
Nukrypsta nuo linijos
Bolševikinio ūkio nepasisekimai verčia Kremliaus valdovus ir 

jų tarnus okupuotuose kraštuose ieškoti naujų kelių, nes šitaip 
“socialistiškai” ūkininkaujant iš skurdo ir bado nėra vilčių iš
kopti.

Dar taip neseniai bolševikinis ūkininkavimas buvo paremtas 
nuolatiniu apeliavimu į darbininko sąmoningumą, tarytum dar
bininkas nejaustų ir nesuprastų, jog deklaracijos apie darbą sau 
tėra išnaudotojų priemonė jo vargui pridengti. Kai tai nieko 
negelbėjo, bolševikiniai planuotojai sugalvojo vad. socialistinį 
lenktyniavimą, kada dvi ar kelios įmonės ar ūkiai sutaria eiti 
lenktynių, katrie greičiau įvykdys planą, katrie mažiau išleis 
broko, daugiau sutaupys žaliavų ir tt. Lenktynėse darbininkas 
ambicijų nesivaiko, nes jo vargo tai vistiek nemažina. Lenktynia
vimo pasižadėjimas, kuris paskelbiamas visų darbininkų vardu 
visuotiniame susirinkime, duoda puikų pagrindą prižiūrėtojams 
— varovams spirti darbininkus sparčiau dirbti ir tt.

Darbininkų savitarpio varžyboms bei lenktyniavimui paska
tinti buvo išgalvota vad. stachanovizmo sistema, kuri iš esmės 
niekuo nesisikiria nuo keikiamų kapitalistinių kraštų praktikos 
atlyginti pagal padirbto darbo kiekį (piece work). Skirtumas tik 
toĮss, jog kapitalistiniuose kraštuose kiekvienas sugebantis gali 
daug gaminti ir už tiek jam bus atlyginta, o bolševikinėje sis
temoje stachanoviečių tegali būti tik keletas ar net vienas įmo
nėje. Jam suteikiamos visos sąlygos, kad daug padarytų, jam 
daug ir mokama, o kiti turi jį sekti ar visokiais pataikavimais 
pelnyti teisę vadintis stachanoviečių — visiems rodomu pavyz
džiu, kuriam net padėjėjai priskiriami, o skelbiama, kad viskas 
jo padaryta.

Faktas, kad stachanoviečio vardas priklauso ne tiek nuo darbo 
kokybės, kiek nuo klusnumo bei pataikavimo partijos galiūnams, 
darbininkų masių negalėjo paskatinti tikrai sąžiningai ir sparčiai 
dirbti. Ūkiniai vadovai jau stachanovietinei sistemai įsigalint 

' pamiršo principą “Iš kiekvieno pagal jo pajėgumą, kiekvienam 
pagal jo reikalą” ir ėmė garsinti naują, toli gražu ne socialistiš- 
ką: “Kiekvienam pagal jo nuopelnus”. Tai jau grynai kapitalisti
nis principas, kurio rezultate, kas nepajėgia užsidirbti, turi skurs
ti. Taip pvz. ir kolchozuose šeimos, kuriose yra 3-4 ar 5 dirbantieji 
dar šiais taip gali išmisti, bet tos šeimos, kuriose tėra vos vienas 
dirbantysis ar nei vieno, pvz. našlė moteris su keliais vaikais, 
turi gyventi didžiausiame skurde.

y- - k Bolševikų yadmąmas socialistinis ūkis betgi nekreipia dėme- 
‘ sid j ^yv^itojų 'skur^.^afii'rūpi tik gamyba, rūpi kuo daugiau

iš darbininko išspausti. Taip, vykdydami principą “Kiekvienam 
pagal jo nuopelnus’^ matydami, kad nei lenktyniavimų, nei vad. 
stachanoviečių “pavyzdžių” darbininkijai patraukti nepakanka, 
bolševikiniai vadovai griebėsi dar vieno grynai kapitalistinio 
principo, kurį jie pavadino “materialiniu suinteresuotumu”. Dau
giausia jis vartojamas kolchozuose, o jo prasmė yra ta, kad dar
bininkui iš anksto paskiriama tam tikra jo darbo vaisių dalis arba 
bent garantuojamas apdovanojimas. Taip pvz. šį rudenį bulvių 
kasėjams buvo garantuota 10% prikastų bulvių kiekio, pasižy
minčiom karvių prižiūrėtojom dovanojama po karvytę, kiaulių 
šėrikėms — po paršiuką ir tt. Kolchozai jau. kalba apie “garan
tinį darbo apmokėjimą”, t.y. garantuojant, kad kolchozininkai 
gaus ne tiek, kiek nuo visų liks, kaip dabar, bet aiškiai nustaty
tą atlyginimą, t.y. taip kaip seniau gaudavo dvarų darbininkai 
kumečiai.

Principas, atrodo, geras, bet “socialistinio ūkio” vadovai lau
žo galvas, ką daryti su tokiuo reiškiniu, kad pvz. kasant bulves 
kolchozininkai labai vikriai rinko bulves arklo išverstas pavir
šiun, skubėjo kuo daugiau pririnkti, bet niekas nenorėjo knai
siotis giliau ir maždaug trečdalis bulvių likę žemėje. Išgalvoti 
kaip *priversti baudžiauninką dirbti sąžiningai, vargu ar pasi
seks. .. ■ ..

VLIKo pirm. J. Matulionis (vidury) Maltono aerodrome, prie Toronto, išskrisdamas Europon su bū
riu tautiečių, atvykusių jo palydėti. Foto J. Dvilaičio.

Anglijos - Amerikos duetas
VALSTYBĖ ŽMOGUI. — PERSPĖJA PRIEŠ SOVIETŲ VILIONES. — 50 KRAŠTU PRIEŠ 

KOMUNIZMĄ. — TAIKINGAS LAISVINIMAS.

Savaitės įvykiai
Bulganinas parašė antrą laišką prez. Eisenhowernii. Pirmajame 

laiške jisai pasiūlė JAV draugiškumo sutartį 20 metų, bet prez. 
Eisenhow€ris atsakė neigiamai, pabrėždamas, kad pasaulinė įtam
pa galinti būti sušvelninta tiktai darbais, kurių ikišiol sovietai ne
parodę. Be to, buvo priminta neseniai nutrauktos “draugiškumo”
sutartys su Britais ir Prancūzais 
laišku, kurį šįkart įteikė sovietų 
bin JAV užsienio r. min. Dulles, 
persvarstyti savo atsakymą pa
žymėdamas, kad Sov. Sąjunga 
ketinanti'Nudaryti draugiškumo 
sutartis su D. Britanija ir Pran
cūzija. Tokių sutarčių sudary
mas esą būtų žingsnis į Vokieti
jos suvienijimą. Laiškas, nors ir 
draugišku tonu parašytas, kalti
na JAV, esą jos siekiančios ap
supti Sov. Sąjungą savo karinė
mis bazėmis: “Jūs sutiksite, kad 
tai neišvengiamai sovietų tauto
je sukelia suprantamą įtarimą 
dėl JAV siekimų”. Jis puola už-

Į tai atsiliepė Bulganinas antru 
ambasadorius Vašingtone Zaru- 
Bulganinas kviečia Eisenhowerį 

atramą prieš komunistų partijos 
atstovų padaugėjimą, tačiau ne
rado pakankamo pritarimo. Val
džia buvo pavesta socialistų - ra
dikalų blokui, kurį remia ir ko
munistai, nors ir neįeidami vy
riausybėm Min. pirm. G. Mollet 
sudarė programą, kuri pasirodė 
priimtina 420 atstovų iš 625. Už 
ją balsavo ir. katalikų MRP, kai 
gavo užtikrinimą, kad užsienio r. 
ministerija nebus atiduota M.- 
France, o socialistui Chr. Pineau,

sienio r. min. Dulles už jo pasta
bas apie vaikščiojimą “karo 
briaunomis”, kurios esą neside
rina su Ženevos dvasia. Laiškas,

kuris esąs palankus Europos Fe
der. idėjai. Svarbiausias naujos 
vyriausybės uždavinys sutvar
kyti Š. Afrikos kolonijas. Min.

padarius vertimą, buvo persiųs
tas prez. Eisenhoweriui, besiil
sinčiam Gettysburge po pasita
rimų su min. pirm. Edenu. At
sakymo tebelaukiama.

Laiško proga Edenas pareiškė, 
kad sovietų sutartys esančios

pirm. Mollet išskrido Alžerijon, 
kur bandys patenkinti 9 mil. ara
bų ir 1 mil. prancūzų kolonistų. 
Pastarieji nepatenkinti, kad Al- 
žerijos gen. gubernatorium pa
skirtas gen. Catroux; esą jis vei
kęs nuolaidų linkme Maroko ir

VEJA SOVIETUS
P. Afrikoj, kur rasinis klausi

mas yra gana aštrus, sovietai 
bando įsiterpti su savo propa
ganda. Maskvos radijas pr. me
tų gruodžio 23 d. P. Afriką pava
dino koncentracijos stovykla ne- 
europietinės kilmės gyventojams 
ir ragino organizacijas: “Indian 
Congress” ir “African Congress” 
sukilti prieš vyriausybę. P. Af
rikos vyriausybė, kurią dabar 
sudaro nacionalistai, įsakė gen. 
sovietų konsului Nikolai Ivanov 
išsinešdinti iki kovo 1 d. su vi
sais tarnautojais ir šeimomis. 
Gen. konsulas prieš 3 mėn. atvy
ko iš Austrijos, kur buvo sovie
tų ambasados patarėju. Matyt, 
spėjo greitai “užsirekonmenduo- 
ti”, kad P. Afrikos vyriausybės 
atstovas Low pareiškė parla
mentui, esą vyriausybė turinti 
įrodymų apie jo kiršinančią

PAVERGTŲJŲ ŽYl
Ryšium su Edeno - Eisenho- 

werio pasitarimais Vašingtone 
Pavergtųjų Jungtinės Tautos 
įteikė jiems atitinkamus raštus. 
Be to, Edenui buvo pasiųsta te
legrama, kurioje primenama, 
kad vakariečių laikysena nuo 
Ženevos konferencijos sudariu
si įspūdį, jog sovietų pavergtųjų 
kraštų reikalas imamas užmiršti. 
Taip pat paprašyta viešame pa
reiškime pakartoti 1954. VI. 23 
Churchillio - Eisenhowerio de
klaraciją, kurioje pasakyta, kad 
D. Britanija ir JAV niekada ne
dalyvaus susitarime, patvirti
nančiame R. ir C. Europos kraš
tų pavergimą ir kad pavergtųjų

IŠ P. AFRIKOS
veiklą ypač Bantu ir indiečių 
giminių tarpe. Konsulas esą bu
vęs ryšininku tarp Maskvos ir 
vietinių komunistų, kurie vyk
dę Kremliaus nurodymus. Pa
sak to paties vyriausybės at
stovo, abiejų konsulatų panai
kinimas Cape Town ir Pretori- 
joj esą nereiškia diplomatinių 
santykių nutraukimo; jie būsią 
ir toliau palaikomi tarp abiejų 
kraštų ambasadorius Londone, 
nes nei Maskvoj, nei Canberoj 
jų nėra.

Šis įvykis dar kartą patvirtina, 
kad sovietų šnipų tinklai rezgia- 
mi visame laisvame pasauly. Tai 
buvo įrodyta Kanadoj 1946 m., 
kai pabėgo sovietų ambasados 
tarnautojas Igor Guzenko, tai 
buvo patvirtinta Australijoj pa
bėgusio sovietų tarnautojo Pet
rovo, o dabar panaši istorija įvy
ko P. Afrikoj. ,

■IAI VAŠINGTONE
išlaisvinimas esąs vienas pagrin
dinių vakariečių politikos tikslų. 
Telegramoje irgi paminėta, kad 
pavergtųjų ryžtas, tebesąs nepa
laužtas, nors pasitikėjimas Va
karais esąs nuolat gniuždomas. 
Demokratinės valstybės ragina
mos parodyti, kad pavergtieji 
nėra apleisti. Lietuvos vardu te
legramą pasirašė liet delegaci
jos PJT pirm. V. Sidzikauskas. 
Edeno - Eisenhowerio deklaraci
ja nors ir nėra tokia, kokios no
rėta, visdėlto joje pareikšta, kad 
Jungt. Tautų ir Atlanto chartų 
principai D. Brit. ir JAV politi
kai yra daugiau nei viena dok
trina.

Kai sovietų duetas — Bulga
nin - ChruščiOv — aštriais bal
sais pragydo besilankydami Azi
joj, kitas duetas — anglų - ame
rikiečių — įdėmiai klausėsi. Jie 
stebėjosi tokiu staigiu šuoliu — 
nuo Ženevos “draugystė^’ ikL 
New Delhi ioliojimosi if kartu 
planavo savąjį duetą, nes aiškiai 
pamatė, kad iš kvarteto niekas 
neišeina. To planavimo rezulta
tai buvo pareikšti viešumai po 
Edeno - Eisenhowerio pasitari
mų Vašingtone. Štai jie:

1. Valstybė turi tarnauti žmo
gui, o ne žmogus valstybei; todėl 
tautai priklauso pagrindinė tei
sė išsirinkti savo valdžią.

2. JAV ir D. Britanija savo 
nuoširdumą įrodė darbais pagel
bėdama pasiekti laisvę- suku
riant savo valstybes 600.000.000 
žmonių.

3. JAV ir D. Britanija siekia iš
plėsti prekybinius mainus su ki
tomis valstybėmis abipusio inte
reso pagrindu.

4. Komunistų vadai bando už
valdyti pasaulį skverbdamiesi 
kariniais, politiniais ir ūkiniais 
keliais. Kiekviena valstybė, kuri 
nusilenkia jų grasinimams, paža
dams ar vlionėms, praras nepri
klausomybę.

5. Prieš komunistinę grėsmę 
susiorganizavo beveik 50 laisvų 
kraštų ir sutelktiniu būdu užtik
rina savo saugumą.

6. JAV ir D. Brit. niekad ne
provokuos jėgos panaudojimo ir 
visuomet bus pasiruošusios ly
ginti pasaulio nesusipratimus 
taikiomis priemonėmis, kurias 
teikia Jungt. Tautos.

7. JAV ir D. Brit. įsipareigoja 
ir toliau ieškoti teisingos bei pa-

stovios taikos ir visuotinio nusi
ginklavimo, nors laisvasis pasau
lis turi laikyti stiprias karines 
pajėgas kaip būriEsį apsaugos 
skydą. ' (

8. Žmogaus teisj^į^ri; .būti iš- 
;saugetos4ienįj| ji IRm b liij * pi 
pažįstamos, ginamos ten, kur jos 
yra grasomos, taikiai atstatytos 
ten, kur laikinai liko prarastos. 
Abu kraštai stengsis išnaudoti 
kiekvieną tikrą progą sumažinti 
pasaulinei įtampai.

Be to, oficialiame pareiškime 
Edenas - Eisenhoweris priduria, 
esą jiedu nemažiau pasiryžę už 
kom. Kiniją sulaikyti betkokią 
agresiją — jėga ar klasta — Tol. 
Rytuose. Izraelitus-arabus kvie
čia jiedu taikytis ir grąžinti tai- 
ką Vid. Rytuose. Jie primena 
1950 m. deklaraciją, kuria JAV, 
D. Brit. ir Prancūzija įsipareigo
jo imtis atitinkamų priemonių 
atstatyti taikai, jeigu Vid. Rytuo 
se būtų panaudota jėga. Nors 
oficialiame pareiškime nepasa
kyta, tačiau yra duomenų many
ti, kad taikai Vid. Rytuose atsta
tyti JAV, D. Brit. ir Prancūzija 
netrukus imsis konkrečių žygių. 
D. Brit. esą sutinkanti panaudo
ti savo karinius dalinius Kipre ir 
Lybijoj, o JAV — savo 6 laivy
ną Viduržemio jūroj, jeigu kiltų 
pavojus. Iš Prancūzijos beveik 
nieko nesitikima, nes jos karinės 
pajėgos užimtos Š. Afrikoj. Be 
to, galimas dalykas, bus bando
ma pasiųsti Jungt. Tautų kari
nius dalinius į neutralią juostą 
tarp Egipto ir Izraelio. Tuo atve
ju esą praverstų Kanados kari
niai daliniai. Reikalą šia linkme 
galinčios pakreipti Jungtinės 
Tautos.

Apskritai, anglų - amerikiečių 
dueto punktai nebenauji. Jie bu
vo skelbti atskirais pareiškimais 
ir anksčiau: apie taĮkingą pa
vergtųjų laisvinimą, “ 
grėsmę, pasaulinės įt

omunizmo 
npos švel-

ašį, kuriai tenka svarbiausias 
vaidmuo laisvojo pasaulio susiti
kime su sovietais. Prancūzija la
bai jau luoša, Vokietija dar ne
pajėgi, o kiti draugai — maži. 
Neveltui Edenas pareiškė, kad 
laimėjęs JAV pritarimą savo po
litikes pagrindiniams punktams, 
galėsiąs tvirtesniu tonu šnekėtis 
ir su sovietais. Europoj tam nėra 
tokios atramos.

Pažymėtina betgi, kad anglų - 
amerikiečiu duetas, nežiūrint or- 
ganizuojamo pylimo prieš komu
nizmo grėsmę, ir toliau palieka 
atviras duris deryboms su sovie
tais. Jie linkę plėsti prekybą su

menkavertės. Esą jis su Bevinu 
siūlę 1942 m. Britų - Sovietų 
draugiškumo sutartį pratęsti 50 
metų, bet sovietai ją nutraukę, 
nes Britanija priklausiusi Š. At
lanto Sąjungai

bės nariai yra palankiai išsireiš- 
kę apie diplomatinį kom. Kinijos 
pripažinimą. Tai ženklas, kad 
Kanada yra linkusi anksčiau ar 
vėliau pripažinti komunistinę 
Kinijos vyriausybę. Užsienio r. 
min. L. B. Pearson yra nekartą; 
pareiškęs, kad Kanados vyriau
sybė tą klausimą svarstanti. Pra
ėjusią savaitę jis davė parlamen
tui ' oficialų pareiškimą, kuria
me matyti dabartinės vyriausy
bės nusistatymas: “Mes smer
kiame Peipingo valdžios žiauru
mus bei tiraniją ir tikimės, kad 
vieną dieną kiniečių tauta bus 
valdoma vyrausybės, jos pačios

kom. Kinija, o Londonas jau ruo-' rinktos ir geriau nusiteikusios, 
šiasi Bulganino - Chruščiovo vi- tačiau mes turime priimti faktą, 
zitui.

KANADOS KVIEČIAI 
LENKIJAI

Jau trecią kartą Lenkija per
ka Kanados kviečius — 3.700.000 
bušelių prastesnės rūšies nr. 5. 
Praėjusią vasarą ji pirko 1.850 - 
000, kiek vėliau — 7.400.000 bu
šelių. Derybos dar nebaigtos. 
Daugiausia sunkumų sudaro at
silyginimas: Lenkija neturi pa
kankamai dolerių. Praeitą kartą 
jai padėjo speciali institucija, 
skolinanti lėšas eksportui. Ta 
institucija yra Kanados vyriau
sybės rankose ir ji kviečių par
davėjams garantavo 85% sutar
tos kainos, kuri esanti $1.23 bu
šeliui.

kad komunistai valdo kontinen
tinę Kiniją”. Tai reiškia, kad 
Kanada kol kas nepripažįsta 
kom. Kinijos, bet palieka atvi
ras duris pripažinimui ateityje. 
Ta linkme eina ir prekybinių 
mainų plėtimas su kom. Kinija 
ir Sov. Sąjunga, kurios delega
cija yra atvykusi Otavon ir ti
kimasi netrukus bus pasirašyta 
atitinkama sutartis.

Prancūzija tvarkosi
w Po naujųjų parlamento rinki
mų pasirodė netgi sunkiau suda
ryti vyriausybę dėl padidėjusio 
polit. grupių susiskaldymo. A. 
Piney, korfservatorių vadas, bu
vo siūlęs sudaryti centro ir de
šiniųjų grupių vyriausybę, kaip

Tunizijos klausimus svarstant, ir 
todėl manoma, jis ir Alžerijoj ei
siąs tuo pačiu keliu.

KiprieČių viltys
Britų vyriausybė, besiderėda

ma su Kipro salos gyventojų 
daugLmios^atgtovaisirbe^pvoda- 

niusi trukdyti iš Atėnų siunčia
mas radijo programas, kuriomis 
esą kurstomi kipriečiai. Įteikti 
18 protestų nieko negelbėję. 
Daugelis Britų parlamento at
stovų pasisakė prieš tokią prie
monę, kaip perdaug sovietinę, ir 
siūlė ieškoti tinkamesnių spren
dimų. Tuo tarpu Londonas yra 
pateikęs kipriečių vadams pa
siūlymą, kuriuo sutinka pripa
žinti kipriečiams savivaldos tei
sę, išskyrus užsienio politiką, sa
los gynybą ir vidaus saugumą. 
Visiška laisvė būtų duota tiktai 
pasikeitus politinei - karinei pa
saulio būklei. Kipriečiai, atrodo, 
yra linkę pasiūlymą priimti, iš
skyrus vidaus saugumą, bet, ga
limas daiktas, jie čia nusileis.

464.200.000 KATALIKŲ 
PASAULYJE

Pagal 1956 m. Vatikano met
raštį, visame pasauly esą 464.- 
200.000 katalikų. Europoj— 224.- 
250.000, t.y. 48,3% visų gyvento-; 
jų; P. ir C. Amerikoj — 127 mil., 
27,4%; Š. Amerikoj — 64 mil.>l 
13,8%; Azijoj — 29.200.000, 3,7%;: 
Okeanijoj — 2.300.000, 0,5%. Ku-I 
nigų esą 381.500, kurių 251.000’ 
tenka Europai. Mažiausia jų ten
ka P. ir C. Amerikai: 1 kunigas 
4.810 tikinčiųjų; tuo tarpu Eu
ropoj 1 kun. tenka 888 tikintie
siems, Š. Amerikoj — 1.454.

PROTESTUOJA PRIEŠ BALIONUS
Sov. Sąjunga įteikė protestą 

JAV ambasadoriui Maskvoje 
Bohlen dėl leidžiamų balionų 
virš sovietinės teritorijos. Esą 
tie balionai siunčiami iš V. Euro
pos ir naudojami šnipinėjimui, 
nes juose įtaisyti automatiniai 
foto ir radijo aparatai. JAV Vals 
tybės Depart, pareigūnai pareiš
kė, esą galimas daiktas sovietai 
turi galvoje JAV karinės avia
cijos balionus, naudojamus orui 
tirti. Esą, jie siunčiami iš Euro
pos, Aliaskos ir Havajų ir turį 
tiktai orui tirti instrumentus.

Propagandiniai balionai iš V. 
Europos jau kuris laikas siunčia 
nai į sovietų okupuotus kraštus 
su įvairiais antikomunistiniais 
atsišaukimais ir gramafono 
plokštelėmis su informacijomis, 
bet tai daro privati “Laisvosios 
Europos” organizacija.

Panašų kaltinimą paskelbė ko
munistinės R. Vokietijos spauda 
V. Vokietijai. Esą ši siunčianti 
balionus su televizijos kamero
mis šnipinėjimo tikslu. Vienas 
tokių balionų esąs rastas Magde
burge.

SOVIETŲ ŽVEJAI 
NORVEGIJOS PAKRANTĖSE

Pagal Haagos konvencijos nuo
status, 4 mylios jūros priklauso 
prie krašto teritorijos. Sovietai 
savo teritorijai reikalauja dau
giau, bet kitiems nenori pripa
žinti nė 4 mylių. Antai 57 sovie
tų žvejų laivai iki 10.000 tonų 
talpos įplaukė į Norvegijos van
denis, kraikurie iki vienos mylios 
nuo krantų. Norvegų sargybiniai 
laivai tuojau prisistatė ir dalį so
vietų laivų — 14 — suėmė, kita 
dalis, palikusi tinklus, pabėgo.

Norvegijos vyriausybė įteikė 
Kremliui protestą dėl jos terito
rijos pažeidimo. Sovietų vyriau- 
svbė liepė suimtuosius laivus ir 
žvejuk paleisti, bet nenori pri
sipažinti, kad jie pažeidė Norve
gijos suverenumą.

— Milanas. — Policijos duo
menimis, pasikėsinimo autorius 
prieš ark iv. Montini esąs tarnas 
tuose pačiuose rūmuose gyve
nančio prelato Martano. Jis esąs 
kažkur dingęs.

Cortinos, Italijoj, vaizdas, kur vyko olimpinės 1956 m. žiemos žaidynės. Daugiausia lai
mėjimų surinko Sov. Sąjunga ir Austrija-Kanadai teko 10-ji vieta.
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Rezistencija Sov. Sąjungoj Sibiran ar į vid. Aziją. Tačiau 
tokia brutali “pacifikacija” ne
įstengė užslopinti pavergtųjų 
tautų noro išsilaisvinti!

Tėviškės Žiburiai
THE LIGHTS OF HOMELAND
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Tautos Fondo Atstovybės Kanadoje
1955 M. VEIKLOS APYSKAITA 

Balansas 1956 m. sausio 1 d.Aktyvas Pasyvas
Saldo 1956. I. 1
Išlaidos ........

$5.623,55
29,97

Saldo 1955. I. 1 d........ $2.298,54
Gauta 1955 m. aukų . 3.288,15
Procentai banke   66,83

Balansas $5.653,52

Pajamos:
Pagal lietuvių kolonijas Ka

nadoje:
. L Hamiltonas, Ont. .... $1.002,00

2. Toronto, Ont.......... ..
3. Tillsonb., Delbi, Ont.
4. Britų Kolumbijos ....
5vMontreaŲ Que. .......
6; Edmonton, Alta.......
7. Sauli St Marie, Ont.
8. Welland, Ont...........
9. London,. Ont...........

10. Winnipeg, Man. .......
11. Sudbury, Ont. .........
12. Windsor, Ont. ..........
13. Lethbridge, Altą......
14. Ft. William; Ont......

Kitos kolonijos su
rinkę mažiau $50 .... 
Procentai banke ....

540,41 
247,22 
209*25 
179,28 
163,12 
150,51 
138,00 
137,25 
129,45 
80,50 
74,35 
74,18 
72,13

90,50
66,83

Viso $3.354,98

Iš S. Rusijos grįžusieji vokie
čiai suteikė naujesnių žinių apie 
Klaipėdą. Sovietai visą marių 
pakrantę nuo Smiltelės iki Vitės 
esą atitverę. Į ją leidžiama tik su 
specialiais leidimais. Senovinės 
Muehlentorstr. 69a namuose ru
sai yra įtaisę radijo stotį su siųs
tuvu. Žinomas ir Toleikio, turė
jusio Marių gatvėje namus, liki
mas. Po karo jis grįžo atgal į 
Klaipėdos kraštą, bet kaip poli
cininkas buvo vėliau suimtas ir 
nuteistas 25 metams priverčia- • i -t

lyjė gyvena rusai.

Balansas $5.653,52

Išlaidos:
1. Paštas - telefonas .... # $9,26
2. Susisiekimas ........... ♦ * 2,25
3. Kitos išlaidos .......... 18,46

Viso $29,97

7 Ataskaita:
Saldo iš 1955. I. 1.......... $2.298,54
Aukos iš 1955 m............ 3.354,98

Viso $5.653,52
Viso turėta išlaidų ...... 29,97

Saldo 1956 m. sausio 1. . $5.623,55

Marija Arlauskaitė, 
TF Atstovybė Kanadoje.

Montreal, Canada 
1956 m. sausio 27 d.

Daug visokių nesąmonių Va
karų spaudoje prirašoma apie 
nūdienį Sov. S-gos vidaus gyve
nimą Ypač papūtu? vadinamai 
Ženevos dvasiai. Atsiranda to
kių “taikingo sambūvio” šali
ninkų, kurie stengiasi sąmonin
gai pabrėžti “šviesiąsias” sovie
tinio eksperimento puses. Patys 
sovietai, stengiasi' visomis prie
monėmis nuslėpti tikrą vidaus 
padėtį nuo svetimų akių, moka 
nukreipti net ir vadinamų “ži
novų” dėmesį į antraeilės reikš
mės dalykus. Neretai laisvojo 
pasaulio spauda nesąmoningai 
ar sąmoningai padeda sovietams 
sukurti jiems palankius mitus- 
.<urie uždengia tikrovę.

Vienas toks plačiai Vakaruose 
paskleistas mitas — tai sovietinė 
galybė. Komunistams, aišku, 
toks mitas labai naudingas, nes 
paraližuoja laisvojo pasaulio va
lią ir verčia pasisakyti už “tai
kingą sambūvį”. Be to, tariama 
sovietų galybė juk lengviausia 
pateisinti Vakprų ištižimą ir be
jėgiškumą komunizmo atžvilgiu. 
Tikrovėje tačiau ir apie Sov. Są
jungą galima pasakyti tą patį, 
kas buvo taikoma carinei Rusi
jai: tai — milžinas ant molinių 
kojų. Šita

laisvąjį- pasaulį drebinanti 
galybė savo viduje yra iš
raizgyta painiu rezistencijos

kurio visi siūlai susibėga pačia
me sovietinio pragaro dugne — 
priverčiamojo darbo vergų sto
vyklose.

Grąžintieji vokiečiai belaisviai

Naujos žinios apie Klaipėdą
Viktorijos viešbučio veikia tik 
dalis.

Vokiečių, ypač jų pabėgėlių, 
spaudoje ne kartą užtinkama ži
nių, kad Klaipėdos krašte dar 
esą nemaža tikrų vokiškumo žy
mių ir panašių pareiškimų. Ži
nantieji faktiškąją padėtį teigia, 
kad Klaipėdos krašte vokiškumo 
žymių nesą jau beveik jokių. Pa
galiau ir pačių vokiečių belikę 
nepaprastai mažai. Vokiečių ži
niomis apie Klaipėdos krašto 
vokiškumą ar jo nepaprastą su-

B. Kairies iš Saugėnų (Šilutės 
apskr.), klaipėdiškis H. Oper- 
mann, M. Jaudzins, R. Leichert, 
A. Mueller iš Laukiškių, Ch. 
Schaefer iš Baltupėnų (Pagėgių 
apskr.) ir kt. Į pietų Prūsiją vie
toj ištremtų arba šiaip be žinios 
dingusių vokiečių esą prigaben- 
ta ukrainiečiu ir lenku. Lenkų 
valdomoje pietinėje Rytprūsių 
dalyje, kaikurie lenkų bažnyti
niai pareigūnai šiemet laikė pa
maldas jau ir vokiečių kalba.

mažytė”. Ten gyvena visai ne
daug žmonių, kurie verčiasi žve
jyba. Tačiau ir jie turi turėti 
specialius ;pažymėjimus, leidžian 
čius jiems išsikelti į Neringą. 
Klaipėdoje jaučiama didelė miš
ko medžiagos, ir kuro stoka. Nau
joji Pestaloci mokykla paversta 
sovietų karo laivyno kareivinė
mis. Kur seniau stovėjo Simano 
Dacho šulinys ir Aennchen von 
Tarau, šiandien stypso Stalino 
biustas, o kaizerį Wilhelma pa
keitė Maksimas Gorkis..Buvusių 
bažnyčių griuvėsiai nepašalinti 
dar nė šiandien. Sommerio ir 
Centrinės kavinės visai dingo.

Net ir pačioje Klaipėdoje, kaip 
iš tikrų šaltinių žieoma, lietuvių 
yra daugiau nei rusų. Rusų skai
čius ten galįs siekti pačiame 
mieste ne daugiau kaip 40-45%. 
Kadangi ir dalis lietuvių įvairio
se įstaigose, gatvėje arba šiaip 
kur šneka rusiškai, tai, galimas 
dalykas, tat ir prisideda prie ru
sų įtakos bei svorio svetimųjų 
akyse padidinimo. Tačiau ir ten 
lietuviai, kiek sąlygos leidžia, 
kovoja už lietuvių kalbos ir ki- 
tas teises.

Tarp grįžusiųjų vokiečių visa 
eilė yra lietuviškomis pavardė
mis, taip pat kilusių iš Klaipė
dos krašto ar iš Rytprūsių. Tai

1 <
Nesu toks turtingas, “kad galėčiau pigią 
prekę pirkti, — sako anglų priežodis.

MES SAKOME: Neturėsi savo namuose niekad geros muzikos 
ir to tikrojo dižaugsmo, pirkdamas tik pigios vertės arba men
kos kokybės radio aparatą arba muzikos kabinetą.
Kiekvienam geriausiai pasitarnaus plačiausiai pasaulyje pagar
sėję RADIO APARATAI arba MUZIKOS KABINETAI tiksėję RADIO APARATAI arba MUZIKOS KABINETAI 
žinomų firmų:

Saba - Koerting - Blaupunkt
JIE GAUNAMI GENERALINĖJE ATSTOVYBĖJE —

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

Nauji kanadiečiai atgauna 
savo vaikus iš už-gelež. uždangos

Kanados Raud. Kryžius prieš 
18 mėn. pradėjo rūpintis perga
benimu vaikų iš už geležinės 
uždangos, kurių tėvai yra apsi
gyvenę Kanadoje. 65 ’vaikai bu
vo repatrijuoti per tą laiką. Dr. 
Stanbury, grįžęs iš Europos, pa
reiškė spaudai, kad yra dar 400 
vaikų Įtrauktų į Raud. Kryžiaus 
sąrašus, kurie yra dingę už gele
žinės uždangos. Dr. Stanbury 
sako, kad jis turėjęs pasikalbė
jimus su Rumunijos, Vengrijos, 
Lenkijos ir Rusijos Raud. Kry
žiaus atstovais per tarptautinę 
konferenciją ir esą jie buvę “ko
operatyvus”.

Su kiekvienu vaiku, grįžtan
čiu pas tėvus į Kanadą, padidėja 
prašymų skaičius. Atrodo, kad 
tėvai turį vaikus likusius Lietu
voje yra panašioje padėtyje, 
kaip ir kiti naujieji kanadiečiai. 
Ligi šiol nėra gauta jokių žinių 
apie pargabenimą bent vieno 
vaiko iš Lietuvos, Latvijos ar 
Estijos. Tas tačiau nereiškia, kad 
Raud. Kryžius nedarytų žygių 
pargabenti mūsų vaikus. 95 vai
kams yra ruošiami dokumentai. 
Atrodo, kad daugumas jų yra iš 
Jugoslavijos, Vengrijos, Lenki
jos ir Čekoslovakijos.

atnešė daug naujos šviesos apie 
šitą sovietų paslaptyje laikomą 
faktą. Galima tik apgailestauti, 
kad laisvojo pasaulio spauda per 
mažai kreipia dėmesio į tai, ką 
sako gyvi ištrūkę liudininkai..

Čia norime paliesti klausimą, 
kaip reiškiasi rezistencija Sov. 
S-goje, pasiremdami dr. J. Schol 
merio liudijimu. “Streikas Vor
kutoje” autorius, vokietis gydy
tojas, pats išgyvenęs sovietinių 
kacetų žiaurumus, papildęs savo 
asmeninius pastebėjimus kitų 
grįžusių žiniomis, šiemet tą klau 
simą nušvietė Milane įvykusia
me tarptautiniame kongrese ku
ris svarstė- bendrai laisvės ateitį.

Kur ir kaip rezistencija 
vyksta?
Kiečiausiai ir geriausiai orga

nizuoti rezistencijos branduoliai 
Sov. Sąjungoje veikia priverčia
mojo darbo stovyklose. Iš tikrų
jų tai yra nepalaužiamos dva
sios milžinai — kovotojai.

Įvairiais skaičiavimais parem
tos žinios 'nurodo, jog sovietų 
darbo stovyklose laikoma apie 
15 milijonų žmonių. Ten atsto
vaujamos visos tautybės ir vi
sos visuomeninės klasės: ūkinin
kai ir darbininkai* tautinės gru
pės ar daugiariopos inteligenti
jos atstovai — mokytojai, gydy
tojai, teisininkai, profesoriai, ir 
studentai; buvę partijos veikėjai 
ir kariškiai, neišskiriant gene
rolų.

Visose darbo stovyklose vei
kia gausios pogrindžio rezis
tencijos grupės, kuriose tau- - 
tiniu pagrindu telkiasi visas 
pasipriešinimo- kovotojų eli
tas.

Jų veiklą dalinai galima paly
ginti su ta, kuri buvo išvystyta 
hitleriniuose kacetuose. Ji apima 
ne tik informacinę ir politinę 
sritį, bet taip pat liečia ir bend
rai visuomeninius bei karinius 
klausimus. Rezistencinės veiklos 
dėka stovyklų kaliniai labai ge
rai orientuojasi politinių įvykių 
eigoje.

Ne tik Vakarų radijo žinios vi
siems yra žinomos, bet jie nuo
lat gauna tikrų žinių apie’naujo
sios sovietų politikos kryptis. Vis 
naujai atvykstančių suimtųjų 
'bangos yra geriausias inferma- 
cijos šaltinis.

Ypač dide s rezisten
cinės grupės turi suimtųjų 
moralei.

Labai mažas savižudybių skai
čius, nors dauguma kalinių yra 
nuteisti ne vienai dešimčiai me
tų priverčiamųjų darbų. Be to, 
jos palaiko ryšius net su savo 
sargybiniais ir juose varo prieš- 
komunistinę agitaciją. Nėra abe
jonės, jog konflikto atveju dalis 
sargybinių palaikytų kalinius. O 
apie karą ten dažnai galvojama 
ir jam ruošiamasi. Tam net spe
cialūs planai sudaromi.

Kokios yra rezistencinės 
programos?
Visose nerusiškų grupių poli

tinėse programose pirmoje eilė
je stovi tautinės nepriklausomy
bės idealas. Grynai rusų grupės 
esančios galutinai atsisakiusios 
pretenzijų vadovauti kitoms 
tautoms ir gerbia jų nepriklau
somybės troškimą. Kasdieninė 
kova prieš bendrą priespaudą 
padeda visų tautybių kaliniams 
nugalėti juos skiriančius prie
šingumus.

Rusų opozicininkai dažnai re-

miasi pagrindiniais socializmo 
principais. Jie neatsisako tos pa
žangos, kuri padaryta po revo
liucijos, kaip krašto supramoni- 
nimas, švietimo tinklo išplėti
mas, techninių kadrų paruoši
mas, viešosios higienos organi
zacija ir tt. Tačiau jie atmeta bet 
kokią diktatūrą ir besąlyginiai 
reikalauja laisvės. Neretai

rusų opoziciniai sluogsniai 
savo visuomeninėmis ir po
litinėmis pažiūromis jaučia
si pranašesni už vakariečius, 

tačiau jie žino, kad be Vakarų 
pagalbos negalės įvykdyti savo 
programos.

Kiekvienas naujas kalinys

tinę bei visuomeninę grupę, ku
riai jis, jau priklausė anksčiau. 
Tokiu būdu priverčiamojo dar
bo stovyklų rezistencinė veikla 
atspindi nūdienės opozicijos vei
dą. Sov. Sąjungos viduje.

Pagrindinės Sov. Srgos 
opozicinės grupės:
L Ūkinirikija visoje S. S-goje 

yra lygiai taip nepatenkinta ir 
pritvinkusi neapykantos reži-

Jos didžiausias noras — turėti 
nuosavos žemės ir ją- laisvai dirb 
ti. Ūkininkuos.opozicija valdžiai 
reiškiasi neorganizuotai pasyviu 
pasipriešinimu, tyliais sabotažo 
veliamais darbe ir net jėga prieš 
naująją “dvarininkiją”, kurią 
sudaro kolchozų pirmininkai ir 
jų pakalikai. Šiaip rusų valstie
čiai nėra pakankamai politiškai 
apsišvietę. Yra ir tokių, kurie 
gerbia Leniną, kuris 1-917 m. da
lino žemes.

je Sov. S-goje nešioja žymes, ku
rias Marksas laikė būdingomis 
ankstyvajam kapitalizmui. Dar
bininkų atlyginimai nepakanka-

/

VAISTAI — MAISTAS

CENTRINt IŠTAIGA:
835 Queen Street W., TORONTO, Telefonos EM. 4-4025.

SKYRIAh WINNIPEG, Man., 677 Main St. Telefonas 92769S. 
HAMILTON, ONT., 652A Barton St. Telefonas LI. 5-0264. 
ST. CATHARINES, Ont., 198 King St., Tel. MU. 2-6796. 
EDMONTON, Alto., 10649 — 97th St. Tel. No. 23839. 
FORT WILLIAM, Ont. — 627 Simpson Rood, Tel. 3^9613, 
BUFFALO, N.Y..USA, 1162 Broadway, Tel. Fl. 1272, 
WINDSOR, Ont. 439 Mercer St., Tel. CL. 6-3866. 
CLEVELAND, Ohio, 1029 Fairfield Ave., Tel. CH. 1-5547. 
i«ukitose vietose.

Čia Jūs rasite geriausį pasirinki
mą TELEVIZIJOS APARATŲ 
prieinamiausiomis kainomis ir 

geriausiomis išsimokė j imo 
sąlygomis.

Skyriai, bei Agentūros visuose 
didesniuose Kanados 

miestuose.

— Vatikanas. — Naujosios ra
dio stoties paruošiamieji darbai 
jau gerokai pasistūmėję. Įrengi
mus atlieka “Telefunken”. Sto
tis turės 23 įvairaus ilgumo ban
gas ir užims 160 ha ploto.

LIUTKUS 
PLUMBING CO.

Atlieka visų rūšių plumbingo 
darbus.

626 EUCLID AVE., Toronto
Tel. ME. 1639

MEDŽIAGOS
Į VISUS RYTŲ EUROPOS KRAŠTUS 

Muitas ir visi primokėjimai atliekami čia. ■ 
Garantuotas pristatymas.

Margis Vaistinė
408 RONCESVA1XES AVĖ.

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

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

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

Jonas V. Margis, Phm. B.

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
PARDUODU IR STATAU NAUJAS KROSNIS, 

OILBURNERIUS IR GAZBURNERIUS.
Duodu išsimokėjimui iki dviejų metų.

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

Pranešu savo naująjį adresą:
j 999 College Si, Toronto. TeL OL. S123

ANT. JUOZAPAITIS. 1

mi, nėra jokių teisių, viešpatau
ja sauvalė — valstybės sauvalė, 
nes sovietinis kapitalizmas yra 
valstybinis. Darbininkų daugu
ma yra įsitikinusi, jog bolševiz
mo teorija prieštarauja prakti
kai ir kad komunistų “klasė” iš
naudoja dirbančiuosius. Darbi
ninkai turi sukūrę konspiracinio 
pobūdžio rezistencinių grupių 
su sindikatinėmis ar socialinė
mis programomis. Jos reiškiasi 
visuose sovietų pramonės cent
ruose, o ypač Maskvos ir Lenin
grado. Jų veikla griežtai aprėž
ta. Tarpusavy palaiko labai ne
pastovius ryšius. Bendrai jų pro
gramos išreiškia vieningą darbi
ninkijos norą panaikinti augš- 
tesnį ir parazitinį, komunistų 
sluogsnį, pavesti įmonių vedimą 
laisvai išrinktoms darbininkų 
taryboms, pravesti nepriklauso
mų profesinių sąjungų rinkimus, 
darbo normų, ir atlyginimų nu
statymą atiduoti į darbininkų 
organizacijų rankas.

3. Pavergtos, tautos sudaro at
skirą opozicijos grupę. Krem
liaus kova prieš nerusiškųjų tau
tų nepriklausomybės siekimus 
nepalaužė jų noro ir valios lais
vai gyventi. Štai ką šiuo klausi
mu liudija jau minėtas dr. J.

“Jau. seniai sovietai atsisakė 
įtraukti savo sistemon uk
rainiečius, lietuvius, latvius, 
estus, Kaukazo ir vid. Azi
jos. tautas.

Negausioms tautinėms mažu
moms paprasčiausiai taikomas 
genocido metodas. Nuo ateinan
čios kartos bus sunaikinta didžio 
ji dalis graikų ir vokiečių ma
žumų.

Kas liečia ižkrainiečius, pa- 
baltiečius ir kitas svarbesnes 
tautybes, sovietų valdžios 
pastangos siekia pirmoje ei
lėje išnaikinti intelektualus, 

kurie bevik visi internuoti sto
vyklose, o jų šeimos ištremtos

Nepavykęs bėgimas
1944 m. vokiečiams besitrau

kiant, o raudonajai armijai vėl 
užplūstant Lietuvą, kraštą ap- 
ėmė mūsų visų jau pergyventa 
panika. Bėgo kas kur galėjo, bet 
ir pabėgti nebuvo lengva. Į Vo
kietiją bėgti, buvo baugu dėl be
sitęsiančio karo, dėl baisių bom
bardavimų ir dėl vokiečių blogo 
elgesio su užsieniečiais. Be to, 
ateidavo žinios, kad bėgantieji i 
Vokietiją neatsiekia tikslo — 
būna nepraleidžiami arba sugau
domi ir siunčiami apkasų kasti 
ar kitiems pavojingiems dar
bams.

Žemaitijoje tuo laiku pasklido 
kalbos, kad esanti dar viena ga
limybė — pabėgti laiveliu į Šve
diją. Tokia galimybė iš tikro bu
vo ir kaikas ja naudojosi, tik ma
žai kas atsiekė tikslą.

Iki šiol spaudoje niekur nete
ko matyti, kad kas nors ano lai
ko bėgimą į Švediją būtų apra
šęs. Todėl šiame rašinėly ir bus 
bandoma vieną iš tokių bėgimų 
į Švediją laiveliais, neatsiekusį 
savo tikslo, aprašyti. Tačiau tai 
padaryti nėra lengva, nes įvy
kius skiria jau vienuolikos metu 
tarpas. Dėl tos priežasties šiame 
rašinyje kaikuriais atvejais — 
daugiausia dėl datų stokos — ne- 
ieškotina griežto tikslumo. .

PASIRUOŠIMAS.
BĖGTI .
Prisimenant ano meto aplin

kybes, bėgimas į Švediją reika
lavo ypatingo slaptumo, nes jei
gu vokiečiai neleisdavo bėgti į 
Vokietiją, tai juo labiau į Šve
diją. Tokius bėglius vokiečiai 
laikydavo tiesiog šnipais.

Nemalonūs gandai
1944 m. liepos mėn. pradžioje 

teko nugirsti pirmas žinias apie 
ruošimąsi bėgti į Švediją laive
liais. Vieni pasakojo, esą toks bė
gimas įmanomas tik tiems, kurie 
turi daug aukšto, atseit, labai 
brangiai reikia apmokėti? kas 
įmanoma tik turtuoliams, kiti gi 
tvirtino, kad tokio bėgimo iš vi
so, nesą — tai esąs tik vokiečių 
išsigalvojimas, kad galėtų su
gauti daugiau žmonių ir pasi
naudoti jų turtu bei darbo jėga. 
Dar kiti tvirtino, kad tokiam bė
gimui tikrai ruošiamasi ir kad. 
tuo pasinaudoti norėtų labai 
daug žmonių, bet pasinaudosian
ti tik labai maža grupelė. Bet ir 
tų laukia milžiniški pavojai būti 
nuskandintiems jūroje ar patek
ti jei ne į rusų, tai į vokiečių 
rankas. Pastarųjų tvirtinimas 
buvo arčiausiai tiesos.

Užmezgimas santykių 
su žvejais

Nors šnekos apie bėgimą į 
Švediją plito, bet nieks nežinojo, 
kas tokį bėgimą organizuoja ir 
pas ką reikėtų kreiptis, norint 
pačiam tapti bėgliu. Savaime su
prantama, jog bėgimas buvo 
ruošiamas slaptai, kad nesužino
tų vokiečiai, kurių kontrolėje 
Šventosios uosto žvejų kuteriai -

laiveliai ir pats pajūris. Gal būt, 
lengviau organizatorius susiras
ti tiems, kurie turėjo pažįstamų 
žvejų. Bet tokių buvo, be abejo
nės, maža. Šių eilučių autoriui 
apie tokį pabėgimą teko patirti 
per vieną pogrindžio vyrą kurs 
turėjo artimus santykius su žve
jais, kurs pagelbėjo jau anksčiau 
vienam asmeniui pabėgti į Šve
diją su specialiu uždaviniu ir 
kurs šiuo kartu taip pat pana
šiais reikalais rūpinosi. Šiam vy
rui pristačius bei rekomenduo
jant, ir pavyko susirišti su žve
jais, besiruošiančiais toki pabė
gimą įvykdyti..

Nevisi veža tik 
už pinigus

Atvykus pas žvejus teko grei
tai patirti, kad ne visi- žvejai ve
ža tik už pinigus. Vienas iš žve
jų buvo tikrai didelis patriotas. 
Jis vežė be jokio atlyginimo, jei 
tik buvo tikras, kad bėgliui pa
bėgimas buvo būtinas. Dar, be 
to, žadėjo, nuvežęs į Švediją, vėl 
sugrįžti, kad galėtų dar kartą 
atvežti.

Sunkios pabėgimo sąlygos
Pabėgimas buvo planuojamas 

Šventosios uosto žvejų trimis 
kuteriais iš karto. Bet bėgimo 
dienos nežinojo nė patys žvejai. 
Tai priklausė nuo kaikurių ap
linkybių:
. 1. Tinkamas oras;

2. Reikėjo, kad vokiečiai iš
leistų iš uosto tą pačią dieną vi
sus tris numatytus bėgimui žve
jų kuterius žvejybai į augštąją 
jūrą;

3. Reikėjo bėgti tą dieną, ka
da buvo tikimasi mažiausio vo
kiečių budrumo.

Reikėjo, kad visi tie dalykai ir 
dar kiti, apie kuriuos bus rašo
ma vėliau, sutaptų vienu mo
mentu, o tai jau buvo nelengva 
Jei pavyzdžiui pabėgtų tik vie
nas žvejų kuteris, tai po to vo
kiečiai sustiprintų apsaugą ir ki
tų kuterių pabėgimas būtų ne
įmanomas. Dėl tos priežasties ir 
buvo ruošiamasi bėgti iš karto 
trimis kuteriais.

Nervingas laukimas 
Šventojoje

Norintieji bėgti turėjo būti ne
toli — gyventi Šventojoj ar kur 
nors visai arti ir laukti, kad bė
gimo valandai, atėjus* visi žmo
nės būtų drauge.

Bet gyvenimas šventojoje bu
vo taip pat problematiškas. Rei
kėjo gyventi lyg ir paslapčia*

turi pastebėti, ypač vokiečiai. 
Todėl laukiantieji dienos metu 
mažai rodydavosi gatvėse. Kai
kurie-gyveno pas bėgti besiruo
šiančius žvejus, kaikurie vietos 
mokyklos patalpose, kiti darži
nėse ant šieno ar kur kitur. Tik 
prietemose laukiantieji pasiro
dydavo drąsesni ir stengdavosi 
iš žvejų ar tam sutartų žmonių 
patirti ką nors apie bėgimo gali
mybes ir laiką.

?*£• ■i

tybių partizanai sumažino 
savo kovų apimtį, tai ne dėl 
to* kad rezistencinė tautinės 
opozicijos valia būtų sumen-

Pagrindas paprastas: be Vaka
rų medžiaginės pagalbos parti
zanų karas ilgainiui neįmano
mas”. '

Nematomoji jėga
Sovietinių darbo stovyklų in

telektualinis elitas sudaro apie 
300.000 individų, turinčių augš- 
tąjį išsilavinimą. Jam priklauso 
visų tautų atstovai. Vakarams 
sunku įsivaizduoti tokios apim
ties ir tokio pajėgumo rezisten
cinė pajėga komunistinės valsty
bės viduje. Daug lengviau įsi
vaizduoti ... “sovietinė galybė”.

Sovietinės darbo stovyklos iš 
tikrųjų yra”

rezistencijos institutai, , 
kur susitinka 1936 - 38 m. krūvi- * 
nų valymų likučiai su septynio
likmečiais Leningrado augštųjų 
mokyklų jaunuoliais,’ “norėju
siais nuversti valdžią”, įvairaus 
amžiaus ir patyrimo visų tauty
bių kovotojai. Jų visų nuotaikos 
ne rezignuoti, bet pasidalinti 
tarpusavy patirtimi visose teori
jos ir praktikos srityse, daryti 
atitinkamas politines bei visuo
menines išvadas ateičiai.

Šitas margas internacionalas 
domisi ir studijuoja ne tik gry
nai Sov. Sąjungos problemas. 
Tiesiog su aistra nagrinėjami vi
si didieji Vakarų politiniai, vi
suomeniniai bei moksliniai klau
simai, kaip italų darbininkų 
būklė, ideologiniai, politiniai ir 
visuomeniniai komunizmo pa
grindai Prancūzijoje ir pan.

J. Vidzgiris (ELI).

MEČYS MUSTEIKIS

Bėgo dienos ir savaitės, o džiu
gių žinių vis nebūdavo ir, apla
mai, nieks nežinodavo, kaip visa 
tai vyksi Žvejai, o dar labiau lau
kiantieji, darėsi vis nervingesni, 
nes gandas apie ruošimąsi bėgti 
vis labiau plito;

Sutikėjo ir maitinimosi reika
lai Atvykstantieji į Šventąją ti
kėjosi, kad bėgimas įvyks grei
tai, todėl buvo daug tokių, kurie 
turėjo maža maisto, o apsirūpi
nimas maistu vietoje buvo labai 
brangus ir nepatogus dėl slaptu
mo sumetimų.

Išvykimas Į pajūrį
Pagaliau visi besiruošiantieji 

bėgti vieną dieną patiria, kad se
kančią dieną anksti rytą mažo
mis grupelėmis ar pavieniui tu
rės išvykti į pajūrį, apie 7 km 
nuo Šventosios ir, galbūt, dar tą 
pačią dieną numatytose vietose 
sėsti į kuterius ir išplaukti.

Atėjus rytui, rinkosi žmonės 
numatytoje vietoje. Rinkimosi 
vieta nebuvo tiksliai nurodyta, 
kad lengviau galima būtų išlai
kyti paslaptį. Todėl kaikurios 
grupės buvo specialių žmonių 
nuvestos, gi kiti turėjo eiti nuro
dyta kryptimi — reikiamoj vie
toj jų taip pat laukė iš anksto 
numatyti žmonės.

Lietuviai gaudo lietu
vius ... vokiečiams

Nevisi laimingai pasiekė nu
matytą rinkimosi vietą pajūry
je; Viena keturių žmonių grupė 
(3 vyrai ir viena moteris) pasie
kė rinkimosi vietą tik po ilgesnio 
laiko ir labai nemalonių nuoty
kių. Minėtai grupei pakeliui vie
noj vietoj susėdus papusryčiau
ti, staiga pasirodė lietuvių karių 
vokiškose uniformose dalinys, 
vedamas vieno vokiečio kariškio 
(su SD raidėmis ant rankovės) 
ir lietuvio majoro M., tuo laiku 
besivadinusio Kretingos komen
dantūros viršininku. Minėti ka
riai priklausė taip pat jam. Pa
sirodo, kad ši lietuvių kariškių 
grupė minėto vokiečio priežiū
roj išėjo medžioti darbininkų ap
kasams kasti. Nelaimingoji ke
turių bėglių grupė buvo pirmoji 
auka. Vėliau ta karių grupė iš
sisklaidė artimoje apylinkėje ir 
gaudė ramius vietos jgyventojus. 
Tuo metu buvo graži diena ir 
rugiapiūtės laikas, todėl dau
giausia nukentėjo dirbusieji lau
kuose. Sugaudė ir važiuotų su 
arkliais—vežimais. Surinkę apie 
50 žmonių, išimtinai lietuvių ka
rių apsaugoj išvarė, visą koloną 
link Palangos.

Pabėgimas
Minėti keturi “švedai” bandė 

prašyti maj. M., kad paleistų ar
ba leistų pabėgti. Nors vienas iš 
“švedų” buvo asmeniškas maj. 
M. pažįstamas* bet prašymai vis- 
tiek negelbėjo. Negelbėjo ir vė
lesni prašymai leisti pabėgti iš 
kolonos kely į Palangą. Tuomet 
liko tik viena galimybė — pa

skelta. į 9 psL)
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i Muz. St. Gailevičius ir rež. J. Ja- 
gėla deda visas pastangas, kad iš
gautų iš solistų kuo daugiau, jei 
ne viską, ką tik jie išgali. Admi
nistratorius St. Jokūbaitis suka
si kaip vijurkas, kad viską laiku 

■ ir tvarkingai atliktų.
i Vyriausioji asmenybė — tėvas 

Al Paulionis — bosas. Dažnas
i prisimena jį iš Lietuvos, kaip 
! operos chore ar studentų kvar
tete jo gražiu ir maloniu balsu 
gėrėdavosi. Arba jo duktė Irena 
— Stefa Mašalaitė, sultingas ly-S

i i rinis sopranas. Jos mylimasis — 
;, studentas — Vytautas Mašalas 

— baritonas. Ši operetė, galima 
sakyti, yra jo debiutas. Atžymi 
jis jį visai tvirtai, p maskarade 
savo mylimosios tėvą taip gud- 

! riai prigauna, kad vargšui tėvui 
i ir žodžių pritrūksta.

Trys senberniai, pagal kuriuos 
operetė pavadint, viengungiai — 
Liudas Januška su itališku teno
ru, Toronto Karališkos Konser-

Operetės “Viengungiai” programos dalyviai. Pirmoj eilėj iš kairės — St. Jokūbaitis, adm., muz. St. 
Gailevičius, muzikinės dalies ved., J. Jagėla, rėžis ierius. Antroje eilėje — S. Mašalaitė, A. Paulionis, 
D. Mašalaitytė. Trečioje eilėje — S. Jonavičius, V. Mašalas, L. Januška ir A. Kuolas.

Dirbkime tiksliai!
Montrealio Aušros Vartų pa

rapijos klebonas kun. J. Kubi
lius, nušviesdamas šv. Ignatijaus 
Lojolos darbus, aną sekmadienį 
pamoksle citavo šio jo žodžius: 
“Dirbkime, elkimės, it viskas 
priklausytų nuo mūsų, bet at
minkime, kad viršuje yra Dievo 
Apvaizda”. Priminimas galutinio 
tikslo svarbos, man rodos, tiktų 
ir kalbant apie Almaus trokšta
ma teikimą “aktualios ir tinka
mos informacijos laisvajam pa
sauliui apie Sovietų dusinamą 
lietuvių tautą”, prieš ką, Almui 
rodosi, aš pasisakęs.

“Drauge” tuo klausimu rašiau: 
“Koks tokios informacijos reika
las? Aišku — pasakyti ameriko
nams dabartinę Lietuvos politi
nę - ekonominę būklę ir gauti jų 
pritarimą - pagalbą tai būklei 
keisti,'nes lietuvių tautai ji ne
pakenčiama, tauta jos nenori ir 
ji graso pasaulio taikai. Tačiau— 
nejau amerikonai dalykų nežino 
ir todėl mums privalu, it grynoje 
lentoje, visą abėcėlę rašyti?”.

Įrodyti, kad Amerikos politi
kos ir visuomenės viršūnės (ir 
spauda) dabartinę Lietuvos būk
lę gerai žino ir jai nepritaria, ci
tavau Amerikos Lietuvių Tary
bos iniciatyva, Amerikos vals
tybinėje spaustuvėje, bet ne 
valstybinėmis lėšomis, išspaus
dintą, patrauklios išvaizdos, 75 
puslapių leidinėlį “Freedom for 
Lithuania — Lithuania’s Inde
pendence Day in the Congress of 
the United States” (Laisvė Lie
tuvai — Lietuvos nepriklauso
mybės diena Jungtinių Ameri
kos Valstybių Kongrese). Tai 
stenograma - nuorašas kalbų, 
pasakytų Amerikos Senate ir At
stovų Rūmuose vasario 6, 10, 14, 
15, 16, 18, 21, 24, 25, 28 ir kovo 2, 
8, 10, 21, 22, balandžio 13 ir bir
želio 1 dienomis 1955 metais. 
Reiškia, augščiausios Amerikos 
politinėse įstaigose Lietuvos 
būklė buvo prisiminta 17 posė
džių.

Ir prisiminta nuoširdžiai, gi
liai, nuodugniai. Čia ne ištrau
kos, kaip drąsus Almus iš piršto 
laužia, J. E. Harrisono 1948 metų 
knygelės “Freedom for Lithua
nia”, — pasiskaitykime tik Lie-

VYT. SIRVYDAS

tuvos konsulu, J. Budrio ir P. 
Daužvardžio ištisai cituojamas 
kalbas, pasakytas 1955 m. ir to
dėl nežinomas Harrisonui 1948 
m., bet kupinas šios dienos Lie
tuvos faktų.

Dėl šio ALTo leidinio dariau 
išvadą: “Kada pasiekta augščiau- 
sias. Amerikos politinis kūnas, 
kuris itakuoja krašto užsienio 
politiką; kada mums draugai 
ir Amerikos atskirų valstybių 
gubernatoriai, ir miestų galvos, 
ir didžiųjų dienraščių redakcijos 
— skandalinga gerai tempiantį 
arklį dar plakti!” '

Tačiau, jei bijoma, kad, be 
nuolatinio Įšvirkštimo “aktualios 
ir tinkamos” informacijos, visi 
šie Lietuvos ir lietuvių draugai 
staiga taps nedraugais, tai, ma
no nuomone, pirmiausia reiktų 
mums patiems tų informacijų 
gauti ir, tinkamai sutvarkius, 
teikti kitiems. (Pavyzdžiui, ži-~ 
nią apie Lietuvos komsomolo 
kongresą ir jame iškeltą Lietu
vos jaunimo bei studentijos pri
sirišimą Katalikų Bažnyčiai bei 
nepriklausomai Lietuvai patyrė
me iš Niujorko dienr. ’’Times” 
bendradarbio Harry Schwartz) 
Tuo klausimu “Nepr. L.” nr. 47 
rašiau:

“Visokių žinių -apie Lietuvą 
gaudami, mūsų redaktoriai ir ei- 
liniai skaitytojai, aišku, neturi 
gerų mintuvų ir šukų išminti ir 
iššukuoti spalius nuo gero lino. 
Čia kaip tik būtų naudinga tu
rėti “studijų” ratelis, kokius tu
ri Amerikos ir Anglijos univer
sitetai. Lietuvių ratelis rinktų 
visą prieinamą apie Lietuvą me
džiagą — spaudą, žurnalus, ko
misarų pareiškimus, atbėgėlių 
pasakojimus. Tą medžiagą žino- 
viškai persijojęs, galėtų kritiš
kai pasverti ir visiems patikimu 
pavidalu spaudai pateikti. Kiek
vienas generalinis štabas turi 
žvalgybos skyrių, sekti priešą, 
ir sužinoti jo silpnas ir stiprias 
puses. Mes gi į kovą ruošiami 
be žvalgybos”.

Su šita mintimi sutiko K. Bie
linis, kada lankėsi Montrealyje, 
pasakyti kalbą Vasario 16 minė-

kaip vai
vorykštė tarp bosų ir baritonų 
prasipina ir tarytum kažkaip 
lengviau pasidaro. Aloyzas Kuo
las stipriau savo reikalus dėsto, 
kad ir tenoras; o trečiasis — Sta
sys Janavičius, sakytum visai į 
slėnį su savo žemu ir sultingu 
bosu besiklausantį veda...

Danutė Mašalaitytė — tarnai
tė — mezzo-sopranas.

Visus juos išgirsime scenoje 
vasario 11 d. Prisikėlimo parapi
jos gražioje auditorijoje. Be so
listų, maskarado scenoje daly
vaus dar daugiau svečių, kurie 
unisonu pritars kaikuriom dai
nom.

Operetės rengėja SLA 236 
.kuooa maloniai kviečia visus,- 
kas tik sveikas ir mėgsta muzi
ką, iš arti ar toli, atvykti ir kar
tu pasidžiaugti pirmąją operete 
Toronte, statoma savomis meni
nėmis jėgomis. Iki pasimatymo!

M. F. Y-nė.

K puslapi..

Iš Sovietinės tvarkos pavyzdžių
“Kauno rajone kaikurio mokyk- j Pilnutinis septynmečio moky- 

linio amžiaus vaikai nuo pat Į mo įgyvendinimas daug priklau- 
mokslo metų pradžios nelanko 
mokyklų. Kodėl?

— Ppežasčių yra įvairiausių. 
Bet jų greit nebus... Turime 
specialų tuo reikalu sprendimą, 
— taip aiškinama rajono vykdo
majame komitete.

Tačiau viena svarbiausiųjų 
privalomojo visuotinio septyn
mečio mokymo blogo vykdymo 
priežasčių yra ta, kad rajono vyk 
domasis komitetas nė negalvoja 
apie savo sprendimo vykdymo 
kontrolę. Raudondvario, Užlie
džių, Bernatonių, Garliavos ir 
kitose apylinkėse yra po 10-30 
mokyklinio amžiaus vaikų, ne
lankančių mokyklų. Šių apylin
kių tarybos taikstosi su esama 
padėtimi, o rajono vykdomasis 
komitetas nepareikalauja iš jų 
pašalinti ■ trūkumus vykdant pri
valomą septynmetį mokymą.

Neretas atsitikimas, kai dėl 
didelio nuotolio vaikams yra 
sunku pėstiems pasiekti mokyk
lą. Rajono vykdomojo komiteto 
sprendime įpareigota organizuo
ti tokių mokinių pavėžėjimą iki 
mokyklų, tik niekas to įpareigo
jimo nevykdo.

Toliau nuo mokyklų gyvenan
tiems mokiniams būtinai reika
lingi internatai, bet jie ne visur 
yra. Vandžiogalos vidurinės mo
kyklos internatui skirtose patal
pose iki šiol tebegyvena moky-

so nuo aiškinamojo darbo, kuris 
rajone yra apleistas. Dėl to čia 
vis dar pasitaiko tokių tėvų, ku
rie neleidžia savo vaikų mokytis 
dėl savo atsilikimo. Užliedžių 
apylinkės Puikio, Naginionio, 
Stankevičiaus ir kitų kolūkiečių 
vaikai turi visas sąlygas moky
tis, tačiau jie mokyklos nelan
ko. Bernatonių apylinkėje net 19 
vaikų nelanko mokyklos. Ginke- 
vičiaus, Kuchazonio ir Šmigėls- 
kio dukterys šiais metais turi 
lankyti penktą klasę, bet visos 
sėdi namuose, nes jų tėvai taip 
pat neįvertina mokymosi reikš
mės.

Rajono vadovai jau pernai bu
vo nutarę patraukti atsakomy
bėn tokius tėvus. Deja, tai nebu
vo įgyvendinta. Šiais metais ir
gi tokia pat padėtis.

Didelį aiškinamąjį darbą pri
valėtų atlikti rajono komjauni
mo organizacija. Tačiau kom
jaunimo Kauno rajono komite
tas nesidomi septynmečio moky
mo įgyvendinimo klausimais”.

“Tiesa”, gruodžio 27 d.

mais iš lenkų, italų ar net ir ru
sų repertuarų.

Mes ir toliau pasitenkiname 
svetimu importu ir nič nieko ne
darome ir nenorime suprasti, 
kad galėtume turėti grynai lie
tuviškos šokių muzikos, tinka
mų, skoni ir saiką išlaikančių 
šlagerių. Tai jau būtų kurkas ge
riau už dažnai dviprasmiškus ar 
net visiškai nepadorius ir jauni
mo sielas, žalojančius verstinius tojai. Septyni Kuro pradinės mo- 
žodžius ir tokią pat muziką, kyklos mokiniai negali toliau 
Lengvesnių dainelių stoką aiš- mokytis vien dėl to, kad Zapiš- 
kiai jaučia ir lietuviaį solistai, 
kurie savo pasirodymų metu, be 
liaudies dainų, neretai Įtraukia ir 
įvairius “sorentus”, “čigonus”, 
kuriems šauniai plojame, reika
laujame kartoti ir tik atsidusta
me, kad nieko panašaus, savo ir 
artimo neturime. . Sunku būtų 
teigti, kad tai prisidėtų prie nu
tautėjimo, bet, kad tai prisideda 
prie pamėgimo visko kas sveti
ma, kad tas atrodo patraukliau 
ir gražiau, regis, netektų ginčy
tis. Ir tai tik dėlto, jog neturime 
atitinkamų lietuviškų pakaitalų.

Al. Gimantas.

Į mūsų pastabas išreikštas ra
šinėlyje “Dainuojam, dainuo
jam“, atsiliepė maloniais laišku
čiais keletas skaitytojų. Jų tar
pe buvo vienas balsas teigiąs, 
jog išvis to reikalo nereikėję ju
dinti, nes Lietuva esanti žinoma 
kaip dainų kraštas ir todėl nerei
kalingos jokios pastabos, kurios 
kėsintųsi prieš mūsų dainas. Be 
abejo, mintys gana teisingos. Bet 
rašinio autorius tik iškėlė netin
kamus dainavimo būdus ir ap
linkybes, kai daina jau prastai 
reprezentuoja visus lietuvius.

Tam pritarė ir kiti laiškų ra- 
šėjai, bet jų dalis pageidauja 
spaudoje priminti, kad mes tu
rime labai ribotą dainų reper
tuarą. naudotiną lengvesnės 
nuotaikos metu. Pastaba, regis 
būtų visiškai vietoje. Bent iki 
šiol, mūsų kompozitoriai dar tiek 
maža yra pateikę mums lengves
nio pobūdžio dainelių. O jų ba
das, kaip tik verčia mūsų stu
dentiją ar,ir visą jaunimą bei se
nimą, atitinkamos nuotaikos me
tu griebtis įvairių ’’krambabu- 
lių”' ir panašios kilmės vertimų, 
kariais visiškai nevykusių ir sve
timų mūsų papročiams. Apie tai 
mes lyg ir bijomės viešai pakal
bėti, nes yra pavojaus būti ap
šauktam sveti™.
persiėmiisiu ar‘bandančiu sveti
mybes brauti į lietuviškąjį gyve
nimą. Bet kažkodėl nekeliama 
balso, kai mes ir toliau džiaugia
mės 
kos

KADA SUREMONTUOS 
BUTĄ?

“Komunistų partija ir tarybinė 
vyriausybė svarbiausiu uždavi
niu laiko Visokeriopą rūpinimąsi 
darbo žmogumi.

Tačiau pas mus dar pasitaiko 
atsitikimų, kada atskiri tarybi
niai ir partiniai darbuotojai ne
jaučia pareigos rūpintis darbo 
žmogaus, poreikiais. Dar 1954 m. 
balandžio mėn. padaviau pareiš
kimą miesto butų ūkio valdy
bai, kad suremontuotų kresni 
mano bute Elektros gatvėje Nr. 
10 ir atliktų kitus būtinai reika
lingus remonto darbus.

Praėjo metai, bet remontas ne
buvo pradėtas. Pagaliau butų 
ūkio valdyboje pametė ir mano 
pareiškimą. Tada parašiau pa
reiškimą, šį kartą miesto vykdo
majam komitetui. Iš ten pareiš
kimas su pirmininko pavaduoto
jo rezoliucija “Nedelsiant sure
montuoti” vėl atsidūrė butų ūkio 
valdyboje.

Nudilo šios Įstaigos slenktis 
man bevaikščiojant. Atėjo ant
ras ruduo. Nors pažadai sekė vie-..
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ky nėra internato. Veikiančiuo
se Baltų ir Ežerėlio internatuose 
ne visada būna pavyzdinga 
tvarka. Garliavos mokyklos in
ternate gyveną mokiniai dėl mo
kyklos vadovų nerūpestingumo 
nereguliariai aprūpinami kaiku- 
riais maisto produktais.

Neigiamai atsiliepia į eilės 
mokyklų darbą blogas jų patal
pų paruošimas žiemai. Laiku ne
buvo suremontuotos Pažėrų ir 
Drąseikių septynmetės mokyk
los. Visa eilė rajono mokyklų, 
kaip Garliavos, Samylų, Ilgakie- 
mio, dėl pramonės kombinato 
kaltės šiais metais blogai aprū
pintos kuru. Tabariškių septyn
metė mokykla užpirko šiais me
tais 23 tonas anglies, bet iki šiol

aiškus kombinato direktoriaus 
Rostovskio neveiklumas, daran
tis žalą mokyklų darbui. Ta
čiau Kauno rajono vykdomasis 
komitetas nesiima reikiamų prie
monių jam sudrausti.

jimui 1955 m. Jis teigė, kad Lie
tuvos Laisvės Komitete kai kas 
daroma. Daranti kai ką ir Elta. 
Būtų apgailėtina, jei šiuo reika
lu viešpatautų prie mano straips 
nio “NL” redaktoriaus pridėtos 
pastabos nuotaika: “Mūsų žinios 
yra skirtingos negu Amerikos ir 
Anglijos. Ištiktųjų, mes ir be 
studijų žinome, kas ten dedasi”. 
Tokia nuotaika pažangos nepa
darysime! Nesistebiu, jei “Dar
bininko” redaktorius S. Sužiedė
lis apgailestaują mūsuose įsigy
venančias “suakmenėjimo po
zas”. Bene jas ir “TŽ” bendra
darbis Al. galvoje turi, kada sa
ko (nr. 4) : “Mūsų laikraščiai pa
teikia viską suvirškintą ir net 
paprasčiausios informacijos nu
spalvintos atatinkama šviesa”. Ši 
pastaba ypač tiktų gabiam ir 
darbščiam Vyt. Kastyčiui, kuris 
visada pasirūpina, kad skaityto
jui nereikėtų pačiam galvoti ir 
išvadų darytis.

Gal tiesa, gal ne, bet, mano 
nuomone,' ALTas pasiekė stam
baus ir aiškaus pasisekimo mūsų 
propagandos reikalu — Ameri
kos politikos ir visuomenės vir
šūnės stipriai bei teisingai sto
vi už Lietuvos laisvės atgavimą.

“Nenuspalvintos” ir “aktua
lios tinkamos informacijos” mes 
labiau ištroškę, negu laisvasis 
pasaulis, kurio, aišku, mes jokiu 
būdu viso neaprėpsime — pasi
tenkinkime Amerika. Pavyz
džiui, “TŽ” bendradarbis Al. la
bai vaizdžiai sako (nr. 4): “Kai- 
kuriuose laikraščiuose sudaro
mas įspūdis, kad Lietuvoje tik 
rusai ir mongolai, nes visi ge
riausi iš geriausių ištremti Sibi
ran. O Lietuvoje viesdėlto tebė
ra Lietuva ir ji gyva ir gyvė
janti!” Taigi, skaitai vienas ži
nias ir darosi vaizdas, kad lie
tuvių Lietuvoje nebėra, o jei kur 
ir yra, tai vaikšto apskurę, išba
dėję, ir, kaip tik laišką iš Ame
rikos giminių gauna, tai tuojau 
—į Sibirą. Bet skaitai kitas (kaip 
“TŽ” nr. 4 iš Anglijos “Žibinto”) 
ir nustembi, kad valstybinėmis 
lėšomis (Argi valstybinėmis? 
Juk Kauno arkivyskupijos. Re- 
dakc.), okupuotoje Lietuvoje iš
leidžiama padori maldų knyga ir 
katalikams kalendorius, kur 
“straipsniai parašyti gražia kal
ba, santūrūs ir suglausti”. Arba 
mūsų jau cituotas Al. rašo: ”Ar 
ne didžiuotis lietuvių tautos kū
rybingumu verčia žinia, kad toks 
lietuvis ekonomistas, per 10-ver
gijos metų, įtemptai dirba (Lie
tuvoje) prie didžiulio veikalo 
Lietuvos ūkio istorija?” Į pasau
lio istorikų kongresą Romoje'iš 
Lietuvos atvežta trys stam
būs (!? Red.) nauji Lietuvos is
torijos leidiniai, o Vilniuje lei
džiama . Šatrijos Raganos, M. 
Putino ir Vinco Krėvės-raštai.

Taigi, ištiktųjų, ne ameriko
nams reikia aktualios ir tinka
mos informaęijos, bet mums, 

(Nukelta į 8 psl.)

— Mastkva. — Helsinkyje kal
bama, kad Bulganina buvęs išti
kęs širdies priepuolis ir jis da-

pm nuotaikom, .bar ąsąs gydomas Pavlovo me-

“lietuviškais” šokių muzi- 
ar šlageriu garsais — verti- C? • W

todu >— kasdien po 20 valandų 
užmigdomas.

— Otava. — 1955 m. imigrantų 
į Kanadą atvyko vos apie 100.000, 
t.y. mažiau negu kuriais kitais 
pokario metais.

negavo nė vienos tonos. Visiems jąg pO kito,,, vienas už, kitą.dau-

Gyvenimas Kanadoje

KAIP ATIDARYTI SĄSKAITĄ BANKE
Konodoje yro tiek daug dalykų, del ku- 

rių verta taupyti: jūsų nuosavas namas, auto- 
mobilis, jūsų nuosavas verslas ir pan. Taupy
kite banke. Visus Kanados bankus prižiūri Ka
nados vyriausybė. Juose jūsų pinigai gulės 
SAUGIAI.

TAUPOMIJI SĄSKAITA: tai sgskaita, 
kurio kanadiečiai dažniausiai naudojasi. Už 
jūsų įdėtus pinigus į metus du kortus iJmoka- 
mi procentoi. Pinigus jūs galite išsiimti kodą 
panorėsite, kiekvienu metu, neįspėjus iš anksto.

Taupomųjų sųskaitų gulima pradėti net 
su $1. Tik įženk į bankų ir parodyk šį skel
bimų už stalo stovintiems banko tarnautojams.

Bankas paprašys jūsų pasirašyti sovo pa
vardę ant indentifikacijos kortelės. Bankas šia 
kortelę laiko, tam, kad jūsų pinigų nepaimtų 
kas nors kitas.

Taupymo knygelė: Bankas išduoda taip 
pat mažų knygelę su jūsų suskaites numeriu.

Įdėdami pinigus bankan, arba išimdami, 
visuomet įteikite banko tarnautojui šių knyge
lę. Kiekviena kartų šioje knygelėje bus įra- 

SPAUSDINA, NORINT PAGELBĖTI JUMS PILNAI NAUDOTIS KANADOS GYVENIMU .

giau paguodžiantieji, bet jie, de
ja, kambario nešildo.

Butų ūkio valdybos vyr. inži
nierius Levitienė tiesiog tyčioja
si iš manęs. Spalio mėnesį ji pa
sakė:

— Jau vėlu remontuoti!
O lapkričio mėnesį, prasidėjus 

šalčiams, ji kalbėjo:
— Suraskite mūrininką ir at

siųskite — pažiūrėsime ...
Butų ūkio valdybos viršinin

kas drg. Ryžkovas, nors ir pats 
pripažįsta, kad remontas būti-' 
nas, bet stengiasi įtikinėti, esą, 
pasibaigusi miško medžiaga, lė
šos ir tt. O tuo tarpu antrosios 
butų valdybos inžinierius Šei- 
nauskas patvirtina, kad yra vi
sos galimybės remontuoti.

Apie visa tai gerai žinoma ir 
partijos Panevėžio mietso komi
tete, tačiau niekas jokių priemo
nių nesiima. '

M. Mogilovas 
Personalinis pensininkas”.

“Tiesa”, 1955, XII. 27. J

Tarybinis bolševikinėje spau
doje reiškia rusiškas. Jei tai ne 
rusiškas menas ar literatūra, pa
sakoma kurios tautos. Bet nie«- 
kad nevartojamas žodis “rusų? 
menui ar literatūrai apibūdinti.

M¥5x<w8>.-w ■

TO ANY BANK

LIETUVIU ENCIKLOPEDIJA
DIDŽIAUSIAS LITUANISTIKOS ŽINYNAS, 

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

nama TIK PRENUMERATORIAM.
Lengvos sąlygos: įmokėjusiems bent ūž 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 siųstini šiuo adresu: J. Kapočius, Lietuvių 
Enciklopedija, 265 C Street, South Boston 27, Mass., USA.

PASKUBĖKITE

šytos balonsas, taip, kad jūs visuomet žinotu
mėte, kiek pinigų turite banke.

Čekių knygelė: Bankas jums išduos čekių 
knygelę. Naudokite juos, koi pagal reikalų no
rėsite išimti iš banko pinigų. Kiekvienas banko 
tarnautojas jums parodys, kaip reikia čeki iš
rašyti. Tai visiškai lengva!

Kanada suteikia daug galimybių pradėti 
savo prekybų. Einamoji suskaito yra patogiau
sia prekybininkams.

EINAMOJI SĄSKAITA: Už šių suskaito 
nemokomos palūkanos, be to, bankas už pa
tarnavimų ima lobai mažų atlyginimų. Kiek
vieno mėnesio gale jūs gausite atgal sunau
dotus čekius, kurie tiks kaip kvitai. Tai pa
lengvins jums sųskaitybų.

JUNGTINĖ SĄSKAITA: Tai einamoji są
skaita, kurių gali naudoti du asmenys---- biz
nio partneriai arba vyras ir žmona. w ,

Žmonės atitinkamai įvertins jus, jei tu
rėsite sųskoitų banke. Atidarykite dar šian
die. Taupykite nuolatos.

GRADING BREWERIES LIMITED
Ottawa • Windsor • Montreal Hamilton •

PRAŠYKITE BRADING'S /toriomo BREDING'S/

Žodžiai anglų kolboje skirti banko tarnautojoms. 

ISsikirpkite šį skelbimų. Parodykite jį banke.
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Radijas Lietuvoje. Už klausi
mą svetimų radiofonų paprastai 
bylos nesudaro. Bet gali kabinė
tis kitokiais būdais — kaip už 
priešo propagandos skleidimą, 
jei tai viešai pradėtų pasakot) 
didžiumai žmonių ir tt. Todėl 
klausomasi atsargiai. Bet lietu
viškųjų transliacijų klausantieji, 
ypač žemesnieji tarnautojai, kol- 
chozininkai ar darbininkai, be- 
yeik nekreipia į tai dėmesio. Ru
denį Lietuvoje transliacijos ge
riau girdėti, vasarą — menkiau. 
Kaikurie iš klausytojų taip aiš- 

.kina: jeigu tarybinės lempos 
partraukia iš kapitalistinių kraš
tų melus — tai sovietinis pilietis 
negi už tai gali būti kaltina
mas ...

Užtat patys sovietai stengiasi 
trukdyti, kad transliacijų iš Va
karų jų piliečiai negalėtų kaip 
reikiant klausytis, arba, toks 
klausymasis jiems nebūtų malo
nus. Seniau trukdydavo daugiau 
rajonais, o dabar Vilniuj ir Kau
pe yra pastatę galingas trukdy
mo stotis. Trukdymai rajonų 
Vietovėse susilpnėja nebent ta
da, kai trukdytuvų “bendradar
biai” prageria dalį benzino. Vil
niuje pastatyta visai nauja ra
dijo trukdymo stotis; Kaune to
kia stotis paleista į darbą 1954 
m. Babtuose, netoli Kauno, yra 
išaugęs tiesiog ištisas radijo 
miestelis. Ten įtaisytas vienas iš 
galingesnių Sov. Sąjungos siųs
tuvų, per kurį visa eile bangų 
persiunčiamos greičiausiai iš 
Maskvos, o kitos tiesiai (tokių 
bangų yra apie 20) įvairios sve
timomis kalbomis programos 
Vakarų Europai: vokiečių, ang
lų, italų ir tt. Babtų stotis yra 
viena iš sovietinių propagandi
nių, stipresnių stočių, skirtų Va
karams, kur daugiausia vykdo
mos retransliacijos iš Maskvos. 
Bet pasitaiko, kad kartais Vil
nius ir Babtai arba. Maskva ir 
Babtai duoda tas pačias translia
cijas. ’ * * ?

Būdinga, kad sovietai savo 
transliacijose, skirtose užsienyje 
esantiems lietuviams, stengda
miesi pavaizduoti, jog lietuviai 
okupuotame krašte turį visiškai 
tautinę laisvę, transliuoja tokias

oa triotines lietuviškas dainas, 
kurių klausantis tiesiog griebia 
už širdies. Deja, ir čia tėra tik 
paprastas bolševikini^ triukas: 
jų niekas niekad negirdi dainuo
jant ar transliuojant pačioje Lie
tuvoje.

Naujamiesčio MTS zonos, Pa
nevėžio rajono, Melnikaitės kol
ūkis didžiuojasi galėjęs 1955 m; 
už darbo dieną mokėti po 1,6 klg 
grūdų ir 4 rublius pinigais. 1956 
m. planuoją duoti po 3 klg grū
dų ir 5 rublius. Kanadiškom kai
nom tai būtų apie $1.50 už dieną.

Panemunėlio vidurinės mo
kyklos direktorius Juozas Pranc- 
kūnas, tėvų komiteto pirm. Bro
nius Žemaitis, fizikos dėstytojas 
Vytautas Levanavičius, mokyk
los komjaunimo organizacijos 
sekretorius Janina Ruželytė, MT 
Stoties direktorius Antanas Da- 
hiūnas1, MTS partinės organiza
cijos sekr. Bronius Kairelis, MT 
Stoties vyr. inž. Vytautas Kregž
dė, MTS komjaunimo org. sekr. 
Stefanija Šakaly te, MTS darbi
ninkų kom. pirmininkas Alber
tas Rudokas.

Vid. mokykla ir MTS sudarė 
sutartį, kad MTS padės moki
nius apmokyti techniškai, o mo
kykla padės MTS personalą 
mokslinti.

Lietuviškos įstaigos skamba 
labai “lietuviškai”: Litovenergo, 
Energosbyt ir. pan.

Inturkėje yra ambulatorija, 
bet nuo 1953 m.- nėra gydytojo. 
Yra tik gail. sesuo Spiridonova.

Ukmergės baldų cechas, kai- 
kuriuos darbus mechanizavus, 
dabar per mėnesį pagaminąs 750 
-800 “augštos kokybės rašomųjų 
stalų, kai tuo tarpu anksčiau bu
vo pagaminama tik apie 600”.

Švenčionėlių pedagoginės mo
kyklos direktorius J. Zakarevi
čius “Tiesoje” skundžiasi, kad 
moksleiviai, kurie gyveną bend
rabuty negalį paruošti pamokų, 
nes labai dažnai nesą šviesos. 
Bendrabuty gyveną 140 moks
leivių. Jų darbo diena esanti nuo 
8 vai. ryto iki 22.30 vai. vak.

Švėkšnos vidurinės mokylos 
direktorius A. Stungyrys, mo
kymo dalies vedėjas J. Vaitkus.

DĖMESIO! DĖMESIO!
Vasario mėn. 11 <L Hamiltono Aušros Vartų Parapijos Komitetas 

ROYAL CONNAUGHT SALĖJE RUOŠIA DIDŽIULĮ

Užgavėnių kaukiu balius
Bus premijuojamos kaukės, gėlių valsas ir kitos įdomybės.

Gros “Aidas”. Veiks bufetas. Pradžia 7 vai. vak. Įėjimas $1.50. 
Stliukais pasinaudojimas laisvas. 

Maloniai kviečiame visus atsilankyti.
Rengėjai.

Lietuviai pasaulyje

HAMILTON, Ont.
Lietuvos Nepriiklausomybės 

šventės proga antradienį, vasa
rio 14 d., per radio stotį CHML 
banga 900 nuo 9 vai. vak. iki 9.30 
vai. v. bus duodama lietuviška 
programa ir paskaita anglų kal
boje.

Nepriklausomybės šventės iš
kilmingas minėjimo aktas įvyks 
vasario 19 d. 5 vai. vak. Westdale 
Collegiate salėje. Kviečiame vi
sus Hamiltono ir apylinkių lie
tuvius minėjime dalyvauti. At
vykdami į šį minėjimą ne tik at
liksite lietuvišką pareigą, bet tuo 
pačiu išgirsite pirmą kartą Ka
nadoje kalbant Amerikos Liet. 
Bendruomenės pirm. St. Barz- 
duką ir pasiklausysite taip pat 
pirmą kartą Hamiltone, naujai 
kylančios žvaigždės sol. Aid. 
Stempužienės ir sol. Vac. Veri- 
kaičio koncerto.

Prie įėjimo bus renkamos au
kos. Pageidaujama, kad kiekvie
nas suaugęs asmuo paaukotų ne- 
maižau kaip vieną dolerį.

Apylinkės v-ba.
Pranešimas rinkimų reikalu.
KLB Hamiltono apylinkės rin

kiminė komisija skelbia visuo
menės žiniai, kad iki 1956 m. 
sausio 29 d. pristatyta trys kan
didatų sąrašai. Į KLB Hamiltono 
apylinkės valdybą išstatyti šie 
kandidatai:
,^1. Astas Juozas, 33 m., tarnaut.,

2. Baipšys Stasys, 49, kapito
nas, karo lakūnas,

3. Brasas Petras, 42, darbin.,
4. Jakučinskas Pranas, 40 m., 

tarnautojas,
5. Juozapavičius Stasys, 38 m., 

draudimo agentas,
6. Kažemėkas Pranas, 35 m., 

darbininkas,
7. Lesevičius Pranas, 35, ama

tininkas,

8. Mikšys Kazimieras, 39 m.,
darbininkas, x

9. Skripkutė Liucija, 28 m. tar
nautoja,

10. Stabingis Vladas, 36 m., tar
nautojas,

11. Zauka Vladas, 34, darbin.
Į KLB Hamiltono apylinkės 

revizijos komisiją išstatyti šie 
kandidatai:

1. Bungarda Kazys, 34 m., dar
bininkas,

2. Mingėla Antanas, 42 m., mo
kytojas,

3. Pleinys Jeronimas, 32 m7 
darbininkas,

4. Rupinskas Vladas, 34 darb.,
5. Zurlys Juozas, 42, darbin.
2. Rinkiminė komisija nutarė 

ir skelbia visuomenės žiniai, kad 
KLB Hamiltono apylinkės val
dybos ir revizijos komisijos rin
kimai įvyks 1956 m. vasario 26 
d. nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. va
karo, lietuvių Aušros Vartų pa
rapijos salėje, 58 Dundurn St. N.

3. Rinkikų sąrašai pasitikrini
mui atskleisti pas rink, komisijos 
narę J. Kazlauskienę, 2 Fife St., 
tel. LI. 9-3796.

4. Rinkiminė komisija kviečia 
visas Hamiltone veikiančias lie
tuvių organizacijas prisiųsti sa
vo atstovus rinkimams pravesti 
ir balsams skaičiuoti.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
lietuvius nuo 18 m. amž. skait
lingai dalyvauti rinkimuose ir 
morališkai paremti pasirinktus 
kandidatus, kurie pasiryžo sun
kiam bendruomenės darbui.

Tad vasario 26 d. visi, prie rin
kimų urnos!

Rinkiminė komisija.
Šv. Jono liuterionių bažnyčio

je, Gore ir Hughosn St. kampe, 
vasario 12 d., 12.30 vai., lietuvių 
pamaldos. Pamokslą sakys sve-

Kanada išaugo is įvairių 
kraštu

Pačioje Kanados istorijos užuomazgoje kitų 
kraštų ateiviai pradėjo atvykti Kanadon, kad pa
sinaudojus jos turtais ir jos augimu. Jų drąsa ir 
kietas darbas pirmosiomis dienomis padėjo nūdie
nės Kanados pagrindus.

Jūs, kurie atvykote Kanadon paskutiniu lai-

dar didingesnių kraštu.
Būdami Kanados piliečiais, jūs galėsite kartu

su savo draugais kanadiečiais pilnai naudotis 
krašto laisve ir krašto galimybėmis.

Norėdami pilnesnių informacijų apie Kanados 
pilietybės gavimą, kreipkitės į artimiausį teismą 
(Clerk of Court) arba rašykite raštu į Canadian 
Citizenship Branch, Ottawa.

Jeigu jūs dar nesate gavę knygelę :Handbook 
for Newcomers”, užpildykite žemiau pridedamą 
kuponą. Knygelė padės jums susipažinti su Ka
nados papročiais.

čias kun. Trakis.
Kun. dr. M. Kavolis.

The Canadian Citizenship Branch, 
Department of Citizenship and Immigration, 
Ottawa.

Prašau man prisiųsti be mokesčio knygelę “Handbook for 
Newcomers”
( ) English ( ) French ( ) German ( ) Dutch ( ) Italian 
Skliausteliuose X ženklu pažymėkite kuria kalba knygelės 
pageidaujate.

VARDAS IR PAVARDĖ ........ .................... ......-..................
ADRESAS .......................... .....................................................
MIESTAS ar MIESTELIS ............;......- - -- -........ :.......

(Pavardę ir adresą rašykite spausdintu šriftu)

THE DEPARTMENT OF CITIZENSHIP AND IMMIGRATION
OTTAWA CANADA

Hon. J. W. PICKERSG1LL 
Minister.

LAVAL FORTIER 
Deputy Minister.

Mūsų ligoniai. Sausio 31 d. iš 
šv. Juozapo ligoninės išėjo Be
nediktas Orvidas, išbuvęs joje 
11 savaičių. Jo sveikata žymiai 
pagerėjusi, ir šiuo metu jis gali 
pasėdėti lovoje. Kaip žinome, B. 
Orvidas serga jau treti metai, vi
sai nesikeldamas iš lovos. Vasa
rio 7 d. senukas B. Orvidas at
šventė 80 metų sukaktį.

Šv.z Juozapo ligoninėje pasku
tiniu metu buvo šie hamilto- 
niečiai:

Vikt. Pilkauskas, turėjęs sun
kesnę vidurių operaciją.

Vacį. Domeika — apendicito 
operaciją.

Kl. Prielgauskas — tulžies 
operaciją.

Alf. Paukštys — inkstų ope
raciją.

Visi ligoniai po gerai pavyku
sių operacijų sveiksta ir neužil
go tikimės juos vėl turėti svei
kųjų tarpe.

V y šniauskas iš šios ligoninės 
po pusės metų gydymo perkeltas 
į naujai atidarytą ligoninę ant 
kalno.

EI. Kačinskienė jau kuris lai
kas guli namuose varginama 
nervų ligos.

Zubrickas irgi gydosi namuo
se. Jo liga buvo pasiekusi rimto- 
ką tašką, bet, Dievui dėkui, ligo
nis krizę nugalėjo ir pamažu tai
sosi..

Julius Budnikas dar ilgokai 
turės pagulėti Toronte. Jam 
buvo pavojaus, reikėsiant am
putuoti koją. Po eilės skaudžių 
operacijų, atrodo, šis pavojus yra 
praėjęs.

Mūsų tautinis gražus paprotys 
lankyti savo pažįstamus jiems 
susirgus, nepamirštamas ir čia. 
Visdėlto norėtųsi priminti, kad 
ypač mums derėtų nepamiršti 
varge tų, kurie čia neturi savo 
artimųjų ar giminių. Šiuo atve
ju turiu mintyje Kl. Prielgaus- 
ką, kurį beveik visi pažįstame 
ir kuris net ir giminių jokių ne
turi., Mūsų prisiminimas šiame 
jo varge suteiks jam didelio dva
sinio džiaugsmo. Be to, ir dova
notas aplankymo proga vienas 
kitas doleris (mūsų paramos jis 
šiuo metu labai reikalingas), 
jam būtų tikrai didelė parama ir 
paguoda.

Vasario 16 gimn. metraštis jau 
išėjo iš spaudos ir šiuo metu yra 
platinamas. Jo kaina 75c. Visų 
būrelių vadovai maloniai prašo
mi, pristatant iždininkui iki ko-, 
vo 10 d. rėmėjų aukas, kartu pri
siųsti ir norinčių jį gauti sąra
šus. Visi kiti tautiečiai jį gali už
sisakyti pas St. Bakši, 38 Stanley 
Avė., tel. JA. 9-4662?

“Dainavos” koncerto reikalu 
gauta iš Čikagos daug gražių 
nuotraukų ir kitos reklaminės 
'medžiagos. Taip pat prisiųsti 
dainaviečių sąrašai ir smulki 
programa. Galutinai paaiškėjo, 
kad šiame koncerte girdėsime 
dar šias mūsų muzikos srities 
garsenybes: pianistą VI. Jaku- 
bėną, Metropolitan operos bari
toną Algirdą Brazį, dirigentą St. 
Sodeiką. Be jų programoje da
lyvauja dar dvigubas kvartetas: 
I. Pietuškaitė, B. Lopetaitė, E. 
Gepnerienė, J. Paškevičiūtė, Br. 
Pernaravičius, R. Rudauskas, V. 
Radys ir A. Stočkus ir didysis ir 
plačiai žinomas “Dainavos” an
samblis.

Nors koncertas dar tolokai, bi
lietų jau išplatinta per 200. Jų 
reikalu prašome kreiptis į TF 
v-bos narius arba rašyti St. Bak
šiui, 38 Stanley Ave., Hamilton, 
Ont., tel. JA. 9-4662.

Taip pat šiam didžiajam kon
certui bilietus maloniai sutiko 
platinti Z. Bolskis, 430 Conces
sion St., tel. JA. 9-5150.

Nauji gimnazijų rėmėjai. Pra
ėjusią savaitę į Saleziečių gimn. 
rėmėjus nuo sausio 1 d. įstojo 
Alfonsas Kalmatavičius, šiuo lai
ku jis pats yra laikinai, bedarbis. 
Dirba tik žmona, o šeimoje net 
3 maži vaikai. Neatrodo, kad do
lerių būtų perteklius. Bet kur 
yra gera valia ir gilus tikėjimas, 
ten parodyti meilę savam arti
mui visada randama progos.

Kalmantavičių šeimos šis gra
žus pasielgimas vertas visų dide
lės pagarbos ir turėtų paskatinti 
mus visus ja pasekti

A. K. sakosi arčiau pažinęs sa
leziečius būdamas Belgijoj, ir jie 
jam palikę labai daug gražių pri
siminimų. Sk. St.

JA VALSTYBĖS
Liet vicekonsulą V. Stašins'ką 

sausio 20 d. raštu Valstybės De
partamentas pripažino konsulu 
ir valsty sekr. J. Dulles vardu iš
davė jam pažymėjimą. Tai pa
daryta po to, kai St. Lozoraitis 
pakėlė Stašinską konsulu, o min. 
P. Žadeikis paprašė departamen
tą pripažinimo.

BALFo centre sausio mėn. au
kų yra gauta $5.728,90, be to, na
rio mokesčių gautą $170 ir trem
tinių transportui per vandenyną 
apmokėti $380. Iš Kanados gauta 
$200, prisiuntė KLB Šalpos Fon
do C. Komitetas.

Vasario J6 gimnazijai gauta iš
viso $3.074,30. Iš-Kanados gauta 
$75 — iš Toronto būrelio Nr. 63 
— $40 ir iš Vancouverio būrelio 
Nr. 88 — $35.

Drabužių, avalynės ir kt. daik
tų surinkta 5.607 svarai, iš fede
ralinės valdžios gauta maisto 
153.967 svarai

“Draugas” ir šiemet skelbs ro
mano konkursą su $1.000 pre
mija.

20 lietuviškų dainų, dr. J. Ba
lio rūpesčiu, viena Niujorko fir
ma įrašė į plokšteles. Prie plokš
telių’ duodama 20 psl. brošiūra, 
kurioje tos daines aptariamos, 
pateikiami jų lietuviški ir ang
liški tekstai, gaidos ir literatūra. 
Gaidas nurašė komp. V. Jaku- 
bėnas.

Dainininko St. Baranausko 
koncertą Los Angeles tuojau po 
Velykų rengia Lietuvių Dienos. 
Šalia Baranausko koncerto prog
ramoje dalyvaus Los Angeles 
gyvenantieji poetai ir rašytojai, 
kurie paskaitys savo kūrybos.
AUSTRALIJA

Lietuvių Namus įsigyti Aust
ralijoje yra pasiryžę tuo tarpu 
5 lietuvių kolonijos: Melbourno, 
Adelaidės, Sydnejaūs, Banks- 
towne ir jau statosi Geelongas.

Melbournečiai dar tik tariasi.
Adelaidėje tuo rūpintis pradė

ta jau prieš 3 metus, bet ryžtin
giau pradėta pereitą rudenį. Jau 
sudaryta ir įregistruota speciali 
bendrovė. Lapkričio mėn. įvy
kusiame steigiamajame bendro
vės susirinkime įsirašė 40 narių, 
kurie išrinko bendrovės valdy
bą: V. Raginis, pirm., J. Kalvai
tis, vicepirm., J. Pyragius, sekr., 
A. Šliužas, ižd., S. Čibiras, teisi
niu reikalu, o inž. K. Reiscnas ir 
inž. L. Garbaliauskas techniškų
jų reikalų tvarkytojai. Susirin
kimo dieną kasoje tebuvo 220 
svarų, bet tikimasi, kad kasa 
greitai augs, nes yra visa eilė pa
sižadėjimų, ir po 100 ir po 50 
svarų duoti.

Sydnejuje tuo reikalu pradėta 
rūpintis prieš 5 metus, bet ener
gingiau tik prieš pustrečių metų. 
Iki šiol jau paruošti įstatai, suda
rytas organas, kuris namų įsigi
jimo reikalu rūpinasi, vad. S. 
Liet. N. Taryba, kurios pirmi
ninku yra V. Šliogeris. Lapkri
čio 13 d. įvykęs narių susirinki
mas nutarė, kad namų vertė ne
prašoktų 12.000 svarų, kad kiek
vienas narys savo įnašą padidin
tų iki 15 svarų ir kad namai ne
trukus būtų užpirkti. Pastebėti
na, kad Sydnejuje yra 3 apylin
kės ir visos Namų įsigijimą re
mia. SLNamų kasoje minėto su
sirinkimo metu buvo 1.400 sv.

Bankstowne. lietuviai taip pat 
nutarė namus pasistatyti ir jau 
pasirinko projektą. Nutarta su
rasti 100 asmenų, kurie paskolin
tų po 50 svarų. Už tuos 5.000 sv. 
dar šiemet numatoma ūkio būdu

Į Hamiltoną atvyksta Čikagos 
vyrų choras ir soL St Baranaus
kas. SLA 72 Hamiltono kp. ba-

landžio 14 d., šeštadienį, rengia 
didelį koncertą, kuriame daly
vaus Čikagos vyrų choras ved. 
VI. Baltrušaičio ir sol. St. Bara
nauskas.

Hamiltoniečiai prašo visų Ha
miltono apylinkių lietuvius šią 
dieną rezervuoti šiam koncertui, 
kaip paskutiniam didesniam pa
rengimui prieš vasaros atosto
gas ir suplaukti į šią lietuvių ko
loniją kuo gausiausiai.

Po koncerto bus dar pasilinks
minimas - šokiai parapijos salėj.

Apylinkių lietuviai jau gali 
gauti bilietus - pakvietimus į 
Brolių Matuzų lietuviškų filmų 
demonstravimą kovo 4 d., rašy
dami laiškus šiuo adresu: Mr. A. 
Šukaitis, 283 MacNab St. N., Ha
milton, įdėdami money orderį, 
arba pinigus tiesiog į voką. Bi
lietų kaina suaugusiems yra $1, 
vaikams ti\ 256

Laiške iš Lietuvos pranešama, 
kad 1948 m. lapkričio 14 d. Tve
rečiuje, Švenčionių aps., mirė 
vilnietis knygnešys Aleksandras 
Telyčėnas.

P a d i k a
Molonioi dėkojome Seitodicnines mo

kyklos mokyt. A. Mikolouskui už stom- 
bi<? ouko TF Kolėdų eglutės metu — $6.

Lobo i otsiproiome, kod per neopsiž tu
rėjimo mokyt. A. Mikolousko povordė 
bendroje visiems mokytojoms podėkoje 
"T2" i.m. Nr. 4, proleisto.

TF HomiHoeo sk.

pastatyti namo sienos, uždėti sto
gą, grindis, duris ir tt. Vidaus 
įrengimus numatyta atiduoti 
rangovui. Namų statybos reika
lams. tvarkyti sudarytas specia
lus komitetas.

Į tarptautinę skautų stovyklą 
Pan-Pacific suplaukė apie 17.000 
skautų. Lietuvių skautų repre
zentacinį vienetą joje sudaro 22 
žmonės. Ziūrovaus stebina liet, 
skautų pastatytas per upokšnį 
tiltas, Gedimino stulpais, stili
zuoti vartai ir kt.
BRAZILIJA*

A.A. Tėvas Vladas Mika
lauskas, SJ

Lietuvių kolonija Sao Pauly- 
je skaudžiai pergyvena staigią 
Tėvo jėzuito Vlado Mikalausko 
mirtį. Per palyginti trumpą lai
ką savo misionieriškes veiklos 
Sao Paulyje jis įsigijo pilną savo 
tautiečių pasitikėjimą ir jo luo
mui priderančią pagarbą. Velio
nis turėjo tą puikią ypatybę — 
mokėjimą susiderinti įr su jau
nimu ir su senimu, visur rasda
mas bendrą kalbą. Tai jį darė 
mėgiamu svečiu kiekvienuose 
namuose ir sustiprino populia
rumą lietuvių kolonijoje.

A.A. T. Vladas rūpinosi ir lie
tuvybės atgaivinimu apsnūdu
sių jų tarpe. Per savo pamokslus 
įvairiausiuose S. Paulo ir St. 
Andre priemiesčiuose ragindavo 
visus būti ne tik gerais katali
kais, bet ir gerais patriotais lie
tuviais neužmirštančiais savo 

•gimtosios kalbos ir tėvynės 
skriaudos.

Vieni iš paskutiniųjų reikš
mingųjų vaisių jo intensyvios 
veiklos buvo Parque das Na- 
coes lietuvių pasirodymas, sau
sio 14 d. surengus vakarą - spek
taklį (plačiau apie jį rašiau per
eitame “TŽ” nr.), ir turėjęs įvyk 
ti Vasario 16 per St. Andre ra
dio minėjimas. Taipogi jis buvo 
išsirūpinęs radio “Nove de Jul- 
ho” lietuvišką pusvalandį, tik 
nepavyko iki šiol rasti mecena
tų, kurie šį reikalą paremtų fi
nansiškai. Deja, jis nenumatė, 
kad jo trumpo žemiško gyveni
mo dienos buvo suskaitytos.

Sausio 23 d. rytą atlaikęs šv. 
Mišias ,V. Zelinos bažnyčioje, . 
pilnas geros nuotaikos jis išvy
ko su lietuvišku jaunimu sto
vyklauti į Santos. Kaip buvo 
skaudžiai liūdna, kada tos pat 
dienos 2 vai. pp. sugaudė bažny
čios varpai pranešdami tėvo Via- / 
do staigią mirtį. Sunku buvo ti
kėti, kad nebėra to, kurio geras 
žvilgsnis ir visada šypsantis vei
das kiekvieną šviesiau nuteik
davo. Sausio 24 d. nuo pat ryto 
žmonės grupelėmis ir pavieniai 
ėjo bažnyčion atiduoti paskutinę 
pagarbą velioniui. .
' Karstas pastatytas viduryje 
bažnyčios skendo gėlėse. Jo gal
vūgalyje buvo padėti liturginiai 
ženklai: stula, mišiolas ir kieli- 
kas. Iš abiejų karsto pusių jau
nos lietuvaitės, pasirėdžiusios 
tautiniais drabužiais. Atlaikius 
iškilmingas gedulingas pamal
das, atsisveikinimo jautrų žodį 
tarė klebonas P. Ragažinskas. 
Palydėti į amžino poilsio vietą 
taip belaiko mus apleidusi Tėvą 
Vladą susirinko veik visa S. Pau
lo lietuvių kolonija. Atvyko: se
selės Pranciškietės, kun. A. Mi
lius, kun. Kavolius, kun. V. Ar
minas, lietuviškųjų organizacijų 
atstovai ir brazilų dvasiškiai. 
Karstą puošė vainikai Parque 
das Nacoes lietuvių, V. Belos po
piečių lankytojų, Urugvajaus 
lietuvių, Remenčių šeimos ir 
ateitininkų.

Ilga automobilių virtinė nusi
tęsė laidotuvių procesija iki di
džiųjų S. Paulo kapinių Araca. 
Gailiai pravirko koplytėlės var
pelis pasitikdamas karstą, kurį 
nešė senosios kolonijos atstovai. 
Išsirikiavo ir vainikų eilė neša
ma lietuvaičių ir V. Belos popie
čių mažųjų lankytojų. Paskuti
nė malda, pašventinimas ir kars
tas nešamas į dvasiškiams skirtą 
koplyčią. Susirinkusiems gie
dant lieįuviškai “Angelas Die
vo”, karstas užmūrijamas. Tarp 
marmurinių paminklų nuaidi 
paskutinieji giesmės žodžiai, pa
lydėti širdžių maldos, gailių aša
rų ir besileidžiančios saulės spin
dulių. Tarp daugelio svetimų įra
šų ir vardų radosi naujas įrašas 
paklydęs plačiose Araca kapinė
se — kuklus vardas Lietuvos sū
naus Tėvo Vlado Mikalausko SJ.

Jo nebėra. Kas pakels jo naštą 
pamestą pakelėje? Kas užpildys 
tą spragą jo netekus? — Tokia 
buvo Augščiausiojo valia — nu
skinti sau gražiausi žiedą, gal 
tam, kad labiau pasiduotume Jo 
valiai ir labiau vertintume tuos, 
kurie yra su mumis gyvųjų tar
pe, nes niekas nežino kada ateis 
paskutinė valanda. H. D.

Kalėdų eglutė Vila Anastasia 
suruošta sausio 6 d.
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LAISVĖS KOVOTOJAS SCENOJE
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• Nauji metai vos teprasidėjo, e 
torontiečiai jau laukia kelių vai
dinimų, koncertų ir kitokių kul
tūrinių pramogų. Ačiū Dievui, 

nemiega, o mūsų visuomenė jų 
veikla domisi ir ją palankiai ver
tina. Mūsų vertinimas yra jų 
stiprybė. Gi kultūrininkų stipry
bė yra mūsų tautos gyvybės šal
tinis.

Šį kartą keletas žodžių apie 
mūsų kultūros puoselėtojus — 
Toronto Lietuvių Jaunimo Meno 
Mėgėjų Grupę. Dirbdama labai 
sunkiose sąlygose, ji nepalūžta 
ir neišsisklaido, bet vis ką nors 
savajai visuomenei pateikia. Va
sario 18 d. ji išeina į sceną vėl 
su nauju veikalu — Šilerio Vi
lius Telis.

Tai yra kolosališkas kūrinys, 
kurio pastatymui reikia kelių 
dešimčių žmonių dvasinių pa
stangų ir darbo rankų. Ir visa 
yra jau surasta ir. didieji, darbai 
atlikti. Ir vis tas vienos grupės 
iniciatyva. Jos žmonės veikalą 
išvertė į savą kalbą, pritaikė 
mūsų sąlygų ir pajėgumo sce
nai, pagamino dekoracijas ir pa
galiau suvaidins. Tiesa, šis dar
bas pareikalavo apie dviejų me
tų laiko pastangų, bet visa tai 
jiems apsimokėjo, nes reikia, 
kad tremties visuomenė kartu su 
didžiuoju autorium ir vaidinto
jais išgyventų tą sunkią vergijos

Pasidavė ir “išpažino kaltę
Tik sausio 20 d. Vilniaus radi

jas staiga paskelbė reikalavimą, 
kad “piliečiai nuo 1945 metų te- 
besislpastą nuo Sovietų valdžios, 
pasiduotų ir prisipažintų kaltę“. 
Kitą dieną Amerikos Balsas ga
lėjo pranešti nugirdęs, kad to
kių “pasidavusių” ir savo “kal
tę” išpažinusių jau esą. Vilniaus 
radijas pranešęs kelias pavardes: 
Baronas Jonas, Klementijaus 
sūnus, buvęs “hitleriniuose” sa
visaugos daliniuose; Vaitiekūnas 
Vytautas, Domo sūnus, buvęs 
Plechavičiaus vietinėje rinktinė
je ir nacionalistinėse organiza
cijose; Tijūnėlis Vladas, Tomo 
sūnus, buvęs hitleriniais laikais

Namų statytojų pageidavimai
Kanados namų statytojų drau

gijos suvažiavimas Winnipege 
pripažino, kad.-daugelis: kąnadie- 
čių nepajėgia įsigyti namų ar ne
sistengia, ir priėmė eilę pasiū-. 
lymų:

1. Mokyklose aiškinti vaikams 
savų namų svarbą.

2. Vyriausybė galėtų išleisti 
“taupomąsias obligacijas”, skir
tas namams pirkti, jų nuošimčiai 
turėtų būti kaip ir kitų Kanados 
obligacij ų.

3. Namų užpirkimo suma turė
tų būti sumažinta.

4. Paskolos,, duodamos pagal 
namų įstatymą, turėtų būti tai
komos ir jau pastatytiems na
mams pirkti.

Suvažiavimo dalyvių nuomo
ne, tik nedidelis kanadiečių skai-

BANKAI SUSTABDĖ PASKOLAS
Kanados bankai pranešė su- 

stabdą kuriam laikui hipoteki- 
nes paskolas; tiktai “Bank of 
Montreal” jas duosiąs ir toliau. 
Viešųjų darbų min. R. Winters 
pareiškė, kad tai padaryta ne 
vyriausybės patvarkymu ir kad 
reikalas aiškinamas. Tuo susirū
pino ypač namus perkantieji, 
nes juos tai labiausia palies.

Šis bankų žingsnis aiškinamas 
administraciniais sumetimais. 
Paprastai bankai ir skolinamo
sios bendrovės savo sąrpatose nu
mato tam tikrą sumą hipoteki
nėm paskolom. Kai jos išsibai
gia, paskolos sustabdomos.

“Montrealio Bankas” tęs pa
skolas pagal savo sistemą, kuri 
remiasi didesne skolintojų at- 
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nedalią ir tas laisvės kovas, ku
rias taip didvyriškai ant savo pe
čių ‘patyrė legendariškasis Vi
lius Telis su savo kalnų broliais

Laimingu sutapimu vaidini
mas įvyksta mūsų Nepriklauso
mybės šventės minėjimo išvaka
rėse. Vadinasi, šis spektaklis sa
vo turinio atatikimu ir rimtumu 
papildo patį minėjimą, tarytum 
sudarydamas atskirą jo dalį. Čia 
žiūrovas patirs ne tik kūrinio 
menišką vertę, bet ir daugybę 
minčių, susijusių su lietuviškojo 
gyvenimo vargana dalia, kuriai 
aptarti reiktų parengti keliolika 
paskaitų.

Kaikas grupės pastangas norė
tų vertinti skeptiškai. Esą tokio 
veikalo neišdrįsta statyti net di
dieji teatrai, o čia jie - mėgėjai 
ėmė ir išdrįso. Taip, bet nedrįs
ta tik bailiai, kurie vengia dar
bo, kurie gailisi pastangų ir su
gaišti ilgų darbo valandų. Šios 
'grupėST'vadovas ' ir režisierius 
kun. B. Pacevičius bei jo išma
ningoji dešinė ranka p. Kalūza ir 
visi vaidintojai nepabūgo nieko. 
Išdrįso ir padarė.

Tikėkime, kad visuomenė šias 
grupės pastangas šiltai įvertins 
savo gausiu atsilankymu ir nuo
širdumu, o režisieriams ir vai
dintojams linkėkime drąsos ir 
sėkmės iki pat paskutinės sce
nos uždangos. A. K.

apylinkės seniūnas; Jakštas Pet
ras, buvęs karininkas; Gustainis 
(ar Gustaitis?) Juozas, Aleksio 
sūnus. Jie visi prisistatę į vals
tybinio saugumo įstaigą-ir “išpa- 
žinę savo kaltę”. “Darb.”

Kun. Feliksas Martišius, ilga
metis Prienų gimnazijas direkto
rius, mirė Lietuvoje sulaukęs ,76 
m. Palaidotas Prienuose š. m. 
sausio 3 d. Velionis buvo kilęs iš 
Sudargo. Buvo parašęs eilę kny
gų ir straipsnių iš sodininkystės 
ir daržininkystės srities.

Petras Oleka operoje nebedai
nuoja. Nuo 1946 m. jis tik moko 
konservatorijoje. Pereitų 
gale jam sukako 60 metų.

metų

čius, turįs virš $3.600 metinių 
pajamų, galėjęs .pasinaudoti na
mų įstatymu, kurio tikslas esąs 
padėti mažiau pasiturintiems. 
Esą daugelis pajėgtų mokėti mė
nesinius mokėjimus, reikalauja
mus centrinės hipotekos bei na
mų draugijos, bet nepajėgia 
įmokėti užperkamosios sumos. 
Be to, esą reikėtų glaudesnio 
bendradarbiavimo tarp statytojų 
darbdavių ir darbininkų. Namų 
statytojų d-ja esanti palanki stei
gimui bendros darbdavių - dar
bininkų įstaigos. Tam nepalan
kūs esą Quebeco namų statyto
jai. Jie kaltina Darbo bei ama
tų kongreso vadovybę, kuri atsi
sakanti sėsti prie vieno stalo su 
Kanados katalikų darbininkų 
konfederacijos atstovais.

ranka. Be to, 1954 m. pakeitus 
bankų įstatymą, vyriausybė įga
lino bankus lengviau duoti pa
skolas namų statybai, kurių la
bai stigo. Paskolos tiek pagausė
jo, kad tuo ėmė reikšti nepasi
tenkinimo apdraudos bendrovės, 
kurios nebegalėjo investuoti sa
vo sumų, skirtų hipotekinėm pa
skolom. Šiuo metu, kai bankai, 
atrodo, išbaigė savo tam skirtas 
sumas, apdraudos bendrovės ir 
kt. skolinamosios institucijos 
teiks daugiau hipotekinių pa
skolų nei prieš tai. Taip pat pa
žymėtina, kad paskiriems asme
nims duodama hipotekos ir na
mų draugijos paskola namų sta
tybai bei remontui nėra suvar
žyta.

Vašingtono deklaracija
lų derlius, atrodo, pradeda žmo
nijos sąmonėje išryškinti taikos 
nebuvimo tikrąsias priežastis. 
Tas, pagal tą patarlę — “vagie, 
kepurė dega”, garsiau pareiškė 
Maskva. Po ilgesnio dvejojimo 
ir sąmyšio, kaikurių valstybių 
ižs. reik, ministerijose atsišaukė 
r vakariečiai. Atsišaukė, nes ar- 

»i Atlanto Charta tikrai tikėjo 
prezidentas Rooseveltas, Truma- 
nas ir Eisenhoweris retoriškai, 
su tuo pačiu Churchilliu, kartoję 
reikalą tąutoms užtikrinti savi
valdą ir uždraudę grobti sveti
mas žemes!? Ačiū sovietams, ku
rie skelbiasi “pavergtųjų globė
jais”, pastarosios savaitės “Va
šingtono deklaracija Lietuvos ir 
kitų pavergtųjų išlaisvinimas 
laikytas viena pagrindinių pro
blemų. Tiesa, vadovaujantys PE 
Tautų vyrai manė ją būsiant 
griežtesne. Nepriimti PET poli
tikai Vašingtono deklaratoriams 
siuntę ilgas telegramas. Gal tai 
padėjo, kad kalbėdamas Čika
goje britų užs. reik, ministeris 
Selwyn Lloyd, ryškiausiais so
vietų agresijos pavyzdžiais laikė 
Pabaltijo valstybes — Lietuvą, 
Latviją ir Estiją.

Švelni demokratų 
kritika
Džiugino mus Niujorke blai

vūs demokratų partijos vadų pri
tarimas griežtesnei Amerikos 
užsienio politikai. Nei Trumanas, 
nei sen. Kefeuver, ieškąs prezi
dento kėdės, nei Stevenson, nė 
vienu žodžiu nekibo prie Dulles 
pareiškimo, jog išlaisvinimas 
esąs vienas pagrindinių Ameri
kos užs. politikos tikslų! Steven- 
sonas tik manė, kad min. Dulles 
gal nereikėjo girtis “tautą prive- 
dus prie pat karo taikai užtik
rinti”, bet “prie pat taikos karui 
išvengti” — girdi, pasaulio ma
sėms tai būt labiau patikę.

Remiasi rusų 
nacionalizmu 
Kai neseniai VLIKo pirm, 

lankėsi galingos valstybės sosti
nėje, buvo nustebintas diploma
tų nusistatymu nekiršinti “rusų 
tautos”; jie net manę bazuoti Lie 
tu vos išlaisvinimo kovą prieš 
Maskvą kaip “komunistų ideolo
gijos centrą”! Kelių savaičių tar
pas tarytum patvirtino J. Matu
lionio mintį.

Su Vašingtonu gerus santykius 
palaiką vadovaujantys JAV pub
licistai pradėjo ryškinti rusišką
jį imperializmą. NYTimes C. 
Sulzberger citavo maršalą Žuko
vą, kad “Rusija nepasitrauks nei 
iš vienos pėdos užkariautos te
ritorijos”. Maskva gi paskelbė iš
tisai (!) “Vašingtono deklaraci
ją” Vilniaus ir kitose “Tiesose”, 
net su visais kaltinimais, tary
tum skatindama “broliškuosius 
rusus” — “Žiūrėkite, jie mūsų 
matušką Rosiją nori suskaldyti!” 
Būdingas taipgi “Pravdos” išve
džiojimas, kad prezidentas gal 
būtų sukalbamas, bet, va, tas 
Edenas su Dulles... Rusiškojo 
imperializmo, ne komunistinės 
ideologijos, realaus pavojaus 
mūsų taikai suvokimas atrodo 
susilaukia oficialaus pripažini
mo.

Studentai ieško
vertybių!
Tarptautinėje- scenoje didžių

jų valstybių propagandiniams 
pabūklams tratant apie “laisvę, 
nepriklausomybę ir pagrindines 
teises visai žmonijai”, praėjusį 
savaitgalį Čikagoje ir Niujorke 
lietuviai studentai rūpinos, o ne 
giedojo senąją studentijos links
mybės himną. LSS Centro Val
dybos (P. Joga, R. Babickas, A. 
Dundzila, A. Barzdukas, V. Va
laitis, B. Juodelis, A. Valančiū
tė) paraginti jie ieškojo atsaky
mo pateiktam motto “Kodėl ir 
kaip turime išlikti lietuviais”, 
nepasitenkindami 19 amžiaus 
Saueerveino argumentacija “Lie-

t

AL M U S
Mūsų bendradarbis Niujorke

tuviais esame mes gimę”... Jie 
prašė dr. J. Girnių atskleisti 
“Lietuviškų vertybių esmę”. 
Trijų pasaulėžiūrų atstovų (inž. 
J. Bilėno, BS, V. Kleizos ir R. 
Šilbajorio, BA) diskusijas deri
nant A. Vedeckui, buvo miela 
stebėti. Buvo matyti jauni, ener
gingi ir ryžtingi veidai įdėmiai 
oesiklausą dr. J. Puzino apie 
‘Lietuvių protėvynę” ir D. Kri
vicko apie “Lietuvos teisinę 
struktūrą amžių bėgyje tarptau
tinėje šviesoje”. Miela buvo gir
dėti juos dar lietuviškai dainuo
jant, nors kaikurie jau skundėsi 
nemoką žodžių, Smalsiais klausi
nėjant prelegentus: “mes lietu
viai esame‘nesvietiškai konser
vatyvūs, mažiau /kūrybingi”, bu
vo vienas atsakymų, kai vienas 
užklausė apie “lietuvišką cha
rakterį”. Dar uųliau studentai 
kibo prie dr. Krivicko temos.

Lietuvos pasiuntinybės Va
šingtone teisinis patarėjas D. 
Krivickas sutiko, jog būta dide
lių neigiamybių, bet manė, kad 
Lietuva niekuomi nesiskyrusi 
nuo kitų to meto Europos vals
tybių, kurios nei viena negali pa
sigirti demokratinių tradicijų 
senumu ar pastovumu. Jis sakė, 
kad 1926 metų perversmas vis- 
dėto galįs būti pateisintas, nes 
Lietuvoje buvęs pervertintas 
Seimo vaidmuo valstybėje. Smal 
šiai besiklausantiems studen
tams jis priminė ir 1927 metų 
Vyriausiojo Tribunolo sprendi
mą, kuriuo “valstybės valdžia 
.buvo pripažinta prezidentui”.

Kuo domisi studentai?
Prof. Krivickui pabaigus, stu

dentai klausė kas privedė prie 
1934 metų sukilimo? Kokia bu
vusi Lietuvos kunigaikštijos tei
sinė santvaka? Jei ne sovietai, 
ar būtų dabar buvusi Lietuvoje 
demokratinė vyriausybė? Ar 
“karo stovis ir karo komendan
tai buvo būtinybė?“ Priminus 
demokratinių grupių persekioji
mą, prelegentas vėl sutiko, jog 
tai būta blogybės, bet nurodė, 
kad net prigimtoji teisė leidžian
ti nepatenkintai tautai sukilti, 
taipgi citavo kitą teisinį išsireiš
kimą, jog “kiekviena tauta esan
ti verta tokio režimo, kokį ji tu
ri”. D. Krivickas kvietė kalbant 

partinės perspektyvos, bet žvelg
ti iš istorinės, atsižvelgiant į to 
meto laiko ir vietos aplinkybes. 
Priešingu atveju, girdi, patys 
neigiame hepriklausomybės idė
ją, ir pasirodom nesą subrendę 
savarankiškam valdymuisi. Ši 
prelegento išvada studentų bu
vo ypač įsidėmėta. Studentų dis
kusijos atskleidė jų galvoseną. 
Skųstasi, kad jei Lietuvoje stu
dentas buvęs gerbiamas, nors 
dažnai nesuprastas, tai Ameri
kos visuomenėje, net naujakurių 
akyse jis esąs niekis. Priminus, 
kad tremtinius paprastai pražu
do konservatyvumas, siūlyta po
zityvia veikla kurti lietuviškas 
vertybes. Kaikas manė, kad nė
ra lietuviškų vertybių, o tik uni
versalinės. Lietuviui studentui 
pasiūlyta atsiduoti vienodai 
Amerikai - Lietuvai — dviems 
poliams. Girdi “apsikabinėkime 
amerikoniškųjų korporacijų 
ženkliukais ir raskime taip pat 
laiko lietuviškai veiklai. Kiti 
betgi pasipriešino sakydami, kad 
tik menkos asmenybės tai pri
imančios — kilmė esanti pergi- 
liai įspausta, kad ja būtų galima 
veidmainiauti. Kiti vėl statė lie
tuviškajai studentijai pavyzdžiu 
adv. Olį iš Čikagos, kuris nevi- 
siems atrodė pavyzdžiu. Vienas 
studentų diskusijose dalyvavęs 
daktaras, pareiškė, esą visa blo
gybė, kad lietuviai niekad netu-

Religinio meno paroda
šeštadienį, vasario 4 d., “Tėv. 

Žiburių” patalpose įvyko metinis 
“Žiburių” spaudos b-vės susirin
kimas,' dalyvaujant apie pusę 
šėrininkų.

Iš valdybos pranešimo, kurį 
padarė pirm. A. Rinkūnas ir iž
dininkas L. Šalna, paaiškėjo, kad 
pereitų metų b-vės aktyvo ir pa
syvo balansas suvestas $7.251,83 
sumai. Grąžinta bankui paskuti
nė b-vės skola $1.000 ir tuo bū
du į naujuosius metus einama be 
skolų. Bendrovė vertėsi gana 
įvairių rūšių darbais: a) rinko ir 
paruošė presui savaitraštį “Tė
viškės žiburiai”, žurnalą “Mote
ris” bei eilę knygų, b) rinko ir 
paruošė ofsetui žurnalą “Skautų 
Aidą”, knygas “Evangelijos švie
są”, III Lietuvių Dienos leidinį 
ir visą eilę kitų darbų tolimes
nėms Kanados ir JAV lietuviš
koms leidykloms, c) atliko įvai
rius smulkius lietuviškos spau
dos darbus, d) rinko linotipu 
anglų spaustuvėms, e) išleido A. 
Rinkūno “Kregždutė rašo” I d. ir 
kalėdines bei velykines atviru
tes, f) vertėsi vadovėlių ir atvi-

rėję intelektualų, kurie, būtų 
praskynę kelius lietuvybei išei
vijoje išlaikyti, bet tai buvo už
ginčyta sakant, jog dabartinė 
studentija gal nesanti pakanka
mai augšto išsilavinimo. Galiau
siai buvo sutikta, jog studentai 
turi būti gyvenimiški, su gyvom 
“ėiorn. nebiia senųjų opozici

jos, kuri esanti normali.
Dr. J. Girnius, kalbėdamas 

Niujorko studentams apie ver
tybių ieškojimą šitaip nurodė 
lietuvių tautos vertybes, skirstė 
jas į: moralines, visuomenines, 
Kultūrines; kvietė remtis ypač 
kultūrinėmis vertybėmis “Išei
kite į pasaulį savo laimėjimais, 
ne savo tautą palikdami, bet ją 
pasaulin išvesdami!”

Įspūdžiai:
Manau, jog mūsų studentams 

visdėlto trūksta realaus gyveni
miškojo momento suvokimo. Pa
kviestas stebėtoju nedrįsau kon
ferencijoje besiginčyjančiųjų 
klausti: “Kas jūs esate — ar Lie
tuvos pabėgėliai, kurie moksli
na tės, ir specialižuojatės atomi
nės energijos, university ar “Boe | 
ing” laboratorijose, kad viską 
perkėltumėt Lietuvon, ar esate 
“amerikiečiai lietuviško kilimo”, 
besididžiuoją'savąja kilme ir sa
vosios tautos palikimu? Susida
rė įspūdis, kad “Lietuvių Stu
dentų Sąjungos JAV” (Lithua
nian Student Association, Inc.), 
studijų dienų dalyvių Niujorke 
dauguma priklauso jau antrajai 
grupei. Ar ne jiems buvo pritai
kytos ir visos šios studijos — 
“atsinaujinimas lietuvybėje”? 
Tuo atveju ieškotinas nedelsiant 
tinkamiausias amerikoniškos stu 
dentijoš korporacijos (Fraterni
ty) formatas, kad būtų išsaugo
tas dabartinės sąjungos tikslas 
bent kiek tolimesnei ateičiai. 
Nepaslaptis, jog amerikiečiai 
studentai ir profesoriai simpa
tiškai žiūri į ideologines lietuvių 
studentų grupuotes, tačiau jie 
nesupranta, kaip ’’Amerikos pi
liečiai”, “Amerikos karų vetera
nai” tebelaiko save “lietuviais”, 
laikydami tai susimašymą verty
bėse ir dėlto nesiskaito. Būtina 
nedelsiant suorganizuoti kitą šio 
krašto būdu studentų organiza
cijų tęsinį — Alumnų draugiją. 
Kad visi šie inžinieriai, magist
rai, daktarai, šiuo metu kartais 
ir nevisai pozityviai judiną Ame
rikos. ^lietuvių studentijos gyve
nimą, susirastų sau tinkamesnį 
forumą, įsiliedami į Globalinės 
Lietuvių bendruomenės pagrin
dinių rėmėjų eiles. Tai yra bene 
skubiausias uždavinys.

Atitaisymas /
Pr. “TŽ” nr. Almaus apžvalgoj 

“Vašingtonas sveiksta“ pataisy- 
tina (praleistos dvi eilutės): “... 
Niujorke ir Vašingtone daug kas 
laikė Eisenhowerio atsakymą 
Bulganinui “generolišku”, spė
liodami ar tai nebus pradžia 1952 
metų žadėtosięs “taikingomis 
priemonėmis išlaisvinimo politi
kos”, kuri, tironams nesitrau
kiant, grasintų ginkluotu susi
rėmimu?”

“...Amerikiečių masėms ne
įkandant šitokios aiškios minties, 
kad Rusijos kolonizmas nesiski
ria nuo Ispanijos, Olandijos, 
Prancūzijos ar Anglijos” ...

— Rio de Janeiro. — Išrinkta
sis prezidentas J. Kubiczek, 53 
m. amž. buvęs chirurgas ir pro v. 
gubernatorius, perėmė preziden
to pareigas. Vietoj priesaikos 
parlamente davė tiktai pasiža
dėjimą.

— Bonna. — JAV pasiūlė pa
ramą maistu pabėgėliams iš ko
munistinių kraštų ir gyvenan
tiems V. Vokietijoje. Pastaroji 
pasiūlymą priėmė ir rengia pla
ną jam vykdyti.

ručių urmo prekyba.
Toliau ilgokai apsistota ties 

patalpų reikalu. Smulkiai išna
grinėti du konkretūs projektai. 
Nutarta pavesti valdybai dar 
kartą abu projektus peržiūrėti 
surenkant papildomų žinių ir 
nuo kovo 1 d. vieną iš dviejų pra
dėti vykdyti. Tam reikalui pra
džiai paskirta iš kasos $2.000.

Skirstant bendrovės pereitų 
metų pelną paskirta KLB Kultū
ros Fondui $20. Dividendų pa
skirta 5%, bet nutarta prašyti 
šėrininkų juos palikti bendrovės 
kasoje patalpų įsigijimo reikalui.

Kiti reikalai ėjo greitai: pa
tvirtinta 1955 m. finansinė apy
skaita, Revizijos komisijos ak
tas bei 1956 m. sąmata sumoje 
$20.571. *

Bendrovės valdyba vienbalsiai 
kitiems metams palikta ta pati: 
pirm. A. Rinkūnas, vicepirm. ir 
iždininkas L. Šalna, sekretorius 
V. Aušrotas ir nariai J. Prakapas 
ir V. Kriščiūnas. Revizijos kom. 
išrinkta iš J. Mažeikos, S. Čepo ir 
V. Sendžiko.

SAVAIS REIKALAIS
Įvykiai kartojasi. Kaip jau 

pranešė visi trys Toronto dien 
raščiai sausio 24 d. Toronto Met
ropolitan Council (Sujungtojo 
Toronto Taryba) vėl nubalsavo 
dvidešimčia balsų prieš 2 (balsa
vo prieš tik aldermahas Denni
son ir Reeve Harris) kreiptis į 
Ontario parlamentą su prašymu 
papildyti municipalinių mokes
čių įstatymą ta prasme, kad bū
tų leidžiama uždėti dar 50% mo
kesčių namų savininkams, kurie 
laiko nuomininkus.

Šitoks prašymas Ontario par 
lamentui buvo pateiktas ir per
nai, tačiau pastarasis, paakintas 
daugumos Toronto gyventojų 
laiškų, taip lygiai ir čionai vei
kiančios namų savininkų organi
zacijos, jog yra nelogiška ir ne
realistiška nuo vieno vilko lup
ti du kailiu, tokį Metropolitan 
tarybos prašymą atmetė. Šiemet 
gi toji taryba vėl priėmė tokį 
nutarimą'ir vėl kreipsis į par
lamentą, prašydama jo užtvirti
nimo.

Kokius gi motyvus 
taryba iškelia?

Ypatingu ir pačiu didžiuoju

nuomoja, nei tiems, kuriems rei
kia gyventi po svetimu stogu...

Nežiūrint to, kaip teko matyti 
torontiškėj spaudoj, Metropoli
tan Toronto Super-Mayoras 
(Metro Council Chairman), Mr. 
Fred G. Gardiner, tarytum no
rėdamas sustiprinti įspūdį, jog 
tokius žmones būtinai reikia ap
krauti žymiai didesniais mokes
čiais, šitaip išsireiškė: “Namų sa
vininkas išnuomojęs lapės olą 
(fox-hole) rūsyje, ima už tai 100 
dolerių mėnesinės nuomos”...

Deja, p. Gardiner, kaip su
jungtojo Toronto galva yra nu
kalbėjęs pats prieš save. Jeigu 
čionai dar randasi tokių žmonių, 
kurie moka į mėnesį po 100 dole
rių nuomos už “lapės olas”, va
dinasi, kas nors netvarkoj su di
džiojo Toronto taip vadinama 
“housing problem”, o tuo pačiu 
ir su pačiu Metro council...

Teisingai Aid. Dennison, gin
damas savo teisingus motyvus, —" 
pabrėžė, jog tokiu atveju daugu
ma asmenų bus priversti praras
ti savus namus, jeigu jie nebega
lės jų nuomoti ir bus panašus 
vaizdas, koks buvo depresijos - 
laikais.

Prie klaidingo principo 
einant

Taksavimas žmonių — ne na
mų — yra labai klaidingas prin
cipas. Logiškai galvojant apie 
tai, reikėtų prieiti prie tokios iš
vados, jog daug daugiau turėtų 
mokėti mokesčių tų namų savi
ninkai, kurie turi ir leidžia į mo
kyklą pvz po 3-4 ar ir daugiau 
vaikų, negu tų — kurie turi po 
vieną vaiką.

Be to, pagaliau, juk yra di
džiuliame Toronte gana daug 
šeimų, kurių vaikai suaugę ir ne
belanko mokyklų: Kaip gi su 
tais tuomet? Gal jiems visai ne
bereikėtų dengti vadinamųjų 
Education costs?.. .

Be to, yra tokių namų savinin
kų, kurie keletą mėnesių į me
tus nuomoja savo patalpų dalį, 
keletą ne, arba vienus metus 
nuomavo, kitus — ne. Kaip gi 
tuomet padarytų p. Gray, assess- 
mento komisionierius su assess- 
mento kaitaliojimu? ... Yra ir 
daugiau visokių priežasčių, ku
rios kalba už tai, kad parlamen
tas ir šiuo kartu turėtų tokį įsta
tymo papildymą atmesti, tačiau 
reikėtų, visdėlto, namų savinin
kams susirūpinti, kad’parlamen-

’ Ir-vietosr 
reikalu paakinti pažiūrėti į tik
rąją medalio pusę.

Rašantysis šias eilutes, remda
masis šiais motyvais, jau yra, pa
rašęs visiems trims Toronto 
dienraščiams laiškus. Reikėtų ir 
kitiems lietuviams ateiti į talką, 
nes Toronte ypač didelis lietu
vių skaičius turi užsipirkę na
mus. Lietuvis iš prigimties, yra 
pratęs prie nuosavybės ir mėgs
ta turėti savo stogą viršum gal
vos. Pr. Alšėnas.

motyvu nurodo mokyklų išlai
das, kurios, esą, paimančios veik 
trečdalį viso Metro biudžeto, tuo 
tarpu už tuos žmones, kurie gy
vena nuomojamose patalpose, 
turi mokyklinio amžiaus vaikų, 
leidžia juos į mokyklas, niekas 
už juos jokių mokesčių nemoką.

Mr. A. Gray, Metro assess
ment commissioner, spaudai pri
sipažįsta, jog jis nežinąs, kiek 
Metro aplinkumoj yra tokių na
mų, kurie statyti vienai šeimai, 
tačiau naudojami ir nuomojimo 
reikalams, tačiau jis manąs, jog 
Metro iš to turįs apie $6.000.000 
nuostolių į metus taxų pavidale. 
Įdomu, iš kur gi priskaitė tuos 
6 milijonus nuostolių, jeigu p. 
Gray sakosi nežinąs, kiek tokių 
namų yra? ... Kai kas spėja, jog 
tokių namų, kurie dalijasi namų 
kvadratūra ir kubatūra su kitais 
žmonėmis — Metropolitan To
ronto rajone esama apie 240.000.

Kokie motyvai kalba 
prieš Metro norus?

Pirmiausia reikėtų surasti at
sakymą, kas gi tų namų savinin
kai, kurie dažnai reikalingą sau 
patalpų dalį išnuomoja kitiems? 
Nagi, tai daugiausia naujai ve
dusios poros, sutaupę mažą įmo- 
kėjimą ir džsipirkę namus, sle-|t8ffar -1 
giami didelių sumų skolų (mort
gages), naujieji ateiviai, vos pra
dėję kurtis šiame krašte, netur
tingi darbininkai, seni asmenys, 
kurie, norėdami prisidurti prie 
badmiriškos valdžios mokamos 
pensijos, priversti nuomoti dali 
patalpų ir tt. “Milijonierių” jų 
tarpe, be abejonės, nėra. Kaip 
lygiai neturtingi žmonės ir tie, 
kurie patalpas nuomojasi, nes 
didelio patogumo nėra nei tiems, 
kurie dalį savo turimo ploto iš-

Chruščiovas - generalinis sekretorius
So v. Sąjungos kp ck, besiruoš

damas partijos 20 kongresui, šau 
kiamam 1956 m. vasario 14 d., 
nutarė Chruščiovui suteikti vie
toj ligšiolinio paprasto kp ck 
sekretoriaus vardo “generalinio 
sekretoriaus” titulą. Tokį titulą 
prieš jį teturėjo tiktai vienas 
Stalinas. Todėl vokiečių ir suo
mių spauda daro išvadas, kad 
dabar bus grįžta prie Lenino 
doktrinos, o prieš Chruščiovą tu
rės dingti net ir paties Stalino 
“žydėjimas”.

Atitinkamų “persiorientavimo- 
žymių” matoma jau sovietinėje 
spaudoje ir komunistinėje hie
rarchijoje. 19 partijos kongresas 
buvo sušauktas 1952 m. spalio 
mėnesį, kada dar buvo - gyvas 
Stalinas. Bet jau tada Chruščio

Fiaest Shirts

Jou daugiau 50 metų-John Forsyth Limited 
specialistai dirba ougščiousios rūšies 

išeiginius marškinius. Pirkdami šios firmos 
gamintus baltinius juose rasite rašytų 

garontijo apie jų kokybę ir rūšj, būsite 
patenkinti kiekvienais Forsyth marškiniais, 

kuriuos tik pirksite.

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

~ Garantuotas saugojimas.
Mokama atsiimant 

Garantuojame.
Į Pasiimame ir pristatome. 

Specialybė: cheminis valymas įvairių užuolaidų.

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai netinkamai laikomi sugenda. 
Mūsų sandėliuose jūsų vasariniai rūbai bus rūpestingai saugomi 
Kai darysite rudeninį apsitvarkymą, valyti viską duokite žino
mai firmai: CITY CLEANERS

138-46 CLAREMONT STR. — TELEF. EM. 8-4557
30 metų valymo patyrimas ’’
' ■ - - ....... - ------------------L

Cleaners

vas buvo paruošęs naują partijos 
statutą. Dabartinis suvažiavi
mas turės tą reikšmę dar dau
giau sustiprinti.

Chruščiovas, kalbėdamas su 
Vakarų žurnalistais, pasidžiaugė 
busimąja kelione į D. Britaniją, 
pastebėdamas, kad galimas daly
kas, sovietinė delegacija ten vyk 
sianti Sovietų transportiniais 
sprausminiais lėktuvais. Sovietų 
civilinės aviacijos vedėjo pava
duotojo gen. Zacharovo pareiš
kimu, šiuo metu Sov. Sąjungoje 
bandomi nauji sprausminiai 
transportiniai lėktuvai, kurie 
greičiausiai bus paleisti į apy
vartą ateinančiais metais. Pir
moj eilėj tokie lėktuvai skraidys 
ruožu Maskva - Chabarovskas - 
Pekingas.
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LAIŠKAS REDAKCIJAIVIENAS PRIES VISA BQRįHamiltono Uotiivh Nan« Fondas
jų pasirinktu laiku. V-bos nariai 
kiekvieną mėnesį aplankys paąi- 
žądėjusius ir surinks pinigus.

4. Visi Liet. Namų Fondo na
riai savą įnašus galės atsiimti 
pagal raštišką pareiškimą kiek
vienu metu. V-ba pasitiki hamil- 
toniečių gera valia ir namo, kad 
tautiečiai šią teisę naudos tik vi
sai išvykdami iš Hamiltono ar
ba pakliuvę į didelius sunkumus. 
Ši teisė atpuls nuo to momento, 
kada visuotinis narių susirinki
mas nutars namus pirkti ar sta
tyti.

5 Visą lėšų organizavimo laiką 
pinigai bus laikomi valdžios ga
rantiją turinčiame banke ir na
riams bus priskaitomi 2% palū
kanų, apskaičiuojant jas kalen
doriniais pusmečiais. Pinigai iš 
banko bus išimami 5 v-bos narių 
parašais: pirm., vicepirm., iždi
ninko, buhalterio ir kontr. kom. 
pirmininko.

6. V-bos sukeltos lėšos iš pa
rengimų, aukų ir panašiais bū
dais, nariams nutarus įsigyti na
mus, bus išskirstytos proporcin
gai narių pinigų sumai ir išbū
tam laikui. Apskaičiavimo vie
netu nustatytas $100, išbuvęs 
pusę kalendorinių metų.

Tuo atveju, jei nepavyktų su
kelti didesnės pinigų sumos, ir 
namų fondą nariai nuspręstų lik
viduoti, v-bos žinioje esą paren
gimų pinigai išskirstomi labda
ros ir kitiems tautiniams reika
lams.

7. V-ba vienbalsiai patvirtino 
ankstyvesnį nutarimą, kad Liet. 
Namai būtų organizuojami koo
peratiniu pagrindu, t.y. visi na
riai turėtų tik po vieną balsą, ne
žiūrint kiek jie bus išpirkę įna
šų. Šio prinęipinio nutarimo ne
gali ateityje keisti nei Namų 
v-bos, nei narių susirinkimai.

8. Visa v-ba vienbalsiai dekla
ruoja, kad ji savo darbu nesie
kia nei asmeniškos naudos, nei 
turi kokių pretenzijų į busimą
sias L. Namų apmokamas vietas. 
Nuo to momento, kai nariai nu
spręs įsigyti L. Namus, ši v-ba 
atsistatydins, o visuotinis susi
rinkimas išsirinks naują. Dabar
tinė v-ba šio sunkaus darbo ėmė
si manydama, jog tik Liet. Na
mai gali žymiai ilgiau išlaikyti 
prie tautinio kamieno mūsų pri-

Sausio 15 d. Hamiltono lietuviu

v-ba specialiai L. Namų įsigiji
mo reikalu, buvo išrinkta šiam 
tikslui 5 asmenų valdyba: St. 
Bakšys,. Alt. Paukštys, J. Šlekai
tis, VI. Stabingis ir VI. Zauka. 

. V-ba Įgaliota rūpintis vien tik 
lėšų organizavimu. Naujoji v-ba 
sausio d, nutarė, kad L. Namų 
įsigijimas turėtų būti organizuo
jamas kooperatiniais pagrindais 
ir nustatė minimalų nario įnašą 
$100. Priimdama dėmesin, kad 
šis darbas yra labąi sunkus ir il
gas, reikalaująs metodingų ir 
intensyvių pastangų, nusprendė 
šią v-bą padidinti iki 25 narių ir 
suskirstė į 4 skyrius: vykdomąją 
v-bą — 10 narių, planavimo ko
misiją — 5 narių, parengimų k. 
— 7 narių ir kontrolės k. — 3.

Sausio 29 d. padidintos v-bos 
posėdy, nariai pasiskirstė parei- 

' gomis ir pradėjo pirmuosius 
žingsnius.

Vykdomoji valdyba: pirm. 
St Bakšys, vicepirm. Alf. Paukš
tys, sekr. Breichmanas, iždin. V. 
Kazlauskas, protokolų sekr. J. 
Bulionis, buhalteris Z. Orvidas, 
metraščio redakt. A. Jankūnas 
ir nariai: J. Bajoraitis, J. Šlekai
tis ir Švabaitis.-

Pląnavimo kom. pirm. Breich
manas (v-bos sekr.) ir nariai: J. 
Trečiokas, St. Pilipavičius, V. 
Keženaitis, VI. Stabingis ir M. 
Juodis.
’ Parengimų kom. pirm. A. Pa
tamsis ir nariai: P. Kanopa, A. 
Šimkevičius, VI. Zauka, A. Mak
simavičius, P. Brasas ir Palčiaus- 
kas.

Kontrolės kom. pirm. J. Svilas 
ir nariai: Br. Grajauskas ir J. 
Jokūbynas.

V-ba minėtame posėdyje pri
ėmė šį provizorinį veikimo pla
ną:

1. V-ba mano, kad namų fon
dui lėšų telkimas gali tęstis nuo 
3 iki 5 metų. Šiame laiko tarpe 
visos pastangos kreiptinos tik į 
pinigų organizavimą.

2. Lėšų rinkimas vykdomas: 
verbuojant narius, rengiant va
karus, koncertus, loterijas ir ren
kant aukas.

3. Namų įnašus rinkti iš karto 
ir išsimokėjimais iki 3 metų na
rių pageidaujamomis sumomis ir

Jtanahiečiai sako

Ponui Vyt. Sirvydui — jeigu 
kovot, tai kovot — ne su vienu 
oponentu, ne su dviem, bet su vi- 
su būriu. “Suakmenėjimo pozo
se” (TŽ Nr. 2) p. V. kerte iš 
peties visai eilei spaudos žmo
nių, kodėl, girdi, jie rašo apie 
karą, kaip tas Kardelis “Nepr. 
Lietuvoje” išsireiškia: “Didelis 
karas neišvengiamas”. Stepas 
Vykintas apie tą patį kalba 
“Vienybėj”, o Galva su Alšėnu 
— “Tėviškės Žiburiuose”... Pa
sak p. Š., jie visi blogai protau
ja, neteisūs...

Ištikrųjų betgi niekas iš lie
tuvių laikraštininkų iki šiol ne
siūlė ir neprašė, kad Amerika 
kovotų dėl Lietuvos išlaisvini
mo, tačiau visi, kurie gerai pa
žįsta bolševizmą, nežiūrint kaip 
juos Sirvydas šviestų dėl neapsi- 
mokėjimo kariauti, visvien ir 
šiandien teigs, jog laisvasis pa
saulis turės vieną kartą kariauti 
su bolševikais.

Be to, visiškai neaišku, kodėl 

augantį jaunimą, o mus pačius 
daug daugiau suartinti.

Pagal šiuos pagrindinius nu
tarimus, planavimo kom. paruoš 
Hamiltono Lietuvių Namų Fon
do taisykles ir įregistruos jas val
džios įstaigose. Su pilnu taisyk
lių tekstu tautiečiai bus supa
žindinti vėliau.

V-bos nariai, norėdami pa
brėžti savo gerą valią, šiame po
sėdyje įsipareigojo laike 2 mė
nesių kiekvienas įnešti į Fondo 
einamąją s-tą nemažiau $200, 
kas sudarys pradžią $4.000-5.000 
(vienas kitas v-bos narys dėl 
ekonominių sunkumų to negalės 
įvykdyti).

Atrodo, kad ši trečioji Liet. 
Namų Hamiltone įsigijimo akci
jos fazė (panašūs bandymai jau 
buvo pradėti prieš šešetą metų), 
bus įėjusi į gerą kelią. Dabar 
tik nuo mūsų, Mielieji Hamilto- 
niečiai, priklausys, ar šis didelis 
tautinis reikalas taps kūnu, ar 
susilauks panašaus likimo, kaip 
kad ir ankstyvesnieji šios srities 
bandymai. Pilnai tikime, kad 
gerus darbus lydi Dievo palai
ma, tad ir šį energingą ir nuošir
dų Hamiltono Liet. Namų Fondo 
v-bos pasiryžimą Jis leis įkū- 
hyti! Sk. St.

p. Š. taip jaudinasi dėl “kursty
mo JAV kariauti”, kada visiškai 
neseniai pats JAV užs. r. sekre
torius J. F. Dulles, “Life” maga
zino atstovui pareiškė, dėl ko 
dabar Britanija lygiai taip 
jaudinasi, kaip p. S., nes ten Dul
les atvirai pasako, jog Amerika 
buvo nusistačiusi panaudoti ato
minius ginklus prieš raud. Kini
ją, jeigu pastaroji būtų atnauji
nusi karą Korėjoje, taip lygiai 
esą norėta atomą panaudoti In
dokinijoje prieš raudonuosius. 
Be to, šitoks nusistatymas galio- 
jąs ir tuo atveju, jeigu Formoza 
būtų užpulta ... Vadinasi, pati 
Amerika, niekieno “nekurstoma” 
karo ir — netgi atominio — ga
limybes prileidžia, ir, be abejo
nės, žino, kad su raudonaisiais 
kitokio finalo nebus...

Toliau Vyt. Sirvydas lietu
viams siūlo tapti “tarytum ame
rikoniškais Edisonais ir Fordais 
— vyrais su be galo išradinga 
praktika”, tačiau tie “Edisonai” 
ir “Fordai”, vargu ar galėtų pasi
naudoti V. Š. pasiūlymu vietoj 
paskirtų Am. Liet. Tarybos 
$2.000 “Lietuvos sienoms tirti”, 
tuos tūkstančius reikėtų, esą, pa
naudoti su Maskva meno pajėgo
mis keistis (Sic!). Jo žodžiais: 
“... Maskvon (aišku ir sykiu 
Vilniun bei Kaunan) būtų pa
siųsta, jei ne Čiurlionies ansamb
lis, tai Čikagos “Pirmyn” cho
ras, susidedąs, rodos, vien iš 
Amerikoje gimusio jaunimo”?

Palaimintas, sakyčiau, roman
tizmas ... Tai rodo, kad bolševiz
mo pažinimo srity dar visiškai 
trumpi marškinėliai tebenešio- 
jami... Argi dar p. Š. nežino, 
kad prašėsi į Lietuvą įleidžiamas 
(nors leidus, greičiausiai, būtų 
nerizikavęs važiuoti) “Draugo” 
redaktorius kun. dr. J. Prunskis, 
prašėsi JAV kongresmanai — 
niekam nebuvo leista. 10 jeigu 
kartais jie ir leistų, tenka labai 
paabejoti, ar lietuviams rizikuo- 
tina tenai važiuoti, kur tebega
lioja džiunglių teisė. Ar nebeat
simena p. Š., kaip pasibaigus II 
Pasauliniam Karui, į Maskvą nu
vyko šešiolikose. lenkų diplomatų 
delegacija, kurių saugumą, be 
abejonės turėjo dengti tarptauti
nės teisės nuostatai, bet ar atsi
žvelgė Į tai bolševikai? Jie visi

buvo sugrūsti į kalėjimus ir 
daugelis ten išmarinti...

Kas gerai pažįsta bolševikus, 
naivus atrodo ir p. S. antras pa
siūlymas — “pamokinimas žmo
nių, kaip parašyti išmintingus ir 
sumanius laiškus į Lietuvą gi
minėms” ... Esą, “sumaniai laiš
ke pasiųstas mūsų gyvenimo fak
tas plistų po apylinkę ir stiprin
tų brolių dvasią”...

Gi man atrodo, kad kol tas 
“gyvenimo faktas” paplistų, Lie
tuvoje gyvenąs mūsų brolis jau 
pasijustų besąs kažkur Vorku
tos apylinkėj. Jam tai būtų lyg ir 
’’afidavitas” į tolimąją šiaurę...

Dabar kas iš ten pafašo laiš
kų į šiapus “geležinės uždangos”, 
tepaduoda tik labai trumputes 
žinias apie save, taip lygiai — ir 
čia gyveną — apdairesnieji, kiti 
netgi svetimom pavardėm rašy
dami, tenori suteikti žinią sa
viesiems, kad jie tebėra gyvi. 
Apie “gyvenimo faktus” — nie
kas. nerašo, nes nenori tiems 
vargšams prispaustiesiems dar 
daugiau pakenkti ir padaryti 
taip, kad jų kojos nebemindytų 
savo gimtosios žemės...

Pr. Alšėnas.

SUDBURY Ont
Rinkimai į naują bendr. valdy-. 

bą ir revizijos komisiją įvyks va
sario 19 d. Christ the King baž
nyčios mažojoje salėje nuo 10 
vai. ryto iki 6 vai. vak. Balsavi
mas slaptas. Kandidatais į bendr. 
valdybą sutiko būti:

1. Daunys Kazys,
2. Dženkaitis, Juozas, 40 m.,
3. Kaspariūnas Leonidas, 42,
4. Kusinskis Aleksas, 37 m.,
5. Staškevičius Vytautas, 31,
6. Staškus Juozas, 31 m.,
7. Šimkus Justinas, 31 m.,
8. Žiūkas Jonas.
Į revizijos komisiją:
1. Mozaitis Petras, 40 m.,
2. Paulaitienė Nijolė,
3. Poška Jonas, 40 m.,
4. Venckevičienė Marija, 33 m. 
Į valdybą renkami 5 asmenys, 
revizijos komisiją — 3. Kvie-į . ... .

čiame "visus Sudbury lietuvius 
• dalvvauti rinkimuose.

V

Bendr. valdyba prašo visus

Mielas Redaktoriau, 
maloniai prašau paskelbti šį 

patikslinimą dėl Jūsų bendra
darbio (ai) iškeltų priekaištų ry
šium su Liet. Žurnąlistų S-gos 
Niujorko skyriaus pobūviu su 
rašytojais (“T” nr. 3): x

1. Pobūvio tikroji data buvo 
ne gruodžio 18 d., kaip (ai) nu
rodo, bet gruodžio 17-toji.

2. Jūsų bendradarbis, suminė
jęs pobūvyje kalbėjusiuosius V. 
Rastenį, J. Tysliavą, J. Aistį ir 
J. Karį, rašo “kiti gi kalbėtojai, 
nepasirengę ir susirinkimo ve
dėjo Valako lyg ant juoko pa
kviesti, nešnekėjo ar šnekėjo nei 
šį, nei tą — versdami kitą gai
lėtis be reikalo važiavus my
lių mylias”...

Faktas toks. Tie “kiti kalbėto
jai be (ai) suminėtųjų buvo ger
biamas LŽS-gos Niujorko sky
riaus pirmininkas Tėvas Barna
bas Mikalauskas, OFM, ir Tėvas 
Tomas Žiūraitis, domininkonas. 
Yra absurdas teigti, jog abu jie 
būtų “šnekėję nei šį, nei tą”. At
virkščiai, jų kalbos buvo su dė
mesiu išklausytos ir jiems dau
giau paplota, nei kitiems.

Tiesa, poetas Vincas Jonikas, 

tuos, kurie dar nesumokėjo soli
darumo mokestį, tai atlikti sek
madieniais tuoj po pamaldų. J. 
Dženkaitis kiekvieną sekmadie
nį renka solidarumo mokestį.

Vasario 16 minėjimas, kurį 
ruošia bendr. valdyba, įvyks va
sario 11 d., Odd Fellows Hall, 33 
Lorne St. Pradžia 7 vai. vak. Po 
iškilmingosios dalies bus šokiai, 
grojant puikiam orkestrui. Veiks 
turtingas bufetas. Visi lietuviai 
kviečiami dalyvauti. V. S.

Šaunus pobūvis. Irena, Karolis 
Balčiūnai ir J. Valaitis, visi kar
tu iškilmingai atšventė savo 
gimtadienius. Ta proga taip pat 
pasikvietė ir kunigą kalėdoti. 
Kalėdininkams įėjus ir užgiedo
jus “Salve, Jesu, parvule”, visi 
pagarbiai atsistojo. Šv. Karolio 
berniukų kolegijos salė buvo 
skoningai išpuošta, o prie turtin
gų vaišių stalų, papuoštų gyvo
mis gėlėmis, linksmai vaišinosi 
daugiau kaip 70 svečių. Pirma
sis, sveikinimo žodį tarė kun. A. 
Sabas ir tuoj buvo sugiedota “Il
giausių metų.”. , solenizantems. 
Paskui sveikino K. Daunys ir Ė. 
Bagdonas. Visų solenizantų var
du padėkos žodį tarė Irena Bal
čiūnienė. Pasibaigus oficialiajai 
daliai visi smagiai vaišinosi, šne
kučiavo, dainavo, o muzika išju
dino šokiams ne tik jaunesniuo
sius, bet ir pagyvenusius. Visą 
laiką buvo jaučiama jauki nuo
taika. Tai pirmas tokio stiliaus 
pobūvis mūsų kolonijoje.

WINNIPEG, Man
Vasario 16 minėjimas įvyks šv. 

Kazimiero parapijos salėje va
sario 19 d., sekmadienį, 4 vai. 
pp. • Visus Winnipeg© lietuvius 
prašome skaitlingai dalyvauti.

Apyl. v-ba.

OAKVILLE, Ont.
Pranešame maloniam šios apy

linkės lietuvių dėmesiui, kad bi
lietų į Hamiltone kovo 17 d. 
įvykstantį “Dainavos” koncertą 
bus galima gauti vasario 12 d. 
Oakvilles mieste tuojau po lie
tuviškų pamaldų pas Liuciją 
Skripkutę.

kitas dar šiame pobūvyje kalbė
ję?, išsireiškė labai trumpai, pa
reiškęs, jog jisai iš dalies sutin
kąs su anksčiau kalbėjusiais, ta
čiau norįs, kad savo vertę visi 
įrodytų savo raštais. Ištikro kal
bėta trumpai, bet juk negalima 
reikalauti, jog visi būtų tokie 
puikūs kalbėtojai, kaip, pvz. J. 
Tysliava, Tėvas B. Mikalauskas 
ar T. Tomas Žiūraitis. s

3. Toliau, (ai) klysta, tvirtin
damas, jog susirinkimo vedėjas 
buvęs Valakas. Visai ne. Šiam 
pobūviui vadovavo Tėvas B. Mi
kalauskas, skyriaus pirmininkas. ,

Man ši garbė, tur būt, buvo ‘ 
atiduota vien todėl, jog (ai) už- 
sigeidė dar labiau pajuodinti 
tautininkų žurnalistų veiklą są
jungoje. Girdi, S-gos pirm. V. 
Rastenis “daugiau žinomas kaip 
tautininkų partijos lyderis”, 
kalbėjęs “monologu”, gi J. Tys
liava “bauginęs”, o štai Valakas 
“lyg ant juoko” kvietęs nepasi
rengusius kalbėtojus...

4. Kiti tame rašinėlyje iškel
ti (ai) svaičiojimai itin būdingi 
Jūsų bendradarbiui, taigi dėl to 
neverta nei gaišinti laiko.

Jus gerbiąs
Juozas Valakas,

LŽS-gos Niujorko skyriaus 
valdybos sekretorius.

1956 m. sausio 26 d.

VOKIETIJAI REIKIA 
DARBININKŲ

Pokarinė V. Vokietija, ameri
kiečių kapitalo padedama, labai 
greitai atkuto. Ji sugebėjo apgy
vendinti 11 milijonų vokiečių iš 
R. Vokietijos, dešimtis tūkstan
čių užsieniečių pabėgėlių ir dar 
jai maža. Neseniai ji sudarė su
tartį su Italija, kuri atsiųs 100 
tūkstančių darbininkų vieniems 
metams. Vokietijos įmonės mo
kės jiems tokį pat atlyginimą 
kaip ir vokiečiams ir duos tokias 
pačias darbo sąlygas. Darbdaviai 
įpareigoti aprūpinti italų darbi- ■ 
ninkus butais ir mokėti šeimos 
priedus net ir tuo atveju, kai ji 
palieka Italijoj. Panašias sutartis 
su Italija yra sudariusios Pran
cūzija ir Belgija, kurioms reikia 
ypač angliakasių. Italijoj šiuo 
metu yra apie 2 mil. bedarbių.

WINDSOR, Ont.
Vasario 16 minėjimas. Sekma

dienį, vasario 19 d., pamaldos 
Kroatų bažnyčioje, 1479 Albert 
Rd. Šv..Mišias laikys J.E. vysk. 
Nelligan. 1 vai. ukrainiečių sa
lėje, 2690 Seimnole St., iškilmin
gas minėjimas. Paskaitą - kalbą 
pasakys pulk. K. Škirpa. Meni
nėje dalyje vietos choras išpil
dys keletą dainų ir Z. Mikšienės 
vadovaujama Detroito meno 
grupė duos pritaikintą šventei 
montažą, šeštadienį, vasario 18 
d., CBE radio stotis nuo 2 yal. 
iki 2.30 vai. laike “Traditional 
Echoes” programos duos sustip
rintą pusvalandį lietuviams.

IV-tai Kanados Lietuvių Die
nai ruošti komitetas daro žygių 
šventės programos reikalams iš
nuomoti didžiulę HMCS Hunter 
salę baliui - šokiams ir kino te
atrą “Capitol”, turintį 2.000 sė
dimų vietų, iškilmingam aktui ir 
koncertui. Abi salės randasi 
miesto centre.

Užgavėnių blynų balius ren
giamas šį šeštadienį, vasario 11 
d., vokiečių “Teutonia” salėje. 
Gros mėgiamas vokiečių orkest
ras, atskiri staliukai, alkį ir troš
kulį nuraminsime skaniais ir 
įvairiais užkandžiais. Laukiame 
visų atsilankant. Pradžia 6 v. v.

Calvert pastabos

“Spin a yarn” v
(tariamo spin e jern) <~-

Daugelis socialinių parengimų pagyvinami asmens, 4curis "spins a 
yom" — asmuo, kuris pasakojo "tikrus" •atsitikimus, kuriais ta
čiau niekos netiki. Toip pot niekas perdaug ir nesidomi "yom" 
tikrumu, nes toi daromo svečioms pralinksminti. ,

Calvert MGTINtS VALYKLOS,



Tik gamtoj žmogus 
pasijunta laisvas.

Žmonijos sveikata ir ekonomi
nis saugumas priklauso nuo pa
saulio miškų tvarkymo. Daug 
pasaulio kraštų kenčia todėl, kad 
neatgaivino miško ten, kur jis 
buvo iškirstas. Žmogus sunaiki-

savo darbo vaisius kiekvieną ru
denį. Tas jam suteikia noro ir to
liau dirbti. Miškininkai turi būti 
tolregiai, kurie pažintų miško 
praeitį ir pramatytų miško ko
kybę ir vaidmenį ateinančioms 
kartoms. Tam reikia atitinkamo 
išmokslinimo, miškininkystės

tuvos žaliuose kaimuose, pralei-, 
dę savo jaunystę miškuose ir 
gamtoje, jaunimas linksminda
vęs! gegužinėse, nepaslaptis, kad 
ankstyvesnioji mūsų karta buvo 
suaugusi su mišku. Žalia spalva 
mūsų trispalvėje irgi reiškia ne 
ką kitą kaip Lietuvos žaliuojan
čias girias. (Lietuviškos vėliavos

Antruosius metus pradedant
Vieni metai nuo pirmojo šio 

studentiškojo skyrelio pasirody
mo. Tai trumpas laiko tarpas ir 
gal nevertas platesnio praeities 
peržvelgimo, tačiau norėtųsi pa
sidalinti keliomis mintimis su 
uoliais bendradarbiais ir mielais 
skaitytojais.

Skyrelis savo turiniu bei iš
vaizda nėra toks, kokį mes norė
tume matyti. Tas skirtumas tarp 
norų ir tikrovės kaip tik yra aks
tinas tolimesniam jo tobulėji
mui. Didėjantis bendradarbių 
skaičius ir įgudimas neįprastame 
darbe veda, nors ir lėtai, bet no
rima linkme. Klek bus atsiekta, 
parodys ateitis.Teko išgirsti kritikos bei pasiūlymų dėl pačio turinio bei estetinės išvaizdos, už kuriuos šio skyrelio redakcinis kolektyvas yra dėkingas. Visi buvo išklausyti, apsvarstyti, bet ne visi išpildyti. Tai ne dėl nenoro respektuoti kitų nuomonės, bet kaiku- rie pasisakymai bei pageidavimai reikalauja daug darbo bei laiko, o svarbiausia pajėgų. Kiti atsiliepimai buvo ar tik pirmojo įspūdžio vaisius, ar asmeniški išskaičiavimai, ar ir tik reakcija prieš atviresnę bei drąsesnę nuomonę. (Kaikas ieško gražios tiesos, bet ne tikros tiesos!).. O kas ieškojo daugumos priimtų liaupsinimo metodų, autoritetų nesugriaunamos opinijos gerbimo .ir pataikavimo visumai, tas apsivylė. Mes ne tik toleruojame ieškančius naujų būdų, bei naujų idėjų (nors jos kartais būna kontraversiškos), bet skatiname — kuo daugiau originalumo, ieškojimo, mažiau aklo sekimo. Vie nodumas nuomonėse, skoniuose ir metoduose veda į . stagnaciją ir dvasinį merdėjimą. Nepaslaptis, kad yra skaitytojų su pataikūnų išlepintais skoniais, kurie ploja tam, kas paglosto- jų egoistinius jausmus, bet nušvilpia kas tikrumoje vertingas, bet ne pagal jų mėgstamą šabloną paruoštas. Mes laikome ne tik pa
reiga, bet būtinybe išeiti nors ir 
prieš visumą, jei jaučiame esą teisūs. Nėra teigiamybė per linkčiojimus bei liaupsinimus susirasti būrius simpatikų bei gerbėjų. Geriau turėti nors keletą, bet tikrų, mylinčių tiesą, nors ir 'karčią, tikrovę, nors ji būtų ir liūdna. Mes neapsiriboję jokiais ištikimybės pažadais nei vienai žmonių grdpei ir net pačiai mus po savo skvernu priglaudusius “T. Žiburių” redakcijai. Tikime 
į laisvą nuomonių išreiškimą ir 
laisvę visiems pasisakyti.Sprendžiant iš vienų metų pa
tirties, mumyse — -studentijoje jaučiamas netikrumas, tikriau pasakius, baimė būti nesuprastu ir pasmerktu. Tai ne fizinė, bet daugiau psichologinė, dvasinė baimė, įdiegta kultūrinių bei socialinių veiksnių žmogaus brendimo laikotarpyje. Ir tam baimės kompleksui, blokuojant psichiniam cenzoriui, ieškome pasiteisinimo pasiremdami įvairio-

mis netikromis racionalizacijomis. (Beveik nėra tokių, kurie išdrįstų, nors ir sau prisipažinti bailiais!). Tas netiesioginis ir klaidingas savęs išteisinimas yra skirtas daugiau gauti aprobaciją iš didžiumos dalies bendruomenės, kad nelikus mažumoje. Čia tiesą nusveria kokybė. Tačiau šis kelias yra silpnųjų, gyvenančių pagal, kitų sudaromas direktyvas bei kitų kopijavimu be gilesnio analizavimo, pradedant nuo idealų, nuomonių, baigiant manieromis ir mimikomis. Visuomet yra dvi pusės — ar tai būtų . įvykiai, ar nuomonės, ar idėjos... Pažink abi, nes tik tiesos pažinimas panaikina įdiegtąją, laikinąją baimę ir jos uždedamus^ suvaržymus. Drąsus žvilgsnis į.tikrovę yra pasisekimo paslaptis, o netikra racionali-' zacija vį, iš kurio vėliau ar anksčiau reikės susitikti su tiesa ir tikrove.Žengiant į antruosius darbo metus, dėkojame bendradarbiams ir-“T. Žiburių” redakcijai už viską, kas šį skyrelį įgalino būti tuo,, kas šiandien yra. Atminkime, kad jis yra Kanados lietuvių studentų netiesioginė susirinkimo vieta ir darbų veidrodis. Tad rinkimės dažniau ir skaitlingiau.

traukimasis į aklygat-

nepagalvodamas, kad tai skirta ir ateinančioms kartoms. Žemės žalias papuošalas yra gamtos turtas, nuo kurio žmogus yra vispusiškai priklausomas ir jeigu jis iš miško paima daugiau kaip metinį prieauglį—jis blogina savo egzistencijos galimybes šioje planetoje.Miškas yra upių motina ir gam tos svarbiausias įrankis, reguliuojąs ir prilaikąs vandens pasiskirstymą. Miškas lemia ar sniegas ir lietus bus naudingas, ar atneš katastrofą. Vanduo yra neįkainuojama dovana žmogui. Vanduo tai gyvybės kraujas. Ten, kur jo yra pakankamas kiekis — tautos žydi, ūkiai maitina milijonus žmonių, bet. ten, kur yra vandens trūkumas —• ūkiai merdi, miestai ir kultūros miršta, pasilieka tik vargas ir griuvėsiai, kaip ženklas praeitos didybės. Istorija mums rodo, kad gamta, baudžia‘žmoniją, kai ji sulaužo Visatos įstatymą. Miškų sunaikinimą seka dirvožemio sunaikinimas, kas neabejotinai atsiliepia į tautos gerbūvį. Sunaikinti mišką galima per kėletą metų, bet atauginti jį šimto metų neužteks. Tad problema sunki, kaip ir pati miškininko profesija.Miškininko gyvenimas yra per trumpas, kad jis savo darbo vaisius galėtų matyti. Tai ne žemės ūkis, kur ūkininkas mato

Toronto liet studentų ateitininkų draugovės nariai su svečių col. V. Vygantu (stovi dešinėje)
Yra dienu ir valandų, kad žmo- gus vidinės įtampos vedamas sustoji, apsidairai ir susimąstai: kas tu esi, ko ieškai, ko sieki? Šitokią susimąstymo valandą turėjo Toronto studentai at-kai Kanados at-kų konferencijos metu.Taip, daug kartų girdėjome, kad pasaulis yra sukurtas jaunam žmogui, kad tik nuo naujų kartų jo ateitis priklauso ir kad jame bus tiek gėrio, kiek jos savyje puoselėdamos gėrį įstengs įnešti į jį. Bet kas, yra viso gėrio šaltinis, kur jį rasti, iš kur jo semtis? Tai pagrindinis klausimas, iš kurio kyla skirtingos pasaulėžiūros bei ideologijos.

Ateitininkai, šitą gėrio šaltini rasdami Kristuje, siekia pažinti, įsisąmoninti ir įgyvendinti krikščioniškąją tiesą — pilnutinę krikščioniškojo gyvenimo sintezę. Tam reikalinga įtampos ir ištvermės.Gyvenimas yra slidus, ir mes turime pasistatyti sau klausimą ar žmogaus mąstysena apsprendžia mūsų gyvenimą ar gyvenimas duoda mums sąmonę? Pirmuoju atveju žmonės formuotų gyvenimą, antruoju — gyvenimas žmones. Ar mes esame priklausomi nuo gyvenimo raidos, ar gyvenimo raida priklauso nuo mūsų? Tai dvi kraštutinės pažiū-
Tai seniai lauktas DALYKAS!Tai naujasis lanolino garbanavimas, SUŠUKAVIMAS NAMUOSE—atliekamas greitai, todėl taip ir pavadintas!

RICHARD’o HUDNUT’o

Ai «ž tarolfag. Qutek't {ūkavi
mo skiedinys turi dau* lanoii- 
no savyje. Nėra riaikoc, kad 
plaukai perdžius. Quiek bangos

1 riMikitos, xv ligone tos ir leng
vai Mnojomos-

JOs mends, kad greitai galime 
sMdėti plaukus segtuku pagal
ba.. Quick's atlieka greičiau, 
užtrunka tik valandą — plau
kę sudėjimas ir neutralizavi
mas. t

Su lanolinizuotu 
dešimties minučių 

ga'rbanavimo skiediniu

Paimkite Quick, kuris 
jums tiks:

• Super
• Regular
• Gentie
L ’1.75

Qtiik't pagelta oHiekama »«- 
kas greit, litaarffkite į» neat- 

' ralizatoriu non kartę. Neutra
lizuoja — pagyvino ii karto. 
Bangos atrodb natūrofesirės ... 
ilgiau taikosi.

Paimkite QUICK, jei norite, kad jūsų 
sušukavimas tęstųsi ilgiau, bangos at
rodytų natūralesnės, kad atrodytų lyg 
nedirbtinos.

Pagamino Fifth Ave. Salone

TORONTO • NEW YORK

Mums gyvenime reikia maisto, drabužių ir stogo virš galvos, bet kad tuo mes būtume garantuoti, mums reikia rūpintis žeme, kuri randasi po mūsų kojomis. Kai mes mišką nukertame — žemė tampa apiplėšta ir jos vertė krenta. Tiesa, miškininkai nepageidauja matyti visą žemę padengtą miškais, bet trokšta išlaikyti bent tam tikrą minimumą apie ūkius, miestus ir plotus kur žmogus galėtų pajusti nepaliestą gamtos grožį. Vienas garsus miškininkas yra pasakęs: “Jei žmogus praranda trečdalį savo kraujo, ar nudega trečdalį savo odos — jis miršta. Taip ir valstybės, iškirtosios trečdalį savo miškų pamažu, pranyks iš Žemės paviršiaus...”Žmonių ir medžių sąjunga, kurioje dalyvavo 24 tautų atstovai, yra įteikę Jungtinių Tautų organizacijai sekantį pareiškimą:“Suprasdami gresiantį bado pavojų žmonijai ir jos priklausymą nuo medžių ir miškų ir matydami dingstančius miškus ir dykumas besiplečiančias apie 30 mylių per metus trijuose žemės rutulio kontinentuose — šis susirinkimas iš 24 tautų atstovų prašo Jungtinių Tautų Organizacijos pagalbos paruošti Pašau*- lio Miškininkystės Konstituciją”.Taip pat JTO pateiktas ir sekantis pasiūlymas: “Kiekivena valstybė privalo turėti mažiausiai 10% savo ploto padengto miškais”.Kaip žinome, archeologai patyrė, kad tautos ir civilizacijos pražysta, žydi ir miršta — Babilonas, Syrija, Persija ir Carta- gina — tapo sunaikintos potvynių ir dykumų, kurie atsiranda miškus sunaikinus. Yra aišku, jog dabartinei kartai reikia miškininkų, kurie tarnautų ne tik dabarčiai, bet ir ateinančioms kartoms, išlaikant žalią žemės papuošalą — miškus.Lietuvai reikia daktaru, inžinierių ir darbo žmonių, bet taip pat reikia ir miško problemas suprantančių miškininkų. Gaila, lietuviai yra šią profesiją visai apleidę; dar beteko girdėti Kanadoje nei vieno lietuvio miškininko dirbančio savo profesijoje, kai teko sutikti keletą latvių ir estų įvairiose valdžios miškininkystės pozicijose. Kodėl taip yra? Daugumas esame gimę Lie-
ros, kurios abstrakčiai imant galėtų egzistuoti, bet gyvenimiškoji tiesa yra kažkur vidury.Būtų klaidinga teigti, kad gyvenimas yra absoliutus mūsų idėjų formuotojas, ir lygiai klaidinga, kad jis absoliučiai priklauso nuo mūsų idėjų. Bet jeigu žmogus praranda pusiausvyrą ir leidžiasi būti formuojamas gyvenimo, jis praranda savo žmogiškąją laisvę ir vertę, nes tampa gyvenimo įrankiu ir blaškydamasis gyvenimo srovėse anksčiau ar vėliau turės sudužti. Mūsų tauta yra maža, išblaškyta, tad ar nėra mūsų pareiga jausti atsakomybę prieš save ir prieš ateinantį žmogų, jei mes sukuriame beprasmį gyvenimą? Žmogus yra pajėgus. Mintys yra galingas gėrio ar blogio ginklas. Kiek jaunas žmogus išsiskleis gėryje, tiek jis pajėgs atnešti jo į šią žemę, į savo tautą. Tautos dvasia silpsta, kai silpsta žmogaus dvasia. Tautai išlaikyti nepakanka lėkšto tautiškumo. Religija ir tauta viena antrą papildo, viena duoda antgamtinį spindėjimą, kita suteikia jai fizinę galimybę egzistuoti.

Gyvenimas ir minties veiki
mas tik tada bus darnoje, kai gy
venimas bus tobula minties iš
raiška. Kai mintis, nustojusi sa
vo abstraktumo, o gyvenimas — 
savo iracionalumo, taps viena, 
kitaip sakant, kai idėja taps re
alaus gyvenimo išraiška. .

Šitokios mintys buvo disku
tuotos ateitininkų konferencijo
je. Sustokim, Pagalvokim. Koks 
yra žmogaus gyvenimo tikslas? 
Žmogus turi jį pats pasirinkti. 
Rinkis jį atsargiai, nes tai tavo 
viltis ir tavo išganymas. Palai
mintas, kuris atrado savo gyve
nimo tikslą — jam nereikės 
blaškytis beprasmiai gyvenime.

kūrėjai aiškindami spalvų simboliką žaliąja spalva sakėsi norį pažymėti žemės ūkį — laukų žalumą. Red.). . •Kanadoje irgi kiekvieną vasarą bėgame į gamtos prieglobstį, kur nors į pamiškę ar prie ežero. Bet ar ežero pakrantė butu maloni, jei ten pat nebūtų žaliuojančių medžių! Miškas mus gaivina karštos vasaros metu, šildo žiemą, neša sveikatą, atgaivina kiekvieną nuo miesto dulkių ir ilgina miško gerbėjų dienas. Jaunimas mėgsta gamtą ir joje dažnai stovyklauja. Deja, natūralus patraukimas mažai ką patraukia mišką pažinti giliau, pažvelgti į jį moksliniu žvilgsniu.Toronto universitete yra miškininkystės fakultetas su 4 metų kursu. Laike-studijų kiekvienas studentas privalodirbti. vasaros atostogų metu miškininkystės srityje. Darbų yra pakankamai visoje Kanadoje. Atlyginimas nuo $200 iki $280 mėnesiui plius visas aprūpinimas ir kelionės išlaidos. Darbas yra įdomus ir lengvas. Dažniausia dirbama pęie įvairių miškininkystės tyrinėjimų. Rašančiam šias eilutes teko dirbti vieną vasarą New- foundlande, o kitą Albertoje — Kanados kalnuose.Universiteto kursas paruošia specialistus su plačiu išsilavinimu. Tarpe dėstomų dalykų, be inžinerijos, miškininkystės, yra biologija, zoologija, chemija ir fizika.Kanada turi daug miškų, tuo pačiu ir įvairių miškininkystės problemų. Čia mums kaip tik gera proga studijuoti ir pritaikyti jas būsimos laisvos Lietuvos miškuose. Miškininkystė yra jaunas mokslas ir žengia sparčiu ' žingsniu pirmyn —mes negalime pasilikti pašaliniais stebėtojais. Miškininko specialybė yra viliojanti. Mūsų jaunoji karta galėtų susižavėti ja, galės būti naudingi ^Lietuvoje. V.

Lietuvakalbėtojai išreiškė susirūpinimą tautos savitumo išlaikymu bet kokiame tarptautiniame junginyje. Prieita išvados, kad nacionalizmui tebesant labai ryškiam, dar negalima kalbėti apie Jungtines Europos Valstybes amerikietiška prasme. Be to, ši- tokis junginys turėtų ir tam tikrų pavojų. Sukūrimas didžiulės ir bespalvės europiečių tautos — į ką tokia valstybė natūraliai tu-* retų nuvesti —. atneštų daugelio tautinių kultūrų sunaikinimą, taip pat ir mūsiškės. Tačiau Europos suvienijimas gali ir turi būti atsiektas, jei bus remiamasi visų tautų lygybe, ekonomine laisve ir kolektyviu saugumu. Pabaltijo Federacija nerado platesnio atgarsio, nebent kaipo pereinamasis tarpsnis į visuotinę Europos federaciją. Būdinga, kad apie visiškai nepriklausomą Lietuvą diskusijose, kaip ir nebuvo užsiminta.Šiame atominiame amžiuje vargu ar pilna nepriklausomybė bėra reali. Tik kyla klausimas, kiek mes galime leistis į tarp- * tautinius junginius nepažeidžiant tautos gyvybinių- interesų. Gera, kad akademinis jaunimas jau dabar tais klausimais
o įsigiję ją ir laisvoje Vilnietis.

AteitiesToronto studentai skautai sausio 20 d. sueigoje diskutavo ateities Lietuvos klausimą Europos valstybinėje sąrangoje.Diskutuota trys pagrindinės galimybės: visiška nepriklausomybė pagal 1918 - 1940 m. modelį, Pabaltijo Tautų Federacija ir Suvienyta Europa. Referavo paeiliui Bronius Vaškelis, Gytis Šernas ir Birutė Petrulytė. Pirmasis iškėlė nepriklausomybės būtinumą, kaip tautinės kultūros išlaikymo laidą ir valstybinių aspiracijų pilnutinį patenkinimą.' Esą, Pabaltijo sąjungoje mes nieko be tautinių kivirčių nelaimėtume; nei ūkiškai, nei kariškai daug nepastiprėtume. Gi apie Europos susivienijimą bent poros kartų laikotarpyje yra nerealu galvoti. G. Šernas peržvelgė jau tremtyje paruoštą Pabaltijo Federacijos konstitucijos projektą, iškeldamas šios jungtinės valstybės naudą padidinti mūsų svorį pasaulio akyse. Dėl maždaug vienodo gyventojų skaičiaus nebūtų pavojaus tautiškumui. Be to, vienoda tų trijų tautų geologinė padėtis reikalaujanti valstybinio apjungimo B. Petrulytė aptarė Jungtinės Europos privalumus ekonominiu bei saugumo atžvilgiu. Tačiau rūpinasi ir bando juos spręsti, tam atsiekti reikalinga visiško tautų galvosenos perkeitimo atsisakymo nuo šovinistinių polinkių.Po pranešimų kilusiose gyvc-
Nors, kaip vienas iš dalyvavusių pastebėjo, apie ateities Lietuvą sprendžiamąjį balsą turės tėvynėje likusieji, o jie, išsilaisvinę iš kolchozinės vergijos, vargu arse diskusijose, vykusiai mode-j benorės eiti į dar didesnį tautų ruojant Eugenijui Bubeliui, visi kolchozą. —apb— -

. Santariečių suvažiavimas NiujorkeGruodžio 30-31 dd. santariečiai iš rytinių JAV pakraščių ir keletas svečiu iš Detroito, Člevelan- do ir Urbanos suvažiavo į Niujorką. Suvažiavimas susidarė iš trijų pagrindinių dalių: studijų dalies, jaunųjų dailininkų parodos ir Naujųjų Metų sutikimo.

ir neakademikus, Į inteligentiją ir liaudį. toli galima eiti su išvadomis.

— Londonas. — Anglijos mo
kytojai sukilo griežtai protes
tuoti prieš lordo Eccles pasiūly
tą įstatymo projektą, pagal kurį 
mokytojų įmokėjimai į pensijų 
fondą turėtų būti padidinti 5-6%. 
Mokytojai dar reikalauja padi
dinti jų atlyginimą metams 
bent 450-500 svarų st

Vienas iš dviejų pagrindinių prelegentų kol. R. Šilbajoris gana išsamiai leidosi į komunizmo teoriją ir jo praktiką. Teoretinėje plotmėje prelegentas įžiūrėjo vieną iš komunizmui gelbinčių veiksnių — metafizinio pasaulio išaiškinimą. Duodamas atsakymą Į pagrindinius klausimus, komunizmas suteikia žmogui pasitikėjimą savimi. Abejonės netikrumai, baimė — visa tai jo jau nebevaržo. Kol. Šilbajoris įžiūrėjo dvi- pagrindines bausmes komunistinėje santvarkoje: terorą ir psichologinę bausmę. Pastaroji individui, pasipriešinusiam pačiai santvarkai, įrodo jo, kaip individo, beprasmiškumą— palieka jį vienišume. Paskaitos pabaigoje kol. Šilbajoris suges- tijonavo keletą būdų kuriais būtų atsakoma, ar kuriuos turėtume pabrėžti savo atsakyme komunistinei santvarkai:a. pačioje komunistinėje santvarkoj yra matomos skylės: per didelės priešingybės tarp teorijos ir praktikos.b. Anot prelegento, “pats gyvenimas juokiasi iš komunizmo”. Iš individo pareikalaujama jo laisvės atsižadėjimo ir pasidavimo kolektyvui; už tai jam pažadama saugumas ekonominėje plotmėje. Išvadoje, asmuo praranda laisvę, o žadėtas rojus nepasiekiamas.C. Pats komunizmas, nors skelbiasi žinąs, tačiau, tikrumoje nežino atsakymų į visus klausimus.
d. Jei daugelis ir išsižadės tei

sės laisvai gyventi, tai, iš kitos 
pusės, taip, pat daugeliui kils 
klausimas ar yra gyvenime pras
mė aklai sėsti į vežimą ir važiuo
ti ten, kur vežama.

e. Kol Šilbajoris iškėlė ir reli
gijos svarbą anti-komunistinėje 
akcijoje. (Diskusijose plačiau 
pasisakęs dr. Repečka siūlė šioje 
akcijoje perdaug nepasitikėti re
ligija, bet daugiau remtis libe
ralizmo ir humanizmo princi
pais).

f. Prelegentas atkreipė dėme
sį į tai, kad nebūtų atsiskiriama 
nuo tautos visumos, t.y. kad bū
tų išvengiama neretai iškylan
čio susigrupavimo į akademikus

Antruoju prelegentu buvo p. Vincas Rastenis. Pasinaudodamas neseniai iš Vilniaus atbėgusios rusės pasakojimais, p. Rastenis patiekė įdomių duomenų iš dabarties gyvenimo pavergtame krašte: krašte yra pastebimas visuotinis vaikų krikštijimas; komunistai pradeda veikti jau “vaikų lopšeliuose”; apie trečdalis jaunimo yra paimtas komunizmo mašinon; lietuviai pradžioje buvo pilni pasipriešinimo, o ir patys okupantai net ir dabar Lietuvoje jaučiasi kaip ateiviai; Kalėdos ir dabar švenčiamos.Bendras vaizdas neatrodytų beviltiškas. Nežinia, tačiau, kaip
— Sausio 6 d. Tėvų Pranciškonų patalpose įvyko Studentų S-gos Toronto skyriaus initium semestri.Initium semestri metu Gediminas Kačanauskas išrinktas studentų atstovu į Toronto apylinkės tarybą.— Sausio 8-9 dd. Toronte vyko Kanados ateitininkų suvažiavimas. Studentai ateitininkai diskutavo ateities planus dalyvaujant svečiui iš JAV V. Vygantui.
— Rochesteryje lapkričio 7 d. 

įsteigtas Lietuvių Studentų Sąj. 
skyrius. Į skyrių įstojo 20 stu
dentų. Gruodžio 4 d. visuotinia
me skyriaus narių susirinkime 
išrinkta valdyba: pirm. Gražina 
Musteikytė, sekr. Vaidevutis 
Draugelis, ižd. Robertas Serelis. 
Rev. kom.: Vyt Žmuidzinas ir 
Br. Koklys.

— Gruodžio 29 d. Clevelande 
įsteigtas Santaros skyrius. Į val
dybą išrinkti R. Babickas, N. 
Bartuškaitė ir L. Janulevičiūtė.

— JAV Studentų Sąj. studijų 
dienos įvyko Niujorke ir Čikago
je vasario 4-5 dd. Studijų dienų 
tema — ’’Lietuviškos vertybės ir 
studentija”. Studijų dienas pra
vedė pati studentįja ir vyresnieji 
intelektualai.

-—Šiuo metu JAV veikia 20 
Studentų Sąj. skyrių, kai Kana
doje težinomi tiktai 2 skyriai, 
Toronto ir Montrealio. Lietuviai 
studentai studijuoją kitose vie
tovėse raginami susiorganizuoti.

— 5 kurso studentė L. Stodoi- 
nikaitė iš Buenos Aires išvyko 
tęsti medicinas studijų į Vašing
toną.

— J. Kuncaitienė, Kordobos 
universitete dirba kaip moksli-

Apkeliavusi Chicagą, Urbaną, Clevelandą ir Detroitą, jaunųjų dailininkų paroda pasiekė ir rytinius pakraščius. Dešimties dailininkų (apie penkiasdešimt kūrinių) paroda buvo iškilmingai; atidaryta Niujorke gruodžio 31 d. Atidarymo pagrindinę kalbą pasakė dail. V. K. Jonynas, apibūdindamas pačią parodą, kaip' “sąmoningą lietuvių žingsnį”; Taip pat kalbėjo konsulas J? Budrys ir LLK pirm. p. V. Sidziį kauskas. Atidaryme dalyvavo nemažai svečių..Parodą žadama perkelti Bostonan, Philadelphijon, Roceste- rin ir, galbūt, Torontan. 1-Leonas Sabaliūnas.
nių veikalų vertėja ispanų kalbom Pernai ji baigė Kordobos universiteto kalbų skyrių. Ji verčia veikalus iš anglų, prancū-- zų, lietuvių, italų, vokiečių, lenkų ir rusų kalbų.— Torontiškiai skautai akademikai vasario 10-12 dd. Colling- woodo kalvose organizuoja slidinėjimo bei poilsio išvyką. Iš kitų vietovių norintieji dalyvauti kreipiasi į G. Šerną, 25 Triller St., Toronto, Ont.

— JAV studentai ateitininkai, 
po Kennebunke įvykusių kursų 
vėl susirinko Niujorke, kur SAS 
centro valdybos iniciatyva buvo 
suruoštos studijų dienos. Paskai
tas skaitė kun. J. Petrėnas, K. 
Kablys, Ant. Sužiedėlis, P. Nau
jokaitis ir kit

Jonas Norkais Tūbmgeno uni
versitete apgynė disertaciją filo
sofijos daktaro laipsniui “Leo 
Frobeniaus kultūros filosofija ir 
kultūros psichologija”. Diserta
cija rašyta prof. dr. S. Spranger 
priežiūroje.

Naujasis daktaras yra gimęs 
1928 m. rugsėjo 26 d. Kaune. 
Gimnaziją lankė Kaune, baigė 
Vokietijoje, Pauene. Studijavo 
Tūbingene, Strassburge, kur pri-

studijas.
J. Norkaitis yra 

ninkas, 1947-48 m. 
leivių Ateitininkų 
narys, paskutinius 5 m.

tas, šiuo metu numatomas Pax 
Romana Studentų C. Valdybos 
nariu. —•



899 BLOOR ST. W. OU 6381

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

High Park,
$10.000 įmokėti, fourplėksas, at
skiras, 2 augštų, opynaujis, rauplė
tų plytų namas, keturi atskiri bu
tai, 14 kambarių, 4 virtuvės, 4 ke
turių vienetų vonios, lobai gerame 
stovyje, nes viskas naujai įrengta, 
vandens - alyvos Šildymas, garažai. 
Nuomos $415 per mėnesį, labai 
patogioje ir geroje vietoje, prie ge
ro susisiekimo. Klausti V. Lunio.

Dundas - Gladstone, $5.000 įmokėti, vienas morgičius, 9
$1.500 įmokėti. $9.500 pilno kai
na. 6 kamb. per 2 augštus, naujas 
gazo šildymas. Svarus jr patogus 
namas prie gero susisiekimo. 
Klausti V. Lunio.

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

KAMPINĖ CIGAR STORE
Skubiai ir pigiai parduodama dėl sa
vininko ligos, apyvartos daugiau kaip 
$600 į savaitę, puiki proga pradedan
tiems šios rūšies biznį. Skambinti ir 
klausti A. Paleckio, OL. 6381.

Northcliff Blvd. - St. Clair,
$8.000 įmokėti, dupleksas, atski
ras, rauplėtų plytų, 2 butų, 2 augš
tų namas, 12 kamb., 2 vonios, 2 
virtuvės, vandeniu - alyva šildomos, 
dvigubas garažas, arti susisiekimo, 
rami ir graži gatvė. Klausti Pliop- 
lio.

Runnymede - Bloor,
$4.000 įmokėti, atskiras 2-jų augš
tų, 7 kambarių namas, gražus gel
tonų plytų mūras, apie 20 metų se
numo, vandens - alyvos Šildymas, 
kvadratinis planas, dvigubas gara
žas, balansui vienas morgičius 10 
metų, lengvi įmokėjimai, gražiame 
rajone, prie gero susisiekimo. 
Klausti A. Bliūdžiaus.

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

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

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

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

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

Turime dar daug pasirinkimui namų įvairiose vietose ir įvairių kainų bei stilių, tik kreipkitės ir gausite pilnas in
formacijas bei patarnavimus. Klauskite: J. Baltakys, B. Kriaučeliūnas, J. Kaškelis, P. Krilavičius, J. Kamišaitis 
ir J. Karpis.

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

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

Reikalingi nuosavybių pardavimo agentai

A. MORRIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

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

National Association of Real Estate Boards.

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

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

paskambinti agentams:

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

Į- Lietuvio elektros ir apšildymo kompanija
DEDA NAUJAS APŠILDYMO KROSNIS:

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

tionning”,
* Perstato apšildymą iš anglių 

į alyvą.
* Taip pat atlieka įvairiausius 

elektros instaliacijos darbus.

Pigiausios kainos.
Darbas atliekamas gerai ir 

sąžiningai.
Išsimokėjimo sąlygos — 24 mėn.

Techniški patarimai vėlini.

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

Paieškojimai
Juliui Jurėnui gautas laiškas 

iš Lietuvos. Paul M. Junas, 655 
W. 13 Ave.. Vancouver 9. B.C.

Stasys Žilaitis, kilęs iš Perva- 
zininkų km., Šakių apskr., pas
kutiniu laiku gyvenęs Detroite, 
Mich. Yra laiškų iš Lietuvos. At
siliepti: A. Čepulis, 1212 Allard 
Ave., Verdun, Montreal, Que.

Šliko Jono, sūnaus Vlado, anks 
čiau gyv. Michigan© valstybėje, 
JAV, ir sesers Silvestrąvičienės 
Marytės, anksčiau gyv. Toronte, 
ieško brolis. Kreiptis į “TŽ”.

Čerškienės Marijos ir jos vai
kų, taip pat Micutų šeimos ieško 
asmenys iš Sibiro. Rašyti: R. Be- 
notas, 202 St. Clarens Avė., To
ronto, Ont. .

Kazys Bumeikis ir Adolfas 
Matulionis prašomi atsiliepti: V. 
Vaitkus, 65 Broadway St., Wood- 
stock, Ont., Canada. Yra svarbių 
žinių.

Mirusio Jono Čepulio sesers 
Anelės, gyvenančios Hamiltone. 
Čepulis mirė prieš 2% metų To
ronte. Ją pačią ar žinančius pra
šau man pranešti. Jai yra laiškas 
iš Kazanės (Sibiro). Pr. Gaižaus
kas, 191 Sutherland Dr., Toron
to, Ont. Tel. MO. 9619.

Prašomas atsiliepti Damaševi- 
|čius, Vitalio sūnus, kilęs iš Ri- 
miškių kaimo, Smilgių valsčiaus, 
Panevėžio apskr. Ieško dėdė Po
vilas Ramoška, iš Molainių kai
mo, Panevėžio apskr. Rašyti K. 
Matkevičiui, 381 .Manning Ave., 
Toronto, Ont.

J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

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

Advokatas — Notaras

1072 Bloor St. W. Tel. ME. 2471
100 Adelaide St W.

Room 107

Perkant or perduodant 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.

Telefonas EM. 6-4182 ■ •
Toronto
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Mann & Martel

CLENDENAN AVE. - DUNDAS, 
$1.800 įmokėti, visai atskiras, tik
ro jr gero mūro, 5 didelių kamb., 
naujas, air cond. - alyvos šildy
mas, dvi modernios virtuvės. Labai 
švarus namas.

INDIAN GROVE - GLENLAKE, 
$3.800 įmokėti, 6 gražių kamb., 
tikro mūro presuotų plytų namas;
2 modernios virtuvės, didelis kie
mas, dvigubas garažas su geru įva
žiavimu iš gatvės. Parduodamas už 
pigią kainą.

HŲMBERCREST BLVD. - ANNETTE, 
$5.000 įmokėti, 6 didelių kamb., 
square plono, visai atskiras, pilno 
ir gero mūro namas, vandeniu - 
alyva šildymas, moderni virtuvė, 

• geros grindys, gražus kiemas, ga
ražas.

GLADSTONE - BLOOR,
$5.000 įmokėti, 10 didelių kamb., 
visai atskiras, labai gerai įrengtas 
namas, alyvos šildymas, 2 moder-' 
nios virtuvės, gražus recreation 
kambarys rūsyje, dvigubos garažas. 
Balansui viena atviro skola 10 m.

INDIAN RD. - GRENADIER RD., 
$3-4.000 jmokėti, 10 didelių k., 
square plano, tikro ir gero mūro, 
visai atskiros namas; vandeniu - 
alyva šildymas, 2 modernios vir
tuvės, 2 tooletoi, gražus kiemas su 
įvažiavimu iš gatvės. Geros mokė
jimo sąlygos.

P. MALIŠAUSKAS
Bm.: ML 2471, Ro.: KL 742S

CONCORD - COLLEGE, 
$3.000 įmokėti, 8 kambarių mūri
nis namas, vandeniu šildomas, 3 
virtuvės, kietmedžio grindys, sku-

x bus pardavimas.
GLANLAKE AVE. - INDIAN GROVE, 

$15.500 pilna kaino, 8 kambarių 
mūrinis namas, išilginis plonas, 
vandeniu alyva šildomas, 3 virtu
vės, kietmedžio grindys, geras nuo-. 
movimui, gražus kiemas.

HAVELOCK ST.,
$5.000 įmokėti, 8 kambarių, atski
ros mūrinis namas, kvadratinis pla
nas, kietmdžio grindys, vandeniu 
alyva šildomos, mod. virtuvė, di
delis gražus kiemas, viena skola li
kučiui, skubus pardavimas.

ARMADALA AVE. - BLOOR, 
$5.000 įmokėti, 6 kambarių, at
skiras, raupių plytų namas, kvarda- 
tinis planas, alyva šildomas, mo
derni virtuvė, gražus kiemas, ga
ražas, viena skola likučiui. t

OAKMOUNT RD. - BLOOR,
$6.000 įmokėti, 12 kambarių, at
skiras namas, 3-jų atskirų butų, 
vandeniu alyva šildomas, moder
nios virtuvės, 2 mod. vonios, pri
vatūs įvažiavimas, didžiulis gražus 
sklypas 50 iš 220, skubus pard*

GLADSTONE AVE. - BLOOR, 
$5.000 įmokėti, 9 kambarių, atski
ros, mūrinis narnos, vandeniu oly- 
vo šildomos, kietmdžio grindys, 2 

“ vonios, 2 virtuvės, garažas, gražus 
didelis kiemas, narnos reikalingas 
dažymo, skubus pardavimas.

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

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Toisąu, patikrinu, prijungiu ar 
perstatau:

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

motorus.
to, aplmu namus pilnam instalia

vimui ar pakeitimui srovės, . duodu 
techniškus patarimus.

Skambinti telef. KE. 1080
44 GWYNNE AVL, TORONTO

Vytiečių žiniai
Kol galutinai nebus susitarta 

dėl treniruočių laiko, pranešu, 
kad sekančios savaitės treniruo
tės suskirstytos šitaip: St Chris
topher salėje šeštadienį 2 vai. pp. 
moterų ir vyrų tinklinis, 3 vai. 
futbolas, 4 vai. vyrų krepšinis; 
PP salėje šį trečiadienį treniruo
čių nebus. Moterų krepšinio tre
niruotės dar vyksta Loretta Col
lege kiekvieno mėnesio pirmą 
šeštadienį 2-4 vai. pp.

Išrinkti nauji vadovai: futbolo 
sekcijai — P. Berneckas, jauni
mo sekcijai — P. Gvildys. Fut
bolo komandos vadovas—J. Nor
mantas. Krepšinio I komandos 
kapitonas M. Duliūnas, II kom.
— J. Balsys. Sporto vadovas.

Vyčio sportas
Tinklinis. Pirmosios Interme

diate klasės tinklinio pirmeny
bių rungtynėse Vyčio tinklinin- 
kės pralaimėjo latvėms 2:0 (15: 
5; 15:9). Komandoje matosi nau
jų ir daug žadančių veidų. Se
kančios rungtynės įvyks vasario 
27 d. 1.15 vai. vak. Parkdale prieš 
Kalev ir 29 d. 7.30 v.v. Harbord 
prieš Russ.

Žaidė: Barzdžiuvinė, O. ir E. 
Žėkaitės, Kasperavičiūtė, Vėly- 
vytė, Balsytė, Kriaučiūnaitė.

Vyrai tinklininkai pralaimėjo 
Howks 2:1 (15:6; 9:15; 15:9) ir 
laimėjo prieš latvius 2:0 (15:10; 
15:11). Abejose rungtynėse žai
dė: V. ir J. Balsiai, Petrulis, Su- 
pornas, Preikšaitis, Baliūnas, 
Mackevičius, Atkočiūnas.
' Krepšinis. Praėjusią savaitę 

sužaistos vienerios TREC pirme
nybių rungtynės, kurias laimėjo 
Vytis 68:46. Žaidė: Mackevičius 
8, Ignatavičius 18, Kulys 18, Su
pronas, Preikšaitis 20, Strimaitis 
2, Laurinavičius, Kasperavičius, 
Gvildys 2. Kanados Ikp rungty
nėse Vyčio Mėlyni nugalėjo Gel
tonuosius 82:69. Žaidė: Geltoni
— Žukas 16, Balsys 8, Supronas 
23, Jonaitis 2, Butkys 20; Mėlyni
— Preikšaitis 26, Kasperavičius 
A. 10, Mackevičius 15, Budrec- 
kas 10, Kasperavičius V. 2, Gvil
dys 6, Venckus 13. Sekančios TR 
EC rungtynės įvyks ateinantį 
trečiadienį su St. James Bond 
krepšininkais 8.30 vai. v. to pa
ties vardo bažnyčioje prie Ave
nue Rd. ir Willowbank. Kana- 

’dos pirm, rungtynėms laukiama 
šiam savaitgaliui atvykstant sve
čių iš Niagaros.

Stalo tenisas. Pirmoji koman
da laimėjo prieš White Eagles 
13: 8, prieš Namey 12:9 ir prieš 
Ukrainą be žaidimo. Šį trečia
dienį žaidžia pas Monarchs. Po 
to sekančios savaitės trečiadienį 
7.30 vai. vak. PP patalpose žais 
prieš garsiąją Masaryk koman
dą. Kviečiame visus atsilankyti 
ir pamatyti geras rungtynes ir 
paremti savuosius. Antroji ko
manda pralaimėjo austrams 13: 
8 ir be žaidimo Sokol. Žaidžia šį 
antradienį šv. Jono parapijos sa
lėje prieš Rockets. Tr.ečioji nu
galėjo latvius 12:9, netikėtai 
augštu rezultatu prakišo aust
rams 19:2. Žaidžia šį trečiadienį 
pas Hawks.

Šachmatai Vyčio klubo šach
matininkai šiemet dalyvavo tik 
B klasės Toronto miesto tarpko- 
mandinėse varžybose, A klasės 
komandos nepavyko išstatyti dėl 
kaikurių žaidėjų nusivylimo sa
vo žaidimu ir apatijos, nežiūrint 
to, kad pereitą žiemą 'A koman
da laimėjo Toronto čempionatą. 
Lietuviams nedalyvaujant, To
ronto meisteriu šiemet tapo estų 
komanda.

B klasės varžybose dalyvavo 
10 komandų ir vytiečiai čia už- 
ėrpė antrą vietą, nors tepralai- 
mėjo tik vienas varžybas prieš 
trečią vietą užėmusius ukrainie
čius. Pirma vieta teko YMCai, 

(kurią lietuviai nugalėjo 3%:2% 
rezultatu. Antrą vietą užėmė lie
tuviai dėl naudotos nevykusios 
individualinių taškų skaitymo 
sistemos, pagal kurią YMCA ga
vo 37% t., lietuviai 36%, ukrai
niečiai 34 t. ir tt. Mat, YMCA 
turėjo laimės be kovos gauti 6 t. 
iš Beach klubo, kuris neatvyko į 
varžybas.

Vyčio B komandą atstovavo ir 
taškus laimėjo: Sirutis 4:5, Ra
manauskas 4%:4%, Tarvydas 
7%:1%, Genčius 6%:1%, Cipli-

jauskas 7:2, Mačiulaitis 4:3 ir 
Petrauskas 3:0. Sirutis pernai 
žaidęs A klasės komandoj iš 5 
partijų laimėjo 4 t., šiemet tokį 
pat taškų skaičių tesurinko iš 9 
partijų ir B klasės komandoje. 
Tai rodo, kad šiemet jis buvo ga
na blogoj formoj. Kaikurias par
tijas pralaimėjo grynai dėl ne
apdairumo arba darydamas ne
galutinai apskaičiuotas kombi-" 
nacijas. Be to, prieš silpnesnius 
žaidėjus silpniau žaisti yra jo 
yda. Ramanauskas antroj lentoj 
ir vėl klasiškai remizavo. Jis vis 
dar negali nusiskratyti savo se
nu jausmu — baime ir nedrąsa 
pulti — jį amžinai kankina, tad 
dvi partijas jis suremizavo lai
mėtinose padėtyse. Tarvydas, 
pergyvenęs pernykštę nesėkmę, 
šiemet vėl pasirodė labai gerai. 
Tai bene didžiausią pažangą Vy
čio klube darąs žaidėjas. Jis jau 
turi daug teoretinių žinių ir žai
džia beveik visus debiutus, kas 
dalinai yra jo yda, nes kopiant į 
augštesnę žaidimo klasę visuo
met reikia labiau specializuotis 
ir vartojamų debiutų skaičių pri- 
seina mažinti. Genčius žaidė ket
virtoje lentoje ir toj vietoj jo at
siekti rezultatai yra visiškai ge
ri. Tačiau jam gabiausiai reikia 
susirūpinti teoretiniu pasirengi
mu, nes kai teks susitikti su augs 
tesnės klasės žaidėjais, tai debiu
te padarytą teoretinę klaidą ne- 
visuomet pavyks išpirkti toli
mesniu geru žaidimu. Ciplijaus
kas dalinai jau atgavo kadaise 
turėtą žaidimo klasę — 7 surink
ti taškai ir pats žaidimas rodo jį 
žymiai atsigavus po pernykščių 
pralaimėjimų. Tikėtina, kad jis 
kitąmet kils dar augščiau.- Ma
čiulaitis parodė vidutiniškos kla
sės žaidimą ir atsiekė vidutiniš
kų rezultatų — 4:3. Galima sa
kyt, kad jis stovi savo vietoj — 
nei žengia pirmyn, nei atgal. Tru 
pūtį staigmena, bet kartu ir nu
sivylimas buvo naujas žaidėjas 
Petrauskas—jis tesužaidė 3.par
tijas ir jas laimėjęs atsisakė to
liau žaisti. Iš tų trijų šeštoj len
toj sužaistų partijų dar sunku ką 
nors konkretaus apie žaidėją pa
sakyti, bet atrodo, kad gabumų 
ir davinių pasidaryti geru šach
matininku jis tikrai turi.

Šios varžybos vyko Lietuvių 
Namų raštinėje arba rūsy. Nors 
patalpos žaidimui nebuvo labai 
patogios, bet gražus administra
torių pasitarnavimas, kėlė žaidė
jų nuotaiką. Be toj administrato
riai davė suprasti, kad ateity 
šachmatininkai galės žaisti nau
jai statomoje salėje.

Galutiniai rezultatai:
1. Central YMCA
2. Lietuviai .........
3. Ukrainiečiai ....
4. Estai ^..<..„„..4,
5 Polonia ... ........
6. Un-to Hart House 25I/^:28%
7. Vokieč. Harmonie 24:30 
8 Vengrai ... ..
9. West End ... 

10. Beaches .....
Vyčio rėmėjai auga

Klubo Narių Rėmėjų Būrelis 
sparčiai auga. Didelis lietuvių 
visuomenės pritarimas, įsijun
giant į narius rėmėjus, duoda 
mums gražių vilčių sunkumams 
nugalėti ir blaiviau žiūrėti į atei
tį. Iki šiol turėjome šiuos narius 
rėmėjus: J. Strazdas — $200, J. 
Margis $75, dr. A. Pacevičius $25, 
K. Motušis $10. Šią savaitę rėmė
jų padaugėjo: kun. P. Ažubalis 
$100 (dovanojo seną klubo sko
lą) , A. Miniota — Real Estate & 
Business Broker — $20 (pažadė
jo ateity daugiau paremti), E. 
Bumeistras — Metropolitan Fur
niture Mfg. Co. — $25, J. Balsys, 
dr. J. Yčas ir A. Supronas po $10. 
Būrelio narių kvietimas bus tę
siamas ir toliau. Esamus bei .bū
simus narius rėmėjus sveikina
me ir dėkojame. Klubo v-ba.

PPSK Aušra klubo žinios
— Šį šeštadienį, vasario 11 d. 

atvyksta Detroito SK Kovas su
žaisti su Aušra draugiškas stalo 
teniso ir krepšinio rungtynes. 
Rungtynių pradžia 2 vai. pp. 
punktualiai. Tuoj po šių rungty
nių įvyks valdybos narių ir at
skirų sekcijų vadovų susirinki
mas.

— Vasario 13 d., pirmadienį, 
Harbord kolegijos patalpose CY 
O mergaičių krepšinio pusfinali
nės rungtynės Aušra — Christ 
the King.

Niagara ir Hamiltono Kovas 
Sekmadienį, sausio 29 d., Nia

gara Falls, Ont. sužaidė Kanados 
pirmenybių rungtynes su Ha
miltono Kovu. Niagara tikėjosi 
matyti Kovą silpnesnį, bet rung
tynės parodė, kad Niagarai rei
kėjo smarkiai pasispausti. Tik 
paskutinį ketvirtį Niagarai tin
kamai persigrupavus, rungtynės 
laimimos 37:33.

Niagaros komandoje žaidė: J. 
Bieliūnas 9, V. Janušas 8, C. Ži
lionis 4, A. Švažas 8, V. Bersėnas 
8, K, Bieliūnas ir K. Dainora.

Kovas: Petrušaitis 15, Liškaus-

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

2. Sudarome labai geromis sąlygomis paskolas iš bankų.
$5.000 įmokėti, 10 didelių kambarių, 

atskiros, mūrinis namas. x Dažyti 
kambariai, modernios virtuvės, aly
va apšildomas. Dvigubos garažas, 
Bloor ir Gladstone rajone, vienas 
morgičius 10 metų balansui.

$4.000 įmokėti, 6 kambarių atskiras, 
šiurkščių plytų namas. Kvadratinis 
planas, žaidimų kambarys rūsy; 
privatus įvažiavimas, garažas. Ran
dasi gražiame Bloor ir Jane rajone.

$3.000 įmokėti, 8 kambarių mūrinis 
namas,, oylva apšildomas, du gara
žai. Randasi College ir Dovercourt 
rajone.

$900 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas, dvi virtuvės, alyva apšildo
mas. Dundas ir Brock rajone.

$8.000 įmokėti, 9 kambariai ir ciga
rų krautuvė. Pastatas tik 4 metų, 
kampinis sklypas. Krautuvė tiktų 
restoranui ar kitam bizniui. Puiki 
proga norintiems pradėtibiznį. Ran
dasi Westone.

Skambinti
Ant MIČICNAS 

Tel. OL. 8481.

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

$1.900 įmokėti, Dundas - Doveręourt, 
6 kambariai, 2 virtuvės, gerame 
stovy, alyva šildomas, garažas.

$4.000 įmokėti, visai prie Roncesval- 
les, mūrinis, 9 kambarių, 3 virtu
vės, vandeniu alyva šildomas.

$15.200 pilna kaina. Bloor - Dela
ware, mūrinis, 7 kambarių per 2 
augštus, gero plano, modernus šil
dymas su alyva.

$12.900 pilna kaino. Bloor - Runny- 
mede, į pietus nuo Bloor, mūrinis, 
atskiras, 8 kambarių per du augš
tus, dvi vonios, alyva šildomas, pri
vatus įvažiavimas.

$1.500 įmokėti, High Parko rajone, 
mūrinis, 9 kambarių, įvažiavimas į 
kiemą. Pilna kaina $13.500.

Visa eilė namą su $5.000 įmokėji- 
mats ir daugiau.

Skambinti 
KUZMAS. 
Tel. OL. 8481.

avsci 
TREATMENT 
STOMACH 
REMEDY

VYRAMS, MOTERIMS IR VAIKAMS

Kodėl vilkinti kankinančius skilvio gožų ar nevirškinimo dėl rūgš
čių skausmus? Paimkite geriausių vaistų Kanadoje nuo skilvio, 
kepenų, geltoniigės, inkstų, pūslės ir šlapumo kanalų sutrikimų.

Kaina $6.00 ir $4.00 už buteliuką.

LUSCOE PRODUCTS LTD., LT?
S59 BATHURST ST., TORONTO 4, ONT

Perkant ar parduodant namus

kreipkitės į mūsų atstovą

Zigma^ Didzbali
1294 KING ST. E., HAMILTON 

Telefonas LL 9*3558

K. TESLIA Real Estate

38%:15%
36%:17%

34:20
31%:22%

30:24

...  19^:34%
— 18^:35%
..... 11:43

kas 6, Giedraitis, Trumpickas 2, 
Paltarokas 6, Jankauskas 4, Sta
naitis ir Apanavičius. L. M.

Iš žiemos olimpiados
Žiemos olimpinė ugnis užge

sinta, davusi daug garbės vie
noms ir nuliūdimo kitoms daly
vavusioms tautoms. Kanada tu
rėjo.du beveik tikrus šansus auk
so medaliui laimėti, bet dideliam 
nuliūdimui, sukrėtusiam visą 
kraštą — viltys neišsipildė. Pori
nio čiuožimo praeitų dviejų olim
piadų laimėtojai, Dafoe ir Baw- 
den, pralaimėjo austrų porai, o 
olimpiados favoritai ledo rutuly 
turėjo pasitenkinti tik III vieta.

Bendroje lentelėje Kanada 
šiemet turėjo pasitenkinti de
šimta vieta. Taškus davė: slidžių 
rungtynės 5, ledo rutulys 4 ir 
dailusis-čiuožimas 7, viso 16 t.

Vienas iš įdomesnių įvykių tai 
norvegų dominavimo slidžių šo
kimuose palaužimas. Nuo žie
mos olimpiadų pradžios pirmą 
kartą šokius laimėjo suomis A. 
Hyvarinen.

Rusai, dalyvavę pirmą kartą 
žiemos žaidimuose, išėjo su re-

vo geriausi visų distancijų grei
čio čuožime, sumušdami net pa
saulinius rekordus. Laimėjo dvi 
crosscountry slidžių lenktynes 
ir išėjo ledo rutulio nugalėtojais. 
Rusai nedalyvavo dailiajame 
čiuožime ir rogučių lenktynėse. 
Paprastai nedalyvauja, jei. ne
numato laimėti, tačiau slidžių 
nusileidimuose nuo kalno jie ne
parodė nieko nepaprasto.

Pagal neoficialią taškų skai
čiavimo sistemą Austrija užėmė 
antrą vietą. Ji labiausiai pasi
reiškė slidžių rungtynėse ir po
riniame čiuožime laimėjo pir
mą vietą.

Kanados ateitis, atrodo, bus 
moterys — dailiajame čiuožime 
ir slidžių sporte. Jaunosios at
stovės užsirekomendavo be prie
kaištų. Dėl ledo rutulio tenka

pasakyti, kad Kanada ir ateity 
veikdama tokia reprezentavimo 
taisykle mažai galimybių laimė
ti teturės. Jei kraštą atstovauti 
tokio masto žaidynėse leidžiama 
vienam, kad ir geriausiam, klu
bui, yra nepateisinama. Papras
tai valstybes atstovauja ne klu
bai, bet rinktinės ir joks klubas 
negali būti geresnis už paruoš
tą rinktinę. Kanadą atstovaują 
sporto organai turės susirūpinti 
tinkamesnių savo krašto repre- 
zentavimu. Blogiausia, kad nei 
valdžia nei kiti prie laimėjimų 
neprisideda ir komandų nefinan
suoja.

Iš kitos pusės Rusija savo at
stovams duoda visas galimybes 
ir priemones. Jie siunčia geriau
sius iš geriausių — 100 procen
tinius profesionalus. Tegu jie 
nėra tokie pat, kaip mes supran
tame, profesionalai, tačiau jie 
yra valdžios išlaikomi ir treni
ruojami tik tokiems pasirody
mams tuo padarydami sau di
džiausią propagandą. Už geleži
nės uždangos niekas nei patik
rinti, nei nustatyti negali. Pa
keitimai olimpinių žaidynių tai
syklėse būtų naudingi.

Toronto Daily Star finansuoja 
jauną suomį, atvykstantį iš olim
pinių žaidynių į Kanados pašliū
žų pirmenybes prie Middlando 
vasario 12 d. K. Karkinen yra 20 
metų šokikas su pašliūžomis. 
Kiekvienam būtų įdomu jž pa
matyti skrendant ore. K. L.

VEDYBOS
Jei norite vesti, rašykite /vokiečiu or 
lenku k./, telefonuokite or otvykite 
asmeniškai i

VEDYBŲ BIURĄ "WALDI" 
191 Augusto Avė, Toronto, Ont. 

Tel. ME. 8-9281.
Informacijos kasdien nuo 6-9 vai. v. 
Atsakymams raštu pridėti $l> Mote
rims iki 35 m. amž., tarpininkavimas 

veltui.

DIRBKIME TIKSLIAI
(Atkelta iš 3 psl.) 

mums ir mums, nes, prieš “NL” 
visko žinojimą, mes visko neži
nome, tik žinome, kad maironiš- 
kai “mainos rūbai margo svie
to”, o mes, kaip “Darbininko” re
daktorius Sužiedėlis sako: “ak- 
mehėjame savo skausmuose ir 
prisiminimuose”, prilygindami 
Čikagos “Sandaros” redaktoriui, 
kuriam mūsų prosenelių pago
niška tikyba išrodo didesnis kul
tūrinis laipsnis, negu dabarti
nė jo brolių katalikiška krikš
čionybė.

Amerikos Lietuvių Bendruo
menės perimamas mūsų studen
tų pradėtas leisti žurnalas Litu- 
anus gal geriau tiktų kitam tiks
lui, negu, kaip “Drauge” rašo
ma: “siuntinėti palankiems ame
rikonams”. Mano dėdė, kietas 
Lietuvos žemės sūnus, čia saky
tų: “Kažin, ar išmintinga lenkti 
palenktą berželį — gali lūžti”.

Ten pat “Drauge” įdomi žinia, 
kad Čikagos apylinkėse lietuviš
kų parapijų pradinėse mokyklo-

se per 6.000 mokinių. Be abejo
jimo, ne visiems įkandama Zo- 
barsko gerai redaguojama Eg
lutė”. Tokių lietuviškų “bedan
čių” visoje Amerikoje gal 20.000, 
o kitokio jaunimo ir senimo ma
žiausia 50.000. Štai, kur žurna
las Lituanus galėtų Lietuvai pa
sitarnauti — prieiti prie anglų 
kalbą bevartojančios mūsų su
akmenėjusios Amerikos Lietu
vos ir pasėti joje tautos laisvės 
bei kultūros supratimą ir nepa
miršimą!

Turbūt, niekas neviršys ALTo 
pasisekimų Amerikos politikos 
viršūnėse (kam juos bergždžiai 
kitiems kartoti?). Bet Amerikos 
suakmenėjusioje lietuviškojė vi
suomenėje — dirva plati ir dė
kinga, tik reikia drąsos ir geni
jaus suprasti kaip dirbti. Čia 
“naujiems” lietuviams būtų kil
nus naujas darbas pasidaryti 
“naujų” lietuvių. Tiesa, čia vi
daus reikalas, kuris užsienio rei
kalu užsidegusiems gal neįdo
mus... w <
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V. VAŠI S
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

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

BLOOR - DUFFERIN, $1 500 įmokė
ti, 5 kambariai, atskiras, šoninis 
įvažiavimas, 2 garažai.

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

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

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

&

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

(Atkelta iš 2 psl.)* bėgti iš kolonos keliaujant per mišką, nežiūrint pavojaus būti pašautiems. Susitariama pabėgti ne paskirai, bet visiems ketu- rįems vienu metu į visas puses, kai tik bus patogesnė vieta, kur miško krūmokšniai prieina arti kelio. Deja, vienas iš keturių šio susitarimo neišlaikė. Pastarasis, visą laiką vaidinęs luošą, vienu metu staiga movė jam patogesniu momentu į mišką, kaip koks lengvaatletis. Pranyko jo ir luošumas. Likusiems tirms, nors nepatogioj vietoj ir nesusitarus, reikėjo taip pat bėgti, nes jeigu tuo momentu nepabėgtų, tai vėliau tikrai nepabėgtų, nes būtų stipriau saugojami. Todėl bėgo ir šie, tik į kitą kelio pusę — į mišką be krūmokšnių. Bėgliai girdėjo karių šauksmą “stok” ir šūvius, bet nestojo. Bėgo kol turėjo jėgų, o jų netekę, krito ant žemės, jau gerokai atsitolinę nuo kolonos. Šūvių jau nesigirdėjo ir nieks nepersekiojo. Bet laimin- gai pasprukusieji tuoj pastebėjo, kad moters (kurios vyras buvo vienas iš pasprukusiųjų') niekur artumoje nėra. Neaišku buvo kas su ja atsitiko ir ką reikėjo daryti toliau. Grįžti atgal į koloną būtų buvę netikslu, nes minėta moteris galėjo būti ir pabėgusi. Todėl likusieji du iš keturių nukeliavo ta linkme, kur turėjo būti bėglių į Švediją rinkimosi vieta. Apie tą vietą buvo žinoma tik tiek, kad ten netoli jūros esanti daržinė. Kai panašią vietą du . pasprukėliai pastebėjo, atsirado ten staiga ir žmogus, kurs beklaidžiojančių specialiai laukė. Koks buvo nustebimas ir drauge džiaugsmas, kai minėta prie sugaudytųjų apkasams kasti kolonos likusi moteris neužilgo taip pat atsirado. Pasirodo, ji nei nebandė bėgti, nes visa tai vyko 
j per staigiai. Bet kiek pakeliavus ' link Palangos, patys lietuviai kariai, saugoję koloną, tą moterį paleido. Kaip vėliau teko patirti, ir minėti šūviai i bebėgančius buvo leidžiami ne tiesiai į bėglius, bet truputį į viršų...“Šlubis” čia atsirado pats pirmasis ir jau “apgijusia” koja.

LAUKIMAS 
PAJŪRYJE x
Perankstyvas jaudinimasisMinėti keturi, patekę į. sugaudytųjų apkasams kasti darbininkų tarpą, jaudinosi ne tiek dėl paties įvykio, kiek dėl to, kad su

trukdė pabėgimą į Švediją. Visi keturi buvo tikri, kad atbėgę į pajūrį ras kuterius jau išvažiavusius. Bet jų jaudinimasis buvo visai bereikalingas. Kuteriai link Švedijos dar nebuvo pajudėję, ir kol tės laikas atėjo teko išlaukti ir pergyventi dar daug neramių ir nemalonių dienų...
Kiekvieną dieną atrodė, kad

Garantuoti siunti- 
niai J Sovietų Rusiją 
ir užimtus kraštus

Mes siunčiome tiesio! iš mūsų sondė- 
lių Konodoje orbo Anglijoje. Nauji ir 
vortoti dolykai: medicinos dalukai, 
batai, maistas, saldainiai ir kt. da
lykai.

Atvykite asmeniškai j mūsų san
dėlį or prarykite mūsų kainoraščio 
paštu.

Būsite patenkinti mūsų tarnyba 
100%.

YANA FABRICS
698 QUEEN ST. W., TORONTO 

Telefonai EM. 8-9527.

Vienintelė firms, simrfienti sfontfofot

HIGH PARK, 7 kamboriai, gero mu
ro, alyvo šildomos, įmokėti $3.000.

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

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

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

NEPAVYKUS BĖGIMASgalimybė pabėgimui jau čia pat — ant rytojaus turėtų kuteliai jau išplaukti su žmonėmis. Tačiau ir čia, pajūryje, teko išlaukti dar pora savaičių, kol ta ’’laimingoji” diena atėjo.Jei taip -normaliais laikais, tai laukimas pajūryje būtų praėjęs kaip atotogaujant. Dienos buvo giedrios, saulėtos. Nors oras tuo laiku buvo šaltokas, pūtė žvarbus, vėjas, o jūros vanduo pervė- sus, tačiau užuovėjose buyo miela. Ir jei ne būtinybė gyventi pasislėpus, kad nepastebėtų nereikalingos akys, tai daugelis bėglių Lietuvos pajūrio malonumais būtų mielai pasinaudoję.
Gyvenimas pajūrio 

“viešbutyje”Laukiančiųjų bėglių “viešbutį” pajūryje atstojo lentinė daržinė su kiauru stogu ir per sienas besiveržiančiu vėju. Visa laimė, kad daržinėje buvo šiek tiek sausų nendrių ir kad pati daržinė buvo užstota kalvutėmis nuo jūros vėjo ir piktų akių. Daržinėlę galima buvo pamatyti tik visiškai,arti priėjus. Ji atliko slėptuvės, miegamojo ir saliono bei valgyklos paskirtį. Tik virtuvės neatstojo. Maistas buvo valgomas dažniausiai šaltas. Šiltą maistą bėgliai gamindavosi šeimininko žvejo gyvenamoje lūšnoje arba lauke susikūrę skautišką ugnelę.Kadangi vietovė buvo toli nuo Šventosios ir dar toliau nuo Palangos, tai pašalinių žmonių, vaikščiojančių pro tą vietą, buvo labai reta. Nežiūrint to, atsargumo dėliai buvo dažnai einama “sargyba”, kuri stebėdavo, ar šia linkme neateina, vokiečiai. Pastebėjus tolumoj ką nors įtartino, skubiai buvo painformuojami visi “vasarotojai”. Jei iš tikro būtų buvęs pavojus, tai laiku pastebėjus, buvo galima pabėgti į netoliese esančius krūmokšnius, o iš jų į mišką.“Viešbučio” savininkai žvejai nebuvo labai sąžiningi žmonęs. Atrodė, kad buvo net komunistuoją, bėgti neketino ir bolševikų laukė be baimės. Bėglius priėmė tik dėl to, kad už tai gavo didelį atlyginimą, kurį vėliau patys savo “iniciatyva” papildė. Kadangi bėglių lagaminai buvo sukrauti savininko lūšnoj vienam sandėliukyje, į kurį raktus turėjo tik šeimininkai, tai kąiku- rie bėgliai pasigedo neužrakintuose lagaminuose buvusių reikalingų daiktų, kuriuos pasisavinti galėjo tik šeimininkai.
Užpuolimai...Vieną audringą naktį, pačiame vidurnaktyje daržinėje be- snuduriuojant, staiga prasiveria žviegiančios daržinės durys ir pasigirsta sujaudintas, isteriškas žvejo žmonos šauksmas. Esą mus užpuolė vokiečiai — esame iš visų pusių apsupti ir, žinoma, visi žuvę; jei kam dar pasisektų, turi dar gelbėtis, bet kuo greičiau. Ir po to išvardino keletą asmenų, kurie turėtų bėgti pirmieji. Kaip vėliau paaiškėjo išvardintieji buvo tik tie, kurie turėjo didesnius lagaminus... Savaime suprantama, iki šiol nesėkmingai pabėgimo dienos laukiančiųjų žmonių tarpe kilo nepaprastas susijaudinimas, nes nervai ir be to jau buvo pertempti. Tačiau niekas iš daržinės nebėgo. Tik tie, kurie nakvojo neapsirengę, skubiai apsirengė. Šeimininkė savo isterišką šauksmą, ragin

dama jau minėtus asmenis bėg
ti pirmuosius, pakartojo dar ke
lis kartus, sugrįždama kas 5-10 
minučių ir drauge piktai prie
kaištaudama, kad išvardintieji 
asmenys nebėgdami pražudys 
ne tik save, bet ir ją, šeiminin
kę. Po gero pusvalandžio šeimi- 
ninkwė apsiramino ir daugiau 
negrįžo, tik nenurimo daržinėje 
gulėjusieji, laukdami kiekvienu

Rado išeitį
Ponia prieš Velykas užsisakė 

net trijose firmose siurblį išban
dyti. Reikia juk kambarius išva
lyti Bet pasitaikyk tu man, kad 
visų trijų firmų agentai sueitų 
tuo pat metu!...

Ponia galvos neprarado — ji 
nuvedė kiekvieną agentą į kitą 
kambarį ir paliko dirbti. Po ke
liolikos minučių trijuose kamba
riuose nebebuvo nei dulkelės. 
Siurbliai poniai betgi nepatiko...

Taiklus atsakymas

liams į traukinį įeiti uždraus
čiau, — sako vienas jaunuolis sa
vo bendrakeleiviui.

' Moteris nugirsta pastabą ir su
pranta, jog tai jai taikoma.

— Traukinys, sūneli, — paste
bi jaunuoliui moteris, — lyg No

jaus. ąrka. Į jį įsileidžiami viso
kie gyvulėliai nuo dramblio iki 
asilo...

nąomentu atvykstant vokiečių. Nuotaiką slėgė ir baisi audra su perkūnija.Iki ryto audra praėjo, o vokiečiai nepasirodė. Tuo džiaugėsi daržinės gyventojai, tik šeimininkė buvo labai surūgusi, pikta ir nešneki... Visi buvo įsitikinę, jog šeimininkės sukeltas triukšmas dėl vokiečių puolimo buvę pramanytas, kad pasisavinus .ragintų pabėgti asmenų turtą tuo ątvejų, jei jie būtų bėgę...Tačiau vieną naktį ištikro atvyko,du vokiečiai ir ieškojo šeimininkų trobelėje besislapstančių. Bet' ten nakvojo tik viena bėglių moteris su vaikais. Į ją vokiečiai dėmesio neatkreipė, o daržinės tarp kalvų nepastebėjo. Taip įr.šįę jau tikras pavojus laimingai praėjo pro šalį. Tačiau nerimas laukiančiųjų bėglių tarpe vis didėjo, nes buvo aišku, kad vokiečiai apie ruošimąsi bėgti jau žino. Dėl to priežasties dįenos metu; apylinkės stebėji- mas buvo dar labiau sustiprintas. (Bus daugiau)
Pavojai elektros laiduose(ČSc). Tūkstančiai senų namų Kanadoje buvo parduoti naujiems kanadiečiams, kurie pašventė daug laiko ir pinigo remontuodami. Bet kaip daug iš jų yra neapsižiūrėję, kad elektros laidai yra blogai pravesti ir todėl pavojingi ir gyvybei ir turtui.- 1954 metais ištikę gaisrai dėl elektros netvarkos yra padarę nuostolių ligi $10.300.000. Tai didžiausi nuostoliai nuo vienos priežasties.Namai statyti prieš 30, 20 ar 15 metų galėjo neturėti atitinkamų laidų dėl perdidelio jų pareikalavimo. Uažnai namų savininkai pridėdavo patys vielos tai šen, tai ten, arba prijungdavo tris ar keturis aparatus ten, kur buvo galima jungti tik vieną.

Štai kaip dauguma 
kanadiečių .

SUSTABDO KOSULĮ IR 
PALENGVINĄ SLOGĄ, 
BRONCHITĄ, ASTMĄ.

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

BUCKLEY'S 
MIXTURE.

Tai SKIRTINGA — 
r£ra sirupo — pa
gaminta iŠ vertingų 
medžiagų. Tai STIP
RUS — veikia kai 
ugnis — užtenka 
dozės kosulio sulai
kymui. štai kodėl

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

Normalaus dydžio 50c. 
šeimos dydžio 85c.

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

BUCKLEY’S MIXTURE

USE HEITIM & TINSMITH CO.
IrtBftia Mujos, vizų opiildymo rHių krotnit: vandens, oro or kombinuotas, kūrė- 
namas anglimis, alyva ar garu. Daro gą^rifidfoiiis krosnių Hvalymus (vacuum), 
nes nevalytos krosnys sudegta daugiau kuro ir neduoda Mumos. Atnaujina te* 
nūs od bumerius, krosnis, tvarko ir praveda naujas apOdymo Šakas. Atlieka vi
sus skardos darbus, deda vo<nxdžias nuo stogų vandeniui nubėgti, (rengia vėsia-

rC>VUIIIvCfTlS/ w>yKlOfVIS Ir VlrTUv

DIDELI$ PASIRINKIMAS. IŠSIMOKLIIMO SĄLYGOS. DUODA GARANTIJAS.

$43 SherMvrne $t, Toronto. WA. X-9758
______________________

TtVIĮĘtg ZlBūglĄĮ

Gražiausią knygą— Tu taip mėgsti literatūrą, tiek daug skaitai. Kaip tu gali žavėtis Kaziu, kuris visai knygų nemėgsta?— Bet jis turi vieną labai įdomią knygutę... Tai bapko knygutė ...
Taupumas— Geriau mirti, negu toks gyvenimas. Einu ir nusiskandinsiu, — sako vyras išsibaręs su žmona.— Jei jau skandinsies, tai nors užsivilk prastesnį kostiumą, — pastebi žmona.

Aiškumas reikalingasLeipzigo gatve nervingu žingsniu eina raudonarmietis. Prie kaikurių krautuvių iškabų sustoja ir sunkiai skaito vokiškus užrašus. Ilgai jis stoviniuoja ties vaistine, tyrinėja akimis langus ir iškabą, pagaliau nudžiugęs žengia į vidų.— Ar čia vaistinė?— Taip.— Ar čia parduoda vaistus?— Taip.—Tai duokite man vaistą, kad galėčiau ramiai miegoti. Negaliu užmigti. Jei ir užmiegu, tai vėl netrukus pabundu.— Kokių vaistų norėtumėte?. —Tą jūs turite žinoti.— Taip... galbūt... Bet aš negaliu žinoti ar jums reikalingos mi^o tabletės ar milteliai nuo gyvių ...Tikrai jaiJauna dama teiraujasi pašto įstaigoje ar nėra kartais laiško adresuoto T3. Valdininkas patikrinęs sako:— Gaila nėra. Čia yra tik TTT 333.— O tai bus man. Matot, mano vyras mikčioja ...
Ne rojujePo sunkios operacijos Kazys pagaliau atsibunda. Jis jaučia, kad ant jo galvos' kažkas laiko uždėjęs ranką.— Kur aš esu? Ar rojuje?— Ne, — išgirsta jis savo žmonos balsą, — argi tu nejauti, kad aš čia esu?...

Žurnalas Electrical Contractor of Canada apskaičiuoja, kad septyni namai iš 10 turi silpną ar pavojingą vielų sistemą, ir kad šeši iš 10 komercinių ar gamybinių įmonių turi tą patį.Vielos jūsų name ar krautuvėje turėtų būti patikrintos kvalifikuoto ir licenzijuoto elektriko. Jei reikalihga yra vielų pridėti, šaukis specialisto. Nesuk sunkių kamščių ten, kur yra paprastai sukami 15 ar 20 amperų kamščiai.
Kinijos pavojus Rusijai“Frankfurter Allgemeine” reiškia nuomonę, kad Adenaueris tikisi, jog Sovietai, bijodamiesi “geltonojo pavojaus”, turės su laiku pasidaryti Vakarams švelnesni ir prieinamesnį. Kinijos pakraščiais vienam km kvadrate gyventojų tirštumas siekia 467 — tai viena iš tirščiausiai gyvenamų sričių. Kinams reikia erdvės, ir jie gali stumtis į šiaurę ir į vakarus, kur daug rečiau gyvenama.
Savi pas savus!

Auto molinų mechaniniai darbai, su
lankstymai ir dažymas atliekami kva
lifikuotų mechanikų greitai ir sąži
ningai . <

Dufferin Garage
1423 DUFFERIN ST., KE. 6149.

Sav. V. DUNDYS

TAIP LENGVA PAGAMINTI PYRAGAIČIUS IR PUDINGĄ
SU

BR.OETKER

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.

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

Telef. LO. 9622.Priima taip pat ausų, nosies ir gerklės ligonius.Darbo valandos: kasdien 12-3 vai. pp. ir 6-9 vai. vak.
Lietuvio advokato 

įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
ROOM 503

/kampas Bay & Richmond/

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

"VIENYBĖJE — GALYBĖ" !

TAUPYK
savo kredito koop. "PARAMA". Indė

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

šeštadieniais 2-4 vai. pp.
Būstinė: Lietuvių Namai, 235 Ossing- 
ton Avė., Toronto, Ont. Telefonai 
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

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 -
PWRW .1 1 'F *~ 11 ■■■—■■111 ! imMIH ■

RŪBUS:
vyriškus ir moteriškus, sukneles ir visą 
kitą pagal jūsų skonį ir naujausią 
moda siuva jums

SIUVĖJAI
STASĖ IR Vf 

BARTUSEVICIAI
STAFFORD ST., Toronto. 

Telef. EM. 2-2705.
66

UPHOLSTERING
2 DELAWARE AVE., 

e- Toronto,
Telef. OL. 9830, po 6 vai. v.

Dirbame sofas 50% pigiau nei krau
tuvėse. Pvx. už $60 įsigysite $120 
vertės sofų. Taip pat ir kiti minkšti 
baldai. Taisome ir atnaujiname senus.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.
Visi elektros darbai atliekami 

greitai ir prieinamomis 
kainomis.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

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

Dr. M. Arštikaitytė
Akių ligų specialistė

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

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

Toronto, Ont.

Dr. Aleksas Valadka
1981 BLOOR ST. W.(prie Dufferin)
Telefonas ME. 2933.priima ligonius ir gimdyves nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. vak. Ketvirtadieniais ir šeštadieniais nuo 1 vai. pp.—3 vai. pp. Rentgenas pagal susitarimą.

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

NAUJAS KABINETAS 

280 Ron c esva lies Avė. 
Telefonas OL. 4778.

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

Kitu laiku pagal susitarimą.

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

(torp Gladstone ir Rusholme Rd.)Priima ligonius ir gimdyves nuo 2-4 ir 6.30-8, šeštadieniais 2-4. Kabinetas uždarytas tre- čiadeniais. Kitu laiku pagal susitarimą.
Telefonas LO. 1794

Toronto

D r. N. Npvošickis
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.

Raštinė: OLiver 4451

Dr. P. M0RK1S
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimų

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

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA 

Priėmimo vai. 10-12, 2-6. Pirmadie- 
niois, ketvirtadieniais priima torp 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. 4-85327

JEFFERY, JEFFERY 
& FROST Advokatai, Notarai 

371 BAY ST., Toronto
Telef. EM.6 5255 Prašoma kreiptis į 

N. ČEPULKAUSKIENĘ

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis.

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

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

K. TUBA
77 Fuller Ave., Toronto 

Tel. ME. 6244

A. STANČIKAS, ba^ęs Notional Ra
dio Institute radio ir televizijos skyrių,

TELEVIZIJOS
RADIO APARATUS
Aparatai paimtini ir grgiinoipl i *•- 
mm veltui. Darbas fr dalys gare*. 
lSw slMMbtaH ME. 1f02, kasdlea 

nva 6 vai. Iki 9 vai. vakaro.

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

Gydytojas ir chirurgas 
Priėmimo valandos: 10- 12 va’, 2- 

4.30 vol. ir 7-9 vai. vok. 
606 BATHURST 5TREET

Toronto.
Telefono; KE. 432^

Dr. L. SIMON
Odos ir Veneros ligą specialistas. 

3 Spadina Rd., Toronto 
(Bloor - Spadina kampos) 

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

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

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

1393 DUNDAS ST. WEST 
Toronto

(tarp Gladstone ir Rusholme)

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

Telefonas OL. 6851

Dr.John REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligą specialiuos, 

X RAY (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

■ Dr. F. Tickett
Gydytojas 

ir 
chirurgasPriėmimo valandos 2-3 ir7-9 po pietų

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

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS - CHIRURGAS 

838 Dundas St. W. Toronto 
kampas Euclid Ave. 

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

Akių specialistas:
M. STEFANUK 

(optometrist) ?

Patikrina akis ir pritaiko akinius,* 
jei reikalinga 2

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

(at Dundas)

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O. į

Pritaiko akinius visiems akių defek
tam. tttiria akių nervus, kuri* daž
nai sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomis.

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

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA- 

BEJNAR, R.O.
WIKTORIA -

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVE.(prie Geoffrey St.)

LA. 5493Darbo valandos: kasdien 10 v.: ryto iki 9 vai, vak.; šeštadieniais nuo 10 va. ryto iki 6 v. v.
LIETUVIO ADVOKATO 

ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT 
SEG&UIN

Advokatai — Notarai 
35 HAYDEN ST., Toronto, 

(arti Bloor ir Yong gatvių)
Telef. įstaigos: Telef. namų: 
EM. 3-7461 BE. 3-0978

STANLEY SHOE STORE
Augščiousios rūšies .'noterų, vaikų Ir 
vyrų batai, normalaus dydžio ir platūs 

EE—EEE
1438 Dundas St W. Toronto

prie Gladstone

Radio-Televizijos Technikas 
J. STANIONIS

ME. 5142.
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TORONTO, Cnt.
fiv. Jono Kr. parapijos žinios 

“—Šį sekmadienį 11 vaL pa
maldų metu giedos sol. A. Ščepa- 
vičienė ir par. choras, akompa
nuojant muz. St. Gailevičiui.

— Parapijos kunigai šią savai
tę vizituoja Swansea rajoną, o 
taip pat St. Johns Road, Glen
wood, Evelyn Ave., Evelyn Cr. 
- —Sekmadienio popietį įvyku
siame parapijos Įdėt. Kat. Mot. 
D-jos skyriaus posėdyje buvo ap
tarti įvairūs kultūriniai klausi
mai. Sekantis skyriaus susirin
kimas įvyks sekmadienį, vasario 
26 d., parapijos salėje. Viešai pa
skaitai skaityti nutarta pakviestr 
kun. dr. J. Gutauską.

— Nuoširdžiai užjaučiame Jo
ną Matulionį, VLIKo prez. pir
mininką, ir visus gimines, Sibire 
mirus jo motinai a.a. Petronėlei 
Matulionienei. Už velionės sie
lą gedulingos pamaldos parapi
jos bažnyčioje šį šeštadienį, va
sario 11 d. 9 vai.

— Vasario 16-tosios šventės 
proga Toronto liet, organizacijos 
ir pavieniai asmenys maloniai 
prašomi padėti gėlių prie pa- 

. minklinėš lentos žuvusiems už 
Lietuvos laisvę.

— Sutuokta: Jonas Ivanauskas 
ir Elena Šubertaitė.

VISI VAIKAI 
į Meškino - Pūkio 

Lėlių Teatrę
Vasario 12 d. 3 vai. pp. Prisi

kėlimo parapijos salėje.
Įvairi programa — lėlių vai
dinimai, jaunos šakėjos, akor
deono muzika, įdomūs filmai, 

įvairenybės.
Įeinant aukojama lietuviškam 

vaikų darželiui paremti.
Rengia vaikų darželio rėmėjai

Prisikėlimo parapijos žinios
— Šį sekmadienį, tuoj po 11 

vai. pamaldų didžiojoje salėje 
įvyks parapijos susirinkimas, 
kurio metu klebonas parapijie
čiams duos praėjusių metų fi- 

. nansirię apyskaitą. Taip pat bus 
renkamas didesnio sąstato ko
mitetas, kuris padėtų tvarkyti 
rinkliavas ir parapijos parengi
mus.

— Šis sekmadienis bus skirtas

MONTREAL, Oue.i ' i......—

PASKUTINĖ PRIEŠ GAVĖNIĄ PROGA PASILINKSMINTI 
VASARIO 11 dieną, 8 vai vakaro, 

MASARYK SALĖJE, 212 Cowan Ave.,Vasario 16 minėjimas
Apylinkės valdyba jau baigia 

organizuoti minėjimo programą, 
šiemet žadama trumpinti oficia
liąją dalį apribojant kalbėtojų 
skaičių. Pagrindinis kalbėtojas 
ALTo sekretorius dr. Pijus Gri
gaitis jau sutiko dalyvauti.

Meninė ualis bus įvairi ir įdo
mi. Choras “Varpas” dažnose re
peticijose baigia šlifuoti naują 
repertuarą. Šiame minėjime To
rontas išgirs dar niekur “Var
po” nedainuotų dainų. Be to, 
programoje dalyvauja tautinių 
šokių grupė ir solistai.

Minėjimas įvyks sekmadienį, 
vasario 19 d. 4 vai. pp., College 
kino teatre (College St. ir Do- 
vercourt Rd. kampas).

Lietuviška radijo programa 
Vasario 17 d., penktadienį, CBC 

Songs of my People transliaci
joje bus grynai lietuviška prog
rama. Ją išpildys sol. Stempužie- 
nė iš Cleveland© ir sol. V. Veri- 
kaitis. Orkestras gros lietuviš
kus šokius. Programa, kaip kiek
vieną penktadienį, bus 9.30 v. v.-

VLIKo-pirm. J. Matulionis, 
vykdamas į Europą pereitą ket
virtadienį atvyko pas šeimą į To
rontu. Sekmadienį 11.45 vai. ry
tą išskrido per Montrealį, Lon
doną, Briuselį į Stuttgartą, iš 
kur jau vyks į Vykd. Tarybos 
būstinę Reutlingene ir lankys ki
tas reikalingas vietas bei įstai
gas.

Maltono aerodroman VLIKo 
pirmininko išlydėti atvyko gra
žus būrys bičiulių — net 28 as
menys. Jų tarpe buvo Krašto 
Valdybos pirmininkas su keletą 
narių, taip pat apylinkės pirmi
ninkas su keliais nariais. Išvyks
tančiam ponios įteikė gėlių 
puokštę ir krepšį su kelionės vai
šėmis.

Kiek laiko VLIKo pirmininkas 
užtruks Europoj, tuo tarpu dar 
nežinoma. Tai priklausys nuo to, 
kaip greit pasiseks sutvarkyti 
kaikuriuos reikalus.

Tautinės S-gos Toronto sk. 
metinis narių susirinkimas įvyks 
sekmadienį, vasario 26 d. 1 vai. 
pp., Lietuvių Namuose. Nariai 
prašomi vadovautis šiuo prane
šimu ir susirinkime dalyvauti.

DIDŽIULIAME KAUKiy BALIUJE

• PILNAI apsirengusios kaukės leidžiamos veltui,
• Trys gražiausios kaukės premijuojamos,
• Loterija ir kitos įdomios pramogos,
• Veiks spalvingas bufetas.

Sporto klubų nariai, sumokėję nario mokestį, moka pusę kainos.
Dalyvavimas tik $1. Visus draugiškai kviečia

Toronto Sporto Klubas “Vytis”.

DĖMESIO! DĖMESIO!
Vasario 11 d., ŠEŠTADIENĮ, 7 v.v. punktualiai, Prisikėlimo parapijos auditorijoje statoma

2-jų veiksmų linksma operetė VIENGUNGIAI ir rengiamas

GRANDIOZINIS UŽGAVĖNIŲ BALIUS

Operetės muziką paruošė ir akomp. muz. St. Gailevičius, režisuoja J. Jagėla, administr. St. 
Jokūbaitis. Patstatyme dalyvauja: S. Mašalai tė, A. Paulionis, L. Januška, V. Mašalas, A. 
Kuolas, D. Mašalaitytė, St. Janavičius ir kt. Groja TLO “Trimitas”/ Veiks turtingas bufe
tas, loterija. Ponioms ir panelėms gražios dovanos iš J. Margio prekybos
VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS. Bilietus prašoma įsigyti iš anksto: J. Margio vaistinėje, tel. 
LL. 1944, Lietuvių Namuose, tel. KE. 3027, J. Beržinsko prekyboje, tel. LA. 9547, “Victoria” 
prekyboje, tel. ME. 9644, svetainėje “Tulpė”, tel. ME. 9490.

Visus maloniai kviečia. Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 236 kuopa Toronte.

RENKAMĖS VISI!RENKAMĖS VISI!
GYVA IR KARŠTA KANAPINIO KOVA SU LAŠININIU

įvyks
UŽGAVĖNIŲ DIENĄ, VASARIO 14 D., Prisikėlimo parap. salėje 

DIDŽIULIAME ;

Blynu-Spurg u^ Baliuje
Šokiams gros puikus orkestras. 

Pasistiprinti ir atsigaivinti bus galima turtingame bufete.
DAUG LINKSMŲ ĮDOMYBIŲ! 

Renkamės nuo 7.30 vai. vak.
Baliaus pelnas skiriamas jaunimo vasaros stovyklai 

ir spaudai paremti.
Visus maloniai kviečia K. Liet. Kat. Moterų D-jos Toronto skyrių:

Š. m. VASARIO MĖN. 18 D. 7.30 VAL. VAK. TĖVU PRANCIŠKONŲ SALĖJE 
TORONTO LIETUVIŲ JAUNIMO MENO MĖGĖJŲ GRUPĖ 

stato penkių veiksmų ir trijų paveikslų Šillerio dramą

"Vilius Tellis”
LTS Toronto sk. v-ba.

L. Rez. Santarvės skyrius 
i Toronte įsteigtas bene prieš po
rą metų, bet iki šiol nieko nevei- . --- ■ _ n
“santarvininkų” skyrelis nauju 
Toronto LRS skyriaus pirminin
ku esąs išrinktas K. Kalendra, 
sekretorių V. Ivanauskas ir iždi
ninku VI. Skirgaila. Susirinki
mas nutaręs suruošti pobūvį - 
parengimą ir jo visą pelną pa
skirti Santarvės žurnalui.

Studentų balius
pereitą šeštadienį praėjo su di
deliu pasisekimu. Tokią elegan
tišką ir skoningą pramogą To
rontas retai temato. Džiugu, kad 
studentai išdrįso imtis nemažos 
rizikos, o palyginti gausus ątsi- 

vuaiuv v c., jjaun. kjv., y . lankiusių skaičius rodo, kad vi-
Ave., Muir Ave., Sylvan Ave. Isuomenės skonis nėra pigus.

katalikiškos spaudos platinimui.
— Pradedant šiuo šeštadieniu 

nuo 5 iki 7 v.v. bus klausoma! 
vaikučių ir jaunimo išpažinčių.1. 
Vaikučių šv Mišios 
sekmadienį 10 vai., per kurias 
giedos jų chorelis. Po mišių ka
vinėje bendri pusryčiai ir kate
chetinė pamoka. Tėvai prašomi 
pasiųsti vaikučius priėjusios pir
mos komunijos iki 14 m. amž. 
Katachetines pamokas ir visą jų 
organizavimo darbą praves Ne
kalto Prasidėjimo Seserys, dir
bančios vaikų darželyje.

— Šį sekmadienį 6 v.v. bus ro
domas filmas “Great Waltz”.

— Ateinančią savaitę lankysi
me parapijiečius sekančiose gat
vėse: Macdonell Ave., Fuller 
Ave., Maple Grove Ave., Me
chanic Ave., Bank St., Lindsey

Bilietai gaunami “Tulpės” svetainėje, “Tėviškės Žiburių” knygyne ir po pamaldų parapiją 
salėse.

TORONTE VAIDINAMA TIK -VIENĄ KARTĄ.

Panelę ELENĄ ŠUBERTAITĘ

poną JONĄ IVANAUSKĄ, 
sukūrusius šeimą, nuoširdžiai sveikina

A. Daukša.

Liet. Katalikių Moterų D-jos 
,. Toronto skyriaus 
valdyba paskutiniame posėdy 
nutarė padidinti savo vųdėtį ko
optuojant tris naujas nares. Į 
valdybą kooptuotos: Peronėlė 
Abrbmaitienė, Emilija Čepienė 
ir dr. Marija Karkienė.

Kur. savanorių pobūvis
Praėjusį šeštadienį šv. Jono 

Kr. salėje su dideliu pasisekimu 
praėjo Toronto kūrėjų - savano
rių ruoštas prieš užgavėninis pa
tingimas. Pradžioje buvo suvai
dinta vieno veiksmo patriotinis 
iš Lietuvos partizanų gyvenimo 
scenos vaizdelis “Paslaptingoji 
zona”, kurį paruošė Wellando ir 
Port Colborne dramos mylėtojų 
būrelis, vadov. Br. Simonaičio ir 
A. Skaistienės. Po vadinimo sekė
pobūvis, kuriame dalyvavo arti 
300 svečių. Rengėjai gavo gra
žaus pelno, kurį panaudos šelp
dami Vokietijoje savo praeities 
S’nklo draugus —» kūrėjus inva- 

ius. Skyriui sumaniai vado
vauja Banelis.

ŽURNALŲ PAPENIMAI
* naujiem* skaitytojams 
1IFE 70 MvoKiy $7.70, 44 savaitėms 
i— $484; TIME 78 savaitėms $4.87, 42

AUŠROTAS

sava*. $2.97; SPORTS ILLUSTRATED 
45 »ov. $487; READER'S DIGEST M 
mėn. $2.00

Toronto Lietuvių Kredito 
Kooperatyvo “Parama” 

visuotinis narių - šėrininkų su
sirinkimas šaukiamas vasario 12 
d., 3 vai. pp., Lietuvių Namų di
džiojoj salėj, 235 Ossington Avė.

Darbų tvarka:
1. Atidarymas,
2. Praeito susirinkimo protoko

lo skaitymas,
3. Valdybos pranešimas: a. pir

mininko, b. kasininko,
4. Kredito komit. pranešimas,
5. Priežiūros kom. pranešimas, 
6.1055 m. pelno padalinimas,
7. Įstatų pakeitimas,
8. Pajamų ir išlaidų 1956 m. 

sąmata,
9. Rinkimai — 3 narių į valdy

bą, 1 nario į Kredito kom. ir 1 
nario į Priežiūros komitetą,

10. Sumanymai,
11. Uždarymas.
Dalyvaujančių narių registra

cija prasideda 2 vai. pp.
Valdyba.

PARDUODAMA
lietuviška svetainė -

valgykla
Patogios sąlygos.

Teirautis' telefonu ME. 9490.

Vasario 16 minėjimo 
išvakares

Toronto Lietuvių Namuose vasa
rio 18 d. ruošia LNT Toronto sk. 
Pradžia 7 v. v. Programa žada
ma paskelbti vėliau.

Evangelikai minės Vasario 16
Vasario 12 d., sekmadienį, 2 v. 

pp. Toronto lietuviai evangeli
kai ruošia Malonės Bažnyčioje, 
1424 Davenport Rd., didelį Va
sario 16 minėjimą su šitokia pro
grama:

1. 2 vai. pp. iškilmingos pamal
dos. Pamaldų metu sol. B. Mari- 
jošius išpildys “Tėve mūsų”.

2. Po pamaldų parapijos salėje 
iškilmes atidarys Lietuvos gen. 
konsulas Kanadai min. Vytautas 
Gylys. .

3. Lietuvių bendruomenės var
du pirmininkas J. Simanavičius 
skaitys trumpą paskaitą.

4. Meninę dalį išpildys jaunuo
menė ir moksleiviai.

5. Bendra iškilmių vakarienė 
ir sveikinimai.

Prašome kuo skaitlingiau da
lyvauti.

Parapijos klebonas Leonas 
Kostizenas ir Taryba.

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
Baldų pervežimas Torpnte ir tolimomis 
distancijomis. ŠALDYTUVŲ pervežimo 
specialistai. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę j Mont- 
realj, Londoną, Windsor^, Hamiltoną, 
North Bay, Sudbury ir kitur.

30 DEWSON ST. TEL. OL. 1403 
_____________ TORONTO

General Insurance
AL. DŪDA

Visų rūšių draudimas.
WA. 4-8539

Savi pas savus

Užsisakykite anglių
f>et

Vytautą fr Sigitą AUŠROTUS arba

O. JONAFTIENf

Tel. LL. 0527
Skabu* pristetynm.

VASARIO 14 DIENĄ, 

a n t r a die n i v, 
šv. Jono Kr. parapijos salėje,

TLM Šalpos Grupė “DAINA” rengia linksmą

Užgavėnių blynu vakar
. . . A 4-

Veiks turtingas bufetas, gros geras orkestras ir kitos įvairenybės 
Visi maloniai kviečiami savo atsilankymu prisidėti prie Vokie

tijoje vargstančių senelių ir ligonių šelpimo.
Pradžia 7.30 vai. vak. • Rengėjos.

Drumsčiama Nepriklauso
mybės šventė

Vasario 16 minėjimas iki šiol 
Toronte praeidavo visiškos vie
nybės ženkle. Šiemet betgi šven
tinės nuotaikos drumsčiamos. 
Kaip teko patirti, apylinkės val
dyba yra gavusi raštą, kuriame 
vad. Liet. Nepriklausomybės 
Talkos vardu reiškiamas protes
tas, kam Nepriklausomybės šven 
tės minėjimo kalbėtoju pakvies
tas ALT sekretorius dr. P. Gri
gaitis, kuris, esą, savo redaguo
jamose “Naujienose” leidžiąs 
įžeidinėti Lietuvos kariuomenę 
ir išviso nepriklausomą Lietuvą. 
Jei apylinkės valdyba nerasianti 
reikalo ar galimybių šios “apgal
votos klaidos” atitaisyti, tai LNT 
Toronto skyrius pasiliekąs sau 
teisę apylinkės valdybos ruošia
mą minėjimą ignoruoti ir “pa
daryti atitinkamas išvadas”. 
Raštą esą pasirašę trys asmenys: 
V. Jonaitis, VI. Skirgaila ir F. 
Valys.

Kadangi apylinkės valdyboje 
šitokio vardo organizacija nie
kad nebuvo registruota ir išviso 
nėra žinoma, o minėtieji asme
nys pasirašo nenurodydami nei 
savo pareigų toje organizacijoje, 
nei net adreso, kuriuo turėtų bū
ti atsakyta, tai valdyba jų raštą 
nutarė laikyti privačių asmenų 
raštu ir palikti jį savo bylose. 
Kalbėtojo klausimas nebuvo 
naujai svarstytas. Jis buvo iš
spręstas dar buvusios valdybos, 
referuotas apylinkės tarybos po
sėdy ir jos priimtas be jokių dis
kusijų, dalyvaujant ir į LNT įei
nančių organizacijų žmonėms.

Teko girdėti, jog pereitą sek
madienį LNT turėję susirinki
mą, po kurio apylinkės valdybai 
ir įteiktas raštas prašant skubiai 
atsakyti ar manoma kalbėtoją 
keisti ame. Atsakymui nurody
tas adresas 14 Muir (Tai p. Ka
lendros namai). Mk.
Išnuomojamos frontinis kambarys ll-me 
ougšte su baldais. Yra garažas. Telef. 
RO. 7-5652.

Išnuomojamas didelis kambarys ir vir
tuvė. Tel. LA. 4074, po 6 vai. vak.

Išnuomojamas frontinis kambarys su bal
dais l-me augšte. Tel. LO. 2940. Dun
das - Gladstone.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė arba 
kambarys ir virtuvė. Tel. LL. 1278.

Išnuomojamos kambarys ll-me augšte 
viengungiui. Tel. OL. 8056.

Išnuomojamos kambarys ll-me augšte, 
galimybė virti. Vieta mašinai. Tel. RO. 
2-4931.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė, 
Garažas. High Park rajone. Tel. OL. 
8934.

Išnuomojamos kambarys ir virtuvė ll-me 
augšte ir kambarys lll-me augšte su bal
dais. Tel. ME. 4397.

y , , . . ...................... _

Išnuomojamos kambarys arba 2 kam
bariai ir virtuvė. Be baldų. 30 Hepburne 
St. Tel. KE. 6930.

High Parko rajone išnuomojami 2 kam
bariai ir virtuvė su baldais, karštos van
duo, aliejaus apšildymas. Priimtina su 
vaiku. Tel. RO. 2-3858.

Išnuomojamas saulėtas kambarys ir vir
tuvė — yra tinkas ir spintelės. Apstaty
ti arba ne. Yra garažas. Dovercourt - 
Dundas rajone. OL. 2972.

Išnuomojamas butas iš 2 kambarių ir vir
tuvės, ll-me augšte. Yra garažas. Tel. 
LL. 1843. Skambinti betkuriuo laiku.

Liet Nepriklausomybės šven
tė minima kitą sekmadienį, va
sario 19 d.

11 vai. ryto Aušros Vartų baž
nyčioje, 1465 de Seve ir šv. Ka
zimiero bažnyčioje, kampas Ra
chel ir Parthenais, iškilmingos 
pamaldos.

12.30 vai. šv. Jono bažnyčioje, 
kampas Jeanne Mance ir Prince 
Arthur, laikomos liuterionių pa
maldos.

4 vai. pp. Plateau salėje Lafon- 
taine parke iškilmingas aktas - 
koncertas, kurio metu tars žodį 
Lietuvos Laisvės Komiteto pir
mininkas min. V. Sidzikauskas. 
Programą išpildys Montrealio 
skautų vyčių būrelio Tautinių 
Šokių grupė, Lietuvos operos so
listė E. Kardelienė, pianistas K. 
Smilgevičius, Montrealio Dra
mos Teatras ir Montrealio lie
tuvių reprezentacinis choras, ve
damas muziko A. Ambrozaičio.

Aukas renka apylinkės, seime
lio prezidiumas. Likęs pelnas bus 
paskirstytas pagal seimelio ple
numo nutarimą.

Seimelio prezid. pirm.
Maž. Liet. Bičiulių D-jos susi

rinkimas. Vasario 12 d., sekma
dienį, 12 vai., tuoj po pamaldų, 
Aušros Vartų parapijos salėje 
kviečiamas MLB D-jos Montre
alio sk. susirinkimas sekančia 
darbotvarke: -

1. Susirinkimo atidarymas,
2. Prezidiumo rinkimas,
3. Naujų narių įsirašymas,
4. Valdybos pranešimas,
5. Kontrolės kom. pranešimas,
6. MLB D-jos v-bos rinkimai,
7- MLB D-jos kontr. k. rinkim.,
8. Einamieiji reikalai.
Visi draugijos nariai prašomi 

kuo skaitlingiausiai dalyvauti, o 
taip pat kviečiami ir nenariai, 
norį įstoti į draugiją.

Nurodvtu laiku reikiamam na
rių skaičiui nesusirinkus, po 
pusvalandžio ten pat ir ta pačia 
darbotvarke kviečiamas sekan
tis susirinkimas, kuris skaitysis 
teisėtu, nežiūrint į dalyvaujan
čių narių skaičių.

MLB D-jos Montr. sk. v-ba.
Užgavėnių blynus ruošia vasa

rio 11 d., šeštadienį, 6.30 vai. v. 
AV parapijos salėje Kan. Liet. 
Katalikių Moterų D-jos skyrius. 
Užkandžiai — karštos dešros su 
kopūstais, ūpui pataisyti stikli
nė vyno, kava su įvairiais pyra
gaičiais, spurgomis ir ausytėmis.

Vakarienės m'etu žada būti 
įdomi programa, gausi loterija ir 
šokiai, kuriems gros orkestras 
’’Aušra”.

.Visi maloniai kviečiami pra
leisti vakarą. Visas malonumas 
tik $1.50. Valdyba.

Šv. Kazimiero parapijos tra
dicinė vakarienė ruošiama Užga
vėnių šeštadienį, vasario 11 d. 
7 vai. v. DLK Vytauto klube. Tai 
bus puiki vakarienė, prityrusių 
šeimininkių paruošta. Kviečiami 
visi montrealiečiai.

V. Sidzikauskas, kuris kalbės 
Montrealy Vasario 16 minėjime, 
gerbiamas net lenkų. Aną dieną 
teko paklausti lenko profeso
riaus, vykstančio baigti darbą. 
Free Europe Komitete Niujor
ke, apie Sidzikauską jis sakė: 
“Kaipgi, gerai pažįstu: tai labai 
malonus ir gilių minčių vyras”.

Dows Brewery Ltd. bravoras 
kiekvienais metais paruošia at

skirom tautom ir didesnėm or
ganizacijom pobūvius - vakarus, 
kuriuose svečius pavaišina, kad 
įgytų jų prielankumą bravoro 
gaminiams. Lietuviams šį metą 
toks vakaras ruošiamas vasario 
10 d. Paprastai atsilanko per 300. 
tam tikrais pakvietimais pa
kviestų lietuvių.

Neprikl. Lietuvos spaudas ba
lius įvyko vasario 4 d., į kurį at
ėjo per 500 žmonių, rodos, ne 
taip gausiai, kaip praeityje. Gal
būt, ir šį tradicinį parengimą 
pradeda veikti mūsų visuomenės 
tingėjimas. _________ _

ilgiai i»~
Iš okupuotos Lietuvos, o ypač 

iš Sibiro atėję artimų šeimos na
rių laiškai pasėjo nerimo lietu
vių komunistų tarpe. Regis, te- 
pasiliko tik vienas, kuriam dar 
viskas, kas iš Maskvos, šventa. 
Jo buvę bendraminčiai jį vadina 
“fanatiku”.

Šachmatų rungtynėse dėl mies 
to pirmenybių I. Žalys laimėjo
l, pralošė 2, lygiomis 1; V. Ju- 
dzentavičiūs pralošė 3; Baikovi- 
čius pralošė 4.

“The Gazette” citavo anglų už
sienio reikalų sekretoriaus Sel- 
wyn Lloyd vienintellę Ameriko
je (Čikagoje) pasakytą kalbą, 
kurioje jis sakė: “Aną dieną 
Maskvos radijas pasauliui teigė, 
Sovietų Sąjunga visados stovė
jusi tų tautų pusėje, kurios ko
vojo už savo tautinę nepriklau
somybę. Kažin, kaip jautėsi to
kių žodžių klausytojai Lietuvo
je, Latvijoje ir Estijoje?”

Lietuvis, kuris per šį mėnesį 
neatnaujins prenumeratos “Tė
viškės Žiburiams“ arba nepri
kalbins kitą lietuvį prenumeruo
ti — bus neatlikęs savo lietuviš
kos pareigos per spaudos mėnesį.' 
Daugelis vietinio akademinio 
jaunimo ir gausių draugijų sek
retoriai galėtų žymiai padėti są
žiningai tris metus rašančiam 
“TŽ” energingam koresponden
tui ir jam atsidėkoti, patys pa
imdami plunksną ir parašyti ži
nelių. Draugijų sekretoriai galė
tų. bent savo draugijų veiklą ir 
planus aprašyti. V.

LNF atstovybei! Montrealy, 
kaip praneša “Dirva” įeiną: 
pirm. P. J. Viliušis, vicepirm. A. 
Kudžma, sekr. P. Klezas, ižd. K. 
Andriuškevičius ir ižd. sekr. P. 
Narbutas. Jie esą įteikę apylin
kės seimelio prezidiumui reika
lavimą,. kad “Nepriklausomybės, 
šventės minėjimo gautas pelnas 
būtų proporcingai skiriamas 
abiems fondams”.

AV bažnyčios varpas pakrikš
tytas pereitą sekmadieni tuojau 
po pamaldų. Kūmais buvo: pp. 
Vilimai, Kazenevičiai. S tankai, 
Žemaičiai, Liesūnaičiai, Račkus 
su Martišiene, K. Toliušis su O. 
Stankūnaite, A. Mikalajūnas su 
Venckaite. V. Mileris su Barbo
ra Žemguly te (ne tik kūma, bet 
ir motina varpo).

Susituokė Jonas Gustainis su 
Sofija Biretiene - Tylingaite.

Nauji gimnazijos rėmėjai. 1956
m. įstojo nauji rėmėjai šie tau
tiečiai: J. Viliušis, gyv. Rose- 
mounte, Tauteris ir Gaurys, gyv. 
Vila Lasalle, Ališauskas Augus
tinas, Verdune, Baltuonienė 
Jadvyga, Montreal ir Kudžma 
Augustinas, Rosemounte.

Laukiame daugiau ir dėko
jame. Pr. Šimelaitis.

A. Garbenis
NARYS TORONTO REAL ESTATE BOARD.

I4K

1212 DUNDAS ST.W. Teh LA-9547 
J. Beržinskas.

Užsakymai priimami ir pažtu_

nepamirškite užsukti lietuviškai dovaną, 
suvenirą ir (vairią reikmeną krautuvėn

REKOMENDUOJA

1. QUEBEC AVE., 9 komb. per 2 augštus, atskiros narnos, vandeniu - alyva
šildomos, 2 vonios, 3 gorožoi. Viso $18.500, įmokėti $6.000.

2. DUNDAS - BROCK, 8 komb. per 3 ougštus, atskiros plytų namas, oru - oly-
vo šildomos, nepereinami komborioi, privatus (važiavimas, garažai. Visa 
$15.900, įmokėti $4.000. Vienas atviros morgičius balanse.

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

Telefonas OL. 2426
Dideli* žemė* *lt|ypv pasirinkimo* Toronte ir ožmiestyje. Potkolo* tf.rrbinin- 
kom* geriomiomi* tglygomi*. E*ome Toronto ir Konodo* Reol Estate Bord'o no
riai*. Gauname visu* žios organizacijos namu* pardavimai, todėl perkant ar 
parduodant, kreipkitės po* mus efektyviam patarnavimui.

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

AL GARDENS

REAL ESTATE
MII BLOOR STREET WEST. TORONTO. ONTARIO 

Telefonai: LO. 2738, LA. 8772. Vakar jb H U. 9-1$43.


