produktų pasirinkimas, specialiai pritaikin
tas lietuvių pageidavimams. Apylinkės tautiečiai maloniai 
laukiami atsilankant.

STAN’S FOOD MARKET
Sav. ST. STRIMAITIS

1002 COLLEGE STREET 
TELEFONAS LA. 1545

(priešais statomą Prisikėlimo bažnyčią)

A, Garbenis
NARYS TORONTO REAL ESTATE BOARD.

REKOMENDUOJA
1. QUEBEC AVE., 9 komb. per 2 ougštus, otskiros nomas, vandeniu • olyvo

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

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

3. PRIE RONCESVALLES, 13 komb., atskiras narnos, vandens - alyvos šildy
mas,, 5 virtuvės, garažas. Viso $27.000, įmokėti apie $10.000. Geros 
mergišius balanse

AL GARDENS
REAL EST.ATE

1*11 BLOOR STREET WEST. TORONTO. ONTARIO 
T«tefMMi: LO. 273B, LA. B772. HU. R-1543.

Vtoate tart* «r nfcaiate ImMNt vfcf «4MNb
__________ REIKAUNGT NAMAI PARDAVIMAI


