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ŠVENTOSIOS KALĖDOS
Tegul linksminasi dangus ir tegul 
džiaugiasi žemė Viešpaties aki
vaizdoje, nes jis ateina.
(Kalėdų Mišių aukojimo maldo).

AtsiminimaiDidžiosios šventės yra ne tik poilsio, bet ir susikaupimo metas. Šventėse nors trumpam atsitraukiame nuo kasdieninės tikrovės, kasdieninių darbų, rūpes- x čių. Mūsų mintys nuklysta į praeitį, prieš mūsų akis atsistoja kaip gyvi praeities paveikslai, išgyvenimai, atsiminimai, dažniausiai susiję su švenčiamom šventėm. Kalėdos! Ak^Thielasis Dieve, kiek šitos šventės primena brangių valandų gimtojoje - žemėje kartu su tėveliais, broliais, seserimis! Kūčių diena. Balti baltutėliai laukai ir pievos, šarmoti, stebuklingai gražūs medžiai, į dangaus mėlynę plaukią pirkių dūmai. O pirkiose kepamų pyragų ir aguonų pieno kvapas. Sodybų pakraščiuose rūksta pirtys, garuoja tirpstantis nuo mažų stogų sniegas, pakvimpa karštam vandeny sumerktos vantos. Štai jau vyrai grįžo iš pirties. Tėvelis ima storą giesmių knygą. Maži ir didėli sėda už balto, kvepiančio linb staldengte dengto, stalo. Ir sklinda po pirkią kalėdinės giesmės, tegu ir naa^^būrelto^giedamos^w*^iasL '•* RoSo's girdau^t^e^sa- kant: “Sukalbėsime 3 poterius, dėkodami Viešpačiui Dievui, kad ' laimingai sulaukėme šv. Kalėdų”. Šitą vakarą prisimenama ir mirusieji, už juos kalbamas “Viešpaties Angelas”. O po to plotkelių laužymas, kūčių patiekalų valgymas, net vienas kitas nekaltas būrimas — kas ištrauks iš po staldengtės ilgesnį šieno šiaudelį, tas, girdi, ilgiau gyvens. Vienas po kito gęsta pirkiose žiburėliai. Tik žiba augštybėse žvaigždės, tik mėnulio šviesoje deimantais tviska sniegas. Dar toli prieš aušrą vėl sušvinta žiburėliai. Pilni keliai greit lekiančių rogių, džiugiai skambančių žvangulių. Visi skuba į Bernelių Mišias. /’
TikrovėKoks didelis skirtumas tarp tų atsiminimų, tarp tų laimės valandų ir dabarties tikrovės, pagalvosite'ne vienas. Kam kelti praeitį, kam didinti skausmą? Argi nepasakė didysis italų dainius Dantė, taip pat netekęs tėviškės, kaip ir mes, kėd nėra didesnio skausmo, kaip nelaimės valandose prisiminti džiaugsmo dienas? Taip ir ne. Praeitis yra mūsų gyvenimo ' dalis, kaip ir dabartis. Jei praeityje turime gražių atsiminimų, jie yra mūsų turtas ir paguoda. Tiesa, atsiminimų perspektyvoje ryškiau ma- * tosi dabarties trūkumai, bet taip pat tiesa, kad tų pačių atsiminimų šviesoje šviesiau suspindi praeities dienos, mesdamos šviesos spindulį ir gyvenamam metui.Tikėkime, kad šv. Kalėdos neša viltį, neša džiaugsmą, ir pa

guodą kiekvienam mūsų broliui
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TORONTO, Ontario, 1952 m. Graudžio (December) mėn. 24 d. Kaina 10<

Leidžia'Kanados Lietuvių 
Katalikų Kultūros Draugija

941 Dundas St. W., Toronto

KELIONĖ Į BETLIEJŲ
ir seseriai, kur tik jie bebūtų, kokioje būklėje besirastų: ir kovojantiems už tautos laisvę partizanams, ir vaikų netekusiai močiutei sengalvėlei, ir Sibiro taigose šąlantiems tremtiniams, ir kalėjimuose uždarytiems kaliniams, ir didį vargą vagstan- tiems kolūkiečiams, ir visoms širdims, kurios kenčia pasiilgusios tėvynės.Joks tironas neužgniauž tų vilčių, kurios gaivina sielas ryšium su šv. Kalėdom. Jos kalba apie Dievą, kuris tapo žmogumi ir gyveno tarp mūsų. Jos kalba apie Šviesą, kuri atėjo išsklaidyti žemės sutemų. Jos primena Meilę, kuri nusilenkė prie nupuolusio žmogaus, kad jį pakeltų ir parodytų kelią į laimingesnį gyvenimą. Jos primena Mokytoją, kuris pasakė, kad Dievas yra mūsų Tėvas, o mes Jo vaikai. Yra Teisingumas, prieš kurį sudrebės kiekvienas piktadarys. Yra Atlygintojas, iš kurio rankų gaus pergalės vainiką kentėjęs dėl neteisybės ir kovojęs dėl tiesos. Yra Apvaizda, kuri neaplei- 'džia nė vieno, kuri stiprina ir paguodžia net ir sunkiausioje būklėje. Yra amžinasis gyvenimas, kuriame bus nušluostyta kiekviena ašara.
liejaus" pr&afteiės,_fspSidėk ir šviesk šiose-Kalėdose kiekvieno mūsų brolio, sesers širdyse, kad mūsų akys matytų Šviesą, kad mes tikėtume Tiesa, kad greičiau sulauktume prisikėlimo ryto!

K. J.' Gutas.

Iš Nazareto į Judėjos Betliejų buvo septyniasdešimt penkios mylios. Juozapas su Marija, taip jos senieji tėvai, Ona ir Joachimas, turėjo keliauti į visuotiną gyventojų surašymą.Kelionė užtruko tris dienas. Abi moterys jojo ant rambių Galilėjos asiliukų, o jų vyrai sunkiai žingsniavo šalia, laikydami pavadžius. Jie ėjo tuo didžiuoju maldininkų keliu, einančių iš šiaurės į pietus. Kelias buvo pilnas keliaujančių ant asilų ir pėsčiomis. Visi šitie žmonės buvo palikę savo namus vien dėl to, kad Romos imperatorius taip liepė. Nors kiti ir nekentė to įsakymo, tačiau dauguma šitą ekskursiją laikė tam tikromis atostogomis. Pasiskirstę grupėmis ir būreliais kartu stovyklavo, kartu virė valgį, o naktį statė palapines apie liepsnojančius laužus.Dienos karščių metu keliauninkai giedodavo drąsias ir linksmas Dovydo psalmes. Kaikurie iš vyrų buvo pasiėmę mažas arfas, žygiuodami skambino, pritardami giesmei. Taigi, kelionė nebuvo nuobodi, ir Marija jautėsi gerai. Ji savo šviesiai mėlynu švarkeliu buvo taip apsisupusi,. kad jis dengė kaklą, lyg būtų su augšta apikakle. Vėjas taršė jos plaukus. Atrodė ji pabalusi, veidas sumenkęs, bet akys ramios. Visą kelią ji buvb tyli. Nė karto neprisidėjo prie geismių. Atrodė tik klausanti kitų ir kažko laukianti...Juozapas bandė ją sudominti savo kalba. Kartą, kiek ankščiau, jis jau buvo keliavęs šituo keliu iš savo gimtojo miesto ir kiekviena vietovė jį domino. Apie visa tai dabar jis pasakojo savo žmonai. Žvelgdamas į derlingus laukus ir vaisių sodus, kurie tiesėsi pakeliui, jis atsiminė, ką jam tada ūkininkai pasakojo apie būsimą piūtį. Kai sodybos pasiliko užpakaly jų, kelias sukosi per uolotas Galilėjos augštumas. Raudonas dirvožemis pasikeitė į kietą augš- tumų kalkakmenį. Laukai dabar atrodė, lyg dykuma, su išsikišu- y Kristus gimė visam pasauliui — ir- naikinamai mūsų Tėvynei, ir kovojantiems dėl laisvės ' šiomis kaikur juodų akmenų nuotrupomis.partizanams, ir tremtiniams ir visiems geros valios žmonėms. i. Gurevičienės piešinys. — Marija mieloji, mes jau artinamės prie Shilochos, — tarėj Juozapas.— Ar Shilocha didelis miestas, Juozapai ?— Ne, nedidelis. Tik jo istorija garsi. Sinagogos mokytojas sako, kad ten Samuelio motina ėjo melstis, kad sulauktų kūdikio.— O taip! Ir ji buvo išklausyta! Mes turime taip pat melstis, Juozapai. .— Taip, Marija, turime melstis Ą . — ir kiek vėliau %pridėjo: — dabar mes atvykstame į Gilgalį.<i— Gilgalfc
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I. Gurevičienės piešinys.

VEIDU 1 KRISTŲ
.■ĮbKai kas linkęs žmogų skaldy- [ lio, ima ir pakliūva po ratais, ti t. y. matyti jame arba erelį ar- ! Saugiausia jo vįęfer —- požemis, 

ba*kurmį. VienįęrasJi§ai yra idei' "*dangėm ir .šaukiąs: “Gervės, kelią, gulbės, kelią! Debesų keliu didžiuoju aš važiuoju. Kitiems jisai yra kurmis, besirausiąs požemy ir tik retkarčiais išlendąs paviršiun. Ir lig tik jis pasirodo saulės šviesoj ant plataus vieškc-
KANADIŠKOS KALĖDOSKalėdų papročiuose Kanadoje žymią vietą užima Kalėdų Senelis — Santa Claus. Jei Santa Claus arba St. Nicholas kanadiečiams ir nėra šventas, jis yra tačiau simbolis, kurio niekas nenorėtų prarasti, kad jis būtų sunaikintas. Gal tai yra vaikiškas tikėjimas, bet dauguma iš mūsų yra savo širdyse vaikai ir Santa Claus, arba St. Nicholas, arba St. Nikolo, arba Kris Kringle, arba Pere Noel, aęba Father Christmas arba kaip kas jį nori pavadinti, atstovauja gėrio ir duosnumo dvasią ir, atrodo, kad tame nėra nieko blogo. Tačiau jis pasiliks tol, kol kas nors naujo bus atrasta.Kanadiečiai Santa Claus ir Kalėdų šventimo būdą laiko Šiaurės Amerikos idėja ir kad kitos tautos tiktai pamėgdžioja. Santa Claus ir beveik visi kiti Kalėdų papročiai, kurie kanadiečiams taip gerai žinomi, atvyko iš. kitų kraštų.Vardas Santa Claus buvo paimtas iš St Nicholas (šv. Nika- lojaus) ankstyvo vyskupo iš Ly- cia, Mažosios Azijos. Jis buvo žinomas dėl savo labdarihgumo ir jis palikdavo vargšams dovanų prie durų. Manoma, kad ankstyvieji kryžiuočiai šį paprotį atgabeno iš Mažosios Azijoslr jis buvo pradžioje žinomas Italijoje, o vėliau Ispanijoje.

Isjfanai užėmę Olandiją, atne
šė šį paprotį Oląndijon? Olandai 
sakydavo Sant Nicolaas”. Iš to 
New Amsterdame, NY., 17-tame 
šimtmetyje įsikūrę anglų nauja
kuriai pasidarė Santa plaus.

Kitų kanadiškų kalėdinių pa
pročių kilmės beveik 
susekti senovės migi 
(mistletoe) ir kalėdi 
(Yule log), kurie angį _ igran- 
tų Kanadoje yra taip mėgiami, 
buvo senosios Britanijoj pagonių 

 

druidų simboliai. Kalėdų eglutė 
yra vokiečių, o kalėd atviru
tės buvo įvestos Anglijoje. Kalė
dinis kalakutas yra 
kas. Mūsų mėgiamia

I nė giesmė “Good King Wencet- laus” garbina Bohemijos, Čekijos, šventą globėją.Bažnyčios vadovai mums primena, kad Kalėdos darosi “per daug pagoniškos”, kad per mažai kreipiama dėmesio į Kalėdų religinę prasmę, užmirštame, kad Kalėdos yra Kristaus gimimd diena ir mes praleidžiame daugiau laiko krautuvėse negu bažnyčioje. . ’Kanadiškos Kalėdos yra daugelių senovės apeigų ir papročių sujungimas, kurie turi savo šaknis Vidurinėje Azijoje, Romoje, Britanijoje, Ispanijoje ir Šiaurinėje Europoje.Nesvarbu, iš kur gavome šiuos papročius ir spalvingus simbolius, jie padaro kanadiškas Kalėdas džiaugsmingiausiu, duos- niausiu ir gražiausiu metų įvykiu. Kalėdų šventė turi vieną bendrą dalyką Kanadoje, ar tai būtų milijonieriaus bute Montre- alio dangoraižyje, kasyklos darbininko kuklioje bakūžėje Nova Scotia, ar prerijos ūkininko sodyboje. Tai yra laisvos taūtos Kalėdų šventė.Gal kaikurie kanadiečiai padarė Kalėdas per daug komercines. Bet kiekvienam piliečiui leidžiama švęsti šią gimimo šventę kaip (Nukelta į 3 psl.)

gi nebūtų kalbos' apie istorinę tikrovę: kurmiai istorijos neturi!
ir nekliudo 
tvojai.m^s atrodo pilnas rožių, apibertas gausiom žydinčiom varsom, o jei ir pasitaiko šešėlių, tai tik dėl kaitrios saulės. Žmogui-kur- miui gyvenimas yra niūrus, tamsus, mažytis. Visas jo menas — raustis'požemy, saugotis ratų ir saulės. Nieko’didingo jam nėra. Jisai patenkintas savo iškuistu siauru' takeliu, ir platūs vieškeliai jam nereikalingi, nesuprantami, dargi pavojingi. Tuo tarpu žmogui-ereliui tėra įžiūrimi didieji plotai, žavios panoramos, švyturiai, platūs vieškeliai. Siaurų takelių, požeminių urvų jo akys neužmato: jis žvelgia iš augšto aprėpdamas tiktai dideles perspektyvas.Netokia yra tikrovė. Žmogus nėra nei erelis nei kurmis. Tai kas jis yra?Jisai yra ir erelis ir kurmis — abu kartu. Savo dvasiniu polėkiu žmogus aprėpia begalines perspektyvas, iškyla virš visų žemės gyvių. Jis netgi Dievui giminingas! Jo prigimty slypi Dievo paveikslas ir panašumas. Didesnio iškilimo šioj žemėj niekas dar nesurado ir žmogaus nenuvainikavo. Dvasine pri gimtimi jis yra erelis. Bet jis, deja, yra kartu ir kurmis, kuriam tenka raustis troškiuose požemiuose. Toj pačioj žmogiškoj prigimty slypi žemės trauka ir neleidžia būti vien augštai skriejančiu ereliu.Tokia yra tikrovė, tokia yra istorija. Joje nuolatos piijasi ere- lio-kurmio motyvai, kurie apsprendžia istorinį žmogaus žengs mą. Jei žmogus tebūtų kurmis, gyventų sau rainų požeminį gyvenimą ir pasitenkintų savo kasdieniniu knisimu. Tuo atveju bet

Ūi£esų girdėjusi ^ą,x■plotmei^ "kuri hėbera kurmio karalystė; bet žmogaus. Čia dvasinis jo polėkis negali pasitenkinti kasdieniniu rausimu — jis ieško savo žygių prasmės, ieško pagrindinio centro, į kurį natūraliai galėtų krypti visas jo žengsmas. Tas pagrindinis centras negali būti žemesnis už patį žmogų. Kurmio požemis tikriausiai jo nevilioja.Tas traukos centras tegali būti didesnis už žmogų. Kitaip jis neturės jokios traukos. Tiktai visą žmogaus pajėgumą prašokantis, didingas, imponuojantis centras ga Ii traukti žmogų savęsp. Toks traukos centras tėra Dievas. Jo link krypsta visas žmogus su visa istorine tikrove. Šioj pastarojoj įvyksta Dievo ir žmogaus susitikimas, kur Dievas apsireiškia žmogui Kristaus pavidalu ir atsistoja istorinio gyvenimo centre. Nuo šiol žmogus įgalinamas palikti kurmio požemius ir išeiti ryškesnėn Dievažmogio švieson. Vietoj požemio karalystės iškyla Dievo Karalystė, kur žmogus pašauktas būti statytoju, architektu. Didžiosios plano linijos jam yra nutieštos, kertinis akmuo padėtas; belieka remtis juo ir statyti Dievo karalystę, orientuojant visą gyvenamąją tikrovę į Ją. Jei tai nebūtų realus iš Dievažmogio einąs pašaukimas, sakytume tai utopjją — tikrovėje neįgyvendinama karalystė, bet beveik preiš du tūkstančius metų nuaidėjęs Kristaus balsas buvo toks realus ir taip giliai įsirėžęs istorinėn tikrovėn, kad nelieka jokios abejonės dėl Naujosios Karalyštės tikrumo. Galime stebėtis tiktai josios antžmogiš-(Nukelta į 3 psl.)

— Daugiau, .kaip priešvienuo mūsų žmones.. .• 5- “ '— Tas buvo taip seniai, kad šiandien, atrodo, tai nebuvo tikrovė. ;— Taip... Aš manau kad mums, moderniems žmonėms, visuomet taip atrodo... < ' ':įT ’ . .z’Marija-sėdėjo ant asilei o Juozapas vedė jį už kamanų. Taip jie praėjo eilę augštų tarpeklių, kur, kaip legendos pasakojo, buvo Ašarų Slėnis. Juodu juokaudami praėjo pro jo niūrius šešėlius. Ona čia juodu prisivijo arčiau ir jojo šalia savo dukters. Senis Joachimas pradėjo pasakoti istorijas iš savo vaikystės. Vėliau jis kalbėjo apie didžiuosius senovės įvykius. Kalbėjo jis taip gražiai, kad visiems atrodė, kad visa tai vyksta šiandien, kad visa tai taip arti jų, kaip ir šios istorinės vietos, kuriomis jie dabar keliavo. Štai Gibeha, kur kadaise buvo pikto ir išdidaus karaliaus Sauliaus rūmai. Tenai, netoli nuo Behelio, Jokūbas kraštai kalbėjo maldas, o jo tautos atskalūnai grojo cimbolais auksiniam veršiui.— O ten, — prakalbėjo susimąstęs Juozapas, — Amosas padarė pranašystę apie Mesiją!... ■ .Trečią kelionės rytą pagaliau visiems palengvėjo širdis. Dar prieš vakarą visi tikėjosi pasiekti savo kelionės tikslą. Juozapas visą dieną rūpestingai stebėjo savo žmoną. Naktį budėdamas, jis girdėjo ją giedant per miegus. Jis nesiliovė meldęsis, kad tik laimingai pasiektų Betliejų.— Betliejus! 'Nuskambėjo šauksmas ir visa keliautojų minia vėl pradėjo giedoti Dovydo psalmes. Nors ir pavargę, tačiau su džiaugsmu, kiti šoko kelio dulkėse. Tačiau Juozapas, kada pamatė šio mažo miestelio baltus stogus ir žalumą, labai susirūpino. Jis paėmė Marijos ranką ir jiedu valandėlę žiūrėjo į'Ėetliejų kartu. Ten krito dabar auksinė šviesa ant baltai nutinkuotų namų žaliose atšlaitėse, kur tingiai skabeno žolę avių kaimenės. Tai buvo jų giminės protėvių miestas. Ir Marija atsiminė dabar tą seną pasakojimą, kaip vieną dieną turtingasis Boazas vyko šituo pačiu keliu ant kupranugario ir pamatė vargšę mergaitę, bevaikščiojančią po jo žemę. Piovėjai jau seniai buvo nuvalę laukus, bet ši grakšti, tačiau alkana mergaitė rinko varpas, paliktas ant dirvos. Tai buvo Rutha. Rutha ir Boazas! Jie buvo Juozapo ir Marijos protėvių tarpe.Valandėlę jie ilsėjosi ant kelio,, žvelgdami į giedrų gamtos vaizdą, augštus kalnų iškyšulius, kviečių laukus, alyvų kuokštus, fygą ir kitus medžius, savo stipriu žalumu siekiančius dangaus ’ mėlynę ir kamuoliuotus debessi. ' •— Puikūs medžiai, ar ne? — paklausė Marija. Tuo ji norėjo palengvinti susirūpinusiam Juozapui. Ji žinojo, kad jis turėjo staliaus akis ir pažino visus medžius iš tolo, lengvai išvardindamas vardais.— Ar tai šitie, kuriuos kerta laivams statyti?— Taip, mano miela. «Jie naudojami stiebams ir laivo viršūnei. Viduržemio jūra pilna šitų medžių, atgabentų iš Betliejaus.Taip kalbėdami jie pradėjo kopti keliu tiesiai į miestą*. Juozapas pagaliau pastebėjo įsitempimą savo žmonos veide ir rankose. Jos pirštai buvo pabalę.“Gimdymas visai arti”, vienas sau pagalvojo. “Aš ją paguldysiu lovon tuoj, kai tik bus galima. O dabar turiu laikyti jos mintis užimtas kitokiais dalykais”. Ir jis pradėjo kalbėti apie didelę garbę tų vyrų, kurie valdė šį jų protėvių miestą. Iš čia Saulius išėjo ieškoti savo tėvo jaučių ir padėjo karalystei pamatus. Čia Jesseas buvo pasistatęs savo palapinę ir čia jo jauniausias sūnus Do; vydas ganė avis. Dovydas poetas, kareivis^ karalius gulė jodant šitų pačių žolėtų atšlaičių ir klausėsi giedančių ryto žvaigždžių...
t Staiga prie jų priėjo vie
nas nepažįstamas keleivis ir

alima 
Amalas

Visiems mūsų bendradarbiams, rėmėjams, talkininkams, bičiuliams, 
skaitytojams ir visiems lietuviams, išblaškytiems pasaulyje ir 
vargstantiems okupanto replėse,

kalėdi-

linkime šventinio džiaugsmo ir
laimingų ateinančių — 1953 — metų

\ * *
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Du sulaužyti lietuviai
STALINO LAUREATAS A NTANAS VENCLOVA IR SALOMĖJA NERIS

Z- , • t ** ♦

Kaip išdavė Lietuvos auksą

KANADOS LIETUVIAMS
SESĖS IR BROLIAI,

ir vėl vieni metai baigia savo dienas. Tai buvo nelengvi metai. 
Lietuvių Tautos kančios dar vienais metais prailgėjo.

Bet ir. vėl kyla vilties kibirkštis — o gal gi šie .ateinantieji, 
tai ir bus paskutinieji?

Kanados lietuviai savo likiminėje kelipnėje šiais metais pradėjo 
naują jų bendro gyvenimo lapą. Jie įėjo į naujo organizacinio su
sitvarkymo laikotarpį — yra nauja pilna lietuvių bendruomenė. 
Kiekvienas lietuvis yra jos narys. Taigi mes, šio krašto lietuviai, 
baigiam senuosius ir pradedam naujuosius metus, kaip vienos šei
mos nariaf, o kartu tuo pačiu ir nariai .visos lietuvių šeimos, pla
čiai išbarstytos po visą pasaulį.

Įvairiais laikais, įvairiais tikslais mes apleidome savo Tėvynę. 
Gavę šiame svetingame krašte — Kanadoje — pastogę, duonos 
ir laisvės, mes tuo dar nesitenkindami jungiamės ir savo tarpe, su
darydami šiame krašte mažą tautos dalelytę. Mūsų gyvenimas 
sotus,* laisvas, negrėsmingas. Mes laisvai apsidedame pareigomis.

; Nes mes būdami laisvi ir sotūs suprantame, kas tai yra alkis, ir 
kas yra vergija. Mes dedamės ir prie to didžiulio darbo, kuris 
eina mūšų tautai išlaisvinti iš okupantų spąstų.

<4des susiorganizavome, kad sujungtomis jėgomis pakeltume 
kovą už laisvą Lietuvą, kad nuolat primintume laisviems žmo
nėms, kad ir šiandien dar yra kraštas, kur nebeskamba dainos 
ir kur juokas yra užmirštas. Skausmų dejonės ir raudos aidi 
mūsų mielam krašte. Tik ir jų negirdi laisvasis pasaulis. Tai ir 
yra mūsų, gyvenančių laisvuose kraštuose; pareiga perduoti ken
čiančios tautos skundą. "

Kanados lietuviai visada jautriai atsiliepia į savo tautos para
ginimus. Tvirčiau suglaudę savo eiles mes dar stipriau ir vienin
giau remsime savo tautos išlaisvinimo aspiracijas, geriau parem- 
sime vargstantį lietuvį, kur jis bebūtų. Vienysimės savo troški-

• muose ir ugdysime savo galias bendrai kovai už lietuvio geres
nį rytojų.

Ir vėl pasikartojant tai didingai misterijai, kada dangus jun-
• giasi su žeme, kada dangaus ir žemės valdovas ateina dalintis su 

žmogumi jo vargais ir skausmais, kada ateina jo ištraukti iš tam
sios nevilties, kada nuo gyvenimo scenos nueina senieji, tiek vargo 
suteikę žmonijai metai ir ateina vilčių kupini Naujieji 1953 Metai 
— mes, šio krašto lietuviai, vienykimės viena mintimi, prisiminkim

"X vienas kitą, prisiminkim savo brolus po pasaulį išblaškytus, savo 
žemės sargyboj pasilikusius ir linkėkime vieni kitiems to viso, 
ko.taip trokšta laisvas žmogus. /

O mūsų tautos tamsioji naktis lyg ii* rengiasi aušti. Pasaulis 
blaivėja. Supratimas pavojų, kurie ištiko mūsų tautą, plinta ir 
auga. Laisvosios tautos pradeda kalbėti ir drąsiau ir kiečiau. 
Ne tik kalba, bet ir ruošiasi lemtingiems žygiams. Tikėkime, kad 
ateis pavasaris ir pavergtoms tautoms.

PLB Kanados Krašto Valdyba sveikindama visus Kanados lie
tuvius linki nepamesti vilčių, nenustoti tikėti į laisvą Lietuvių Tau
tos prisikėlimą, tinki visiems bendrai ir kiekvienam atskirai ir as- 
-meitiškps. laimės, sveikatos, paisekimo7 visuose darbuose ir užsi-

ErSimė su nauju ryžtu, su tvirtu tikėjimu

PLB Kanados Krašto Valdyba.
1952 m. gruodžio mėnuo, Toronto. ,

1942 ar 1943 m. vieną vakarą 
Kaune mes vartėme bolševikų 
lėktuvų išmestą “Gyvąją Lietu
vą”, atvežtą net iš Šiaulių apy
linkių. Radėjas jos nenorėjo ati
duoti bijodaipas, kad pats nepa
kliūtų vokiečių Gestapui. Ta
čiau išgėrus vieną buteliuką, lei
dinys buvo gautas ir pristatytas 
į vieną pogrindžio laikraštuko 
redakcinį kolektyvą. Vartome 
mes keturiese susirinkę ir skai
tome eilėraščius. Mus stebino S. 
Neries kaikurių eilėraštukų lie
tuviška nuotaika. Aš papasako
jau jiems apie “poemos apie Sta
liną” kilmę, pasakydamsa net 
šaltinį. Vienas iš mūsiškių dar 
daugiau papildė kaikuriomis 
smulkmenomis, girdėtomis taip 
pat' iš rašytojų. Mes sutarėme 
pasijuokti tais eilėraščiais iš vo
kiškosios cenzūros ir nacinės, Br. 
Daunoro drukavojamos, “Atei
ties”. Nurašėme gražiai mašinė
le pora eilėraščių, pridėjome 
“Svyrūnėlės” slapyvardę. Visa 
gražiai pasiuntėme tą "patį vaka
rą ’’Ateities“ redakcijai. Vėliau 
iš vieno jos redakcijos nario pa
tyrėme, kad ten buvo atpažinta 
Salomėjajš vieno eilėraščio, kurį 
vienas iš redaktorių buvo girdė
jęs deklamuojant per Maskvos 
radiją. Taigi, mūšų žygis išpro
vokuoti nacių cenzūrą šiuo kar
tu baigėsi gyvu šnipštu.

(Pabaiga)

geresnių dienų! *

1945 m. vasara. Vienoje UNR 
ROS 'stovykloje, kuri buvo pri
siglaudusi prie gražių Alpių kal
nų, buvo ruošiamasi paminėti 
rugsėjo 8-ji. Norėjome surasti; 
mokančias deklamuoti, jaunas! 
mergaites, tačiau jų nedaug mo
kėjo pakenčiamų eilėraščių. Vie
na mergaitė (studentė) mokėjo 
S. Neries eilėraščius iš “Dieme
džiu žydėsiu”, tačiau jų dekla
muoti nebuvo galima. Tuo metu 
dalis minėjimo komisijos narių 
S. Nerį pradėjo maišyti su žemė
mis ir keikti. Aš paprašiau dėl S. 
Neries nesijaudinti ir pasakiau, 
kad toji baisioji poema yra atsi
radusi prievarta. Vėliau buvau 
priverstas papasakoti ir kažku
rias smulkmenas. Prie manęs 
prisidėjo ponia P., kuri ją labai 
gerai pažinojusi. Išsiskirstėme,

suradę vos pora galinčių pade
klamuoti iš Brazdžionies, nes vi
si kiti mokėjo Miškinį, Putiną ar 
Nerį.

Su ponia P. mes daugiau išsi
šnekome. Pasirodė buvusios jau 
nuo 1927 m. didelės draugės ir 
net ilgesnį laiką kaimynės. Bol
ševikų metais jos abi daugelį 
vakarų praleisdavusios kartu ir 
drauge apšnekėdavusios visas 
bėdas. Salomėja Neris yra pa
sakojusi jai visą įvykį Sovietų 
pasiuntinybėje ir daugelį kitų 
smulkmenų. Ji buvo mačiusi ir 
poetės pirmąją poemą “Tautos 
Vadui”, kada jos darbo kambarė
lyje tebestovėjo dar tautinė vė
liavėlė ir Antano Smetonos ma
žytis biustukas. Jos pasakojimas 
buvo gausus įvairiomis smulk
menomis, kurios papildė maną
sias žinias arba tiesiog sutapo. 
Jos pasakojimą'ir stengsiuosi čia 
pateikti.

Buvo šiltas liepos mėn. va
karas. Susėdę šu Sale, mes klau
sėmės iš Vienos Bethoveną. Stai
ga prie jos namų pasirodė limu
zinas. Iššoko P. Cvirka su vienu 
iš Sovietų pasiuntinybės. Jie pa
reiškė, kad šį vakarą Salė turin
ti būti pasiuntinybėje. Ji bandė 
atsikalbinėti ir skundėsi savo 
sveikata, kuri tuo metu tikrai 
buvo sutrikusi ir ją kankino vi
sa eilė skausmų. Bet jai buvo pa
sakyta, Jcad laukiąs pats pasiun
tinys ir esą labai svarbūs reika
lai. Ji turinti atvažiuoti, jie ne
galį be jos sugrįžti. P. Cvirka bu-

VIENO DIDŽIOJO KOLCHOZO ANALIZĖ
Vilniaus srities, Dusetų rajono “Raudonosios Vėliavos” kolūkis

"Tėviškės Žiburiai", 1952. X. 9 d., 
40 nrs., persispausdino iš "Tiesos“ la
bai įdomia bolševikinio rašytojo M. 
Sluckio apybraiža, pavadinta "Kolūki
nė duona“. Prie jos 'savas pastabas 
pridėjo ALMUS, tačiau visos baudžia
vinės tikrovės neįstengė išryškinti, nes, 
atrodo, pots ALMUS nėra vietos žmo
gus,, kuriom šio kolchozo apylinkės bū
tų labai gerai pažįstamos. Todėl savo 
tėviškės naujosios baudžiavos dvora, 

r kurio centre dar iki paskutinių dienų 
buvo išlikęs iš senosios vergijos dienų 
net ir žmonių plakimui lovys, ir noriu

da visas šiandieninis Lietuvos ūkinin
ko gyvenimas lobai.ryškiai nušvinta.

B. G.

1. Apimtis ir vieta
M. Sluckis, kuris tikrai nėra 

šios apylinkės žmogus, savo apy
braižoje tesuminėjo tiktai pora 
vietovardžių, būtent Avilius ir 
Plyšiškes. Abi šios vietovės vie
na nuo kitos nutolusios per 4 km 
ir įspraustos tarp dviejų nema- 

k žų ežerų: Avilio iš rytų ir Dubu
rio — vakaruose. Seniau, kol 
Lietuva dar nebuvo bolševikų 
pertvarkyta rajonais, šios abi 
vietovės priklausė Antanavės 
vis. ir savo laukais susiekė ’su 
Dusętų vis. kaimais. Apybraižo
je suminėtas ir šio baudžiavinio 
kolchozo žemės plotas, siekiąs 
3.700 ha arba daugiau kaip 60 
km2, atsiradęs iš kelių mažesnių 
kolchoziukų. Tokiais pirmaisiais 
kolchoziukais, iš vietos sąlygų 
išeinant, galėjo būti toki viene
tai:

a) Avilių bažnytkaimis su gre
timaisiais StainiŠkėlių ir kt. kai
meliais, kitaip sakant, visas buv. 
Avilių seniūnijos smaigalys prie 
Avilio ežero. Žemė čia daugiau
sia fll-čios rūšies, nors pievos, 
beveik, ištisai kelmynės ir rais- 
tagaliai, priskirti IV-jai. Šio pir
minio kolchozėlio žemės plotas 
apie 400 ha, priklausęs kokioms 
92-95 šeimoms (vien tik Avilių 
bažn. buvo arti 60 šeimų, turėju
sių po 2-5 ha), iš jų galėjo būti 
“išbuožinta” tik 3 šeimos. Nors 
M. Sluckis savo apybraižoje Avi
lius sumini pagrindine vieta, ta
čiau didžiojo kolchozo centru jie 
negali būti dėl savo geografinės 
padėties: stambesni ūkiai prisi
glaudę prie pat Avilio ežero, lai-

patogūs, nes susikerta Zarasų 
(pro Mukulius), Imbrado,.Anta
zavės ir Dusetų vieškeliai, buvo 
pašto agentūra su telefonu (Im
brado atšaka) ir policijos punk
tas.

b) Avilių folvarkai, kurie daž
nai vadinami Muravankos var
du, 4 ūkiai su kokiais 20 gyv. ir 
240 ha žemės. Dalis šių plotų bu-

įvairiais būdais peržvelgti, nes tik ta- i vo pelkynai ir krūmokšliais ap- 
I infi v > • > -r • t t • v •augę plotai, todėl dirbamos susi

darys apie 150 ha. Dirbamoji že
mė daugiausia priesmėliai, todėl 
jos nedaug bus priskirta III-jai 
rūšiai. Visi gyventojai bus pri- 
skaityti prie “buožių” ir iš šian
dieninio kolchozo jau “išbuožin- 

j ti”. Šis kolchozėlis galėjo būti iš 
karto prijungtas, nors tas ir ne
visai patogu, prie Kelpšiškio 
dvaro.

c) Kelpšiškio dvaras su gana 
aplūžusiais trobesiais. Jų dalis 
buvo jau nebenaudojama po 1923 
-1924 m. pravestos žemės refor
mos, todėl ir visiškai apgriuvo. 
Dvarelis labai dėkingoje susisie
kimo vietoje, nes jo laukus kerta 
Antazavės-Avilių vieškelis ir ša
limais praeina Avilių-Dusetų ir 
Avilių-Imbrado-Zarasų vieške
liai, su viena dar atšaka į Zara
sus (pro Mukulius). Vasaros ke
liu iki Zarasų apie 20 km, kai 
žiemą per Avilių ežerą — 12 km. 
Iki Dusetų (šiandienio rajono 
centro) — 10 km, Antazavės — 
8 km, artimiausios Obelių gelež. 
stoties — 27 km ir tų pačių Avi
lių — 1,5 km. Dvarelio žemė, be
veik, ištisai III-sios rūšies, prie
moliai, vietomis su baltžemio 
podirviu, todėl dažnai šlapia. 
Prie šio dvaro kolchozo iš karto 
galėjo būti prijungta šileikiškių 
kaimelis ir gretiminės sodybos 
prie škugų miško. Viso labo čia 
galėjo susidaryti 350 ha žemės 
22-25 ūkiais ir kokiais 110 gyv. 
Iš jų “išbuožinta” tegalėjo tik 
patys Kelpšiškio savininkų šei
mos likučiai ir dar viena šeima. 
Prie jo iš pat pradžių galėjo būti 
prijungta ir Avilių-Muravankos 
ūkiai. -i

Mano giliu įsitikinimu šis dva
relis ir tegali būti šiandieniniovos” galo susidarytų apie aštuo- s.<u.UrCB.».»

nis km kelio, šiaip Aviliai būtų | didžiojo “Raudonosios vėliavos

kolchozo centru, nes jis iš pat 
pradžių turėjo geresnį invento
rių ir erdvesnius trobesius (kai
kuriuos jų reikėjo tik naujai ap
sidengti) ir patogiausią didžio
jo kolchozo sodybai žemę — ly
gumą. Taip pat šiame dvarelyje 
nesudaro jokios problemos van
duo, reikalingas didesnio ūkio 
reikalams (galvijams girdyti), 
kai kitose apylinkėse jis reikėtų 
iš toliau vežti.

Taip pat šis dvarelis turi ir 
“garsią ’’bolševikinę praeitį. 1919 
m. čia buvo ilgesnį laiką įsikūręs 
plėšikaujančių bolševikinių dali
nių štabas ir jų karo lauko teis
mas. Nepr. Lietuvos metais čia 
visą laiką veikė slapta komunis
tų kuopelė, kurios nugarkaulį 
sudarė to paties dvarelio sklypi
ninkai, kurie 1940 m. labai gyvai 
įsijungė į “komunistinę statybą”, 
todėl 1941 m. vietos sukilėlių 
buvo nuginkluoti ir sunaikinti 
Žinant bolševikinius papročius, 
garbingas “Raudonosios vėlia
vos” vardas tegali būti patvirtin
tas tik “garbingai” vietovei. Ir 
tokia ““garbihga” visoje šioje 
apylinkėje vistik tėra viena.

d) Areliškių kaimas ir folvar- 
kas. Ten buvo 12 ūkių su kokiais 
55 gyv. .ir maždaug 160 ha žemės. 
Žemė ištisai kalnuota, molynai. 
Palyginti gana derlinga, tačiau 
dėl kainuotume didesnė jos pu
sė buvo priskirta IV-jai rūšiai. 
Čia susisiekimas yra virtęs tikra 
problema. Pvz. nuo daugelio kal
nelių tegalima nuvažiuoti tik 
prisirišus ratą, o ariant tenka 
gerai prisitaikinti, kad nenusi
ristam su arkliais į pakalnę. Iš
tisai visur gerai auga kviečiai 
ir kiti kalkines dirvas mėgstan
tieji augalai. Rūpefctį seniau su
darydavo bulvės, nes joms skly
peliai nebuvo lengva susirasti. 
Sausros metais šie laukai gana 
nukęsdavo, ypač jei būdavo sau
sas pavasaris (sunkiai sudygda- 
vo). i

Prie šio pirminio Areliškių 
kolchozo turėjo būti priskirtas 
ir Patašinės ūkis su 5 gyv. ir ko- 

'kia 60'ha žemės, lygiai -taip pat 
derlingos ir kalnuotos.

• - (Nukelta j M psl.)

i vo neramus ir kramtė lūpas. Jis 
I kažką dar vienai Salei bandė 
aiškinti ir įtikinėti. Pagaliau Sa
lė nusileido, perdavė vaikutį vy
rui ir ėjo į savo kambarį persi
rengti, bet bejėgiškai susmuko. 
Aš padėjau Salei dar persirengti. 
Ji man pasakė, kad nežinia kada 
sugrįšianti, nes ten visi bepročiai 
ją norį numarinti. Ji buvo visiš
kai surizgusi ir negalėjo patai
kyti nė kojines užsimauti. Išva
žiuodama pabučiavo sūnelį ir vy
tą, lyg. išvjj|iofų nęgrįžtamai. 
Po dvyliktos nakties jos dar ne-' 
buvo. Tada pasakiau vyrui, ką ji 
buvo pasakiusi. Mes laukėme ten 
iki aušros (atėjo ir mano vyras), 
bet Salės nebuvo. Ji grįžo tik 
a|)ie pietus ir buvo nepanaši į 
žmogų. Užsidarė ir rašė. Pava
karyje vėl atvažiavo iš Sovietų 
pasiuntinybės mašina. Salė pa
davė raštus ir krito vos gyva į lo
vą. Ji klajojo, šaukė neduosianti 
savo vaiko. Pašauktas gydytojas 
su ja neturėjo ką daryti. Ji dras
kėsi ir šaukė neduosianti savo 
vaikučio. Tik gavusi vieną injek
ciją,' Salė nurimusi ir miegojusi 
daugiau paros. Spauda tuo metu 
paskelbusi “naują” poemą, ku
rioje ponia P. atpažinusi kaiku
riuos senus posmus.

Pailsėjusi Salė jai vienai visa 
papasakojusi. Sovietų pasiunti
nybėje ji radusi labai susinervi
nusį K. Borutą. Tuojau Deka
nozovas (kitu kartu pasakotoja 
sakė Pozdniakovas ir man nepa
vyko išsiaiškinti K.J.) pareiškęs, 
kad jiems abiems švystelėjo ne
paprasta laimė Lietuvos įjungi
mą į Sovietų Sąjungą apdainuoti 
giesmėmis. Jis turįs nepaprastą 
džiaugsmą pasveikinti didžiąją 
Lietuvos liaudies žmonių poetę, 
kuri parašysianti nemirštamą 
kūrinį — poemą Stalino garbei. 
K. Boruta, žinomas jau iš. seno 
kaip pažangus rašytojas, parašy-' 
siąs eilėraštį garbei Liaudies 
Seimo, kuris įjungsiąs Lietuvą į 
tarybines respublikas. Tiek Sa
lomėja tiek Boruta pradžioje at
sikalbinėję, kad tokių uždavinių 
jie negalėsią atlikti ir tokie kū
riniai jiems menkiems pardideli. 
Tačiau atsikalbinėjimai buvę be 
jokių pasėkų. Pagaliau Pozdnia
kovas trenkęs kumėtimi į staliu
ką ir surikęs:

— Tylėkit, fašistai. Jūs neiš
eisite iš šitų namų, kol nebus pa
rašyta. Per dvi dienas turi visa 
būti baigta. Jums didžiausia gar
bė, o .jūs kaip ožiai.

Abiems poetams tuojau buvo 
parodyti kambariai su lovomis ir 
vynu. K. Boruta vaikščiojo ir 
keikės. Jis dažnai užeidavęs pas 
Salę pasižiūrėti, kaip jai sekasi. 
Besikeikdamas jis sudėliojęs ke
lias eilutes, tačiau pasiuntinybė
je susirinkusieji vis buvę nepa- 
tenkyiti. Pagaliau pasakę, kad 
eilėraštis negalįs būti ilgai Ge
rai nusikeikęs Boruta iki ryto 
sukalęs kelias eilutes, kurios pa
tenkino anuos baisiuosius ponus. 
Salė visiškai rašyti negalėjusi. 
Jai nedavę nė telefonu paskam-

binti į namus. Ji pradėjusi verk
ti ir daužius į duris. Tada iš pa
siuntinybės pradėję jai grasinti: 
jei neparašysianti tos poemos, 
paimsią jos vaikutį ir išvešią. 
Ji pradėjusi visu balsu šaukti ir 
apalpusi Kai atsigavusi buyę 
arti pusdienių. Tebebuvęs dar 
neišleistas ir K. Boruta. Jie pa
sitarę ir Salė tada pažadėjusi 
parašyti, jeigu išleisią ją namo. 
Ji turinti matyti savo sūnų, kad 
galėtų rašyti. Pasiuntinybėje pa
žadėję jos sūnų tuojau atvežti, 
tačiau ji užsispyrusi rašyti na
mie. Pagaliau šie tiek nusileidę 
ir ją parvęžę į namus. Čia ji per
dirbusi A. Smetonos poemą, nes 
ką nors nauja rašyti neturėjusi 
jėgų. Perdirbti tą poeęią jai atė
jusi mintis dar pasiuntinybėje, ir 
už tai ji pati norėjusi rašyti jau 
tik namie, kad nematytų tie be
pročiai iš ko sukuria. Ji pasako
dama vis dar drebėjusi, nes. toji 
naktis paliko jai siaubą. Ji tiek 
vienos, tiek kitos poemos juod
raščius sudeginusi, ko niekados 
nėra padariusi su kitais.

Salė skaityti šios poemos ne
galėjo. Prieš išeinant į Liaudies 
Seimo posėdį jos skaityti, Salei į 
ranką buvo ęuleisti'kažkoki vais
tai, kad nenualptų, kaip jau bu
vo atsitikę pora kartų Sovietų 
pasiuntinybėje. Ji gavusi vaistų 
ir Maskvoje.

Žiemą Salė dar daugiau ken
tėjo. Jai gimnazijoje mokiniai 
prikamšydavę eilėraščių, kuriuo
se ji buvo iškeikiama. Tuos eilė
raščius jai sukamšydavo klasėje, 
jai įkišdavo gatvėje. Ji žinojo 
tuos savo mokinius, kurie tuos 
eilėraščius parodijavo, perraši
nėjo ir platino. Ji pažino daugelį, 
kurie jai įkišdavo beeinant vaka
re namo. Ji pareidavo visiškai 
sugniužusi, vos gyva, ir išrinku
si iš kišenių tuos raštukus su
mesdavo į ugnį. Ji gaudavo tų 
raštelių paštu, bet visa surink
davo ir degindavo, neperduoda
ma milicijai nei pasakodama sa
vo draugams. Aš nežinau ar net 
žinojo jos vyras.

Irfžipmc^_ ygkąrais.Salė išsiim
davo iš stalo lietuvišką vėliavė
lę, ją bučiuodavo ir gal.., mels
davos. Ji išsiimdavos ir “Šatri
jos” juostelę, žiūrėdavo ir verk
davo. Salė tuo metu vėl meldė
si. Ji melstis pradėjo anksčiau, 
negu pasirodė čia bolševikai.

1941 m. birželio mėn. 23 d. prie 
Salės namų privažiavo .automo
bilis. Salė jau buvo nusprendusi 
iš namų niekur nesitraukti. Ji 

j netikėjo, kad sukilėliai jai ką 
nors darytų. Blogiausiu atveju ji 
tikėjosi šiek tiek pasėdėti kalėji
me. Atvažiavęs A. Venclova no
rėjo Salę išsivežti. Salė užsispy
rė, kad nevažiuosianti su jais į 
Maskvą ir tiek. Ji be Lietuvos 
negyvensiant. Venclova tada Sa
lę įtikinėjo, kad jos gyvos nepa
tiksią lietuviai partizanai. Ji tik 
mirtimi išpirksianti tą poemą ir 
niekas jai netikėsiąs, kad pri
versta ją parašė. Bet Salės nie
kas nepaveikė. Tada Venclova 
priminė, kad ji turinti gyventi 
dėl savo sūnelio, kuris tuo metu 
nesirūpindamas svečiais buvo 
užsiėmęs savo kambarėlyje ir 
dažė. Paskutinio įtikinėjimo Salė 
buvo paveikta ir įsėdo į automo-

Lapkričio 29 d. švedų dienr. 
“Dagens Nyheter” įsidėjo strps. 
“Rusų skola ir po 12 metų dar 
nesumokėta”, kuriame pasako
ma ir lietuviams įdomių dalykų. 
Dienraštis tuo reikalu taip rašė: 
“Kai milijardo paskola gruodžio 
9 d. bus Rusijai galutinai išmo
kėta — bus sureguliuota didžiau
sioji dalis Švedų reikalavimų Pa
baltijo valstybėse. Tačiau ne vi
si. Dar pasilieka reikalavimų, 
kurie, “DN” duomenimis, siekia 
arti 1 milijono kronų. Dėl jų su 
Rusija derybos ėjo 12 metų, bet 
vis nesėkmingai. Tų reikalavimų 
savininkus, švelniai tariant, ste
bina tai, kad Pabaltijo valstybių 
aukso depozitai valstybiniame 
banke — palyginti su tuo, kas 
buvo vėliau padaryta su vokie- 
čiių turtu — nebuvo apdėti drau
dimu. Viena tik Lietuva turėjo 
čia deponavusi 1274 kg aukso, 
kuris galėjo gerai pasitarnauti, 
kaip kompensacija, jei jos nebu
vo galima išmokėti kitu keliu. 
Visi minimieji reikalavimai pri
klauso daugiausia smulkiems sa
vininkams, dėl to jiems padaryti

nuostoliai yra itin skaudūs.
Be to, kad užsienio reikalų mi

nisterija būtų aiškiai informuo
ta, tenka pasakyti, jog tas auksas 
buvo išduotas naujosioms Sovie
tų respublikoms. Šios labai grei
tai suteikė įgaliojmius rusų pa
siuntinei M-me Kolontai, tą auk
są išgauti. Tai buvo padaryta la
bai veikiai, vos okupavus Pabal
tijo valstybes 1941 metais. Šis 
išdavimas yra dar keistesnis dėl 
to, kad Švedija nėra de jure pri
pažinusi Pabaltijo valstybių in
korporavimo į Sovietų Sąjungą.

Šio išdavimo — už jį atsakin
gumas tenka tuometinei vyriau
sybei — nežinojo užsienio rei
kalų ministerijos atstovai, ku
rie 1941 m. vasario mėnesį vedė 
su rusais derybas Maskvoje. 
“DN” duomenimis, švedų atsto
vai, iškėlę šį klausimą, gavo la
bai juos nustebinusį atsakymą, 
būtent — kad tai jau įvykdy-

Įsidėmėtina, kad Rusijai pa
tekusiu Lietuvos auksu susirū
pinimo rodo pačių švedų spauda.

ELTA.

MARŠ. MANNERHEIMO ATSIMINIMAI
(Pabaiga) Į įvykdyti.

Sunkiausioji buvusi Vakarų ~ 
valstybių intervencijos grėsmė. 
Taip pat Kremlius norėjo iš
vengti, kad jam rankos neliktų 
surištos šiaurėje tuo laiku, kai 
turėjo būti išbandytas Sovietų 
paktas ir pravesta Besarabijos 
ir Pabaltijo kraštų aneksija.

Marš. Mannerheimo nuomone, 
sovietų suomių karo pasekmėj — 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos so
vietizacija buvusi užtęsta faktiš
kai bent 6 mėnesiais, vadinasi, 
jei ne suomių karas, Maskva bū
tų Pabaltijo kraštus užgrobusi 
jau 1940 m. pradžioje ar net dar 
anksčiau.

“Neue Zuehricher Zeitung“ 
Nr. 309 dar aptaria kaikuriuos 
mums itin įdomius politinius tų 
atsiminimų momentus.

Pasak Mannerheimo, 1917 me
tais tarp kovo ir spalio mėn. bū
tų buvę galima visiškai sutruk
dyti bolševikų įsigalėjimą Rusi-> 
joje. Taip pat buvęs negirdėtas 
laimėjusių Vakarų valstybių ne
apsižiūrėjimas, kad bolševikų re
žimo nesugniuždė jau pačioje 
pradžioje, o tai tikrai reikėję

bilį. Tėvas ir sūnus liko savo na
muose.

Vakare sugrįžo vienas auto
mobilis kažkur nuo Ukmergės. 
Jis atvežė trumpą laiškelį ir pa
ėmė sūnų. Salė be sūnaus atsi
sakė važiuoti ir pradėjo nuolatos 
alpti. Venclova sugrąžino šoferį, 
parvežti Salei sūnų.

Namuose liko tėvas tarp savo 
skulptūrų. Liko, kaip paliktas, 
Salės kambarys. Nepajudintas 
buvo likęs ir sūnaus kambarėlis, 
kurį jis buvo išsidažęs pagal sa
vo skonį. Sūnelis buvo išdažęs 
net lubas, ant stalo pasidėjęs kė
dutę ir ant jos kitą. Tėvas išti
sas dienas ir vakarus prasėdėda
vo sūnaus kambarėlyje ir verk
davo. JiR skaitydavo kaikuriuos 
Salės kūrybos sąsiuvinius ir ry
modavo. Jis tada gyveno mirusio 
žmogaus gyvenimu.

Dėl sovietų agresijos prieš 
Suomiją 1939 m. Mannerheimas 
laikosi nuomonės, kad Suomija 
nebūtų to likimo susilaukusi, jei 
būtų iš anksto buvusi geriau ap
ginkluota. Taip pat kalta buvu
si ir Švedija, kuri savo nesidė- 
jimu į šiaurės gynybos sistemą 
padrąsinusi Sovietus, be to, 1939 
m. vasarą (Sovietams pareiškus 
veto) atsisakiusi sudaryti Šve- 
dų-Suomių sutartį Aalando sa
loms gin^i. Suomija likusi izo
liuota. Dar ir tada, kai jau karas 
buvo prasidėjęs, Suomiai viso
mis jėgomis stengėsi išgauti Šve
dų ir Vakarų valstybių interven
ciją. Mannerheimas abejoja, kad 
vokiečiai būtų Švedus iš pasalų 
puolę, jei šie būtų suomiams ėję 
į pagalbą.

Ir kovodamas paskiau, greta 
vokiečių prieš Sovietus, Manner
heimas laikėsi grynai suomiškos 
poįitikq^,( nesidavė Hitlerio, pri
kalbinamas žygiuoti kartu su vo
kiečiais Leningrado imti, neno
rėdamas perdaug tolti nuo savo
jo krašto. Tačiau, iš kitos pusės, 
jis pritarė suomių tuometinio 
užsienių reikalų ministerio Ryti 
susitarimui su vokiečiais — tal
kininkauti vokiečių kariuomenei 
jos kovoje su Sovietais. Nors Ry
ti vėliau už tai buvo teisiamas, 
bet, Mannerheimo nuomone, Ry
čio žygio tikslas buvęs gelbėti 
tėvynę tomis priemonėmis, ku
rios anuo metu buvo įmanomos. 
Maršalas baigia įspėjimu, kuris 
tinka ir kitoms tautoms: “Pirmoj 
eilėje norėčiau, kad būsimos kar
tos įsisąmonintų, jog nesantaika 
savose eilėse padaro didesnę ža- \ 
lą, negu priešo ginklai, ir kad 
vidaus ginčai atidaro duris nele- $ 
galiam Įsikišimui iš oro”.

Vokiečių Turistų Sąjunga 
Montrealyje atidarė kanadišką 
įstaigą, kuriai vadovauja Hel
mut Benecke. Įstaiga ragins tu
ristinį keliavimą tarp Kanados 

Kazys Jasmantas. | ir Vokietijos.

Nuoširdžiai sveikina tautiečius Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų proga

Tėviškės Žiburių Knygynas
TORONTO, SUDBURY ir ST. CATHARINES SKYRIAI

LIETUVIŲ BALDŲ KRAUTUVĖ

ŠV. KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

’’Meilauk Furniture
Savo mieliesiems klijentams linki linksmų

2448 DANFORTH AVE., TORONTO, ONT. TEL OX. 4444
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VEIDU Į KRISTŲ KATALIKU PASAULIO ŽINIOS
(Atkelta iš 1 pusi.) 

ka apimtimi, nes ii prasideda is^ 
tūrinėj tikrovėj ir auga iki pilna
ties laikų pabaigoj. Ji yra kaip 
garstyčių grūdas, iš kurio prasi
kala daigas ir išauga šakotu me
džiu.

Nors Dievo Karalystė yra ant- 
laikinė, tačiau ji apima ir laiką, 
t.y. mūsų gyvenamąją tikrovę. 
Kiekviena karta yra pašaukta 
dalyvauti tos karalystės statymo 
vyksme. Jai numatytas yra ati
tinkamas vaidmuo. Jei kuri kar
ta nutolsta nuo skirtojo vaid
mens, nukenčia ir pati visuma — 
'Dievo karalystė, bet dar daugiau 
nukenčia pati nutolusi žmonija. 
AntlaikinėS Dievo Karalystės 
nesugriaus kad ir didžiausias 
nutolimas b.ei šėlsmas. Šiame nu-\ 
tolime nukenčia daugiausia pa
tys nutolusieji. Žmonijos liki
mas yra neišvengiamai susijęs 
su Dievo Karalystės statyba, 

t Nutolimas nuo šio pašaukimo 
gali sukliudyti bei sumažinti 
minimos karalystės sušvitimą 
žemiškoj tikrovėj, gali užtemdy
ti dieviškojo prado.pasireiškimą, 
nes nutolusi žmonija savo pasi- 

» traukimu pasirodo neverta. O 
nutolimas, kaip rodo patirtis, yra 
galimas, nes žmogaus krypimas 
į gyvenimo centrą — Dievą nėra 
mechaninis, o laisvas žengimas. 
Ir dar daugiau: nutolimas gali 
būti organizuotas, triukšmingas, 
patrauklus, masinis. Tuo būdu 
žmonijos žengimas gaili ilgam 
laikui pasukti į dykumas, kur 

’ joks Mozė, joks ugnies stulpas 
nepasirodo, o tik “nulius ordo et 

, umbra mortis” (netvarka ir mir
ties šešėlis).

Mūsų gyvenamasis metas yra 
vienas ano nutolimo etapų. Jo 

•tempas čia padidėja čia vėl at
slūgsta. Pasįgirsta balsų, duo
dančių komandą — atgal! Atgal 
į pagonybę! Tai girdėti prancū- 

_ zų literatūroj, tai girdėti ir mū
suose (vienas kitas balsas). Tik
rovėje to kelio atgal nebėra: juo 
grįžta jau nekartą ir dargi nu
eita toliau už istorinės pagony
bės. Pastaroji turėjo bent dievus 
augštęsniUs už žmogų, o dabar
ties nutolusieji beturi tik sau 
lygius arba žemesnius už save.

Visuomeninės veiklos baruose pasidairius
(Pabaiga)

Žvilgnis i KLT Toronte
Perkėlus “NL” ir KLT centrą 

Montrealin,' Toronte sudarytas 
KLT skyrius su pirm. R. Hozu 
priešaky. Tačiau didesnė pusė 
“Aušros” choro — apie 20 narių, 
SLA kuopa su netoli 100 narių 
ir socialistų kuopa — apie 9 na
riai, prie minėto skyriaus nepri
sijungė, o subarė tiesioginę cent
ro rėmėjų grupę. Tarp torontie- 
čių dar vis nebuvo pasitikėjimo, 
tad prisibijota, kad vėl nepasi- 

-kartotų tai, kas anksčiau buvo 
.j įvykę. Tačiau, po kiek laiko R.

Hozo valdyba pasitraukė. Išrin
kus naują valdybą su pirm. P. 
Kairiu priešaky, vėl sudarytas 

* vienas bendras skyrius, kurio 
veikimas palengva pradėjo įsi
siūbuoti.

Buvo rengiamos prakalbos, 
siuntinėjami memorandumai, re
zoliucijos. Pelningesnių spektak
lių, vakarienų, koncertų pelnas 
ar jo dalis skiriama “NL”. Vasa
rio 16-tos minėjimai' bei kiti žy
mesni parengimai aprašomi ir 
vietinėj anglų spaudoj. Į ALT 
seimą Pittsburghe 1943 m. pa
siųsta delegatė Z. Užemeckienė. 

\ Karui pasibaigus, lietuvius be
laisvius Belgijoje KLT paremia 
pinigine apie $300 auka.

Vėliau KLT iniciatyva suor
ganizuota Kanados Baltiečių Fe
deracija, į kurią KLT išrinko 5 
atstovus (tiek pat latviai, ir es
tai): M. Motiejūnienę, J. Yoku- 
byną, A. Frenzelį, A. Margį ir 
S. Pundžiuvienę. B. Yokubynas, 
kaip KLT atstovas, 1947 m. vyko 
į Otavą su memorandumu dėl 
lietuvių DP imigračijos sąlygų 
palengvinimo. Taigi ir Torontas 
šį tą veikė.

Flin Flono KLT skyrius
Flin Flone lietuvių nedaug, tai 

ir KLT sk. negausus, tačiau jų 
patriotizmas ir lietuviškam dar
bui nuoširdumas — pavyzdy^ vi
siems lietuviams. Jie “NL” fi
nansiškai yra itin gausiai parė
mę. O ta parama dažniausiai bu
vo ne iš surengtų parengimų 
pelno, bet iš savo kišenių.

A. Mikulėnas “Dideliai sukak
čiai paminėti” “TŽ” Nr. 43, rašy
damas, kad po perkėlimo “NL” 
Montrealin, KLT, kaip Toronte, 
taip ir Montrealy, didesnės veik- 

Dabarties nutolimas nuo Dieva- 
žmogio pašaukimo savon kara
lystėn yra ne kas kita kaip pa
gonybės šėlsmas radikaliomis 
formomis. Pasak Pijaus XII, da
barties nutolusieji “nori prigim
ties be malonės, proto be tikė
jimo, laisvės be autoriteto, kar
tais autoriteto be laisvės”. Jeigu 
jau šaukiama “atgal”, tai tik at
gal į Kristų! Kito grįžimo nėra.’ 
Perdaug jau toli nueita. Todėl 
mūsų dabarties uždavinys: atsi
sukti veidu į Kristų; kovoti .ken
tėti ir melstis, kad visi nutolu
sieji, sukrėtimų paliesti, atsi
kreiptų suvargusiu veidu į Kris
tų. K. Pr. Gaidamavičius.

Pagalba naujiems 
ateiviams

(CSc). The Council for New 
Canadians, įsteigta šią vasarą, 
pakeitė savo vardą į “New Can
adians’ Service”. '

Šios organizacijos pagrindiniai 
siekimai yra:

1. Padėti imigrantams įsikur
ti Kanadoje ir pagreitinti jų įsi
jungimą į Kanados gyvenimą se
kančiomis priemonėmis:

a. suteikiant jiems informadf 
jų ir patarimų,

b. padėti jiems surasti darbą 
tokiose srityse, kurios atatinka 
jų išsilavinimui ir patyrimui,

c. padėti jiems nugalėti sun
kumus pažinti Kanados papro
čius ir kalbą,

d. padėti jiems surasti tinkamą 
apsigyvenimo vietą.

2. Supažindinti visus kanadie
čius, senus ir jaunus, kad jie pil
nai suprastų tuos įnašus, kurie 
daromi įvairių tautybių Kanados 
gyvenimui.

3. Nukreipti Kanados visuome
nės dėmesį į imigrantines prob
lemas.

Organizacijos įstaigoj 71 King 
St. W., Toronto, Ont., nuo spalio 
1 d. neokanadiečių patarimui 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. pp. kas- 
'dien, išskyrus šeštadienius ir 
sekmadienius, budi savanoriai iš 
“imperial Order of the Daugh
ters of the Empire” arba iš “Jun
ior League”. Tėl. WA. 9987.

los jau nebepajėgė išvystyti, o 
visos jos jėgos buvę sutelkta tik 
dėl “NL” išlaikymo — truputį 
nuskriaudžia tą periodą, dėl ku
rio vainiką pina. Tas ypač lie
čia MontrealĮ.

Tiesa — KLT stebuklų nepa
darė ir Lietuvos neatvadavo, bet 
to nepadarė nė kiti žymesni vei
kėjai, kaip ALTas ar net VLI 
Kįas, tad mums kanadiečiams, 
dėl to raudonuoti netenka. '

“NL” kelias ir kryptis
A. M. “TŽ” Nr. 44 rašo: “.

L” neteko pirmykščio savo cha
rakterio. Vietoj rūpintis bendra 
kova už tautos reikalus, virto 
grupinio reikalo gynėja, savo ne
taktais visuomenę tik kiršinan
čia. Pirmuoju jos rūpesčiu pasi
darė ne tautos, bet grupės rei
kalai nepatinkamųjų koliojimas 
ir tt. Gaila, kad pasikeitus jos 
dvasiai nepakeistas ir vardas”.

Na, kągi, gal žmogus buvo blo
goj nuotaikoj, tai ir parašė nei 
šį, nei tą, tad jam reikia dova
noti! .

““NL” kelias erškėčiuotas nuo 
kūdikystės dienų... Man teko 
būti M. Aukštaitės redaguojamos 
“NL” bendradarbe: plunksna,’ 
techniškai ir platinimu, todėl tie 
vargai man žinomi. Ar manot, 
kad M. Aukštaitės redaguota 
“NL” visiems įtiko? Ir dar kaip 
ne! Vieni “kritikai” vadino ją 
maldaknyge, kiti pasakų sąsiu
viniu, betgi buvo ir tokių, kurie 
primesdavo bedievybės skleidi
mą. Tačiau susipratę nuosaikūs 
lietuviai ją rėmė. Ar vienų re
daktorių rankose ji talpino dau
giau publicistikos, ar kitų bele
tristikos, filosofijos, poezijos, 
poezijos, šiaip ar taip be JAV 
spaudos nebuvo galima apsieiti, 
ligi tapo savaitraščiu ir prakal
bėjo linotipo raidėmis.

Kaip senoji rotatorinė “NL” 
visiems neįtiko, taip negali įtik
ti ir šiandieninė. A. M. sako, kad 
dabartinė “NL” yra liaudininkų 
ir socialistų grupinis įrankis, o 
tuo tarpu socialistai skundžiasi, 
kad jų raštai netalpinami. Ir 
koks paradoksas! Jeigu tikėti'li- 

•kimu, tai būtų galima taip išsi
reikšti: “kai Dievas nori nubaus
ti laikraštininką, tai nesrovinio 
laikraščio redaktorium paski-

Konkrečiai kalbant, laikraščio

Prasidedančios žiemos laukuos Kanadoje

Lietuviai žurnalistai propagandos ir informacijos reikalu
Sanacija

Siūloma sudaryti vieną pa
grindinį Liet. Informac. Centrą 
(koordinacinį) su visa eile ša
lutinių skyrių ir plačiu kores
pondentų tinklu. Vyriausio Lie
tuvos išlaisvinimo organo Infor
macinė Tarnyba turėtų būti šio 
centro vienas pagrindinių rams
čių. Mūsų diplomatinių įstaigų 
informacija turi būti suderinta 
su Centro informacija. Prie šios 
įstaigos turėtų priklausyti ir LA 
ICas, kad nebūtų dubliuojami 
leidiniai ir visas darbas kartoja
mas. Tačiau LAICas turėtų iš
likti, nes jis yra jau Amerikos 
piliečių įstaiga. Prie Jo turėtų 
dirbti koordinącįnio. centro žmo- 

kryptį nusako ne eiliniai kores
pondentų straipsniai ar kroni
kos žinutės, bet redakcijos veda
mieji. Man neteko pastebėti re
dakcinių, kuriuose būtų liaudi
ninkų srovė ar socializmas pro
paguojamas. Tiesa, retkarčiais 
pasitaiko, kad “N. Lietuvoj” vie
no kito Straiipsnio ir neperskai
tau. Betgi teko kalbėtis ir su ki
tais bešališkais žmonėmis, tai ir 
jie to socializmo “NL” negali 
rasti. Tad gal A. M. būtų ma
lonus tuos socializmą ar grupi
nius reikalus ginančius redakci
nius nurodyti! Aš taipgi nenoriu, 
kad “NL” taptų grupiniu įran
kiu.

Tiesa, red. Kardelis pakritika
vo VLIKą, bet tai darė gana ob
jektyviai, atspausdindamas tuo 
reikalu pasikalbėjimą su minis- 
teriu P. Žadeikių ir pan. Pasku
tiniu laiku teko ir katalikų spau
doj pastebėti pripažinimą, jog 
VLlKas reikalingas reformų. 
Tad ar galima kaltinti p. Karde
lį, jei jis tą anksčiau pamatė? 
KLCT kolkas dar laikosi rezer
vuotai KL BKrašto Tarybos at
žvilgiu, bet tam turi ir argumen
tų. Dėl Kr. Tarybos komentarų 
nesiimu daryti, nes jos darbo tik 
pradžia: pagyvensim — pamaty
sim. Galima palinkėti tik geros 
valios ir sėkmės, kad Kr. Taryba 
nepamestų bendro kelio, dėl ta
kelių! s

Kai, dėl koliojimų ir nepatin
kamų asmenų niekinimo, tai jų 
reikia ieškoti kur kitur, bet ne 
“NL”. Kaikas trenkia “plytgaliu 
į galvą”, tai NL” turi gintis, bet 
tai daro, palyginus su oponnetu, 
gana švelniai ir kultūringai.

Aplamai imant, šiandienine 
“NL yra vienaš iš objektyviausių 
ir taikiausios taktikos Š. Ameri
kos kontinente laikraščių. Kai
po toks jis turėtų būti toleruoja
mas visų geros valios lietuvių!

bendra- 
yra pa-

Reiškiu “TŽ” Redakcijai nuo
širdžią padėką už suteikimą vie
tos šiam mano ilgam straipsniui.

Salomėja Pundžiuvienė.

Red. pastaba: Mūsų 
darbis p. A. Mikulėnas 
reiškęs noro dėl šio p. 
džiuvienės straipsnio 
kaikurių pastabų. Jas 
dinsime sekančiame “TŽ” nume-

parašyti 
išspaus-

Antrasis straipsnis pateikiąs 
žurnalistų'atsakymų į Almaus 

ankietą. Santraukos tęsinys.

gus, kuris/turėtų būti tikrai pla
tus informacijos ir propagandos 
žinovas bei pakankamai judrus. 
LE Informacijos skyriaus lietu
viškasis padalinys turėtų prisi
derinti prie bendros koordinaci
jos, bet nei turėtų pretenduoti 
perimti visą iniciatyvą, nei į anų 
atliekamus darbus bei archyvus. 
Tebėra, o po kelių dienų jo gali 
ir nebūti.

Sudarius vieną koordinacinį 
centrą, skubiai reiktų paruošti 

prancūzų, ispanų ir" vokiečių — 
kalbomis leidinius, sekti ir ben
dradarbiauti su kitų tautų infor
macinėmis tarnybomis, bei talki
ninkauti vadovaujantiems veiks
niams jų darbe už Lietuvos iš
laisvinimą. Leidinius reiktų leis
ti ne tik mums patiems, bet ieš
kotini svetimi leidėjai (o jų ga
lima surasti). Ieškotini ir sveti
mi bendradarbiai. Informaciniai 
biuleteniai turėtų būti siunčia
mi į visus Užkampius, kad iškilus 
tokiam reikalui, kaip buvo 
Sniečkaus, ji būtų bematant pa
naudota. Koorodinaciniam cent
re privalo būti kultūrininkas, 
kuris sektų ir informuotų pasau
lio kultūrininkus. Jis turėtų at
stovauti lietuvius ir UNESCO. 
Iš vis lietuviai turėtų pasekti ki
tų tautų informacijos lygį ir dar
bą: ukrainiečių, estų, latvių, ar
mėnų. Vargu ar suklysime tarę, 
jog lietuvių iki šioliai buvo pras
čiausia, žinant kokį vardą jie tu
ri pasaulyje ir kaip jie yra pa
sistatę politiškai. Gera valia, 
darbas ir pasiryžimas šią spra
gą galėtų lengvai užpildyti.

“Svetimųjų radijų lietuviškosios 
programos”

Ne kaip įvertinę lietuviškųjų 
veiksnių informacijos apie žu
domą tėvynę ir tėvų šalį darbą, 
toliau kolegos paliečia įvairius 
radiofonus, kurie informaciją ir 
propagandą tiekia ne laisvajam 
pasauliui, bet iš laisvojo pasau
lio lietuviams, gal paskutinį va
karą besiklausantiems “laisvojo 
pasaulio žinių”.

Seniausias iš jų bene bus —
a) Vatikano lietuviškoji radijo 

valandėlė,' kuri girdima tėvynė
je per 12 metų. Ji daugiausia tel
kia katalikams skirtą informaci
ją, bet nešykšti ir politinės. Kaip 
tokio, tokiose sąlygose, jo veik
lą pora lietuvių laikraštininkų 
laiko “labai teigiama”.

b) dėl Romos radijofono lie
tuviškosios valandėlės, kaip nau
jagimio, pasisakyta buvo mažai. 
Tūlas randa, “kad jai, matyt, 
trūksta informacinės medžiagos, 
o ir toje pačioje jaučiamą Diplo
matijos Šefo artimybė”. Be to, 
pati valandėlė yra griežtoje ita
lų valdžios kontrolėje.

c) daugelis, bet ne tiek daug 
kiek buvo tikėtasi, pasisakė dėl 
lietuviškojo “Am. Balso”, kuris 
be abejojimo turėtų būtį šiuo 
metu moralinis pavergtųjų lietu
vių ramstis, geriausiai ten gir
dimas, plačiausiai klausomas ir

The Telegram

dažniausiai pavergtuosius, kaip 
“laisvosios ir laisvę mylinčios 
Amerikos Balsas”, apviliąs. Dėl 
to, iš ten turimomis žiniomis, be
veik visi tie, kurie klausosi trum
pomis bangomis žinių iš “ana
pus”, “dėl kokių tai priežasčių”, 
nesitenkina vien tik jo lietuviš
kąja transliacija, bet dažniausiai 
pereina prie BBC — lenkų, rusų, 
vokiečių, prancūzų kalbomis.

Laisvėje gyvenančių lietuvių 
įspūdis, kad AB nei su BBC, nei 
su didžiosiomis Amerikos žinių 
agentūromis toli gražu negalį ly
gintis. Juo nesivadovaujafha, ži
niomis nesiinteresuojama ir net 
lietuviškieji laikraščiai mažakką 
randa iš jo transliacijų panau- 
riotino;* - •

AB jokiu būdu nepatenkinąs 
lietuviškųjų reikalų. Nėra priim
tina nė informacijos kryptis. Ji 
daug kuo primenanti lietuvišką
sias valandėles “iš Karaliau- 
čiaus, Breslau ir kitų stočių, su
kirptas tuometinio propagandos 
ministerio žirklėmis ir susiūtas 
lietuviškosios kalbos siūlais”.

Daugumas kolegų žurnalistų, 
kaip kad ir daugumai pavergtų
jų lietuvių, Amerika yra tiek sa
va, jog jie negali suprasti, ko
dėl lietuviškoji transliacija ne
galėtų būti kerpama ant to pačio 
visai eilei tautybių manekeno. 
Tad jie tvirtina: “...AB tiek 
tinka Lietuvai, kiek jis atitinka 
mūsų tautos siekimus. Propagan
dos, kaip laisvę mylėti Lietuvai 
nereikia — jos ir nepamokys, 
kaip nepamokino kaikurie net ne 
amerikiečių kilmės AB buvę va
dovai, pašutinto metu senato ko
misijos tyrinėjami “moralės” at
žvilgiu.

Šiandieną AB yra tas pagrin
dinis plyšys, per kurį iš “ana
pus” į kraštą prasiveržia šiek 
tiek šviesos. Mūsų siekimas, kad 
toji šviesa srovėmis lietųsi, bet 
ką padarysi, jei turtingo pono 
tarnai rūpinasi kaip daugiau pi
nigo pasidaryti, nei parodo su
pratimo kas yra ta šviesa, kokia 
ta trokštama pavergtųjų šviesa 
ar kaip tautos vaduojamos. Šian
dieną tas “ponas”, tikriau jo bu
vę tarnai, kalba pavergtosioms 
tautoms ir jų pavergėjams tą pa
tį — apie savo pažangą ir kultū
rą. Tačiau kalbėti apie ameriko
nišką kultūrą reikia būti aki
plėšiškai drąsiu ir vaikiškai nai
viu. Civilizacija ir kultūra yra 
skirtingi dalykai. Jie pirma, tie 
“turtingo pono” taip drąsiai į at- 
sakomingas valstybės vyrų vie
tas sulindę tarnai, sau išsiaiškin
ti, kas yra kultūra, tada ir .mes 
vieni stt kitais susikalbėtume. •

Kalbėti sovietinėms tautoms 
apie kultūrą, jau reikia išmin
ties. “Tarnai” turėtų žinoti, kad 
sovietai šį žodį dažnai įkiša ir 
naudoja suprasdami vistik kul
tūrą daugiau europietiškai. AB 
minimos transliacijoos yra ski
riamos Europai — tad ir šios kul
tūros sąvoka turėtų būti “tar
nų” taip ir suprantama. Man te
ko matyti po karo sovietų karius 
stebint europietiškų filmą Vaka
rų Europoje. Daugiau prasilavi
nę sovietų karininkai garsiai 
pradėjo ją komentuoti, prikiš-

x (Nukelta į 9 psl.)

Nūdienėse aplinkybėse yra la- Į 
bai reikšmingas JAV arkivysku
pų ir vyskupų neseniai išleistas 
laiškas.

Tai plačios studijos, efekty
vios kritikos ir konstruktyvios Į 
jėgos dokumentas. Jis pasiliks! 
Bažnyčios istorijoje katalikiško
sios doktrinos paminklu.

Vedamoji ( Ganytojų laiško 
mintis: Religija yra gyvybinis 
tautos turtas. Iš šito esminio 
taško išplaukia yisos tautinės ir 
pasaulinės šių dienų problemos: 
sekuliarizmas, materializmas, 
laicizmas, religinė indiferencija, I 
prieš kurias statomos dvasinėsj 
katalikybės vertybės: krikščio- i 
niškoji doktrina; religinių dory
bių įtaka į tautinį gyvenimą; re
ligijos vaidmuo socialinėms re
formoms.

-Temos senos ir visada naujos. 
Temos, kurias kasdien randame 
diplomatų, juristų, pedagogų, 
partijų ir masių vadų kalbose. 
Bet tik su tuo skirtumu, kad šie 
pastarieji ieško taikos, kurios 
jau nėra nei tautose, nei klasė
se; jie keikia krizę, o nemato, 
kad pirmoji kiekvienos krizės 
priežastis stovi sekuliarizme, ku
ris užmiršo sielą; sociologijoje, 
kuri užmiršo širdį; politikoje, 
kuri, dirbdama bombas, užmir
šo sąžinę.

Pažvelkime į tai, kas darosi 
Jungtinėse Tautose; žiūrėkite 
kas vyksta parlamentuose, kon
ferencijose, “penkių”, “keturių”, 
“trijų” susitikimuose! Kalbama 
apie' viską, apie sutartis, bilijo
nus, saugumą, divizijas, tarifus, 
atomines bombas, sprausminius 
lėktuvus, radarus, kartais ir apie 
teisę bei laisvę. Bet niekados ne
kalbama apie Dievą.

Dvasios reikalai atmesti. Tikė
jimas jiems privatus dalykas. 
Dievas ištremtas iš viešojo, mo
kyklinio ir politinio gyvenimo.

Tai tikras chaosas,'atseit, blo
giau, negu buvo pirma. Virš su- 
siskaldžiusio ir materializme pa
skendusio pasaulio stovi atomi
nė bomba. Paktai ir čarteriai ne
išgelbės pasaulio, tik sugrįžimas 
prie Dievo įstatymų, amžiais ne-, 
pamainomų, atnpš taiką; tik gy
venimas su^ristumi, kuris yra 
pirmutinis ir paskutinis istorijos 
puslapis, atneš šviesą.

• Karaliaus Henriko VIII ant
rosios žmonos, Onos Boley, kuri 
buvo Anglijos schizmos priežas
timi, rūmai pavesti Marijos vie
nuolėms. Ten bus vienuolynas,

: bažnyčia ir mokykla.
• Austrijos valdžia 

pašto ženklą katalikų 
vimu Vienoje paminėti.

• Italijoje, Bolognes

išleido 
suvažia-

mieste, 
rasta popiežiaus Benedikto XV 
parašyta trijų veiksmų tragedi
ja — istorinis veikalas apie Aus
trijos kunigaikštienę Margaritą. 
Veiksmas vyksta Trijų Karalių 
šventės naktį 1537 m.

• Palestinos kunigams leista 
laikyti mišias sekmadieniais po 
pietų darbininkų patogumui.

Mes laisvės kraštuose
Keletas minčių kyla perskai

čius “TŽ” gruodžio 4 d. paminė
jimą p. Gylio laiško — atsakymo 
tūlam C. Jenkins ir pastarojo ga
lutiną—triuškinantį laišką gruo
džio 3 d. “The Telegram”.

Mr. C. Jenkins turi tipišką va
karietišką galvoseną, kurią mes 
turėjome progos pažinti per eilę 
metų, netekę sav.o laisvės ir blaš
komi po pasaulį. Ne tik jis, bet ir 
dauguma šitos vadinamosios “va
karietiškos” civilizacijos atstovų 
serga dolerio ideologija ir ambi
cija išplėsti savo galybę ir demo
kratiją visiems, neaplenkiant ir 
vargšės spaudžiamos ir naikina
mos Lietuvos, kurią už “fašisti
nes nuodėmes” reikėję parduoti 
Jaltoj ir Potsdame tėveliui Stali- 
nui^kad jis ją tėviškai nubaustų.

Laikui pribrendus, įjungus vi
są kapitalą ir darbo jėgą į gink
lavimąsi, bus galima paskelbti 
keletą “liberation” šūkių, suor
ganizuoti visus pasiekiamus sve
timšalius, valstybėlės a la Luk- 
semburg ir išeiti į šventąjį žygį 
už skriaudžiamųjų ir naikina
mųjų tautų laisvę. Tuo tikslu, 
gal būt, reikės paskelbti naują 
Atlanto Chartą, nes senoji kaž
kur dingo, begeriant pergalės 
šampaną Berlyne-Potsdame.

Kita mintis kyla, kad neatsi
žvelgiant į tai, kiek mūsų nau
jieji turtingi ir galingi bosai mus 
niekintų, parduotų ir vėl pirktų 
mūsų likučius, kad padidintų sa
vo pigiąją darbo jėgą, o karinio 
konflikto atveju papildytų savo 
armijas ištikimais ir narsiais ka-

Komunijai priimti užteks trijii 
valandų pasninko.

• Sovietai pralaimi kovą prieš 
religiją, pareiškė kun. Max Jor
dan, žymus žurnalistas, buvęs 
NBC atstovas Europoje^ Jis aiš
kino, kad •nežiūrint žiauriausių 
persekiojimų, Katalikų Bažnyčia 
dar gyva. Sovietų pavergti 65 
miL katalikų tvirtai yra nusista
tę tikėjime.

• Naujoj Pietų Korėjos kon
stitucijoj įrašyta: “kiekvienas pi
lietis laisvai apsisprendžia reli
gijos ir sąžinės klausimu. Vals
tybės religija panaikinta”, šiuo 
metu Korėjoje yra 180.000 ka
talikų.

• Švedijos M. Akademija No
belio literatūros premiją pasky
rė Prancūzijos rašytojui Fran- 

'cois Mauriac, kuris yra prakti
kuojantis katalikas. Jo raštų 
centre visada Dievas.

• Romoje įvyko pasaulinis 
vienuolių seserų kongresas, da
lyvaujant virš, tūkstančio atsto
vių. Vienuolės patikslino savo 
religinį gyvenimą eile reikšmin
gų rezoliucijų: gyventi įsteigėjų 
dvasioje, prisitaikant šiems lai
kams; daugiau asketikos fKndi- 
dačių auklėjime; rūpintis savo 
sveikata; pageidaujama, kad vir
šininkės būtų lanksčios, kilnios 
ir mandagios.

• Jugoslavijos komunistų par
tija savo konstitucijoje įrašė 
šiuos žodžius: “priklausymas ko
munistų partijai yra nesuderina
mas su išpažintim ir religine 
praktika”.

• Lourde, Prancūzijoje, rastas 
Marijai rašytas laiškas, sekančio 
turinio: “Šventoji Pana: aš esu 
žydas deportuotas į Vokietiją. 
Žiauriau iškentėjau tris metus 
koncentracijos stovyklose. Per 
Dievo malonę pasisekė pabėgti. 
Savo laimei sutikau kunigą. Dre-’ 
bedamas iš baimės, visas purvi
nas, papasakojau jam savo isto
riją. Gerasis kunigas paslėpė 
mane bažnyčioje, maitino, apvil
ko savo rūbais ir išsiuntė į Lil
le, kur ir išlikau gyvas. Trokš
tu padėkoti Šventajai Panai už 
pagalbą ir paprašyti Dievo pa
laimos vienuoliui Morel, kuris

bažnyčioje. Su amžinu prisimi
nimu: Michael Hazebrouk”.

• Ministeris Schumanas pa
reiškė, kad antiklerikalizmas, 
kaipo politinė jėga, Prancūzijoje 
išnyko. Katalikai nebebijo viešai 
pasirodyti, užimdami atsakomin- 
gas vietas.

• Mont Blanc, Alpėse, 3000 
metrų augštumoje, prie Chamo
nix, įrengta didžiulė slėptuvė. 
Jos atidaryme ten buvo atlaiky
tos šv. Mišios.

• New York Times įsidėjo vo
kiečių kun. Theisen fotografiją 
su parašu: “Nacių generolas tam
pa kunigu”. Tai netiesa. Gen. Ed
gar Theisen niekados nepritarė 
nacionalsocializmui.

T. B. Mikalauskas, OFM.

lą, Hollywoodo žvaigždes ir 
“overtime”, mūšų tarpe atsiran
da žmonių, kurie •Veltui dejuoda- 
mi, kreipėsi į užkietėjusią vaka
rų sąžinę, tuom ieškodami tam 
tikro pripažinimo jų pranašumo 
—vadystės “juodoj” DP ir imi
grantų masėj. Tas kartais gali 
būti naudinga ateity.

Mes ištikro esame vargšai 
šiandien. Ne tik mes lietuviai. 
Yra ir dar daugiau kietojo liki
mo paliestų žmonių ir tautų. 
Daug tautų kenčia Rusijos prie
spaudoj, daug vargsta išnaudo
jamų kitų imperijų prieglobsty.

Dviejų gigantų — S. Rusijos 
ir JAV konflikte daug mūsų no
rų nebūna išgirstama, nes tai 
nėra šiandieninių šeimininkų in
teresų sferoje.

Konfliktas išsivystys į kruvi
ną ilgą ir nualsinančią kovą, ku
rioje mes galime spekuliuoti su 
mažiausiais nuostoliais pasiekti 
savo kraštui laisvės, greta visų 
kitų Centfalinės Europos tautų.

Kokiu keliu tas išsilaisvinimas 
eis, dar niekas nežino.

V. Šimkus.

Red. pastaba. Autorius C. Jen
kins laišką laiko vakariečių 
galvosenai būdingu reiškiniu. 
Mums atrodo, kad tai darbas ko
munistuojančio kanadiečio, kurį 
“informavo” ar net viską para
šė, jam tik pasirašyti duodamas 
pagiežos savajam kraštui pilnas 
lietuvis. Tarp kitko tai rodo ir 
paskutiniame laiške panaudo
tas Suduvia vardas. Ne lietuviui 
jis juk nežinomas.



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

HAMILTON, OntPaverst©J Tėvynėj
Veda ALMUS

Gerbiamus mūsų .klijentus ir bičiulius Kalėdų švenčių
ir Naujų Metų proga nuoširdžiai sveikiname

High Park Food Market

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų
lietuviams klijentams linki

Viso 1148 456 $748.50

JONAS JURKŠAITIS

Tel. EM. 6-4177846 Dundas St. W.

SUDBURY, Ont
1212 Dundas St W., Toronto. Tel. LA.9547, buto tel. MU.3940

Sveikiname su šv. Kalėdomis ir linkime mieliems

klijentams linksmų 1953 Naujų Metų!

VISIEMS SAVO KLIJENTAMS LINKI Lietuviškos krautuvas savininkas

KLEOPAS KAZLAUSKASLuna Foto Studija
30.01

69.50
68.25
62.00

Klausimuose ir sumanymuose 
p. K. Baronas iškėlė šias v^bai

$273.00 
100.00 
449.00

89.50

(23) Diepholz - Flugplatz, Grmany 
Lietuvių Vasario 16 Gimnazija

22 17
32 17
28 12

Europietiškos duonos gamintojai: klauskite visose maisto 
ir departamento (Dominion, Lobiows) krautuvėse.

47.50
46.75
46.75
42.50 
39.00 
30.50
25.50
20.75
20.50
19.75
16.75
16.50
9.75
7.50
5.00 
4.00

L Pasų po 50c 200 .........
Kv. ženklų už ............... :.......
Gauto aukų pagal kvitus. .. 
Rasto aukų dėžutėje Aušros 
Vartų porop. bažnyčioje ....

57 25
38 20
56 27
74 26

ir visiems linkime daug laimės ir mūsų didžiųjįį 
vilčių išsipildymo Naujaisiais 1953 Metais.

Šv. Kalėdų ir N. Metų proga, dar metais arčiau grįžt į 
Tėviškę, visus savo RĖMĖJUS TALKININKUS, pastačiu
sius svetimoje ir audringoje jūroje tvirtą lietuvybės laivą 
—Lietuvių Vasario 16 Gimnaziją, kuriuo jau drąsiai plau
kia, Lietuvos kelių ieškodami, 153 vargstančios ir ken
čiančios mūsų tautos jaunuoliai, — nuoširdžiai sveikina ii 
linki stiprybės ir ištvermės išlaikyti tą laivą plaukiantį, 
iki laisvės aušra nušvies Lietuvos vandenis, —

1199-1201 Dundas St W., Toronto TeL KE. 6272

1166-1188 Dundas St. W., Toronto Tel. LO. 1196

1669 BLOOR ST. W., Toronto. Tel. LL. 3453

262 88 $149.75
88 47 

107 44* 
109 33

mirus II-ąj į Advento sekmadienį 
buvo perrinktas iš naujo visas 
bažnytinis komitetas. Išrinkti: 
N. Paulaitienė, A. Bruškevičius, 
A. Jasiūnas, J. Kriaučeliūnas ir 
K. Poderis.
Bendruomenės susirinkimas
Gruodžio 14 d., sekmadienį, 

tuoj po pamaldų, mažojoj para
pijos salėj įvyko Sudburio apy
linkės Lietuvių Bendruomenės 
susirinkimas ir naujos valdybos 
rinkimai. Vargais negalais buvo 
išrinkti 7 žmonės: V. Montvilas 
(36), J. Čipkus(33), K. Poderis 
(31), R. Bagdonienė (30), St. Poš 
ka(29), Račinskienė(27), Z. Ga- 
siūnas(25), į revizijos komisiją 
išrinkti: V. žižys(34), A. Siemaš- 
ka(27), J. Poška (17). Dalyvavu
siųjų procentas labai mažas.

Sudburiškis

Toutos Fondo Atstovybės Kanadoje Ha
miltono skyriaus Lietuvių Pasų ir kvituo
jamųjų ženklų platinimo vajaus ir lietu
vių surašinėjimo, pravesto nuo 1952 m. 
spalių 1 d. iki 1952 m. gruodžio 5 d.

APYSKAITA ,
Pravedę Lietuvio Pasų ir kvituojamųjų 

ženklų platinimo vajų ir lietuvių suraši
nėjimą Hamiltone gavome šiuos rezul
tatus: (surašinėtojai, pirma skaitlinė rodo 
kiek surašė asmenų, antra — kiek asme
nų aukojo, trečia kiek surinkta pinigų): 
Bakšys Stasys ..............
Veraitytė Genė ... ......
Čerškūtė Ona ............
Bajoraitis Juozas .......
Bungarda Kazys ir 
Laniauskienė Aldona ... 
Jackūnas Juozas ........ 
Aselskis Bronius ........ 
Patamsis Alfonsas ......
Giedraitis Juozas ....... 
Verbickas Stasys ........ 
Baronas Kazys ..........
Sližys Vytautas ........
Kvedaras Vytautas .... 
Bulkė Petras ............ 
Petkevičius Andrius .... 
Svilas Juozas ...........
Leilionas Petras . ...... 
Dzevaltauskas Klemas 
Verbickas Vincas .... .
Keženaitis Juozas .... .

Vaikų eglutė
Gruodžio 28 d. 2 vai. pp. Delhi 

miesto salėje, Tillsonburgo LŪ 
Klubas ir KLB Delhi apyl. V-ba 
ruošia vaikų eglutę. Kalėdų se
nelis labai atsiprašo*visų mažųjų, 
kad šiemet negalės į namus do
vanų siuntinėti, todėl pasistenki
me visus mažuosius atgabenti į 
eglutę. Kalėdų senelis turįs daug 
ir gražių dovanėlių.

LŪ Klubas ir Apyl. V-ba.

. SLSt
V. Verikaičio koncertas

Sausio 10 d. Hamiltone įvyksta 
sol. Vaclovo Verikaičio pasauli
nių kompozitorių ir harmonizuo
tų lietuvių liaudies dainų kon
certas, talkininkaujant žymiai 
smuikininkei Dolores Mokręe ir 
akompanijuojant muz. St. Gai- 
levičiui.

V. Verikaitis savo vokaliniais 
sugebėjimais sėkmingai pradėjo 
reikštis plačiai Kanados visuo
menei. Porą kartų dainavo per 
radiją Toronte, o gruodžio 13 d. 
per CHML radijo stotį Hamil
tone. Hamiltono ir apylinkių lie
tuviai kviečiami nepraleisti pro
gos — pasigrožėti dainos menu. 
Koncertas ruošiamas Hamiltono 
at-kų iniciatyva, pelnas skiria
mas Hamiltono lietuvių bažny
čios statymui.

Tikslus laikas ir vieta bus pra- 
skelbta vėliau.

sei neužsimena, jog rusiškosios turėjo 
daug daugiau įtakos. Autorius ideali
zuojąs feodalą buitį, pamiršdamas ma
sių buitį. J. Jonikas su pasigėrėjimu 
aprašo galerijas, kuriomis vaikščioda
vusios kunigaikščių šeimos ar Vytau
tas. Radęs reikalo net prbimintii Vene
cijos ambasadorių Kenterinį, "lobai 
nuoširdžiais žodžiais aprašiusis Trakų 
pilį ir vietos kunigaikščių papročius 
bei jų vaišingumą". Jonikas teigęs; 
jog Trakai savo svarbos nustoję Vytau
tui mirus, gi tikrumoje tai buvęs nuo
pelnas rusų karių, kurie padėję Vytau
tui sumušti kryžiuočius Žalgiry. Val
kūnas šauna sunkiąja artilerija, pasi
naudodamos Stalino išmintimi, jog pa
saulio istoriją sudaro ne karaliai, bet 
pažangioji darbo liaudis. Kita istorija 
kaip tokia iš viso neegzistuoja. Esą, 
keista, kad Jonikas nieko neužsimena 
apie "milžiniškus restauracijos darbus 
Trakuose tarybiniais laikais". O mums 
kiesta, jog "Tiesa" rašydama po poros 
dienų pažymi, jog tikrumoje restaura
cijos darbas nė nebuvęs pradėtas. A. 
Joniko straipsnis apie Trakus bei ilius
tracijos primena tikrą buržuazinių lai
kų leidinį .. • Vaitkūnui keista, kad 
Kumpis nepastebėjo, jog albumas yra 
antimoksliškas. Autorius Kumpis, prieš 
raująs redaktoriui Kumpiui. Vaitkūnas 
prikiša Istorijos institutui, kuris nera
dęs reikalo minėtu leidiniu susidomėti. 
"Tenka laukti, kad Architektūros Rei
kalų Valdyba, leisdama ateityje albu
mus, atitaisys savo klaidą ir pateiks 
Lietuvos istorijos medžiagą marksisti
nių pozicijų šviesoje"...

rūmo liga komunizme4 
tinė dialektika 
n is metodas'.

★ Rusas vadovauja lietuvių etno- 
gra fu ekspedicijai ir nežinia, kas iš 
viso to išeis. Rudeniop LTSR Mokslų 
Akademijos Lietuvos istorijos institu
to etnografų ekspedicija — dalis kom
pleksinės Pabaltijo tautų etnografų 
ekspedicijos, kurią organizavo TSRS 
akademijos Etnografijos institutas, 
vadovaujamas TSRS instituto vedėjo 
Čeboksarov, atliko tyrinėjimus Pandė
lio, Rokiškio ir Obelių rajonuose. Sa
koma/ kad pagrindinis ekspedicijos 
tikslas — išspręsti lietuvių etnogene
zės klausimus. Tuo tikslu buvo tiriama 
krašto gamybinė buitis — žemės ūkio, 
žvejybos, bitininkystės istorija, liaudies 
architektūra, audiniai. Ištirto kolūkie
čių buitis. Surinkta daug etnografi
nės medžiagos. Ekspedicija aprašė li
nų, vilnos, metalo, odos, molio apdir
bimo naminę techniką ir metodus bei 
meninį tų dirbinių apipavidalinimą. 
Ekspedicijos dalyviai parsivežę apie 
600 naujų eksponatų, tame 'tarpe 
daug audinių, drabužių, gamybos įran- 
kių pavyzdžių ir apie 2.000 pastatų, 
sodybų ir kt. foto nuotraukų. Surink
ta daug* tautosakos, revoHuciniuf?) 
dainų, jų tarpe apie 55 dainos iš 1905 
metų laikotarpio. * Užrašyta 15 naujų 
tarybinių dainų, surinkta tradicinės 
tautosakos medžiagos.

A LTSR viekia Turizmo draugija. 
Ji per sporto organizacijas organizuo
ja ekskursijas, kurias vadina žygiais. 
Praėjusią vasarą buvę suorganizuoti 
kelt tokie žygiai. Adenas iš ju Klaipė
dos Kuršių Neringa, mariomis iki pat 
"Kalingrado srities miesto Morskoj". 
Kelionės maršrutas siekė 330 km, iš 
kurių 200 buvo nužygiuota pėsčiomis. 
Šiuose žygiuose dalyvavo Klaipėdos 
Mokyklų ir fabrikų žmonės. Iš Vilniaus 
toks žygis buvęs suorganizuotas Vil
nį us-Molėtai-Vilnius ruožu. Pirmąją 
žygio dieną turistai pasiekę Nemenči
nę, kur apsistoję prie gražaus ežero. 
Sekančią dieną jie pražygiavę pro Du
bingius, Inturkę. Molėtuose jų laukė 
baidarės, su kuriomis jie plaukę Bal
tųjų ir Juodųjų Lakajų ežerais, o pas
kui Nerimi grįžę Vilniun.

★ St. Vaitkūnas, prisimindamas iš 
Lietuvos kaip "pink", "Tiesai" prieš 
kiek laiko parašė straipsnį "Architek
tūrinio paminklo aprašymas ar feoda
lizmo idealizavimas". Vaitkūnas jame 
puola neseniai išleistą albumą "Trakų 
pilis XV amžiuje". To albumo buvo iš
leista 2000 egz. Jį paruošė Architek
tūros Reikalų Valdyba prie LTSR Mi
nistrų Tarybos. Medžiagą parinko A. 
Jonikds. Leidinį redagavo Architektū
ros reikalų valdybos viršininkas J. 
Kumpis. Išleido Valstybinė politinės ir 
mokslinės literatūros leidykla. Vaitkū
nas randa, jog gausūs Lietuvos pa
minklai įgalina pažinti įvairių laiko- 

* tarpių lietuvių; tautos materialinę kul
tūrą bei jos ryšius su ktiu tautų kultū
romis, didvyrišką liaudies išsivadavimo 
kovą prieš feodalinius engėjus(!) kraš
to viduje ir grobikus, besiveržian
čius į Lietuvą iš Vakarų. Tai akivaiz
dus ^šimtametės lietuvių ir rusų tautų 
draugystės liudytojai... Lietuviai bur
žuaziniai nacionalistai, gerdamiesi 
feodalų buitimi, suteikė jiems nebū
tus nuopelnus, tuo pat metu nutylėda
mi liaudies žygius ir darbus, užtušuo
jant feodalizmo laikais vykusią klasių 
kovą . . • Suprantamas yra ir tas dė
mesys, kuriuo visuomenė sutiko pirmo 
tokio leidinio — "Trakų pilies albu
mo" pasirodymą" ... Iš pirmo žvilgs
nio albumas ir Vaitkūnui patiko, bet 
nuodugniai susipažinęs jis nusivylęs. 
Girdi, albume veltui ieškotum duome
nų apie liaudies meistriškumą. Kumpis 
drįsęs visai be komentarų palikti tei
gimą, jog Trakų pilis buvusi išmūryta 
iš prancūziško pavyzdžio plytų. Ir vi-

LINKSMŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGESNIŲ 1953 METŲ 
linkiu visiems savo maloniems klijentams ir prieteliams

sugestijas: nupirkti HamilteM 
Centrinei Bibliotekai lietuviškų 
knygų ir visas tas anglų kalba, 
kuriose daugiau ar mažiau mini
mi su Lietuva susiję dalykai; 
surengti reprezentatinį priėmi
mą Hamiltono vadovaujantiems 
asmenims; priimti rezoliuciją 
dėl Krašto T-bos nuštatyto mo
kesčio $6,-.

S-mas išsamiau svarstė pas
kutinį ir priėmė nutarimą: siū
lyti Krašto Tarybai mokestį, $6,- 
pakeisti į $2,- metams.

S-mą uždarė B-nės V-bos P- 
kas J. Mikšys, nuoširdžiai padė
kodamas susirinkusiems už da
lyvavimą.

— Gruodžio 3 d. įvyko gaisras 
Račio name, 183 Maple Ave. Be 
savininko, nuo gaisro nuken
tėjo Tamošiūnų šeima, kurie’ pra
rado visus drabužius. Namas ap
draustas, tad jo savininkui nuos- 
tuoliai bus padengti. Gi Tamošių 
nai su 4 mt. vaikučiu turėjo iš
sikelti “kaip stovi“ į 87 Victoria 
avė. N. Graširdžiai tautiečiai pra 
šomi pagelbėti. Bendr. V-ba iš 
šalpos fondo (kuris šiuo metu 
yra labai ’’liesas”) išmokėjo T. 
$30,- pašalpos.

Ruoškimės visi į didįjį Žie
mos Balių, kuris įvyks 1953 m. 
sausio 17 d. geriausiam “Royal 
Connaught” viešbuty, didžiau
sioj “Crystal” salėje. Lietuviškas 
orkestras “Trimitas” iš Toronto 
savo labai stipriame muzikų-in- 
strumentalist ųsąstate (nuo 8-10 
orkestrantų) duos puikiausią šo
kių muziką! Kviečiame visus lie 
tuvius iš tolimiausių apylinkių į 
šį didįjį balų, kokio dar Hamil
tono lietuvių kolonija neturėjo! 
Pradžia 7 vai. 15 min. Staliukus 
rezervuoti raštu: V. Kazlauskas, 
2 Fife st, Hamilton, Ont., arba 
tel. 9-3796 nuo 10 ilŲ 12 vai. ir 
18 iki 20 vai. Įėjimas tik $1.50. Ba

Viso išdalyta 243 Lietuvio Pasai po 
$1, 170 —- po 50c; 10 asmenų išduoti 
tik kvitai suYhofe $22 ir 33 asmenys ėmė 
tik kvituojamus ženklus, nes pasus turė
jo įsigiję anksčiau. Kvituojamų ženklų 
išplatinta už $398.50. Bendroje sumoje 
456 asmenys suaukojo $748.50. Praėju
siais metais tuo pačiu metu pravestame 
TF vajuje 460 asmenų suaukojo $527.

Lietuvių Hamiltone šiais metais sura
šyta 1148 —- pr. metais 954;

jų tarpe vyrų -— 648, pr. m. 539; 
moterų — 500, pr. m. 415;
iš šio lietuvių skaičiaus buvo: 
vaikų iki 6 metų 132, pr. m. 94; 
vaikų nuo 6 m. iki 16 metų 109, pr. 

metais 85;
suaugusių — 907, pr. m. 775.
Surašymo metu rasta 32 lietuviai ieš

kantieji darbo — bedarbiai. Lietuviai 
turi įsigiję 173 namus, pr. metais turė
jo 123. 50,2% visų suaugusių lietuvių 
prie šio vajaus savo auka prisidėjo. Pa
vienės aukos vidurkis $1,64. Turint 
minty, kad šeimoje daugiausia aukojo 
tik vienas asmuo, o taip pat priimant 
dėmesin dalį senyvo amžiaus ir bedarbių, 
šiuos rezultatus reikia skaityti gerais. 
Griežtai šiom reikalui atsisakė aukoti 
21 lietuvis.

Sėkmingai baigę Šį vajų, mes nuošir
džiai dėkojame visiems talkininkams už 
jų sunkų, su dideliu dėmesiu ir rimtumu 
atliktą darbą, o visiems tautiečiams, 
prisidėjusiems savo sunkiai uždirbtu do
leriu, tariame gilų lietuvišką ačiū?

Tuos tautiečius, kurie šiais metais 
Lietuvio pasų dar neįsigijo, maloniai pra
šome tai atlikti 1953 metais. Pageidau
jama, kad šį pasą turėtų kiekvienas lie
tuvis, suaugęs ar mažas, nežiūrint į tai 
ar jis dirba ar ne.

Daugiausia aukojo šie asmens (skel
biame tik tuos, kurie aukojo virš $2):

$ 10 — gyd. L. Levinskas; po $6 — 
J. Mačiukas, St. Gudinskas; po $5.50 — 
Pr. Sakalas, M. Biekša, N. Zabulionis; 
po $5 — B. Grinius, J. Giedraitis, A. 
Petrauskas, č. Tiškevičius, V. Mikalonis, 
Kl. Prielgouskos, J. Jackūnas, J. Svilas; 
po $4.75 — Alf. Keliočius, J. Jokūbu 
nas; $4.50 VI. Gerulaitis; $4.25 — V. 
Uitoitis; po $4 — K. Baronas, B. Or
vydas; $3.75 — Alb. Šniukšta; $3.50— 
J. Mikšys; po $3 — A. Renkys, Aloyzas 
Bubliauskas, J. Šėmas, T. Gaižauskas, 
St. Bakšys, V. Pašilys, J. Pleinys, J. Pa- 
vilauskas, V. Poškaitis, B. Guoga, V. Ba- 
beckas, Ig. Varnos, A. Juakouskas, VI. 
Jasinevičius, VI. Bartninkas, C. Miekū- 
nas, M. Pikė, V. Sližys, A. Petraška, E. 
Buivydas, J. Petrėnas, kun. dr. J. Tada- 
rauskas, VI. Saulius, D. Kochanka, J. 
Naujokas, A. Pilibaitis; po $2.75 — U 
Peterytė, A. Meškauskas, Vyt. Skrebutė- 
nas, E .Lengnikienė, D. Lengnikoitė, J. 
Bulionis, J. Juozaitis; po $2.50 — P. 
Z ubas, J. Ragauskas, J. Banevičius, Z. 
Stonkus, E. Inkratienė, J. Bajoraitis, B. 
Kronas, VI. Kezys, P. Leilionas, J. Bara
nauskas, O. Tamašauskas, M. Apanovi- 
čiūtė; $2.25 — A. Liškauskas.

S.m. pirmame pusmety išplatinta Liet, 
pasų po $1 30, po 50c 30 ir kvituoja
mų ženklų už $50.50. Gauta aukų pagal 
kvitus $67.50. Galutini šių metų Liet, 
pasų ir kv. ženklų platinimo ir aukų rin
kimo rezultatai yra šie:

Visiems mano mieliems klijentams ir bičiuliams linkiu 
linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų Naujų—1953—Metų

Diepholz'o gimnazijai šelpti su 
sidarė du būreliai. Vienam vado
vauja S. Poderienė. antram — 
K. Rimkevičius. Abudu būreliai 
pirmąją pinigų siuntą jau pa
siuntė. S. Poderienės būrelis pa
siuntė pinigus iš sykio už tris 
mėnesius (rugsėjį, spalį ir lap
kritį). S. Rakštienė pasižadėjo 
aukoti po $2 mėn., o visi kiti po 
$1. S. Poderienės būrelį sudarė 
šie tautiečiai: S. Rakštienė, J. 
Bataitis, A. Bruškevičius, J. Ci
bulskis, Z. Danulevičius, N. In- 
drulaitytė, A. Jasiūnas, B. Luko- 
švičius, V. Lumbys, G. Lumbie- 
nė, Virg. Lumbys, S. Poderienė, 
kun. A. Sabas, V. Stepšys, S. Tol
vaišą, K. Ulys, A. Valaitis, M. Za 
karevičius, K. Žukauskas.

— Bažnytinio komiteto čhziems 
nariams išvykus kitur ir vienam

Delhi, Ont.
Išrinkta nauja apylinkės v-ba
Gruodžio 14 d. Delhi R. K. baž

nyčios salšje įvyko KLB Delhi 
apyl. visuotinis narių susirinki
mas...

Pagal priimtąjį KLB Statutą 
buvo išrinkta nauja valdyba, 
rev. ir parengimų komisijos.

Apylinkės valdybą sudaro: 
pirm. — A. Augustinavičius, 
sekr. — J. Mikelėnas, kasininkas 
— G. Rugienis, vald. nariai: A. 
Miknevičius ir V. Galeckas, 
kandidatai: J. Skeiyalas ir V. 
Paulionis.

Revizijos komisija: V. Ignai- 
tiš, S. Kairys, ir P. Augantis, pa
rengimų komi: L. Bučinskas, J. 
J. Varkavičius ir A. Riekus.

Korespondentu pakviestas. J. 
Žemaitis.

Susirinkime buvo gyvai dis
kutuojamas liętuvįų namų įsigi
jimo reikalas.' Nutartai naujai 
valdybai sueiti į kontaktą su 
Tillsonburgo LŪ Klubu ir, ap
svarsčius kada ir kur, šaukti tuo 
reikalu be išimties, visų lietuvių 
bendrą susirinkimą.

Susirinkimas baigtas Tautos 
Himnu.

Delhi ApylinkėsJ/aldyba

★ Rudeniop Vilniuje buvo euvežfovf 
Peboltijo architektai. Keturias dienos. 
Bet oižku ne vieni. Leningrado ir Mas
kvos "žymiausi" taip pat buvo: TS 
RS Architektūros Akademijos miestų 
statymo mokslinio tiriamojo instituto 
direktorius Boburov, Bilinkin, Bielov, 
Goltij ir kiti. Darbotvarkėje buvo du 
pagrindiniai klausimai: 1. miestų pla
navimas, užstatymas ir 2. kolūkių sta
tymas — kuriuos referavo "Estijos 
projekto" autorius Kape, Kesper, LT 
SR architektūros reikalų vaidybos vir- 
žininkas J. Kumpis, latvis Tilmanis, 
Šnitkovas ir "lietuvis" Kleinas. Susi
pažinimui su Latvijos, Estijos, Lietuvos 
ir Leningrado architektų projektais bei 
naujomis staytbomis buvo surengta ar. 
chitektūros parodo. Be to, pasitari
mo dalyviai aplankė Vilniaus archi. 
tektūrinius paminklus ir naujas sta
tybas.

★ Tikrasis "mokslas" pavergtojoje 
tėvynėje skleidžiasi ne Vilniaus Vals
tybiniame Universitete, ne Mokslų 
Akademijos Institutuose, bet' LKP(b) 
Vilniaus miesto komiteto bibliotekoje 
(18 kambarys), kur tokie drg., kaip 
Skripkov, Durnov, skaito tmoes: "V. 
I. Lenino veikalas — "Vaikiška kai-

Materiolis- 
vienintelis moksli-

lių ruošia TF A-bės Kanadoje 
Hamiltono sk.

Visiems Hamiltono lietuviams 
ir visiems “TŽ” šios kertelės 
skaitytojams linki nuotaikingų 
Kalėdų ri laimingų iš laimini 
giausių Naujųjų 1953 metų!

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Mėtų 
visiems lietuviams klijentams linki

DEMPSTER’S BREAD LTD
(anksčiau Victoria Bakery)

Viso $941.51
5io progo jaučio me poreigg atskirai 

padėkoti gyd. L. Levinskui ir KI. Prick 
gauskui, kurie šiais metais TF paaukojo 
po $10. Tai yra didžiausios šiam tikslui 
iš pavienių asmenų gautos aukos.

TF Arbfa Kanadoje Homiltono sk. 
Hamilton, 1952 m. gruodžio 6 d.

Visuotinis susirinkimas
Gruodžio 14 d., 5 vai p.p., 

Vengrų- salėj įvyko metinis Ha
miltono LB susirinkimas, į ku
rį atvyko 63 tautiečiai.

S-mą atidarė p. J. Mikšys, pa
kviesdamas inž. J. Kšivicką pir
mininku ir p.. K. Baroną sekreto
riumi.

Praėjusių metų metinio visuo
tinio s-mo protokolas buvo pri
imtas be pataisų. Veiklos apžval
gą padarė J. Mikšys. Valdybos 
veiklą sunkino visuomenės pasy
vumas. Valdyba turėjo 22 po
sėdžius. Buvo du pranešimai apie 
BALFo veiklą. Po p. Valaičio 
pranešimo suaukota BALFui $ 
91., o po kan. Končiaus — $95,24. 
Diepholzo 16 Vasario gimnazijai 
paremti suruošta gegužinė davė 
$127,84 pelno, kuris persiųstas į 
Vokietiją. Surengti 2 kartu Ka- 
riuom. šventės minėjimai, kurių 
metu gautos aukos" persiųstos 
Liet. Karo Invalidų S-gai ($104, 
ir $45.67). Paminėtinos visos me
tų bėgy lietuvių tautinės šven
tės: vasario 16, Birželio trėmimų 
ir Tautos šventė. Sudarytas Pa- 
baltiečių K-tas į kurį iš lietuvių 
pusės deleguota St. Prapuo
leny tė. Prie V-bos veikia žurna
listų būrelis vietinei Kanados 
spaudai, kuriame aktyviai daly
vauja adv. J. Valaitis, St. Pra- 
puolenytė ir Lėngnikas.

Ginant Lietuvos Neprikl. by
lą, pasiųsta JTO delegacijoms 
57 protesto laiškai.

Prieš metus sudaryta prie V- 
bos savišalpos sekcija, sušelpė 
10 lietuvių sumoje $275,-

Pajamų — išlaidų provizorinę 
apyskaitą atpasakojo V-bos ižd. 
p. Jankūnas. Pažymėtina, kad na 
rio mokestį po $2 sumokėjo tik 
19 asmenų.

TF Viet. Sk. veiklos apžvalgą 
paskaitė p. St. Bakšys. Skyrius 
įsisteigė 1951 m. geg. 27 d. ir iki 
š. m. gruodžio 14 d. pasiuntė 
Centrui $3574,37 arba per 19 mė
nesių po $188,- kas mėnesį; šiais 
metais turėta pajamų $3356,88 ir 
saldo iš 1951 m. $90,87, o išlaidų 
$2682,51, skyriaus kasoj šiuo me
tu yra $765,24; 63,2% visų pa- 
36,8% — aukomis; daugiausia 
pajamų davė kaukių balius — 
$544,60 ir mažiausia Literatūros 
vakaras — $104,45; išlaidos pro
centais taip atrodo: 67,8% visų 
pajamų siųsta Centrui ($2278,51) 
vietiniams kolonijos reikalams 
6,4% (217,24), skyriaus išlaidos 
3% (186,76) ir kasoje 22,8% 
($765,24). ’

Dėl mažo s-mo dalyvių skai
čiaus, vTbą kitiems metams nu
tarta rinkti ta pačia tvarka, kaip 
fcad buvo renkami atstovai į 
Krašto Tarybą. Rinkimams pra
vesti išrinkta rinkiminė komisi
ja šios sudėties: J. Kšivickas, J. 
Giedraitis, Norkuvienė, K. Baro
nas ir Antanaitis.

Revizijos aktą skaitė Gimžaus
kas, kuris patvirtintas be patai-

Pasisekęs spektaklis
Gruodžio 6 ir 7 d.d. Toronto 

Jaunimo Teatras pastatė Hamil
tone “Fabijolą” iš pirmųjų am
žių krikščionių persekiojimų Ro
moje. t

Per abi dienas vaidinimo žiū
rėjo apie 400 lietuvių. Iš akto
rių stipriausias pasirodė Fulyi- 
jus (L. Januška). Gerą Įspūdį 
vietomis darė ir Fabijola (Ad. 
Nikolajevaitė). z

K. Manglico gražios dekoraci
jos ir artistų senoviniai kostiu
mai žymiai pakėlė bendrą pasta
tymo vertę ir bendroje sumoje 
žiūrovuose paliko gilų įspūdį.

Veikalą režisavo kun. B. Pace 
vičius.

Pažymėtina darnus i/r grei
tas dekoracijų pakeitimas, punk
tualumas ir pavyzdinga tvanka. 
Ilgokas, net 5 veiksmų, veikalas 
tik apie 2 valandas truko! *

Šiam pastatymui “Dainavos“ 
salės scena buvo per maža, kas 
turėjo, be abejo, daug įtakos ir 
į pačią vaidybą.

Cotton fabriko streiką darbi-' 
ninkai gaigė lapkričio 11 d. bet 
dėl didelio pikietininkų skai 
čiaus (piketavo priklausą komu
nistinei AFL unijai), CIO unijos 
nariai pirmą darbo dieną-į fab
riką įėjo su policijos pagalba. To 
kia padėtis tęsėsi iki lapkr. 17 
d. kada AFL unijos Ontario di
rektorius Jack Robinson buvo 
atšauktas. Po to į darbą sugrįžo 
visi darbininkai. -

Tik lietuvių ir latvių grupių 
energingos ’fcšiklos dėka, strei
kas, palyginti, greitai baigtas. Iš 
lietuvių tarpo be jau anksčiau 
“T.Ž“ minėto V. Juzoko, energin
gai pasireiškė Jokūbaičiai, Kl. 
Dzevaltauskas (buvęs išrinktas 
į “bargaining Committee”), J. 
Rastauskas ir M. Šniuolis.

Šis hamiltoniečių lietuvių pa
vyzdys parodo, kad lietuviai, kai 
yra reikalas, be jokių abejonių 
ir drąsiai stoja prieš komunis
tus ir kovoja iki galutinės per
galės.
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TYLIĄJĄ NAKTJ
Tu ateini dalintis su mumis gyvenimu 
Tvartelyje — kad jaustųsi benamiai namuose. 
Patiko Tau jų paprastos, daug kentėję širdys, 
Ramybės ieškančios Tavo žvaigždės spinduliuose.
Ne auksą, smilkalus ir myrą Tau nešame — 
Savo širdis nykstančias šioj žemiškoj tremty 
Priimki mūsų* auką su Karalių —- « ' 7
Tarp savo mažutėlių paskaityk akloj buity.'
šviesa nuo Betliejaus lai mūsų kelią veda 
Su Piemenėlių giesmėmis link tėviškės arčiau. 
Tavo užuojautos saldumas telengvina jos dalią 
Dabar, kada mūsų Jeruzalės namuos nebėra vietos Tau,

KLB ŠVIETIMO KOMISIJOS
INFORMACIJA Nr. 5

Iš kultūros ir knygų pasaulio L.S.B. Vyriausiojo Skautininko Sveikinimai 
Brolijos nariams ir rėmėjams

BROLIAI SKAUTAI!
Štai vėl vargingon žemėn nužengia Meilė, kurią pasitinkame at

vertomis širdimis. Kūdikėlis Kristus atneša mums naują atgimi
mą, kaip prieš daugelį metų kenčiančiai žmonijai. Jis mus paguos, 
sustiprins skaistenio rytojaus viltis ir suteiks stiprybės ateities 
darbams.

Šį šventą Kūčių vakarą kalbėkime tikrąja širdžių kalba, kuria 
yra meilė, nes Meilė gimė, kad parodytų mums tikrąjį gyvenimo 
kelią į amžinąją Šviesą. Būkime, tat, Meilės — Didžiojo mūsų 
Šefo Kristaus skautais, būkime Jo žygio per pasaulį žvalgais. Jo 
vedami, dar atkakliau dirbkime, kad grįžtų laisvės dienos mūsų 
brangiajai Lietuvai. Ugdykime sielos ir kūno jėgas, miklinkime 
protus, kad, laikui atėjus, būtume verti stoti į vietą tų, kuriuos 
Tėvynėje praretino baisusis priešas.

Būkime 1953 metais geresni, kaip 1952-raisiafs buvome!
BROLIAI VADOVAI, SKAUTININKAI IR
DVASIOS VADOVAI!
Tauta mums patikėjo auklėti skaisčiausią savo žiedą ir viltį — 

lietuvišką atžalyną. Tai sunkus ir atsakingas darbas, reikalaująs 
daug pasišventimo. Sunkus, nes darbo sąlygos labai kietos, ir at
sakingos, nes Pasaulio Kūrėjas ir Lietuva laukia, kad mūsų auk
lėjamieji išaugtų dorais žmonėmis ir sąmoningais lietuviais.

Dėkoju Jums visiems už parodytą aukos dvasią ir energiją, už 
tas visas skautams naudingas sueigas, iškylas ir stovyklas. Šie 
metai buvo tikrai našūs. Tebūnie 1953-tieji dar našesni. Tik dirb
kime ištvermingai, tikėdami skautybės dvasinėmis vertybėmis, 
visuomet būdami pavyzdžiu jaunesniems, nesigailėkime laiko, 
nei sveikatos. Mūsų kovos laukas — jaunųjų širdys, kuriose Gro
žio ir Gėrio pergalė yra mūsų didysis laimėjimas ir geriausia do
vana gimtajai žemei.

GERB. SKAUTŲ TĖVAI, BIČIULIAI IR RĖMĖJAI!
Jums vertinti ir spręsti, ką gero nuveikė šiais metais Lietuvos 

Skautų Brolija. Noriu tikėti, kad skautų vadovai padėjo ■Wsas pa
stangas, kad Jūsų sūnūs gautų viską geriausio, ką gali duoti skau
tiškoji auklėjimo mokykla. Kad ateinantieji metai būtų dar vai
singesnį, kviečiu Jus į dar glaudesnę talką. Vadovai be Jūsų pagal
bos, be Jūsų patarimo dažnais atvejais būna bejėgiai. Padėkite, 
prašau, jiems, patarkite, paremkite, kad mūsų visų bendras darbas 
auklėjant ir išlaikant jaunimą savajai Tautai būtų sėkmingesnis.

Be Jūsų šiltos paramos nebūtume turėję šių metų gyvo veikimo 
vienetuose, puikių vasaros iškylų ir stovyklų, skautiškos spaudos. 
Dėkoju Jums, mielieji bičiuliai, tikėdamasis, kad ir 1953 metais Jū
sų

duojama, kokia buvusi prieškari
nė Klaipėdos aplinka. Nuėjusi į 
mitingą “Buržujė Piikčiurnienė” 
sužino, kad 1918 metais Santarvi
ninkai užėmė 'Klaipėdos kraštą 
tik tam, kad turėtų išeities bazę 
prieš Sov. Sąjungą. Šiaip — jį 
galėjo tuoj pat atiduoti Lietuvai. 
Lietuvos buržuazinė valdžia tuoj 
,ėmė taikstytis prie imperialistų: 
paliko kaizerinius valdininkus, 
įvedė karo ir išimties padėtis ir 
Jt. Pikčiurnienė, prisiklausiusi, 
kaip darbininkai šaukia “darbo 
ir duonos”, “paleisti politinius 
kalinius” ir tt., pradeda ir bijoti, 
Jr sapnuoti apie pasakišką Sov. 
Sąjungą ... Tikrieji Klaipėdos 
krašto gyventojai žino, kiek to
kioje jos “kūryboje” yra tiesos 
ir realybės.

A. Rukuiža, žymus Lietuvos 
miškininkas, gruodžio 18 d. at
šventė 65 m. amžiaus sukaktį.

Dr. J. Prunskis išrinktas nariu 
The Gallery of Living Catholic 
Ąuthors.

Br. Vešota, Čikagos lietuvis, 
vaidina filmose Hollywoode.

Iš Bogotos pranešama, kad ten 
gana gražiai įsikūrę lietuviai in
teligentai. Bogotoje lietuviai 
jaučiai kaip Kaune. Esama apie 
pusė tuzino profesorių, apie tu
ziną inžinierių, technikų, me-

adija gruodžio 14 vis” platinamas “Tėviškės Žibu- 
Lietuvių Namuose su- rių” knygyne, 941 Dundas St. W., 

Toronto ir Hamiltono 
skautininkų bei vienetų vadovų 
informacinę sueigą. Sueigoje vy- 
riausais skautininkas prof. Stp. 
Kairys pasakė kalbą. Paminėjo, 

Toronto ir Hamiltono sekto- 
Kanadoje esąs pats veikliau

sias, kalbėjo apie nelengvą vi
suomeninį veikimą išeivijoje. 
Skautų vadas, kaip jaunimo auk
lėtojas, esąs taip pat visuomenės 
veikėjas, kurio dargi atsakomy
bė didesnė, todėl reikėtų, kad vi
suomenei patiektume skautybę, 
persunktą giliu religingumu, nes 
tai yra būtinas privalumas ge
ram auklėtojui. Vadas turįs būti 
jauniesiems pavyzdys tiek skau
tiškame darbe, tiek ir privačia
me gyvenime.

Vadijos,skyrių vedėjai padarė 
pranešimus specifiniais savo 
skyrių klausimais. Pranešimus 
sekė vadų pasisakymai, disku
sijos, sumanymai. Dalyvavo 23 
skautininkai ir vadai. Sueigą 
pravedė vyriausiojo skautininko 
pav. v.s. VI. Šarūnas. —SKS—

Kolumbijos lietuviai, nors 
skaičiumi ir negausūs — tik ke
li šimtai, — bet kultūrinėje dir
voje varo nemažą barą. Jau ke
linti metai Medeline leidžia gra
žiai iliustruotą ir kultūringos iš
vaizdos kas du mėn. pasirodantį 
žurnalą “Kolumbijos Lietuvis”, 
kuriame atsispindi kaip dirba, 
gyvena ir kuriasi lietuviai gy
venantieji ant pat ekvatoriaus. 
Ir kanadiečiai jame gali pamaty
ti ne vieną pažįstamą veidą ir už
tikti žinomą pavardę lietuvio, 
betriūsiančio karštoje Kolumbi
jos šalyje.

Žurnalas “Kolumbijos Lietu-

nūs

Toronto. Jo kaina 50 centų.
Smuikininkė Elena Kuprevi- 

čiūtė išskrido lėktuvu į Ispaniją 
ir Prancūziją. Pirmasis šioj ke
lionėj jos smuiko koncertas Pa
ryžiuje bus gruodžio 22 dieną 
Champs Elisėes teatre, viename 
iš didžiausių Paryžiaus teatrų po 
operos. Paryžiuje jos bus 2 kon
certai su simfonijos orkestru, di
riguojamu A. Goldschmito.

Buv. konsulo J. Skinkio kome
diją “Pavogtoji sužadėtinė” Dai
nos ansamblio choristė E. Runi- 
mienė išvertė į isipanų kalbą ir 
ją Susivienijimo Lietuvių Argen
tinoj artistai .gražiai suvaidino 
Berrise.

Tautos archyvui Argentinoje 
medžiagą rinkti Arg. LB centro 
valdyba įgaliojo L. Kačanauską. 
Medžiagą tikrins Argentinos LB 
tarybos pirmininkas prof. D. 
Gruodis.

PLSS Austr. Skaučių Seserija 
paskelbė spaudos vajų — kdn- 
kursą. Platinama ši spauda: 
Skautų Aidas, Mūsų Vytis, Mūsų 
Pastogė ir Australijos Lietuvis. 
Canberroje emigracijos departa
mentas skelbia, kad ateinančiais 
metais Australija įsileis tik kva
lifikuotus emigrantus. Viengup-

4. Stovyklavimo laiką ir ilgį 
kiekviena apylinkė pasirenka 
prisiderinant prie vietos sąlygų, 
tačiau pageidaujama, kad/tokios 
stovyklos būtų 2-4 savaičių, tuoj 
pasibaigus mokslo metams.

5. Atsižvelgiant į tai, kad tin
kamos stovyklos suorganizavi
mas reikalauja daug laiko, apy
linkių valdybos kviečiamos pra
dėti stovyklų organizavimo dar
bą keliais mėnesiais anksčiau.

6. Parenkant stovyklos perso
nalą, žiūrima, kad dešimčiai- 
penkiolikai vaikų būtų vienas 
suaugęs.

7. Stovyklos vadovybę suda
ro: a) vyriausias stovyklos va
dovas, b) maisto tiekėjas, c) pa
talpų ir švaros rūpintojas, d) sa
nitarinio skyriaus vedėjas, e)' 
transporto vadovas, f) tautinio 
ir bendrojo auklėjimo vadovas, 
g) sporto ir programų organiza
torius.

Pastaba: išvardintosios parei
gos gali būti sujungiamos ar pra
plečiamos pagal reikalą. x

8. KLB Apylinkės Valdyba pa
kviečia stovyklos vadovybę ga
limai anksčiau. Stovyklos vado
vybė iš anksto išdirba stovykla
vimo smulkų planą ir apie tai 
painformuoja Švietimo Komisi
ją. Stovyklos vadovas praneša 
Šviet. Komisijai ir Apylinkės 
Valdybai apie stovyklavimo ei- 
gą ir pabaigą. ’

KLB Švietimo Komisija.

.. '•Posėdyje svarstyta' mokytojų 
atlyginimo ir vasaros stovyklų 
reikalai.
1. Mokytojų atlyginimo reikalu:

Pr. mokyklų mokytojai virš 
mokyklos darbo be jokio atlygi
nimo dirbo laisvoje Lietuvoje 
visose organizacijose, būdami 
vadovais, instruktoriais bei tau
tiškų idėjų formuotojais. Kartais 
mokytojas to darbo turėdavo 
daugiau, negu savo tiesioginio 
darbo mokykloje.

Mokytojai nepasitraukė į nuo
šalų gyvenimą ir tremtyje. Sto- 

’ vykių organizacinis darbas be
veik visuomet būdavo daugiau 
ar mažiau nemalonus. Tačiau ir 
ten daugiausia darbo įdėjo mo
kytojai, dirbę be jokio atlygini
mo, kartais net ir keliose parei
gose.

Kanadoje, susidarius grupelei 
vaikų, atsirado ir .vienas ar keli 
mokytojai, kurie pa’aukojo dalį 
savo laiko, likusio nuo fabriko 
darbo, ir mokė tuos vaikučius 
savo gimtojo žodžio bei skatino 
tėvynės meilę. Ir po kelerių me
tų, daugeliui mūsų tautiečių vi
siškai gerai įsikūrus, tik kažku
riose vietovėse mokytojų darbas 
yra atlyginimas:.valstybinių mo
kyklų administracijos iš tėvų lė
šų bei iš pelno tėvų komitetų su
organizuojamų pramogų. Tik 
kaikur mokytojų darbas, yra pa
kankamai gerai atlyginamas. 
Tačiau dar daugelyje vietų tė
vai laukia mokytojų nemokamo 
darbo. .

KLB ŠViet. Komisija širdingai 
dėkoja lietuviams mokytojams 
už taip didelį tautinį darbą ir 

.toliau skatina lietuvių vaikų 
švietimo darbą pasišventusiai 
tęsti, jei dėl kurių nors aplinky-1 . ,x - . . . . . . T , „ .. . , .
bių tas darbas ir nėra ar nebūtų JS-lterpf 1 susirupinusio Juozapo kalbą. Jis švelniai paėmė Juozapą 

.v . . . u z rankos ir. tarė: ?
. 1 — Tenai, ar matai? — jis rodė pirštuKLB Sviet. Komisija, ązvelg- -- - -- - -

' dama pakankamai gerai įsikūru
sių lietuvių gyvenimą bei pasi
šventusiai dirbančių mokytojų 
sugaištamą laiką, prašo, visų lie
tuviškų pradžios mokyklų tėvų 
komitetus bei mokyklų laikyto-j 
jus atlyginti pr. mok. mokyto-: 
jams už jų sugaištamą laiką bent1 
tiek, kiek jie gautų savo papras
toje darbovietėje.

. Tikimės, kad šį mūsų pasiūly
mą nuoširdžiai supras ir įvertins 
tiek tėvai, tiek mokyklų, laikyto
jai, teik mokytojai ir tiesioginį 
atlyginimo santykį suras vietoje.

2. Vasaros stovyklų reikalu 
priimtos šips jų organizavimo 
taisyklės:

1. Jaunimo stovyklos yra vie? 
na efektingiausių priemonių ug
dyti jaunimo dvasines bei fizines 
galias ir jį auklėti tautinėje dva
sioje, to dėliai kiekviena KLB 
Apylinkė yra raginama surengti 
vasaros metu bent vieną jauni
mo stovyklą, pasitelkiant tam

*' reikalui tinkamus asmenis.
Pastaba: pageidaujama, kad 

kelios apylinkės bendrai ruoštų 
’ ; vieną didesnę stovyklą.

2. Stovyklos gali būti bendros 
j-- ir atskiros. Bendrose stovyklose

''berniukams ir mergaitėms pri
valo būti atskiros patalpos.

3. Stovyklas organizuoja ir jų 
finansais rūpinasi KLB Apylin- 
kės Valdyba, tėvams talkinin
kaujant ir remiant

Pastaba: Švietimo Komisija 
nėra priešinga ir organizacijų 
ruošiamoms stovykloms.

te'-
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Jaiflyk pota mu ir kitam dovanų 
nupirk knyga

"SIELA UŽ SIELĄ" 
parožytg talexioiio D. Pillo ir tuletavin- 
tg mitiionieriaua kun. A. Soboliausko, 
kuria Blaido liet- SolasMių gimnazija 
Italijoje. Knyga tari 307 pudapiut, 43 
paveiksiu* ir jrHta j kietas vHelius. Kai
na irk $2 (USA). Tai Įdomi, intriguojanti 
istorinė apysaka, paimta H realių gyve
nimo Įvykių. Wotintajoi ir pavieniai jų

gių visai neįsileis. chanikų, agronomų ir prekybi-
levos Simonaitytės senuosius ninku.. Visi dirba savo profesi- 

veikalus lietuviai Amerikoje lei
džia, bet neatsliieka ir bolševi
kai Lietuvoje ten leidžiami se
nieji jos veikalai bolševikiškai 
pataisyti ir naujieji, sukurti pa
gal partijos reikalavimus. Per 
Vilniaus radiją buvo transliuo
jamas trečiasis fragmentas iš jos 
romano “Pikčiurnienė”, kurį 
perskaitė O. Juodytė. Jame vaiz-

NAUJOS KNYGOS “TŽ” KNYGYNE
PO TĖVYNĖS DANGUM — gražiai išleista knyga, kietu viršeliu, kiekviename 

lape Vyt. Augustino lietuviškų vaizdų nuotrauka ir pritaikinti Vytės 
Nemunėlio žodžiai — eilėraščiai. Išleido Vaga, kaina $2.00.

PETRAS ŠIRVOKAS — Juozo Švaisto surinkti senų laikų nuotykiai, parašyti 
lietuvių pasakų motyvais. Išleido Čikagos Literatur. D-ja, kaino $2.75.

BURIAVIMAS IR JŪRININKYSTĖ — jūrų paskautininko Broniaus Stundžios**, 
surinktos svarbiausios buriuotojams ir jūrų skautų instruktoriams rei
kalingos žinios. Vadovėlis šioje srityje yra pirmas ir vienintelis lietu- 
tuvių kalba.
Išleido jūrų skautų skyrius, spaudė "Banga", Toronte. Meninė prie- 

. žiūra tr jyirįęlis Viktoro Bričkaus. Tik 300 egz.- KarnO'-$2.00.
TAUTA BUDI — kišeninis kalendorius, išleido liet, skautų b. vadija, kafna 

50c. Meninė priežiūra ir viršelis V. Bričkaus. Kalendorius ypatingai 
naudingo turinio: susideda iš savaitinio kalendoriumo su užrašais, vi
somis šventėmis ir reikalingomis datomis, verslininkų adresais, skelbi
mais ir vertingomis žiniomis apie Lietuvos istoriją, geografiją, skautu 
istoriją ir tt.

KELIONĖ Į BETLIEJŲ
: (Atkelta iš 1 psl.)

_  - Kur žydinčiios alyvos 
susijungia su keliu, yra mažas akmeninis pastatas su balto tinko 
stogu. . .________________________________ ■ "'

-- Taip, aš jį matau! — atsakė Juozapas ir žvilgterėjo į nepa
žįstamąjį tokiu žvilgsniu, kuris reiškė, kad 
jis turi ir kitų dalykų, kuriuos jam reikia 
matyti -r - . ■ ' '

Bet nepažįstamasis tęsė:
— Tai ką tu matai, yra labai retas reginys 

pasaulyje. Viduje to pastato yra akmuo, ži
bančiai nulygintas moterų bučinių per tūks- 

L tančius metų... Moterys ten, mano bičiuli, 
1 verkia ir liūdi...
r — O ko jos verkia?

— Tai ten vargšės Rachelės kapas!
Juozapas net sudrebėjo išsigandęs: Jis nu

vedė šalin savo asilą nuo šito nepažįstamojo. 
Buvo visai užmiršęs, kad ten įvyko didelė 
tragedija. Čia mirė Rachelė, gimdydama 
Benjaminą...

I Pagaliau jie įžengė į Betiejaus gatves. Ke
leivių grūdimasis buvo toks didelis, kad Juo

zapas su Marija vos galėjo pajudėti pirmyn.
Niekas net neatsakė Juozapui, kai jis klausinėjo kelio į 

viešbutį. Vienas liet juokėsi iš Juozapo, užminus šitą reikalą. 
Penkias užeigas jie aplankė, bet visur buvo pripildyta keliauto
jais. |Bet Juozapas vistiek atkakliai ieškojo. Pagaliau įsiveržė pro 
duris į vieną smuklę ir pasiprašė, kad jam leistų pasikalbėti su 
pačiu šeimininku.

— Mano žmona serga, — skundėsi Juozapas. - 
dyti... -

Savininkas buvo storas ir šiurkštus, su milžinišku pilvu. Jis 
turėjo taukinį pagurklį, pakilimus paakiuose ir taukuotas garba
nas. Susidėjęs rankas jis žiopsojo į šiuos keturis nazarėniečius. Juo
zapui atrodė, kad betkoks pasigailėjimas buvo dingęs iš jo mažų 
akių. Valandėlę jis nieko nesakė, paskui pridėjo savo nutukusius 
pirštus prie burnos ir kimiai sušuko:

— Sara!
Jo žmona buvo tokia pat stora, kaip ir jis pats. Atšlepsėjo ji 

iš kito namo šono.
— Ko nori? — ji paklausė kimiu, jo paties balsu.
— Žiūrėk į šią moterį.
— Kurią?
— Į jaunąją, ne į tą seną...
— Aš ją matau...
— Ar ji tikrai tuojau gimdys, ar jos vyras tik išsigalvojo prie

žastį, kad gautų pastogę?...
Sulipusi žmona pasilenkė kiek priekin.
— Šita, — ji pagaliau ištarė dar kimesniu iš baimės balsu. — 

Ji gimdys tuojau. Aš žinau, aš gimdžiau dešimt. .
— Prašau, — maldavo Juozapas, — dėl Dievo meilės, pasi

gailėkit!
— Ar jūs nematote.

Ji turi gim-

— ™ juo — murmėjo Sara, — kad namas perpil
dytas? Visas Betliejus perpildytas. Nė vienos laisvos lovos nėra 
visame mieste. Bet ji, žinoma, 
dų. Mes turime ką nors daryt

—- A? — atsakė šeimininke

egali gimdyti kūdikio čia ant grin- 
Gabrielį?
paklusniai.

—■ Tvarte!

jos darbą. Paskiausiai kun. N. 
Saldukas, susipažinęs su dviejų 
sostinės universitetų dantų me
dicinos fakultetų dekanais ir 
j uos supažindinęs su Lietuvos 
un-to lygiu, taip pat ilgai klabe
nęs įvairias valdines įstaigas, iš
sirūpino, kad Lietuvos dantų 
gydytojams būtų pripažinti jų 
diplomai, o tuo pačiu suteikta į 
praktikos teisė. Tuo būdu dirbti Į Gražiai ir poetiškai aprašo 

“Tiesa” — Nr. 235, 1952 m. spa
lio 3 d. numeryje — Trakus ir jų 
kraštotyros muziejui

“Jūs būsite tikri, kad tokį mu
ziejų atrasite, nes juk kiekviena
me , rajone yra kraštotyros mu
ziejai, o Trakuose toks muziejus
— tikrų tikriausiai turėtų būti 
įdomus ir turtingas .. .

Su tokia viltimi ieškodami 
kraštotyros muziejų, jūs pama
tysite, kad Trakuose, kur anks
čiau nebuvo nė vienos vidurinės 
mokyklos (Kada taip buvo? 
Red.), dabar yra daug kultūros 
įstaigų. Bet, įsivaizduokite, tarp 
tų įstaigų jūs kraštotyros muzie
jaus nerandate. Daugelis trakie
čių tik pakilnoja pečiais — apie 
jį nieko nežino. Staiga jūs pama
tote originalios architektūros 
mūrinį pastatą su augštu, smai
liu, raudonomis čerpėmis dengtu 
stogu, o prie jo dvi senoviškas 
patrankas. Praeivis jums paaiš
kina, kad tai ir yra Trakų kraš
totyros muziejus.

— Bet jūs Į jį nepateksite, —
— perspėja jis. — Jei senovėje 
Trakai buvo sunkiai prieinama 
vieta, tai dabar tiek pat sunkiai 
prieinamas Trakų kraštotyros 
muziejus...

Iš tikrųjų į muziejų patekti 
nebuvo galima. Į mus rūsčiai 
žiūrėjo du senoviškos patrankos 
vamzdžiai, tarytum sakydami: 
netrukdykite mums ramybės*.. 
Sunkios ąžuolinės durys, apjuos
tos granitu, buvo aklinai užda- 
darytos. Patrankos tylėjo, ir 
mums teko ilgai kalbėtis su Tra
kų gyventojais, kol sužinojome, 
kas įvyko su kraštotyros mu
ziejumi (arba, tiksliau, kas ne
įvyko...).

... Tai buvo seniai, po karo. 
Trakiečiai išgirdo, kad bus stei
giamas muziejus... O 1949 m. 
pasklido kalbos, kad jau vyksta 
tam tikri darbai, kurie pagreitins 
muziejaus atidarymą. Tuomet 
muziejaus direktoriaus pareigas 
ėjo Šaulys, kurio nuomone, mu
ziejų galima buvo atidaryti ir be 
eksponatų. Esant kitoms nuomo
nėms, direktorius Šaulys atsista
tydino iš pareigų, o į jo vietą at
ėjo naujas direktorius Goldber- 
gienė. Muziejaus mokslinio dar
buotojo etatą užėmė Timfavi- 
čius”.

Ir, matyti, kad tuo pačiu lai
ku, kai šitie du “lietuviai” pasi
ėmė kraštotyros muziejų į savo

■........... »■—»■■■■■■ ... . ..........

nuoširdi parama lydės mūsų skiltis, draugoves ir tuntus.
BUDĖKIME! '

Stp. Kairys, 
Lietuvos Skautų Brolijos Vyriausiasis Skautininkas.

UŽKEIKTAS MUZIEJUS
nesuvaržyti savo profesijoje gali 
visi aštuoni ten esą dantų gydy
tojai: V. Gaurisas, P. Totoraitie- 
nė, E. Giedraitienė, M. Zelciū- 
tė-Holechekienė, K. Pikčilingie- 
nė, L. Paulėnienė, A. Bacevičie
nė ir K. Tylienė. Visi kiti sve-■ 
timtaučiai iki šiol nėra šiuo rei
kalu nieko laimėję.

“Patarėjas benamiams svetim
šaliams”. Vokiečių tremtiniu mi
nisterija, bendradarbiaudama su 
JT Augštuoju komisaru pabėgė
lių reikalams, išleido specialų 
leidinį “Ratgeber fuer heimat- 
lose Auslaender”.

— Tvarte! — liūdnai sudejavo Juozapas, o Ona apkabino savo 
dukterį Mariją, kuri labai dėkingai žvelgė į smuklininko žmoną.

— Jūs esate labai maloni, — ji ištarė. — Tvartas tikrai šiltas. 
Ir bus kaip namie. Aš dažnai esu miegojusi su avimis ir ožkomis... 
— Ji atsisuko į Juozapą ir tarė: — Šitie žmonės nuoširdžiai rū
pinasi ... Ir mes galėsime būti ten vieni.

Ji greitai pasisuko į smuklininko žmoną ir paklausė:
— Jūs daugiau niekam neišnuomosite tos pastogės?
— Ne, — lėtai atsakė Sara, — ir aš jums padėsiu. Dievas tai 

žino, mes moterys turime viena kitai padėti.
Tvartas buvo erdvioje oloje, kuri tęsėsi po visu užeigos namu. 

Juozapas laikė Mariją už rankos, kai jis ją vedėsi suktais akme
niniais laiptais žemyn. Laisvoje rankoje jis laikė žibintuvą, 
kuris metė ant šiurkščios sienos padidintus Onos, Joachimo, Ma
rijos ir jo paties šešėlius. >

— Kur mes ją paguldysime? — klausė sumišusi motina Ona.
Paskui juos dusdama ėjo storoji Sara, klupdama ant laiptų, 

o po jos smuklininkas Gabrielius, dūsaudamas dar garsiau. Abu 
.jie nešė šviežių šiaudų glėbius. Jie paklojo lovą prie vidurinės 
sienos, kuri buvo šiltesnė ir ne taip drėgna. Paskui jie atnešė 
paklodę, pagalviuką ir užklotą. Tada Gabrielius ir Sara juos pali
ko’, nes prekyba viršuje jų laukė. Jiedu abu prie durų stabtelėjo 
ir pasakė:

— Viešpats tebūnie šią naktį su jumis!
Kai jų žingsniai nutilo, visi keturi keleiviai pasijuto kiek ra

miau. Pagaliau jie liko vieni. Ona padėjo Marijai nusirengti. Pas
kui ji nuėjo viršun ieškoti indų ir šilto vandens. Tuo tarpu Juo
zapas stovėjo, nežinodamas ką daryti.

“Kodėl mes neturime jokio ženklo iš dangaus?” — jis klausė 
. pats savęs. “Kur yra angelas? Kodėl Ona nesiskubina grįžti?”

.Ona tuoj sugrįžo su vandeniu. Ji tuoj išsiuntė Juozapą ir Joa
chimą pro užpakalines duris, prašydama pasilikti ten iki juos 
pašauks. Lauke buvo tamsu. Nakties oras buvo drėgnas ir vėsus.

Tuo tarpu Ona, senos moters išmintimi, liepė Marijai negulėti 
ant šiaudų, bet atsikelti ir vaikščioti. Marija paklausė. Ji vaikš
čiojo tvarte tarp mykiančių asilų ir bliaunančių avių, kvėpuodama 
aštrų prakaito, avižų ir šieno kvapą.

’Ir Juozapas sunkiai žingsniavo ten ir atgal tamsoje už tvar
to. Nuolat suveržinėjo ir atleidinėjo jis savo nudėvėtą diržą ant 
iš kelionės suteptų drabužių. Jis apčiupinėjo terbelę, kurioje buvo 
jo pinigų atsarga, spėliodamas,- ar jam pakaks už viską apmokėti. 
Valandos slinko labai pamažu. Joachimas atsisėdo ir tuoj užmi
go. Bt Juozapas vis vaikščiojo, kaip žmogus, slogučio, slegiamas, 
laukdamas ir melsdamasis-:.. Pagaliau staiga jis išgirdo garsą — 
pirmą kūdikio verksmą... .

Nykioje šviesoje jis atsiklaupė 
šalia šiaudu guolio, kur Marija gu-. 
Įėjo išbalusi ir silpna, bet su atviro- 
mis akimis ir mažute, drąsia šypse- 
na savo vyrui.

— Matai! — ji pratarė.
Juozapas klūpojo. Marija iškėlė F 

rankas, laikydama sūnų, suvystytą Ą I jSfil 
į bobutės Onos vystyklus. Pakėlusi * Į P
jį pagarbiai augštyn, ji laikė savo J 1 C (
rankose pasaulio likimą, besiilsintį V Va
jos delnuose.

Ir tą patį pirmąjį momentą, kada fc’ ESmA
Juozapas jį pamatė, jis pajuto savo 
širdyje kažką nepaprasto. Jis su- 
prato, kad šis naujagimis, kurio vei- ' v
daš nebUvo raudonas ir raukšlėtas, bet švelnus ir baltas, turintis 
tokią stiprią nekaltumo ir skausmo išraišką, 'atėjo į pasaulį nieko 
iš jo negauti, o viską jam atiduoti...

Iš Fulton Oursler “'The Greatest Story ever Told”

n
rankas,. jį užkeikė ir pradėjo 
saugoti ne tik du senoviškos pa
trankos vamzdžiai prie ąžuoli
nių durų, bet senelio Kęstučio 
dvasia, kuri rūsčiai žvelgia iš 
muziejuje esamų eksponatų, - 
kaip pati “Tiesa” rašo, “vaizduo
jančių Trakų istoriją, pav., seno
viškos graviūros ir paveikslai, 
vaizduojantieji Trakų pilį XVI- 
XVII amž., pilies krosnių kok- 
lįtį.liekanos, akmeniniai svie
diniai, akmens amžiaus įrankiai; 
rasti Trakų rajono teritorijoje, 
viduramžių laikų lietuvių karių 
ginklai, šarvai ir tt”. VKV Biul.

Kanadiškos 
Kalėdos

(Atkelta iš 1 psl.) /
kam tinka, arba iš viso nešvęsti.

Būtų nesuprantama, kad bet > 
kokia vyriausybė drįstų paskelb
ti Kalėdas priešingas valstybės 
interesams ir neatrodo, kad ji įsi
kištų į žmonių Kalėdų šventimo 
būdą — išskyrus paprasto tvar
kos ir saugumo palaikymo.

Ištikrųjų dauguma žmonių 
švenčia Kalėdas jų. tikra prasme 
— “ramybė žemėje geros valios 
žmonėms”. Tai yra laikas, kada 
žmogus gali apsvarstyti žmonių 
kelius ir savo paties vietą pa
saulyje.

Kad ir viską esame apsvarstę, 
Kalėdos, tačiau, yra svarbios sa
vo pirmykštėje formoje — tai 
yra To gimimo, Kurio pamoky-. 
mai ir filosofija didžiausia dali
mi yra šios dienos demokratijos x 
pagrinde.

Mūsų kanadiškos Kalėdos bus 
laisvos tautos šventė tol, kol mes 
laikysimės taisyklių — kaip vy
riausybė, taip ir žmonės, — ku
rias mums nustatė tas jaunas vy
ras iš Nazareto prieš tiek daug 
šimtmečių.

Linksmų Kalėdų! CSc.

Redakcijai prisiųsta
Woyage to Freedom, the Story 

of Three Young Seafarers and 
their Escape from Tyranny! 
Lith. Am. Inf. Cnter, “New York, 
1952. Tai paveikslais pavaizduo
ta 3 lietuvių žvejų, pabėgusių 
per Baltijos jūrą, istorija.

Pelėdos 1953 m. Kalendorius 
su priedais: Michaldos pranašys
tėmis ir naujasis sapnininkas, re
dagavo A. Vilainis-Šidlauskas, 
išleido “Nemunas”, Chicago, Ill., 
124 psi.

“LIETUVIŲ DIENOS” 
Iliustruota* mėnimis žurnalo*, laidžiame* lietuvių 

ir anglų kolbomis, užrisokytino* visiem,.
"LIETUVIŲ DIENOS" duoda kiekviename numeryje per 40 puošnių, įdomių 

ir aktualių nuotraukų iš viso pasaulio lietuvių gyvenimo ir veiklos. 
"LIETUVIŲ DIENŲ" kiekviename numeryje skaitytojos ras įdomių ir aktua

lių straipsnių, bel.etristikos ir informacinės medžiagos iš pasaulio 
lietuvių gyvenimo.

"LIETUVIŲ DIENOS” turi angliškų skyrių, parašai po nuotraukomis duo
dami obiems kolboms, todėl šis žurnalas prieinamas ir čia gimu- 
siems bei kitataučiams.

"LIETUVIŲ DIENŲ" vienos numeris siunčiamas sutioožinti nemokamai; 
prisiuntus savo adresų. Metinė prenumerata $4. Administracijos

* k
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MANN-MARTEL 
linki m*o buvusiems, esamiems 

ir būsimoms KLIJENTAMS 

LINKSMŲ KALĖDŲ žvenčiy ir 

sėkmingu NAUJŲ METŲ.

ŪKIS PRIE TORONTO
$4.500 pilna kaina už 15 akrų so- 

^dų-doržų žemės Streetsville 
miestely, 20 mylių nuo To
ronto. Gražus kompaktiškas 
žemes gabalas (800x800 
pėdų), prie pat plento. 
Traktorius ir plūgas priedo. 
Investocija su gera ateiti
mi.

St. Clair—Blackthorne
$9.500. 5-kių kamb. mūrinis bun

galow, didelė moderni vir
tuvė, galimybe įrengti at
skirų butų rūsyje, vieta ga
ražui, įmokėti $3.000.

BLOOR—EMERSON
$11.500. Jaukus 6 kamb. namab, 

alyvos šildymas, garažas, 
įmokėti $3.500.

BLOOR—ST. CLARENS
$11.9Q0. 6 kamb. mūrinis, pusiau at 

skiras narnos, alyvos apšil 
dymas, vieta garažui.

AUTOMATINĖ SKALBYKLA 
$12.000. Pilnai įrengta Bendix skal

bykla (16 mašinų), vaka
riniame Toronte, užtikri
nanti pastovų pragyvenimo 
šaltinį. 4 kamb. butas II 
augšte, ilgametė nuomos 
sutartis, žemos įmokėjimas.

COLLEGE—CLINTON 
$12.500. 6 kamb. namas, 2 gana 

modernios virtuvės, 2 vo
nios, karšto vandens-alyvos 
šildymas, geros kietmedžio 
grindys.

RUNNYMEDE—ANNETTE
6 kamb., gerame stovyje, 
mūrinis namas, nepereina
mi, naujai dekoruoti kamb. 
Erdvi virtuvė.

$13.800

$14.900
DUFFERIN—KING
9 erdvių kamborių mūrinis 
namas, geroje išnuomavi
mui vietoje, didelis gražus 
kiemas, Įmokėti $5.000.

$15.900
RUNNYMEDE—ANNETTE
9 kamb., atskiros, mūrinis 
namas, dvigubas garažas, 
įmokėti $6.500.

$17.500.
GLENLAKE—INDIAN RD.
S kamb. labai gerame sto
vyje, atskiras, mūrinis na
mas, vandens apšildymas, 
gražus kiemas, įvažievim:

JANE—BLOOR
$17.900. 6 erdvių kamb., atskiros, 

mūrinis namas, ramioje 
gatvėje, vondens-alyVos šil
dymas, privatus įvažiavi
mas, garažas.

WETMINSTER—High Pork 
atskiras 

virtuves, 
vandens 
Idealus

$20.900. Gražus 10 kamb. 
mūrinis namas, 3 
patogumai rūsyje, 
-alyvos šildymas, 
pajamų namas.

INDIAN RD.—GLENLAKE 
$22.500. Tripleksds, 2 penkių kam

barių ir 1 trijų kamborių 
atskiri butai, vandens-aly
vos šildymas.

Mes duodome metines paskolas pa
lengvinti sudaryti įmokėjimg grynais. 
Platesnei informacijai ir visais kitais 
namų pirkimo - pardavimo reikalais 
kreipkitės j

V. MEILUS
1663 Bloor St. W. Tel. OL. 1106 

Namų telef. RU. 1-0203.

MANN & MARTEL 
REALTORS

Katras be bilieto?Važiuoja kartą vienoje traukinio kupė žinomas Šiaulių išdaigininkas, dar pora žmonių, o prieš jį sėdi senyvas žydas ilgu juodu paltu ir su skrybėlė ant galvos. Už skrybėlės juostelėsužkištas kelionės bilietas. Kad kontrolieriui atėjus nereikėtų ieškoti po kišenes, o jei miegotų, kad tas pats pamatytų ir nebudintų.Tuo tarpu įeina į vagoną dar toks pusbernis. Jis pastovi kurį laiką atsirėmęs durų, o paskum palenda po suolu ant kurio sėdėjo tas išdaigininkas, ir išsitiesia. Ateina ir kontrolierius. Žydas ir sako:— Čia, man rodos, toks vyrukas bus be bilieto.— Kur? — teiraujasi kontrolierius.— Na čia, po suolu.Konduktoriui pasilenkus pažiūrėti, kas ten yra, ir žydas taip pat lenkiasi. Mūsasis išdaigininkas tuo momentu vikriai ištraukia iš jo skrybėlės bilietą ir nematom paduoda jį išsirepečki- nančiam pusberniui.— O bilietą turi? — klausia kontrolierius.— Turiu. Štai. — parodo pusbernis tik ką gautą bilietą.— Tai ko tu ten po suolu landžioji?— Norėjau nusnūsti, — aiškinasi tas.Visiems pasijuokus, konduktorius tikrina bilietus kitų keleivių. Paprašytas bilieto, žydas pirštu parodo į savo galvą. Nie-• ko nesuprasdamas, kontrolierius [ dar porą kartų pakartoja prašy-

mą, bet vis gauna tylų mostą ranka į skrybėlę. i— Aš Tamstą kelintą kartą prašau parodyti bilietą, — susierzina kontrolierius.— Nu, o čia nematai? — atrėžia Mauša,. besdamas pirštu jgalvą.— Nieko nematau.Ir koks buvo Maušos nustebimas, kai ir jis neužtiĮto ten bilieto nei pačiupinėjęs, nei skrybėlę nusiėmęs ir apžiūrėjęs, nei grindų nukritusio ...Teko nusipirkti naują ir su bauda.
antdar

Gyvatės ir žmonėsIndijoje yra vienas kaimas, kur daugiau gyvačių, nei žmonių. Žmonės mokina gyvates šokti pagal fleitos taktą. Iškiša jos ilgus kaklus iš dėžės ir linguoja sykiu su muzikantu — toks tai jų šokis. To kaimo gyventojai keliauja per visą Indiją su šiais šliužais ant nugaros ir stebina žmones.Vos pradedąs kalbėti berniukas mokomas groti fl^ta, o mer giukės maitinti baisias barškuoles ir mirtinai pavojinga^ kobras. Kaime vaikai ne lėlėmis ir arkliukais žaidžia, bet... Jie kartu valgo pieną iš vieno ■ indo ir niekuomet savo draugų nepykina. Žmonės žino prieš nuo dus paslaptį ir ją tik tėvas sūnui pasako. Išlaikę metus pagautą gyvatę, vėl nuneša miškan lygiai į tą pačią vietą ir paleidžia pabučiavę. Gyvatės tegali gyventi tik miške — pas žmones ir gerai maitinamos nusibaigia.
Būsi linksmas ir sveikas/

jei užsisakysi 1953 metams PELĖDĄ. Gera nuotaika padeda įveikti 
■ visus rūpesčius ir vergus. Ligoniams ji geriau veikia už patentuo

tus vaistus. Ten/kur nesilanko PELĖDA, vizituoja tuojau daktarai 
ir graboriai. .

PELĖDA duoda daug šaržų, karikatūrų, juokų, feljetonų ir pavaizduoja visų 
mūsų politinį, kultūrinį ir ekonominį gyvenimo iš linksmosios pusės.

PELĖDOJE bendradarbiauja žymūs rašytojai, dailininkai, žurnalistai. PELĖDA iš
eina kiekvieną mėn. 28 pusi, ir duoda skaitytojams paveiksluotą 
TĖVIŠKQS AIDĄ nemokamai. PELĖDOS prenumerata metams tik. 
$4, pusei metų $2.50. Atsiuntę metinę prenumeratą $4 iki sausio 
mėn. 15 dienos gaus gausiai iliustruotą, su priedu Michaldos pra
našystėmis, dideli turtingą 1953 m. PELĖDOS KALENDORIŲ NE
MOKAMAI. Adresuokite: PELĖDA, 3153 So. Hoisted St. Chicago 8, 
HI., USA.

Sužieduotuvių sveikinimasVyrai yra būtybės, už kurių; jis jos bijo; jei ji nepataikauja — moterys teka. Jie turi dvi kojas,. jis nuobaudžiauja su ja. Jei ji dvi rankas ir* kartais dvi žmonas,' leidžiasi mylima, ji jam greitai bet niekada daugiau kaip vieną atsibosta, jei nesiduoda — ji jam dolerį žmonos užgaidoms. Visi nusibosta jau pradžioj pažinties, i vyrai yra tarpusavy panašūs,1 Jei.ji sutinka su jo nuomone vi- kaip turkiškos cigaretės. [same kame — ji greitai tampaBendrai kalbant, vyrai skirs- jam neįdomi; jei ji ginčijasi su tomi į: vedusius, nevedusius ir juo— jis pradeda jos vengti, našlius. Nevedęs vyras yra tas, j Jei ji viską tiki, ką jis sako, jis kuris yra sklidinas užsispyrimo mano kad ji kvaila; jei ji netiki ir kurio siela pilna įtarimo. Ve- — jis mano kad ji cinikė. Jei jos dę vyrai taipogi skirtingi: ver- rūbai yra ryškios spalvos ir ji tingi, nevertingi ir tie, kurie tė- dažosi veidą — jis gerai apsigal- ra likimo paguoda. Padaryti iš voja, kol drįsta su ja rodytis vyriškio vedusį vyrą reikia kant- žmonėse. Jei jos rūbai tamsūs ir
- jis mano kad ji cinikė. Jei jos

Tiesiog iš fabriko 
5 metų garantija!

5 gab. virtuvės chromo komplektas
3 gab. fotelis (chesterfield)

Davenport lova (Chesterfield)
— $49.50

Kėdės (Hostess) ' — $12.95

DIRECT FURNITURE 
SALES

480 YONGE ST., TORONTO' (1 blokas į šiaurę nuo College St.)
ATIDARYTA VAKARAIS IKI 9 VAL. 

Lengvos išsimokėjimo sąlygos.
Skambinti Midway 1213

$59.50
99.00

YORK PACKING CO. LTD.
104-106 Trowell Ave., TeL: JU. 2794. JU. 5197. Toronto 9, Ont

Mes gaminame geriausios 
kokybės produktus:

šviežią, rūkytą ir virtą mėsą, įvairias dešras.
Rinkos kainomis.

Priimami užsakymai vestuvėms,
* piknikams, pokyliams.

Visais turto pirkimo 
ir pardavimo reikalais 

Jums patarnaus

Tel. LL. 3744

WILLIAM BOLL AND

Real Estate 
1130 College St., 

Toronto, Ont.

Sumažink rūkalų 
išlaidas daugiau negu 

per pusę!

GAMiNK 
CIGARETES SU

Serijos Nr. 3

ŽINIOS

Dr. A. Ratinow
* L.M.C.C.Dirbęs Europos ir Kanados ligoninėse. Vidaus ligų specialistas (širdies, asthmos, reumatizmo, skilvio ir kt.)

479% Euclid Ave., Torontp 
TeL RA. 6708.

Dr. Aleksas Valadka
Gydytojas ir chirurgas 

1081 BLOOR ST. W.(tarp Dufferin ir Dovercourt) •Priima ligonius ir gimdyves šiokiadieniais nuo 2-4 vai p.p. ir 6.30-8 vai. vak. arba pagal- susitarimą

Vertimi! Biuras
Visos modęrnios kalbos 

Anglų kalbos pamokos ir 
konversacijos.

ADOLFAS V. BAJORINAS 
235 Ossington Avė.(Il-me augšte) Toronto Lietuvių Namuose 

Telefonas: KEnwood 3027 Kreiptis: iš ryto 8.30—9.30 vaL vakarais nuo 5 vai. iki 8 vaL
FOTO. APARATAI

Rollcifiex* Kin^Exokto, Leica, Bolda, 
Retino ir kitokių žinomu Europos fir

mų. Reikalaukite surašo.
LOCKHARTS CAMERA EXCHANGE
Toronto (Įsteigto 1916) Canada

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

Advokatas — Notaras

Telefonas ME. 2933 100 Adelaide St. W.

Room 107

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

Telefonas EM. 6-4182

Toronto

YARMEY tLINIC

314 BATHURST ST. 
Toronto

Telef. kabinetas EM. 6-2696 
Namų OL. 4778

RENTGENAS 
PHYSIOTERAPUA 

LABORATORINIAI TYRIMAI

Priima ligonius ir gimdyves: 
kasdien 11-12 vai., 2-4 vai. ir 7-9 v. 

šeštadieniais nuo 11-3 vai.

LICENZIJUOTI
ELEKTRIKAI

J. BARAKAUSKAS ir CO.Viskas nuo durų skambučio iki pilno namų instaliavimo. 
119 PERTH AVE.

Telefonas KE. 7808.

Dėmesio!

rūmo, ištvermės, tikėjimo, vilties ir pasigailėjimo, nes tai yra augščiausias iš visų civilizuotam pasauly žinomų menų. Argi tai ne psichologinis stebuklas, kad švelnus, gležnas, malonus, kvepiantis sutvėrimas — moteris norėtų pabučiuoti didelį, nevikrų, apžėlusį, tabaku ir likeriu atsiduodantį tvarinį — vyrą.Jei moteris pataikauja vyrui,
$10 nuolaidos, kas atsineš šį skelbimą ir pirks nemažiau kaip už $50

Tik pažvelkit į šį modernų miegamąjį!12 gabalų modemiško stiliaus miegamasis, į kurio komplektą įeina: lova, komoda su talpiais stalčiais, spinta, spyruoklinis matracas, 2 pūk. pagalvės, 2 kamb lempos su gaubtuvais ir Chenille lovos užtiesalas, Speciali žema kaina 8125. Taip pat turime įvairių komplektų miegamųjų sofų, gazo ir elektr. krosnių, skalbimo mašinų, matracų, kilimų, spintų ir visa, kas reikalinga namų apstatymui 
Duodamos lengvos išsimokėjimo sąlygos. Pristatymas ir perlai
kymas prekių veltui Atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 9 vaL vak.

COLLIS FURNITURE COMPANY
43S QUEEN ST. W. (prie Spadina). Tel. EM. 6-S0M

tiesių linijų, jis dairosi į moteris dažytas ir dėvinčias rėkiančių spalvų ir foftnų rūbus.Jei dalyvauja jo išdaigose, jis prisiekia, jog tai ji'jį vedanti į pragarą. Jei ji pasikliauja juo, jis abejoja ar ji turinti smegenis. Jei ji modemiška, pažangi, savistovi — jis abejoja ar ji turi širdį. Jei ji turi pasisekimą vyrų tarpe, jis pavycN, jei ji to neturi jis abejoja ar verta vesti “pasienio gėlelę”.Tad, ponai, vyrai, jūs matote, moterys tikrai yra menininkės, nes yra menas vyrą paversti vedusiu vyru ir šeimos galva. Išvada: p-lė A. yra viena iš tų didžiųjų menininkių, ano meno kūryboje.(Šis sveikinimas buvo skaitytas Montreale vienose sužieduotuvėse. mūsų paminėtose “TŽ” Montrealio kronikoje).

CIGAREČIŲ 

SUKIMO 

MAŠINĖLE

iš 
KARTO!

jlompontis cigarečių 
sukimo popierius.

200
cigatečių
Gaunamo rūkalų

krautuvėse-

centų

Ed. KONDRATASSiuvu vyriškus ir moteriškus rūbus Įvairių medžiagų pasirinkimas
1113A Dundas St. \V. (netoli Ossington), Toronto 

Telefonas LL. 9626

Parduodant ar perkant namą ar biznius \
JCSŲ PATARNAVIMUI

Antanas-Tony MCE IS IS
Real Estate darbe turįs didelio patyrimo

ROY BURBANK REAL ESTATE
1385 QUEEN* ST. W. Toronto (prie Lansdowne) -

KE. 7904 • Vakarais LL. 5143

Šis yra trečias iŠ straipsnių serijos^ 
skirtų specialiai naujiesiems kanadie-

■ čiams. ■

MANITOBA, staigiai pasikeičiančia 
vaizdo kraštas, turi 400 mylių pajūrio 
prie Hudson Bay įlankos. Jos svar
biausio gamyba — kviečiai, bet jos 
šiauriniuose plotuose randasi neišse
miami miško rezervai, o taip pat di
džiuliai mineralinių turtų ir vandens 
energijos ištekliai.

SASKATCHEWAN - prerijų juostos 
centre, su jos pagrindiniu verslu kvie
čių auginimu derlingoje žemėje. Šiuo 
laiku atrasti mineralai ir alyvos vers
mės lemia šiai provincijai puikią 
ateitį.

ALBERTA, taip pat svarbus kviečių 
auginimo kraštas, turi didesnes ang
lių atsargas, negu kita kuri provinci
ja.’Ji taip pat yra pirmaujanti žibalo 
ir natūralinių dujų gamintoja. Šiau
rinėje provincijoj dalyje yra didžiu
liai miško plotai.

BRITISH COLUMBIA, trečioji didu
mu provincija, veik visa randasi 
Rocky Mountains kalnuose. Jos der
lingi slėniai yra idealūs mišriam že
mės ūkiui ir vafsių auginimui. Jos di
džiuliai miškai yra nesibaigiantis me
džiagas tiekėjas medžio ir popieriaus 
pramonei ir padaro Br. Col. svarbiau
sia miško pramonės provincija. Ji taip 
pat garsi kaip lašišų žvejybos centras 
ir savo mineralu/liejyklom bei chemi
kalų pramone.
YUKON ir NORTHWEST TE R R ITO-’ 

RIES randasi Vakarinių Provincijų 
šiaurė/e. Tai dar neišnaudojamos teri
torijos, bef yra žinoma, kad čia ran
dasi daugybe mineralinių turtų: jų 
tarpe radiumo ir uranijaus.

CALVERT HOUSE mielia laukia jūsų 
komentarų ir sumanymų dėl mūsų se
kančių straipsnių turinio. Juos prašo
me siųsti per šio laikraščio redaktorių.

Sekantį mėnesi —* bedarbio pašalpos. 

Calvert DISTILLERS LTD 
AMHERSTBURG. ONTARIO

Dr. Jonas Yčas
Gydytojas ir chirurgas

• 1390 DUNDAS ST. W.
(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)Priima ligonius ir gimdyves šiokiadieniais nuo 2-4 ir 6.30-8 vai vak. arba pagal susitarimą.

Telefonas LO. 1791 
Toronto

Pigiai ir sąžiningai taisomi te
levizijos ir radijo aparatai.Taip pat mes pravedame j ir .televziijos instaliacijas. Darbas atliekamas prityrusių radijo-televizijos technikų. Jūsų patogumui aparatus mes paimame iš namų ir pristatome.

Skambinti telefonu OL. 5039 
67 LAKEVIEW Ave., Toronto 
B. Kalibatas, A. Virkutis ir Co.

AKIU SPECIALISTAS 
M. STEFA N UK (optometrist)Patikrina akis ir pritaiko akinius, jei reikalinga

Bathurst Medical Building 
312 Bathurst Telef. EM 3-6373

Jr. Chas. OKUN
DANTISTAS

838 Dundas St W. Toronto 
(kampas Euclid Ave.)

Priima vakarais pagal susita
rimą. Tel. WA 9822

A. BERESNEVIČIUS

Priimu moteriškų ir vyriškų 
rūbų užsakymas iš savo ir kli- 
jentų medžiagos. Darbą atlie
ku pagal naujausias madas 
švariai ir sąžiningai. Kainos 

visiems prieinamos

1004 Dundas Street W.
Toronto, Ont

Telefonas: LL. 3222♦

Or. F. Ticket*
Gydytojas 

ir 
chirurgasPriėmimo valandos 2-3 ir7-9 po pietų

11 Gore Vale Avė. Toronto
Telef.: WA 3754

Dr. WILLIAM J. ZINCHES1NB.A., M.D., L.M.C.C.
GYDYTOJAS ir

CHIRURGASPriėmimo valandos 2-4.30 ir7-9 po pietų
386 Bathurst St. Toronto

Tel. WA 1344

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros -— Radio 

Technikas 
ANTANAS ČEPONIS 

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
persta ta u:

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

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

techniškus patarimus.

Skambinti telef. KE. 1080 5.. 
190 Wright Avė., Toronto

DANTISTAS
J. A. GORCHYNSKI

312 Bathurst St., TorontoBathurst Medical Building Telef. EM. 3-6373

įP^UKŠČIAUSIOS RŪŠIES MENOl^W 
^^į-^RANRDARBJU

v.-T
^fiukso sidabro papuošalai, keramika. \ 
t odos ir meno išdirbiniai.Lietuviskos \ 
r\Jr kitųtauluklasikines muzikos^ 

plokšteles.^®®?

Jicikaiautute minų naujai įstenkkaiufap.

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNAPriėmimo vai. 10-12, 2-6 Pirmadieniais ir ketvirtadie niais priima taip pat 7-9 popiet

386 Bathurst St. Toronto 
TeL EM. 4-6515

STANLEY SHOE STOREAukščiausios rūšies moterų, vaikų ?r vvru batai, normalaus dydžio ir platų?
(EEį-EEE)

1438 Dundas St. W*. Toronto (prie Gladstone)
AK(U SPECIALISTAS

L LŪNSKY. R.(L

Pritaiko akinius visiems akių defektams. Ištiria akių nervus, kurie dažnai sukelia galvos skaudėjimą ir nervingumą Kalba slavų kalbomis 
470 College St W. Toronto

TeL RA 3924

“EUROPA” FOTO STUDIO 
Tel. WA 6849

615 Queen Si. W. Toronto Mūsų specialybė vestuvines, šeimų nuotraukos ir spalvoti portretai
Darbas pirmos rūšies

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W. 
Toronto, Ont. 

TeL EM. 4-2715
- ...................... . ■ ■

Dr. B. D O B A I
Gydytojavęs Vienos, Berlyno, Šveicarijai ir Vengrijos ligoninėse.

VIDAUS IR VAIKŲ LIGŲ SPECIALISTAS. X-RAY ^Rentgenas)

TcieL Office: Ml. 8821, Namų: Kl. 0056. 465 Bloor St. W.f Toronto

DČMESjO! DĖMESIO!
Valgyklą “BALTIC”

870 DUNDAS ST. W., TORONTO, Ont
perėmė naujas savininkas. - - Valgiai gaminami pagal lietuvių 

skonį iš šviežių produktų. Gamina prityrusios virėjos -
Sav. Feliksas Jonynas
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Nespėjo vieni metai pasenti, 
štai jau ir Naujieji atbildėjo su 
savo pažadais, naujomis viltimis 
lt tuo pačiu gyvenimo kryžiumi. 
Gyvenimas — kova. Ir taip iki 
pasaulio pabaigos. Niekada pa
saulis nebuvo ramus, nors išga
nymas savo esme įvyko, bet jis 
nėra atbaigtas: be žmonių pagal
bos atpirkimas atėjo, tačiau be 
bendradarbiavimo tame išgany
me pasaulis ir žmogus nebus at- 

. baigtas, pašvęstas. Pefmaža to 
bendradarbiavimo, geros valįps 
kūrybinio veiklumo, todėl kova 
nesibaigia, gėrio ir pikto dviko
va tebesitęsia. Kad ir dabar.

Žmogus sutvertas į Dievo pa
našumą, bet dieviškasis panašu
mas vos pastebimas, daugiau de
mono paveikslą gyvenime regi
me. Pamiršo žmogus tikrąjį pa
veikslo idealą, tikruosius pa
veikslo dažus. Pamiršo jis, kad 
kiekvieni metai, taigi ir Naujie
ji, tiek žada laimės, kiek jos bū
sime verti. Ne metai,'aišku, lai
mę neša, bet metų laiko įver
tinimas, įprasminimas. Klausia
me: ne ką šie metai mums duos, 
bet ką mes jiems pasiryžę duoti.

Gražu, kada 'vienas kitam 
šventės proga nuoširdžiai ranką 
spaudžiame, laimės linkėdami. 
Ar mūsų linkėjimai išsipildys, ar 
laimingesnės ateinančios ’dienos 
bus — nežinia. Bet tuo gražiu, 
prasmingu gestu artimą padrą
siname, paskatiname, vienišo ne
paliekame. Jam džiugu, jis džiau 
giaši nors valandėlei. Su džiaugs 
mu, džiaugsmu nemeluotu ir 
laimė, nors kuklutė, kartu žen-

Iš lietuviškojo pasaulio
JA VALSTYBĖS

-Niujorke BALFo vajaus metu 
surinkta aukų ir kitų pajamų 
$8730,86. Vajaus komitetas vyk
dė rinkliavą dėžutėmis gatvėse 
ir aukų lapais, o be to, surengė 
koncertą, kurio programa taip 
pat davė pelno iš skelbimų. At
skaičius išlaidas, grynų liko 
$7852,81.

Liet. Generalinio Konsulato 
globoje dabar yra apie $100.000 
palikimo, kurių esamomis aplin
kybėmis negalima perduoti pa
veldėtojams Lietuvoje. Dauge4 
lių atvejų į tuos palikimus pre
tenzijų reiškė sovietų konsula
tai, per advokatus, neva atsto
vaujančius paveldėtojus, bet mū
sų gen. konsulatas tokiais atve
jais įsikiša kaip teisėtas Lietu
vos piliečių teisių gynėjas.

Detroite sausio 10-11 dd. įvyks 
rajoninė JAV liet, socialdemo
kratų konferencija.

Kun. dr. J. Vaišnora, Marijonų 
vienuolijos vyr. Tarybos narys, 
viešėjęs JAV, jau grįžo į Romą.

Liet. Dramos studiją steigia 
Niujorke H. Kačinskas, Ant.Škė- 
ma ir J. Blekaitis.

Gyd. Ged. Balukas - Baliuke
vičius išlaikė egzamenus ir ga
vo 'darbo teises Illinois valst.

Prof. Alb. Tarulis, penkerius 
metus dirbęs Carnegie Institute 
of Technologie, perėjo dirbti į 
kongreso biblioteką.

Gyd. Kaz. Vaičius spalio mėn. 
išlaikė egzaminus gydytojo tei
sėms gauti Illinois vast.. Dabar 
jis dirba Jacksonville, Ill. valsty
binėje ligoninėje.

Kan. V. Zakaraūskas paskirtas 
A. L. Vargonininkų Sąj. dvasios 
vadu.

Gyd. Vyt. Grybinas pastarojo
je egzaminų sesijoje Čikagoje iš
laikė egzaminus gydytojo tei
sėms gauti. Dabar jis dirba su 
vienu amerikiečiu gydytoju East 
St Louis, Ill.

Kazimieriečių seserų Marijos

“Atei- 
sako Vysk. Ful- 

turės tik dvi sos

NAUJI METAI
gia. Žodis yra galingas, linkėji
mų įtaka didinga.

Laimingų Naujų Metų kiek
vienam, nes 'kiekvienais metais 
artėjame prie tikslo, prie pra- 
kartėlės ramybės ir taikos; artė
jame prie išsvajotos tėvų lais
vės nuostabios. Kova negali greit 
baigtis, nes sprendžiasi didžiau
si istorijoje pasaulio įvykiai, žmo 
nija turės apsispręsti 
ties pasaulis, 
ton J. Sheen
tines: Maskvą ir Romą; turės 
tik dvi šventvietes: Maskvos 
raudonąją aikštę ir Romos šv. 
Petro baziliką; turės tik dvi 
sanktuarijas: Kremlių ir Emanu- 
elį; turės tik du himnu: “Inter
nacionalą” ir “Panis Angelicus”, 
bet turės tik vieną kovos laimė
toją — Tą, kuris nugelėjo pasau
lį — Jėzų Kristų”.

Kaip ta kova toliau reikšis ir 
kaip gretitai ji baigsis—neatspė- 
sim. Kiek per 1953 metus laimės 
ir taikos link pasistūmėsime — 
kas gi pasakys? Bet... Vienas 
dalykas jau dabar aiškus, kad 
kiekviena diena ir metai artina 
mus prie tikslo — mūsų kovos 
neveltui. Aišku, kad pasaulio po- 
Itinė ir moralinė krizė — bolše
vizmas netoli teroro viršūnės. 
Kopti nebus jau 'kur, teks jam 
leistis žemyn, kur ilsisi jo “drau 
gai”: nacizmas ir fašizmas. Anks
čiau ar vėliau pasaulis visai nu
stos domėtis raudonuoju “roju
mi”; apokaliptiniam sutvėri
mui — Stalinui daugiau gyvy
bių ir geros valios neaukos, bet 
tą valią užtarnautą pergale vai
nikuos. Tuo tarpu laikinoji pik
to “pergalė” yra tik įrodymas, 
kur slepiasi tikrasis žmonijos, 
gėrio priešas, kur mūsų galuti
nės pergalės priemonės ir keliai.

Todėl mes visada liksime iš
tikimi Prakartėlei, kur dangaus 
ir žmogaus interesai įkūnyti, Die
vo ir artimo santykiai išspręsti, 
kur viena pergalė užtikrinta — 
Kristaus . . . Naujuosius Metus 
pradėdami ir juos palydėdami, 
mes nepamiršime Prakartėlės 
prasmės gyvenime, nepamesime 
tikrosios krypties į pergalę. Ne
lengvas tas kelias nuo Prakartė
lės iki Taboro kalno svaiginan
čių viršūnių, nuo laimės troš
kimo iki jos išsipildymo, bet 
šalia to kelio nei prasmingų Nau 
jų Metų, nei laimės nerastume. 
Mes švenčiame Naujuosius Me
tus, kad pasiryžtume naujam 
gyvenimui s e nuo j u — Kris
taus nueitu keliu! t

Tomas Žiūraitis, OP.

augštesniosios mokyklos naujų 
rūmų salė yra didžiausia lietu
vių salė Čikagoje.

SKAITYTOJAMS 
ANGLIJOJE

Grb. Skaitytojams Anglijo
je pranešame, kad “T. Žib.” 
prenumeratos bei pavienių 
numerių reikalais prašome 
kreiptis į mūsų atstovus 
Anglijoje:
Mr. St. Kasparas, 24 Elm 
Ave., Nottingham, England, 

arba
Miss D. Daunoraitė,
49 Thornton Ave., London 
W. 4, England.

BELGIJA
Belgijoje daromos pastangos 

sutelkti išblaškytus po visą Bel
giją lietuvius vienan židinin, kur 
būtų įmanoma lietuviška kultū
rinė veikla ir mokykla. Geriau
sioji apylinkė yra Limburgas, 
kur duoda šeimoms gerus butus 
ir kur yra išsilaikiusi lietuviš
kiausia aplinka* gamtos atžvil
giu. Daugelis Belgijos lietuvių 
pageidautų, kad per Amerikos 
Balsą ir kt. lietuviškąsias trans
liacijas būtų daugiau duodama, 
dainų, muzikos, ansamblių me
ninės dalies.

ITALIJA
Italijos LB pirmininko parei

gas dabar eina St. Lozoraitis, at
stovybės Vatikane sekretorius. 
Jis pareigas perėmė iš išvyku
šio kun. Pavalkio. Bendruome
nės organų sudarymu ligi šiol nie 
kas nesirūpino ir apskritai jokios 
Veiklos nebuvo. Pastaruoju me
tu Romos lietuviai pradėjo rei
kalauti, kad būtų sušauktas su
sirinkimas ir kad pagaliau būtų 
sudaryti bendruomenės organai. 
Dėl to kilo nesusipratimų,

AUSTRALIJA
Austr. lietuvių atstovų suva

žiavimo proga Adelaidėje ruo

Lietuvių Bendruomenių Pirmininkams

Vykdomoji Taryba, plėsdama 
ir aktyvindama veikimą, ypatin
gą dėmesį kreipia į informacinio 
darbo tiek tarp pačių lietuvių, 
tiek tarp svetimšalių stiprinimą. 
Pradeda darbą , radijo tarnyba, 
Elta jau leidžiama 3 kartus per 
mėnesį. Tačiau joje pasigendama 
daugiau informacijų apie Lietu
vių Bendruomenių visuose pa
saulio kraštuose veiklą, Tautos 
Fondo įgaliotinių darbus, sve
timtaučių atsiliepimus apie lie
tuvius ir Lietuvos bylą. Iš kaiku- 
rių kraštų Elta gauna regulia
riai ir nuolatinius pranešimus, 
tačiau iš kitų — jų dar pasigen
dama. Todėl prašytumėm LB

Skandalas Krašto Apsaugos ministerijoje
Kanados vidaus politinis gy

venimas aiškiai rodo artėjančiu^ 
rinkimus. Partjios nori viena ki
tą sukompromituoti visuomenės 
akyse. Taip pereitą savaitę visos 
opozicijos partijos pradėjo pulti 
vyriausybę dėl klastojimų krašto 
apsaugos ministerijoje.

Istorija iškilo iš to, kad paaiš
kėjus keletai vagysčių karinėse 
statybose Petawawa, dėl .kurių 
keletas nusikaltėlių jau nuteis
ti, vyriausybė pakvietė montrea- 
lietį viešosios apyskaitos biuro 
vedėją G. S. Curie padaryti revi
ziją. Darbo Tarnybos skyriuje. 
Tas atrado eilę netikslumų, ku
rių tarpe vieną labai aiškų ir ne
pateisinamą klastojimą Petawa
wa darbo tarnyboje. Pasirodo 
ten tarnyba negalėjo iš sąmatos 
išlaikyti esamų arklių, tad kai- 
kurie arkliai buvo užrašomi kaip 
žmonės ir imamai pinigai jų iš
laikymui tariamų darbo tarny
bos žmonių apmokėjimui. Dar 
nebaigtas Currie pranešimas 
kažkuriais keliais pateko CCF 
lyderiui Coldwell ir buvo iškel
tas parlamente tuo metu, kai 
krašto apsaugos min. Claxton 
buvo Š. Atlanto S. konferencijo
je Paryžiuje. Vyriausybė atsidū
rė labai keblioje padėtyje, spau
da taip pat labai išpūtė “arklių- 
eilinių” klausimą. Viceministeris 
Cair&ney bandė reikalą išaiškin
ti bei aferos didumą paneigti, 
tačiau nuotaikos nepagerėjo.

Parlamento posėdžiai šven
tėms nutraukti iki sausio 12 d. ir 
žada prasidėti vėl tų pačių “ark
lių-eilinių” klausimu. Tada be- 
abejo gintis teks pačiam minis- 
teriui Claxton, kurį opozicijos 
spauda laiko jau visai sukom- 

šiama lietuviškos tremties spau
dos paroda. Parodai rengti su
daryta komisija: V. Čėpliauskas, 
J. Glušauskas, C. Petrikas. Paro
da Įvyks gruodžio 29-30 d.

L. Ustijanauskas paskirtas 
Sidnėjaus mieste English and 
Foreign Bookshop firmos vedėju 
ir toje didžiausioje svetimomis 
kalbomis knygų įmonėje ruošiasi 
įvesti platų lietuviškų knygų 
skyrių. Tai bus pirmas tos rū
šies knygynas su lietuviškomis 
knygomis Australijoje.

ARGENTINA
Arg. Liet. Bendruomenės Bue

nos Aires apylinkės valdybon iš
rinkti: inž. A. Morkūnas, P. 
Ožinskis, VI. Malėlaitė, N. Kati
nas, K. Paulauskas ir A. Sruoga. 
Revizijos komisiją ’sudaro: B. 
Survila, J. Petrulevičiūtė ir Ig. 
Radzevičius. Dabar Argentinoje 
veikia šešios Argentinos Liet. B. 
apylinkės.

URUGVAJUS
Montevideo priemiesty Cerro, 

kur daugelis lietuvių gyvena, iš
kilmingai pašventintas nuosavas 
sklypas ir tautiniais motyvais iš
puoštas kryžius. Per Kalėdas čia’ 
bus padėtas lietuvių bažnyčiai 
kertinis akmuo.

Kariniai užsakymai
Kanada finansiniais 1951-1952 

m. iš JAV kariškų užsakymų ga
vo už $325.000.000, o pačios JAV 
užsakę už $270.000.000. Tuo bū
du Kanados užsakymai JAV su
mažėjo, anksčiau jie būdavo 
veik dvigubai didesni. Tuo tarpu 
ginklų užpirkimus D. Britanijo
je Kanada padidino. Per pir
muosius 7 šių fiskalinių metų 
mėnesius užsakymai pasiekė 
$55.000.000, kai per visus perei
tus metus užsakymų tebuvo tik 
už $38.000.000.

Pirmininkus ateiti į talką ir šia
me veiklos bare: paskirti žmo
nes, kurie tuo dalyku rūpintųsi 
ir nuolatos siuntinėtų Eltai su
glaustus pranešimus, minint 
daugiausia tik pačius faktus, ir 
kitą informaciniam darbui plės
ti bei tobulinti reikalingą me
džiagą. ‘

Už brangią talką iš anksto ta
riame nuoširdų ačiū.

K. Zaikauskas, 
Vykdomosios Tarybos Pirminin
kas ir Lietuvybės Išlaikymo Tar

nybos Valdytojas.
M. Gelžinis, 

Informacijos Tarnybos ir Ben
drinių Reikalų Valdytojas.

promituotu ir ieško jam įpėdinio. 
Prieš išsiskirstant min. pirm. St. 
Laurent dar pateikė parlamen
tui Currie pranešimo oficialų 
tekstą kartu su štabo viršininko 
gen. St. Simonds pastabomis.

Lattimorė apakltintas
Tolimųjų Rytų specialistas 

Owen Lattimore, tarptautinių 
santykių mokyklos prie Hopkin- 
so univ. Baltimore] e direktorius, 
buvo apklausinėjamas senato 
komisijos ir rastas kaltu, kad 
anksčiau neteisingai liudijęs net 
7 atvejais — tardamas, kad nie
kad nerėmęs komunistų, kad ne
turėjęs ryšių su jais, o kad ko
munistai buvo jo keli bendradar
biai, nežinojęs, kad niekad ne
spausdinęs komunistų straipsnių 
savo redaguojamame žurnale ir 
tt. Pagal komisijos žinias, visa 
tai buvo netiesa. Jam iškelta dėl 
to byla. Lapkričio 19 d. byla bu
vo pradėta. Teisėjas paleido Lat- 
timorę laisvą už $2.000 užstatą.

Kadaise sen. J. McCarthy Lat- 
timorę apšaukė stambiausiu so
vietų agentu JAV ir Tolimųjų 
Rytų politikos kūrėju. Jis, mat, 
yra buvęs Čang-Kai-Šeko pata
rėju ir JValst. Departamento kon
sultantu.

— Jeruzalė. — Šiemet pirmą 
kartą po 4 metų Kalėdų naktį 
bus atidaryti vartai skirią žydų 
ir arabų Jeruzalės dalis ir taip 
pat įvyks tradicinėpiligrimų ke
lionė iš Jeruzalės! Betliejų, kur 
vyks Bernelių mišios vidurnaktį 
ir virš Gimimo bažnyčios sužibs 
elektrinė žvaigždė.

— Vancouveriš. — Cai. Pacific 
Air Lines prezidentas pareiškė, 
kad netrukus prasidės lėktuvų 
kelionės Vancouver - London be 
sustojimo per š. polių. Tuo būdu 
bus pratęsta linija, dabar vei
kianti Tokio - Vancouver be su
stojimo.

— Belgradas. — Tito gruodžio 
17 d. nutraukė diplomatinius 
santykius su Vatikanu. Vatikano 
atstovybės charge d’affaires bu
vo įteiktas pageidavimas kuo 
greičiau išvažiuoti. Jugoslavija 
Vatikane savo atstovo jau nuo 
pernai nebeturėjo. Jugoslavija 
daro priekaištų Vatikanui, kad 
kišasi į jos vidaus reikalus, o tie
sioginė priežastis buvo arkivys
kupo Stepinac paskyrimas kar
dinolu.

— Vatikanas. — Slaptoji kon
sistorija naujųjų 24 kardinolų 
įvedimui įvyks sausio 12 d. Vie
ša konsistorija įvyks sausio 15 
d. šv. Petro bazilikoje. Čia po
piežius kiekvienam naujam kar
dinolui uždės baretę. Tą pačią 
dieną įvyks antroji slapta kon
sistorija, kurioje naujieji kardi
nolai gaus žiedus ir aptars Baž
nyčios reikalus.

— Londonas, On t. — Western 
Ontario universiteto studentai 
564 balsais prieš 286 nubalsavo 
prisidėti prie akcijos pasikeisti 
studentais su Sovietų Rusija. 
Plebiscitą nuorganizavo McGill 
universitetas. Balsavimuose da
lyvavo tik truputį daugiau kaip 
pusė visų studentų.

— Otava. — Kanados Lenkų 
Kongresas gavo vyriausybės at
sakymą į prašymą pradėti spe- 
cilias CBC transliacijas Lenkijai. 
Esą, tai neįmanoma, nes visas 
laikas užimtas, nebent susiauri
nus kitų kraštų programas.

Prancūzai ims kariuomenėn 
JAValstybių piliečius

Prancūzijos parlamentas pri
ėmė įstatymą, pagal kurį visi 
svetimšaliai 18% - 25 metų am
žiaus, pragyvenę Prancūzijoje 
daugiau 1 metų, turi tarnauti 
kariuomenėje pusantrų metų, 
jei jų tėvynėje kariuomenėn 
imami tiek pat ten pragyvenę 
prancūzai. Įstatymas taikomas 

i amerikiečiams, kur prancūzai,

Griežčiau baus 
. už nelegalų 

įvažiavimą
Paskutinėje parlamento sesi- 

joej priimtas naujas Imigracijos 
Įstatymas už paramą imigran
tams įvažiuoti nelegaliai Kana- 
don, numato griežtesnes baus
mes — pataisos namai iki penke- 
rių metų ir baudos iki $5.000.

Naujasis skyrius į įstatymą 
buvo įrašytas, kai tyrinėjimai 
parodė, kad per paskutinius me
tus nuo 200 iki 300 imigrantų at
vyko nelegaliai Kanadon su 
Montrealio, Romos ir Karlsruhė 
imigracijos departamento tar
nautojų pagalba.

Kaikurie įvelti imigrantai — 
imigracijos departamentas nesa
ko, kiek — buvo deportuoti. Ki
ti savanoriškai sugrįžo į savo 
kraštus. Tuo tarpu, kaikuriuose 
sluogsniuose iškilo susirūpini
mas, kad kaikurie iš Kanados 
naujųjų ateivių pervažiuoja ne
legaliai į JAV. Kanados vyriau
sybės tarnautojai tvirtina, kad 
ne daug kas išvyksta. Jie sako, 
kad jiems nėra žinoma apie .kokį 
nors didesnį judėjimą.,Tuo tar
pu JAV įstaigos spėlioja, kad 
apie 25.000 žmonių kasmet vyks
ta nelegaliai iš Kanados į JAV ir 
kad skaičius gali siekti net 33.- 
000. Jiems tai nepatinka. Pasak 
jų ir Kanados surašymas nega
lėjo pasakyti, kur pusė iš 600.000 
europiečių, kurie nuo 1947 m. at
vyko Kanadon, randasi. Jie gal
voja' kad kaikurie dabar yra 
JAV nelegalūs gyventojai. Tuo 
tarpu Kanados imigracijos pa
reigūnai sutinka, kad gyvento
jų surašymo daviniai ištikrųjų 
skiriasi nuo imigracinės statisti
kos, tačiau jie nesutina, kad tai 
būtų įrodymas, jog perkeliauta 
į JAV. CSc.

— Otava.— Destilerio “Sėa- 
grams” trijų mėn. pelnas buvo 
$11.942.136 — vienam serui iš
eina $1.36. ,

' .7'. t

Agresijos aptarimas JT
LAIC. — Š.m. lapkričio 19 d. 

JT prasidėjo Teisių Komisijos 
posėdžiai agresijos aptarimo for
mulei nustatyti. Prieš posėdžius 
delegatams buvo įteiktos Sov. 
S-gos paruoštas projektas, kaip 
pagrindas diskusijoms. Projek
tas atitiko priedams nepuolimo 
sutarčių Rusijos pasirašytų su 
Pabaltijo valstybėmis. Projekte 
tarp kitko sakmoa:

“Tarptautiniame konflikte vas- 
tybė padariusi sekančius žygius, 
bus pripažinta užpuolėją:

1. paskelbusi karą kitai valsty
bei;

2. užpuolusi ir okupavusi kitos 
valstybės teritoriją karo nepa
skelbus;

3. bombardavusi jūrose, sausu
moje ar ore kitos valstybės te
ritoriją ar užpuolusi kitos valsty
bės laivus jūroje, ar užpuolusi 
lėktuvus ore;

4. įvedusi savo kariuomenę iš 
sausumos, jūrų ar oro į kitos 
valstybės teritoriją, be tos vals
tybės vyriausybės leidimo; karo 
laivynu užblokavusi kitos vals
tybės uostus; '

5. savo teritorijoje suorgani
zavusi ginkluotas gaujas tikslu 
užpulti ir okupuoti kitos valsty
bės teritoriją. -
’ Pirmosios sesijos pradžioje, 
lapkričio 19 d., JAV atstovas p. 
Green pasisakė prieš klausimo 
svarstymą šiuo metu, nes, jo ma
nymu, komisija negalinti nieko 
konkretaus nutarti. Antrąją dis
kusijų dieną JAV atstovas p. 
Maktos priminė komisijos na
riams, atkreipti dėmesį ir pagal
voti apie štai ką:

1. jeigu Sovietų Sąjungos siū
loma agresijos apibrėžties for
mulė būtų priimta vienbalsiai, 
ar yra pagrindo laukti, kad So
vietų S-ga priimtų JT nutarimą, 
kuriame būtų įvardintas agreso
rius Korėjoje?

2. nežiūrint pasižadėjimų ir 
pasirašytų sutarčių su dviejo- 
mis Pabaltijo valstybėmis, So
vietų S-ga šiandien jas laiko sa
vo teritorijos dalimis?

kaip if kiti svetimšaliai, imami 
kariuomenėn. Ten net prancūzų 
karininkai turi atitarnauti eili
niais. Dėl to Prancūzijos vyriau
sybė derėjosi su JAV vyriausy
be, bet nesusitarė. Dabar dar bus 
tariamasi? kaip sutvarkyti, kad 
vyrui netiktų atlikti karinę prie
volę du kartus, kad viename 
krašte atitarnavus, nereikėtų 
tarnauti kitame.

SAVAITĖS ĮVYKIU APŽVALGA
Š. Atlanto S. konferencija Pa

ryžiuje, kurioje dalyvavo užsie
nių, gynybos ir finansų ministe
rial, praėjo be žymesnių vaisių. 
Iš nutarimų pažymėtina: patvir
tintas strateginis planas, Graiki
jos ir Turkijos pajėgos formaliai 
įjungtos į Europos gynimo armi
ją, o pietų Europos — Vidurže
mio jūrų — sričiai patvirtintas 
vadu Britų adm. Earl Mount- 
batten, kuriam perduotos taip 
pat Prancūzijos ir. Italijos oro 
pajėgos. Bet iš jo komandos iš
skirtas Viduržemio' jūroje esąs 
JAV 6-tasis laivynas, vadovauja
mas admirolo Carney. Tąip pat 
patvirtintas Vokietijos įjungi
mas. Atseit, nuo dabar Š. Atlanto 
S. ginkluotosios pajėgos automa
tiškai pradėtų veikti, jei sovie
tai pultų Vokietiją. Ši pastaroji 
betgi savo armijos dar neturi ir 
sutartys jos parlamento dar ne 
ratifikuotos. Dėl to konferencijo
je buvo reiškiama pageidavimo, 
kad visos valstybės jas greičiau 
ratifikuotų, nes nuo to priklauso, 
kaip greit atsiras numatytųjų 12 
Vokietijos divizijų. Ypač kietai 
tą reikalą užakcentavo Acheso- 
nas.

Be šių formalinių reikalų kon
ferencija svarstė taip pat prak
tišką dalyką, būtent karinių 
įrengimų Europai ginti sąmatą. 
Vyriausias vadas gen. Ridgway 
pateikė 428 mil. dol. sąmatą ae
rodromų, radaro tinklo, susisie
kimo mazgų bei uosti? pritaiky
mui. Konferencija betgi nubrau
kė projektus Š. Afrikoje ir V. 
Vokietijoje, sumažino uostų per
dirbimo, geležinkelių, plentų bei 
kitų statybų sąmatas ir paskyrė 
210 mil. dolerių. Gen. Ridgway 
gynimosi statybų sumažinimą 
pavadino nedovanotinu dalyku, 
o konferencijoje buvo akcentuo
jama, kad agresijos rizikos paša
linimas neprivalo prašokti .vals
tybių pajėgumo ir sudaryti ūki-

Lapkrčiio 22 d. Švedijos atsto
vas p. Petren priminė, kad So
vietų Sąjunga pasirašė su Suo
mija nepuolimo sutartį, kurioje 
buvo įtrauktas agresijos api
brėžties sutarties tekstas, pasi
rašytas Londone 1933 m. su Pa
baltijo irkitomis valstybėmis, ta
čiau 1939 m. incidentai pasieny
je privedė prie rusų-suomių 
ginkluoto konflikto-.

Anglijos atstovas p. Fitzmau- 
rice lapkričio 24 d. pareiškė, kad 
po 1934 m., kada galutinai paaiš
kėjo Hitlerio politika ir Anglija 
pasfūlė savo panamą grąsina.- 
moms valstybėms, Sovietų Sąj. 
pasirašė sutartį su Vokietija pa
sidalinti Lenkiją, okupavd Suo
miją ir Pabaltijo valstybes, nors 
su tomis valstybėmis buvo pasi
rašiusi sutartis, turinčias agre
sijos apibrėžties formules, pana
šias į dabar siūlomas. .

Sovietų Sąj. atstovas p. Moro
zov; atsakydamas p. Fitzmaurice 
pareiškė, kad tuo metu Vakarai 
buvę užmiršę Ryt ųEuropą ir su
darę tokias sąlygas, kad Sovietų 
Sąj. nebuvę kito išėjimo. Dėka 
to, Sovietai išėję laimėtojais. 
Po to Fitzmaurice priminė visą 
eilę Sovietų Sąjungos žygių nuo 
1939 m., nesuderinamų su pasi
rašytomis nepuolimo sutartimis.

Olandijos atstovas, dr. B. V. *A. 
Roling lapkričio 25 d. tarp 1<it- 
ko pareiškė, kad Sovietų Sąj. 
siūloma formulė buvo panaudota 
sudarant sutartis su vienuolika 
valstybių, iš kurių trys — Lietu
va, Latvija ir Estija — jau ne
egzistuoja. Suomija ir Lenkija 
ginklu užpultos pralaimėjo da
lį savo teritorijos Sovietų- 
Sąjungai. JAV atsto
vas sen. T. F. Green 
tą pačią dieną pareiš
kė, žinant, kas atsiti
ko su valstybėmis, 
pasirašiusiomis su
tartis su Sovietais, 
pvz. su Suomija, su 
Lietuva, su Latvija ir 
Estija, pagaliau su 
Lenkija, Čekoslova
kija ir Rumunija,'So
vietų siūloma agresi
jos aptarimo vertė 
darosi aiški.

A. Višinskis gruo
džio 4 d. gana ilgoje 
kalboje keletą kartų 
suminėjo Lietuvą ir 
kitas Pabaltijo vals
tybes. Kalbėdamas 
apie nepuolimo su
tartis su kaimynais, 
jis pareiškė, jog su
tartys Sovietų Są-

nio pairimo pavojų.
JTautų posėdžiai Kalėdų šven

tėms taip pat pertraukti, o nuta
rimų galutinų per pereitą savai
tę padarytas tik vienas — priim
ta JT sąmata $48.327.000, t.y. tru
putį padidinta. Polit. komitetas 
priėmė Lot. Amerikos rezoliuci
ją Maroko reikalu, reikalaujin- . ' 
čią derėtis dėl krašto savivaldos. 
Rezoliucija, reikalaujanti pra
dėti derybas dėl Izraelio it Ara
bų valstybių taikos, nepraėjo. 
Prieš ją su arabų valstybėms 
balsavo Sovietų blokas. Ji surin
ko vos 24 balsus prieš 21, tad ne
surinko reikalingų %. Susilai
kė 15.

Iš Europos įvykių minėtinas 
komunistinis “Taikos kongresas” 
Vienoje, kuriame dalyvavę'apie 
3.500 svetimšalių. Čia pereitą 
ketvirtadienį įvyko incidentas, 
kai dvi moterys — danė ir ame
rikietė — išėjo oponuoti Ehfen- 
burgo- kalbai, išgarbinusiai so
vietus. Jos tvirtino, kad sovietinė 
sistema yra puolamoji, bet ne 
taikos. Tiesa, kad Vakarų Euro
pa bodisi ir amrekiečiais, bet 
tai nereiškia, kad norėtų būti 
išvaduota sovietų. O danė dar 
pridėjo, kad parlamente ji bal
savusi už Š. Atlanto Sąj. tik dėl 
Sovietų puolimo baimės. Bet 
tai buvo vieninteliai tokie balsai 
šiame kongrese. Šiaip viskas nu
kreipta į vieną tikslą — sutruk
dyti Vakarų ginklavimąsi, kartu 
šaukiant .“Šalin dekadentiškas 
pacifizmas”, kiek tai liečia sovie- t 
tinę sferą.

Korėjoje vyksta . vietinio po
būdžio kovos, o garsiakalbiais iš 
kom. pusės šaukiama, kad per 
Kalėdas jie būsią Seoule. Dėl Ki
nijos atmestos Indijos paruoštos 
rezoliucijos Nehru pareiškė, jog 
dėl principinių dalykų su Kinija 
buvę susitarta, atseit atmesti ją - 
privertė Maskva.

jungos pasirašytos su Lietuva 
1926 m. rugsėi mėn. 28 d., su 

vasario 5 d. ir su 
Estiją 1932 m. gegužės 4 d. padė
ję tvirtus pamatus Sov. S-gos 
draugiškiems santykiams su to
mis valstybėmis, nežiūrint va
dovybės pastangų tų sutarčių 
nusikratyti prieš pačių gyvento- 
jų norą. Rinkimuose įvykusiuo
se 1940 m. liepos mėn. Pabaltijo 
valstybių masės parodę, kad jos 
nustojo pasitikėjimo savo buvu
siems vadams ir pageidavo kola- 
boracijos ir draugystės su Sovie
tų Sąjunga. Dar 1939 m. rudenį 
Sovietų Sąjunga pasirašė tarpu-, 
saves pagalbos sutartis, kuriose 
numatoma karinė pagalba ginti 
jų nepriklausomybę, jei kurią iš 
jų užpultų, kuri nors galinga 
valstybė. Dėl to jos nepatapu
sios Hitlerio kolonijomis. Per 
paskutinius 12 metų nauja poli
tikos raida tose valstybėse davu
si puikių rezultatų. Nežiūrint ka
ro padayrtų nuostolių, pramo
nės gamyba Lietuvoje pakilusi 
2,4 kartų daugiai! negu priešta
rą, 3,6 kartų daugiau Latvijoje 
ir 4,1 Estijoje. O tuo tarpu Nor
vegijoje, Belgijoje ir Olandijoje 
pramonės produkcija visai nežy
miai pakilusi. Tas pats ir žemės 
ūkyje.

1939 m. spalio 1 d. p. Churchil- 
lis pats pripažinęs jog rytų fron
to įvedimas buvo būtinas Sovie
tų Sąj. saugumui ir sugriovė na
cių planus pasigrobti Pabaltijo 
valstybes ir Ukrainą.

Po visų kalbų ir diskusijų 
gruodžio 9 d. nutarta sudaryti 15 
narių specialų komitetą toliau 
studijuoti agresijos klausimą.
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KRISTAUS GIMIMO ŠVENTĖJE IR

NAUJUOSIUOSE METUOSE 
visus katalikiškos akcijos darbuotojus — 
Dvasiškius, katalikiškų organizacijų Valdybasgerb.ir jų narius, taipgi visus lietuvius katalikus sveikiname

Kanados KVC

TORONTO LIETUVIŲ PARAPIJOS BAŽNYČIOS ' STATYMO FONDO VALDYBAšv. Kalėdų ir Naujų Metui proga sveikina ir dėkoja mieliesiems Fondo aukotojams ir rėmėjams, kartu kviesdama visus Toronto lietuvius katalikus sekančiais metais į* didžiąją lietuviškos bažnyčios statymo talką.
t' KANADOS LIET. KAT. MOTERŲ D-JOS CENTRO VALDYBAKūdikėlio^ Jėzaus Gimimo Šventėje sveikina visas savo mielas nares ir skyrių valdybas, . o Naujiems 1953 Metams linki sėkmingos veiklos.

Linksmų šv. Kalėdų, laimingų ir sėkmingų Naujų Metų visiems Kanados lietuviams linki
Tautos Fondo Atstovybė Kanadoje.

Su šv. Kalėdomis ir Naujaisiais 1953 Metais Toronto LOK Prezidiumas 'sveikina visą Toronto lietuvių visuomenę, organizacijas ir- jų veikliuosius darbininkus, linkėdamas, kad su šiais metais užsibaigtų LOK dienos, o sausio mėnesį būtų išrinkta nauja, energinga, veikli Toronto apylinkės valdyba.Naujieji 1953 metai, su mūsų įtemptu darbu, pasišventimu ir visomis pastangomis, teatneša laisvę mūsų pavergtai Tėvynei. •
Toronto LOK Prezidiumas.
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KANADOS BALTĮJ/MOTERŲ TARYBAKalėdų švenčių proga sveikina visus baltiečius ir linki ištvermės kovoje dėl laisvės, oNaujieji 1953 Metai tebūna visų trijų tautų■ išlaisvinimo metai!
Lietuvių atstovės.

Gražiausi linkėjimai šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga

314 Bathurst St., Toronto, Ont.

Savo mieluosius klijentus šv. Kalėdų ir Naujųjų — 1952 metų proga sveikinu, linkėdamas sėkmės
Jonas V. Margis, Phm. B.

'■* ' “Margis Drugs”
19 Si. John’s Road (prieš 3131 Dundas W.), Toronto, Ont.

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga nuoširdžiai sveikiname savo mielus lankytojus, draugus ir pažįstamus.*1953 metai teatneša laisvę mūsų pavergtai tėvynei

Juodos ir baltos duonos specialistaiKepame tortas, įvairius pyragaičius, o taip pat parduodame sūrius ir įvairių rūšių dešras.

Gražiausi sveikinimai mūsų klijentams lietuviams- ateinančių švenčių proga

Savininkai:
St. K. Grigaičiai ir V. J. R. Simanavičiai

994 DUNDAS STR. W., TORONTO

Visiems bendrovės šėrininkams, klijentams, 
spąudos platintojams ir rėmėjams linki linksmų

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ

Spaudos B-vės “Žiburiai” Valdyba
Ml Dundas Str. W., Toronto, Ont.

1376 Queen St. E., Tel. GL. 2607
783 Yonge St. Tel. PR. 5845
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Kalėdiniai svarstymaiKalėdos ateina nešdamos garsą: Garbė Dievui aukštybėje ir žemėje ramybė geros valios žmonėms. Tos.didžiosios šventės, senajame kultūros lopšyje, su- tapdintos su gamtiniu tamsos apgalėjimu. Tai ženklas, kad vėl šviesos pasaulis didėja dildin- damas niūrią naktį. Didžioji vilktis* atgaivina belaukusius Izraelio ainius, štai ateina išlaisvintojas. Toje niūramoje pasaulis, laukia naujo ženklo atsinaujinti. Ar anuometinis pasaulis buvo nelaimingesnis už nūdienį? Vargu. Nūdienis žmogus, ištisos tautos, o ypač raudonojo budelio imperija sąmoningai nusigręžė nuo šviesos. Šis pasaulis persotintas neapykanta, kad geros valios žmonių ramybę visai sunaikinus. Didžiąją meilę pakeičia didžioji neapykanta. Žmogus, paniręs tik vienoje — fizinės buities, plokštumoje, linkęs toliau žengti į visuotinį susinaikinimą. Taikos ir ramybės bandymai, bet jau be geros valios, pamažu artina mirtį naujiems milijonams, 'kai praėjusios audros kapas dar gaiviai neapžėlęs. Ir šis tarpsnis paženklintas ne visuotinės kūrybos, bet grėsmės to griovimo, kurio aptartį užtinkame Šv. Jono apokolipsiniuose regėjimuose. Jiems aiškinti nemažai pasišvęsta, bet veik per du tūkstančius metų čia tiek pat pažengta, kaip nušviečiant kitas žmogaus paslaptis, paslaptis, kad pasaulis — neiš skiriamai čiančios tautos — esame atsidūrę nemažoje suirutėje. Laikinai pamirškime didžiąsias problemas ir susitelkime ties savimi.Žmogus. Jis įaugęs į tikroviškos, bet siauros, fiziologinės buities rėmus. Tas žmogus, atsidūręs tarp eilės svetimų tautų, nors pavargęs nuo praėjusio karo tvaiko ir dar nenupurtęs griu- vėsinės Europos dulkių, stvėrėsi, dažniausia raumenimis,, pelnyti sau duoną. Tuo metu pasireiškė pirmi nesutarimo ženklai su tais tautiečiais, kurie čia padėjo pirmuosius pamatus nors siauresnės prasmės lietuvybei išlaikyti. Anuomet, kai dar kojos nebuvo naujoje žemėje sušilusios, tas dribantis ir niršus politinis emigrantas stengėsi nepakęsti visko, kas buvo kiek atokiau-savų papročių ir savosios lietuviškos buities. Ir tik keleriems metams praslinkus, kai geros ūkio konjunktūros metu jau spėjo atstatyti savo fizinį svorį, pradėjo lenktyniauti su senaisiais ateiviais daiktų užvaldyme. Ir tie daiktai talkininkavo vis labiau išsiskirti iš kitų tautiečių. Kai ankstesnė kritika ir nepasitenkinimas jau atidėti į šalį, tautinės mokyklos kaikam tampa neparankios, nes susijusios su naujomis išlaidomis. Platesnis bendravimas palaipsniui siaurėja. Žmogus užsidaro siauruose rateliuose, kurie pasirenkami pagal kiekvieno samprotavimus. Bendravimas platesnėje srityje tampa varginančiu. Aukos duoklė palaipsniui mažėja. Ji mažėja ne todėl, kad šiuo metu būtų ūkiškai vis nepajėgus, bet tik lietuviško išsiskaidymo,' iki šio meto dar neapgalėto organizacinio prado. Jei tas išsiskaidymas ir toliau eis, galės ištverti tik atskiros kūrybinės asmenybės, save pritaikiusios bendrajai, bet ne lietuviškos plotmės kovai. Tuo atveju mūsų kūrybinė galia literatūroje, meno šakose, spaudoje ir eilėje kitų lietuviškų apraiškų taps nereikalingos, kaip šiandienykštės mokslinės studijos, nors jos ištiesų siektų talkininkauti lietuviškame ar pasau
liniame fronte. Tie asmens ieškos 
kelių pritapti anglosaksiškame pragmatizmo lauke. Lietuviškasis lyriškas, sentimentinis, bet suintelektualintas ar neva intelektualas ieškos svetimos pastogės ir svetimos spalvos. Aišku visa tai pareis nuo laiko ilgio iki sprendžiamo sprogimo ir “realių” sąlygų. Aišku, kad ir šiuo 
metu dar gali būti apstu “patrio
tinių” deklamacijų, tačiau tik de
klamacijų su menkutėlio pasiau
kojimo ženklu.

"tauta. Kai pavieni asmens 
įstringa trumparegiškame “rea
lizme”, kai jų visuotinį atsijun
gimą stengiamasi pakeista dali
nių, nes jis kaikuriems “vadams” 
yrą parankesnis, kai lietuviškas 
bet kuris šusigrupavimas tampa 
mirusiu, o gajesnieji — tariamos

protui nepasiekiamas Šiuo metu tikrai ne-ir mes, vaikai ken-

politinės partijos yra nužengusios iki nedovanotino skaldymosi ir nešvarių varžybų, nors čia nėra jokios galimybės kovoti už partijos įsigalėjimą. Tas teiš- plaukia iš kaikurių asmenų noro tapti lautbs “laisvintojo”'. Toks “laisvinimo” darbas yra patapęs tikra infliacija. Nauji veiksneliai kuriasi dar seniems nemirus. Ir tie senieji, kaip ir naujieji, tenkinasi “tūnojimu”, paremtu pragmatizmu — iš betkur ir už bet kurį darbą ar neveikimą lietuvių tautos vardu kalbantiems, gauti atlyginimą, nesivaržant apie lietuvių mažiausią pajudėjimą svetimus informuoti, vedant tarpusavio derybas, pirmiausia stengtis gauti svetimųjų pritarimą.Mūsų politinių veiksnių derybos dėl “veiklos” suderinimo yra virtusios emigracinėmis puvenomis, pamėgdžiojant derybas Korėjoje. Jos tęsėsi ilgą laiką visuomet pranešant apie derybininkų judėjimą, pasiūlymus, pridedant nuobodžią išvadą — “turima vilties, kad artimoje ateityje bus rastas visuotinis susitarimas tarpusavio geriausio susipratimo ir geros valios dvasioje”. Ponai, kurių vienintele veikla beliko tartis dėl veiklos, ar j ūsuose begalima rasti geros valios? Ar galite šitaip atnešti taikos, ramybės ir sutartinės kovos pavergtiems broliams ir sesėms laisvinti? •Tuo metu PLB dar tebekaba ore. Vienintelė galimybė svetur esančiuose lietuviuose įsimetusi skilimo grybelį pašalinti, visus lietuvius’sujungti, įrikiuoti vienon kovingon organizacijon, kuri neleistų lietuviškai dvasiai didmiesčiuose ar džunglėse išblėsti, kuri nukreiptų visų lietuvių akis į vieną tikslą ir jo įgyvendinimą, PLB atidėliojama įkurdinti. JAV jau mes esame pasiekę tarpsnį, kad tik kaikuriė neišmanėliai tai minčiai prieštarauja, bet esama dar daug povandeninių uolų, kurios gali tą organizaciją sužlugdyti. Čia bendruomenės mintis bandoma tempti ant sutrūnijusių partinių kurpalių. Per PLB galvą vedamos partinės derybos dėl pirmūnų, antrininkų, “partijų” strategijos, taktikos, galimybių, pozicijų, pamirštant, kad nesusiorganizavę gelbstime tiems, kurie kasa duobę lietuvybei. Ar visus tuos viešai ir ne viešai trukdančius ar vilkinančius bendruomenės įgyvendinimą, galime pavadinti geros valios lietuviais? Ar nuoširdūs lietuviai gali trukdyti tinkamą ginklą panaudoti. lietuvybei gelbėti, lietuviškai kultūrai skleisti ir sutelktom jėgom Lietuvą laisvinti?
Valstybė. Jei mes turime pavienių kūrėjų, nežiūrint besidairančios masės, kurios niekas tinkamai neorganizuoja, jei mes turime ir politiniuose veiksniuose neabejotinų patriotų, nors jie sunkiai derina dorovės ir politikos pradus, tai valstybinėje veiklos srityje mes pasijuntame tuščiame lauke.Lietuvai išlaisvinti mes neturime jokios aiškios linkmės, tarčiau, strategijos ir taktikoš. Iki šio meto buvo nuolat kalbėta ir žygiai daryti Lietuvai išlaisvinti. Čia mes tuojau įstringame į klausimų painiavas. Ar Lietuvos laisvinimo ikšiolinė organizacija, kuriai padėti pagrindai pirmosios tremties’ akluose įspūdžiuose, šiandieną tinkami? Ar ati- tfaukta kova už Lietuvos nepriklausomybės atstatymą gali būti vaisinga, kai iki šio meto buvo

eikvota energija eilei šalutinių klausimų, paliekant atviru Lietuvos sienų reikalą? Kurios prasmės gali būti Lietuvos laisvinimas, nepasiruošus ginti lietuviškų etnografinių žemių ir to klausimo tinkamai nepatiekiant galimiems sprendėjams? Ar mes esame apsisprendę dėl eilės pirmaeilių klausimų, pav. rusiško imperijalizmo, kuris atnešė nemažesnę grėsmę už vokiečių “Drang nach Osten”? Kokios išvados yra padarytos, jei iki šio meto pirštas nepajudintas? Ar ikšioliniai kovos metodai gali būti pakankami, jei veik visai apleistas lietuviškos propagandos ir informacijos reikalas? Ar patriotiškai šaukią veiksniai steigiasi išnaudoti visas galimybes lietuviškai kovai, pav. panaudoti JAV ne§enai buvusius rinkimus? . Kodėl kaikuriuose veiksniuose jau yra įsigalėjęs sustingimo slogutis, kuris dangstomas tarytum kokių ministerijų autoritetu, o ne kovotojų orumu?Praktiškam Lietuvos atkūrimui pasiruošti mažai tedaroma, išskyrus eskizinį, atitrauktą planavimą, kuris vargu pateisins pastangas ir net viešas lėšas, kai nežinomi esminiai elementai: psichologinis, socialinis, ūkiškas ir techniškas. Toks pasiruošima^ mūsų sąlygomis, kai nesame padarę esminių žygių, kurie ypač pritiktų daryti amerikietiškuose kontinentuose; tegali būti tik sportu smegenims.Apstybė klausimų, kurių eilė gali būti keleriopai ilgesnė, terodo, kad mūsų kovos organuose jau yrą įsi veisęs biurokratinio sustingimo grybelis, dangstomas garsaus ir patriotiško sakinio. Šis šauksmas į gerą valią, kuri atneštų palaimą merdinčiai tautai, tuščiomis nuaidės, jei neras atgarsio. Tas atgarsys turėtų at- šniokšti aiškiais žodžiais: gana žaisti sukruvintos tautos reikalais įsivilkus į biurokratinį aprėdą, gana nuduoti patriotus, kai darbai nesiderina su žodžiais .Šioje krikščioniško pasaulio džiaugsmo šventėje, kai lietuvį gaubia šiurpus liūdesys, Viešpatie laimink mus, kad prisikeltume verti būti Tavo tarnais ir garbingais talkininkais išlaisvinti Tave, Mielasis Broli, Sese. Viešpatie, laimink mus išeiti iš neaprėpiamų ūkanų, kad skausmo pamokyti būtume tauriais kovotojais už sukruvintą lietuvių tautą ir kilniais kariais čia, žemėje, tariančiais: Garbė Dievui aukštybėje ir žemėje ramybė geros valios žmonėms. .

Arkiv. Alajzijc Stepinac 
7. Tėvo pakeltas kardinolu, 1 
to tebelaikomas internuotas.

Motinos ir kūdikio gyvybėPasauliečių apaštalavimo kongrese 1951 m. spalio 14 d. Romoje motinos ir kūdikio gyvybės išsaugojimo klausimu išvados šitaip buvo suformuuotos:
Negali būti alternatyvos *Niekad, jokiu atveju, Bažnyčia nėra mokiusi, kad vaiko gyvybė yra brangesnė už motinos.Klaidinga yra statyti tą klausimą alternatyvos formoje: vaiko gyvybė arba motinos gyvybė. Nei motinos, nei vaiko gyvybė negali būti tiesioginiai panaikinta. Kiekvienu atveju, tik vieno gali būti reikalaujama, tai padėti visas pastangas gelbstint ir vaiko ir motinos gyvybę.Nekalta žmogiška gyvybė, kokiam stovy ji bebūtų, nuo pat pirmo savo egzistencijos momento turi būti apsaugota nuo kiekvieno sąmoningo tiesioginio pasikėsinimo. Tai yra pagrindine žmogaus teisė, bendros vertės turinti krikščioniškame gyvenimo supratime. Šis principas galioja lygiai taip pat gyvybei dar glūdinčiai motinos įščiuje, kaip ir tai, kuri jau yra atėjusi į pasaulį ... Nors skirtumas tarp įvairių vystymosi stadijų, tarp gimusios ir dar negimusios gyvybės ir yra pagrįstas pasaulietiškoje bei bažnytinėje teisėje, ir turi tam tikras pilietines ar baudžiamąsias pasėkas, pagal moralinį įstatymą, visuose šiuose atvejuose yra padarytas neleistinas pasikėsinimas į nepažeidžiamą žmogiškąją gyvybę.Šis principas lygiai galioja vaiko ir motinos gyvybei. Vienas iš gražiausių ir kilniausių medicinos siekimų yra visuomet ieškojimas naujų būdų užtikrinti vieno ir kito gyvybei. Jeigu, nežiūrint visų- mokslo pažangų dar yra, ir ateityje bus, atvejų, kuriuose reiks sutikti su motinos mirtimi jeigu ji norės pagimdyti būtybę, kurią ji savyje nešiojo,

o ne ją nužudyti, paneigiant Die
vo įsakymą “nežudyk”, tada 
žmogui nelieka nieko kito, iki 
paskutinio dėjus pastangas mo
tinai padėti ir ją išgelbėti, kaip 
su pagarba nusilenkti prieš gam
tos taisykles ir Dieviškosios Ap
vaizdos nutarimus.

Kiekvienos gyvybės 
nepažeidžiamumasBetgi, atsakoma, motinos, ypač turinčios skaitlingą šeimą, gyvybė yra nepalyginamai brangesnė už, dar negimusio vaiko gyvybę. Atsakymas į šį skaudų užmetimą yra nesunkus: nekaltos gyvybės nepažeidžiamumas nepriklauso nuo toą gyvybės svarbos. Čia visur vartojamas išsireiškimas “tiesioginis nekaltos gyvybės pažeidimas”, “tiesioginis pasikėsinimas”, nes jei, pvz., motinos gyvybės išlaikymas, nepriklausomai nuo jos nėštumo, reikalautų chirurginės intervencijos ar kito terapeutinio gydymo, kurio pasėkoje, to nenorint ir neieškant, embriono mirtis neišvengiamai įvyktų. Šitoks atsitikimas nebegalėtų būti vadinamas tiesioginiu pasikėsinimu į nekaltą gyvybę. Šitokiose sąlygose operacija tampa leistina, lygiai kaip ir kitos panašios medicinos intervencijos, su sąlyga tiktai, kad augštos vertės gėris, kaip gyvenimas, t būtų pavojuje, ir kad negalima būtų atidėti operacijos "po vaiko gimimo, ar panaudoti kitų priemonių.

Vienos “Taikos kongrese”, kiek galima susigaudyti iš lig šiol pasirodžiusių žinių, iš Lietuvos buvo atvykęs Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos valdytojas kan. J. Stankevičius. Komunistų pranešimuose jis pavadinamas kardinolu. Vatikanas rado reikalinga pasauliui paskelbti, kad tokio kardinolo visai nėra. ( _ a

Iš KLB VEIKLOSGruodžio 16 d. KLB Kr. Valdybos posėdy svarstyta tremtinių šalpos reikalai ir KLB šalpos aparato sudarymas. Kr. Valdyba buvo pasikvietusių Torontą BALFo pirm. kan. dr. Končių, su kuriuo išsiaiškinta jog amerikietiškasis BALFas Kanados lietuvių šalpos darbui nevadovaus. Turėdama tokius davinius prieš akis, Kr. Valdyba nutarė Toronte įsteigti Centrinį Šalpos Komitetą, kviečiant į jį šalpos darbui pasišventusius asmenis. Numatytas ir kviestinų asmenų sąrašas. Prie skaitlin- gesaių apylinkių bus steigiamos
ITALAI DOMISI LIETUVAItalijos krikščionių demokratų 4-sis kongresas lapkričio 21-26 d. Romoj Lietuvos kr. demokratų partijai ir kitoms Pabaltijo kraštų krikščionių partijoms atstovavo K. V. Mincevičius. Savo.sveikinimo kalboje, kuri, pagerbiant Pabaltijo tautas, buvo sutikta atsistojimu, kalbėtojas nušvietė Lietuvos kr. d-tų partijos kilmę, nuveiktus savo kraštui darbus, ypač žemės reformos srity, ir lietuvių dabartinę rezistenciją. Iškėlęs kr. demokr. šulo M. Krupavičiaus nuopelnus Lietuvai, sveikintojas pažymėjo, kad jo vadovaujamas Vyr. Lietuvai Išlaisvinti Komitetas, bendradarbiaudamas su demokratinėmis partijomis, turi tautos įgaliojimus veikti jos vardu užsienyje ir koordinuoti liet, emigrantų bei pabėgėlių veiklą. Ir italai turėtų ateiti savo broliams Pabaltijyje i pagalbą, nes tie šiandien beviltiškai kovoja už didžiausias vertybes, ir padėti prisikelti Pabaltijo valstybėms naujam gyvenimui.Kalba buvo palydėta didelėmis ovacijomis. Tuoj pat kalbė-

toją pasveikino Italijos ministe- ris pirmininkas De Gasperis, pareiškęs: “Mes neužmirštame kilnios lietuvių tautos, Jūsų rūpesčiai yra ir mūsų”, partijos gen. sekretorius min. Gonella, vidaus reik, ministeris Scelba, Romos ir Triesto burmistrai ir visa eilė senatorių, atstovų rūmų narių. Per priėmimą gyvą susidomėjimą lietuvių kova už laisvę ir padėtimi krašte rodė Vokietijos, Austrijos, Šveicarijos, Prancūzijos, Olandijos ir kitų kraštų atstovai, kurie, išsikalbėję su lietuvių atstovu, pareiškė nuoširdžią užuojautą ir linkėjimus kraštui greičiau atgauti nepriklausomybę. Kongresą, kuris davė progą svarbiausios valdžios partijos žmonėms supažindinti su Lietuvos byla, tinkamai atžymėjo taip pat spauda ir radijai, vieną lietuvių atstovo kalbos ištrauką pacitavo gen. sekretorius min. Gonella oficialiame prhnešime apie ateities veiklą.Lietuvių atstovas su vidaus reikalų ministeriu Scelba turėjo ilgesni pasikalbėjimą. ELTA.

atskiros šalpos komisijos, o mažesnėse kolonijose — tą darbą vykdys apylinkių valdybos.Toliau Valdybos nariai buvo supažindinti su gautaisiais raštais. PL Archyvo vadovas Čikagoje p. Liulevičius, kreipėsi į KLB Kr. Valdybą, prašydamas numatyti ir paskirti Kanadoje archyvui talkininkauti įgaliotinį. Įgaliotiniu Kr. Valdyba numatė du kandidatus, su kuriais tarsis atsiklausdama jų sutikimo.Atsakydamas į Kr. Valdybos informacinį laišką, Australijos Liet. Bendruomenės Kr. V-bos pirm. J. Vaičaitis, dėkoja už informacinį laišką ir džiaugiasi galimu bendradarbiavimu, praneša, jog atskirai yra išsiuntęs jų Statutą, būdingesnius bendra- raščius, mokyklų programas ir pan. Ta pačia proga nusiskun- ' džiama lietuvių sunkia būkle tame krašte. ,Posėdyje dar buvo svarstytas paskutiniame “NL” numery p. J. Kardelio straipsnis, kurio turinys yra piktas, tendencingas, pilnas iškraipytų faktų ir turįs norą sukelti KLB nesantaiką bei nerimą. Straipsnis nukreiptas prieš KLB Krašto Valdybą. Posėdyje priimtas atsakymo tektas, kuris bus paskelbtas Kanados lietuviškoje spaudoje. Atsakymą Valdybos nariai priėmė vienbalsiai.Pagaliau dar priimtas atsišaukimo į Kanados Lietuvių Bendruomenę tekstas Kalėdų švenčių proga. Pr. Al.

Pr. Peter MORKIS 
PERKĖLĖ 

savo dantų kabinetą į 
1082 BLOOR ST. W. 

(į rytus* nuo Dufferin St) 
Tel. OL. 4451. Toronto 4, Ont

Visus lietuvius klijeritus Kalėdų ir Naujų Metų proga
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Ernest Ridout Real Estate Ltd
Didžiausia visoj Kanadoj nekilnojamo (uito įstaiga

BRONIUS SERGAUTIS
West office 
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FONDO VALDYBA
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sieme.
Linksmų Kalėdų ir džiaugsmingų Naujųjų 1953 Metų

linki savo klijentams ir bičiuliams

proga sveikinu, daug laimės ir sėkmės linkėdamas

2576 YONGE STREET, TORONTO, ONT.
(netoli Roncesvalles Avė.)

889 Dundas Street West, Toronto, Ont,

Hamiltono ir jo apylinkės alyvos apšildymo kontraktorius

K. TRUMPICKAS

PIGIAU!

VYT. AUŠROTAS

KASDIEN NUO 10 VAL. RYTO IKI 10 VAL. VAKARO

PUIKIAUSIAS KURAS KIEKVIENAM REIKALUI
Telefonas: LY. 0305206 Gilmour Ave. Montrose Butcher and Grocery

Mes dirbame 24 valandas

Mūsų krautuvė dvejose vietose:

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų
visiems klijentams ir draugams

NAUJOJI PATALPA

Nepraleiskite
progos(Cen

Visiems mūsų klijentams ir draugams linkime
linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

Neradę manęs įstaigoje, malonėkite palikti savo telefoną.

Moteriškų suknelių, kostiumų, paltų ir kt rūbų krautuvė

FRANK BOCHULIS

2.50
2.00

Jums bus daug lengviau apsispręsti, kurį ūkį pirkti, 
kada pamatysite ką galite nupirkti už jūsų įmokėjimą.

2.50
1.50

propagandinio radiofono AB lie
tuviškąją transliaciją ir bendrą
ją liniją, suprasdami, jog kaip

576 QUEEN ST. W. 
Tel. EM. 3-1618

6 įstaigų parduodamų namų sąrašuose Jūs visada 
turėsite didesnę galimybę susirasti pageidaujamą 
namą. Visuose rajonuose įvairių nąmų pasirinkimas. 
Norėdamas pirkti ar parduoti savo nuosavybę pir
miausia pasitark su •

749 QUEEN ST. E. 
Tel. RL 5804

Prašoma kreiptis: 18 Spadina Ave., Hamilton, Ont. Telef. 9-20-35

praneši- 
dabartiniams

Norirftieji pirkti tabako, ar mišrų ūkį, tarpšvenčių 
proga, atvykite pas mus. Tas jums nieko nekainuos, 
o turėsite progos pamatyti gražių parduodamų ūkių.

1006 Dundas St. W., Toronto Tel.' ME. 9714

DOMINION 
COAL & WOOD

852 Dundas Str. W., Toronto Tel. EM. 6-2124

Atstorouiu:
FREEMAN & NEWTON

Real Estate Brokers, Simcoe, Ont

Gerbiamus mūsų krautuvės pirkėjus, taip pat prietelius 
ir draugus Kalėdų švenčių ir Naujų Metų proga 

nuoširdžiai sveikiname

384 Roncesvalles Ave., Tel. KE. 7200

perkėliau į
2102 DUNDAS ST. W

1 St Clait Ave. W. 
Toronto .

JUOZAS ŽEMAITIS
R.K. 1 SIMCOE, OnL, Telef.: 166« (nuo 9-5 vat)

K. WILES REAL ESTATE 
iė Įstaiga)

GE#A KNYGA..
" GERIAUSIA DOVANA RAUDOMS, 
. GERIAUSIAS DRAUGAS NAMUOSE

Lietuvaitės seselės 
kino. kronikoje

Perpitą sav. Toronto kino teat
ruose apžvalgoj parodomos nuo
trupos iš lietuvių Nekalto Prasi
dėjimo seselių vedamo vaikų 
lopšelio gyvenimo. Seselės perei
tą savaitgalį buvo paskelbusios 
lopšelio lankymo dienomis.

WALTER KOPPEL
609 YONGE ŠT.' Tel. PR. 4596. TORONTO, ONT.

Kai Amerika pati save nuga
lės, subręs, kitaip tariant, gal 
prieis nuomonės,, kaip pas Mark 
Twain: “When I was 15 I knew 
more than my father. But when 
I was 21 I noticed that the old 
man had learned a lot in those 
six years”. Gal tada mes ir poli
tiką, kurios kūrėjams istorija 

į valstybės vyrų titulus tik jau 
nesuteiks. Kaip pats gyvenimas 
pasielgė su vienu iš pagrindinių 
AB sukirpėjų Mr. Kohler. Visų 
pirma Amerika turi kuo sku
biausiai nusivalyti ir nuo savojo 
materialistinio komunizmo, prie 
kurio veda iš dalies šiandieninė 
Amerikos kultūra ir santvarka. 
Šios reformos vis reikalauja gar-

kio nors
ir išdavystės. Kinijos 
kraštų nurašymas gal 
kitam davė sovietinių

< tačiau laisvę mylinčius 
net tik įskaudino, bet ir tikrai 
skaudžiai apvylė .

Antra, per “Amerikos Balsą” 
Lietuvai turėtų byloti tikrai tam 
darbui neabejotinai kvalifikuoti 
asmenys, kurie su ten esančiais 
informacijos specialistais suda
rytų smogiamąją ekipą lemtin
goje kovoje. ’Tilietybės” senti
mentai naivūs. Yra duomenų, 
kad iš taip didelio skaičiaus kan
didatų ne visada buvo atrinkti 
tam darbui tinkamiausi. Stūmė 
kiti, geruose santykiuose su par
tijų “fiksytojais” ar kitokiais bo
seliais. Taip atsakomingi asme
nys nerimtai žiūri į kovą su 600 
miįįjonų tiranija. Žinoma, iki 
nebus pakeista AB politikos su
kirpėjų — “ekspertų” a la Ken
nan, Kohler ir panašūs klika, ir 
“geriausi iš geriausių” nieko ypa
tingo nepajėgs padaryti.

Pradėtos reformos AB tęsti
nes, nes jis visumoje savo tikslo 
nepasiekė ir nepasieks. Jis, val
diniu oficiozu būdamas, yra dau
giau ar mažiau suvaržytas. Dul- 
les-Ike idėja AB su kitomis JAV 
informacinėmis institucijomis 
atskirti nuo Valstybės Departa
mento yra realizuotina, kaip su
teikianti jiems daugiau savisto
vumo.

Šitą taip aštrų pasisakymą 
dėl nelietuviškos, bet savos pro
pagandos Įstaigos, sekė eilė kitų 
pastabų, kurie sakėsi sistematiš- 
kai AB neseką ir negalį jo pil
nai apibūdinti, “tačiau įspūdis— 
neturi užtektinai duomenų tei
giamai nuomonei Susidaryti”.

Vienas atrašė: “... mačiau 
kaip ir kokio pobūdžio AB įre- 
kordavimai buvo daromi per 
praėjusius Naujuosius Metus 
Los Angeles. Jei taip ruošiama 
didžioji tos programos dalis ir 
“sveikinimai į Lietuvą”, tai- ji 
ištikrųjų gal mažai ką bendro 
turi su Lietuvos rezistenciniais 
reikalais ir rezistencijos psicho
logiją” ...

Žinomas lietuvių publicistas iš 
Naujosios Anglijos šitaip aprašo 
sayo susidūrimą su AB, jų žinių 
vertingumą ir programos turtin
gumą. Paliečiama AB lietuviško
ji programa praėjusių metų pra
džioje Lietuvai (ne amerikie
čiams ar uzbekams, bet lietu
viams rizikuojantiems Sibiru ir 
savo galva už AB žinių klausi
mąjį). “15 minučių programoje, 
10 minučių davė apie Sekminių 
papročius Lietuvoje, kaip buvo 
puošiami gyvuliai, ką darė pie
mens ir skerdžiai. Tos temos pa
baigoje, pranešėjas žadėjo dar 
ją pratęsti kitą sekmadienį. Iš 
pranešimų pridėjo apie E. Tu
rausko ir p. Lanskoronskio da
lyvavimą tarptautinėje (neatsi
menu kurioje) konferencijoje. 
Toji žinia spaudoje buvo skelb
ta. jau prieš geras pora savaičių. 
“Am. Balso” lietuviškas prane
šimas buvo labai blankus, o svar
biausia betikslis ir visai neak
tualus. Tai buvo greičiausia pa
sakėlė žmonių laisvalaikiui pa
įvairinti, bet jokiu būdu ne pra
nešimas /pavergtajam kraštui, 
kurio žmonių dvasią ir viltis rei
kia stiprinti ir palaikyti. Gavosi 
aiškus įspūdis, kad AB pranešė
jai neranda ką pranešti ir ver
čiasi tautosakine medžiaga..., 
jei tokios programos, kaip kad 
mano paminėtoji, tai jos beveik 
nereikalingos”.

Išvada: Taip “sudirbę” JAV

Įrengiami nauji it remontuojami arba pataisomi seni ALYVOS APŠILDYMAI—- 
C 11 Burners — į naujas arba senas krosnis pigiausiomis kainomis ir geromis 
i simokėjimo sąlygomis. Taip pat taisomi vietiniai ir europietiški radijo aparatai 

ir šaldytuvai. Apžiūrėjimas ir patarimai atliekami nemokamai — VELTUI.

3074 Dundas St. W., Toronto
1212 Dundas St. W., Toronto.

Tel. MU. 3422
Tel. LA. 9547

2.25

2.50

siau tiek katalikai, tiek Ameri
kos protestantai ir pats Mr. Dul
les, busimasis Valstybės Sekre
torius, griežtai pasilakęs savo 
knygoje “War or Peace”.

Lietuva norėtų aiškaus žodžio 
apie laisvę, kurios nesugriaus ko- 

boselio” pardavystės 
ir kitų 
vienam 
dolerių, 
kraštus

LINKSMŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGESNIŲ 1953 METŲ 
linkiu visiems savo maloniems klijentams ir prieteliams

$1.45
$1.45

$1.10
$1.10
$1.10
$1.10

$3.50

2.50 
2.00

lietuvišku ir patikimu Lietuvoje, 
kad juo būtų vadovaujamasi 
prieš-išlaisvinimo “šaltojo” karo 
sūkuriuose, žurnalistai mano, 
jog Europos Laisvės Komiteto 
išlaikomas, lasivųjų lietuvių, ne
abejotinų talkininkų didžiojoje 
kovoje prieš tiraniją, savistovus 
radiofonas yra labai geistinas 
Argumentuoja sekančiai: “Radi
jas būtų laisvesnis, nesuvaržy
tas “gerais santykiais”. Tai bū
tų berno kalba bernui, bet ne 
pirštinėto, pakirptai ūsiukais 
ponaičio, drauge vyną, o anam 
su dideliais ūsais pavergtųjų 
kraują Jungt. Tautose gurkšno
jant”. Kitas randa, jog pagrindi
nis argumentas būtų “Lietuva 
nėra Sovietų Sąjungos dalis ir 
jai turi būti leista laisvai prabil
ti į savuosius, kaip Balkanams 
ar azijatams. Kita argumentacija 
iš manosios amerikoniškosios 
kultūros kritikos.

Senosios Amerikos lietuvių 
žurnalistų kartos atstovas tik 
liūdnai dėl AB linktelėjo, tai, 
kad “kol kas nieko geresnio nė
ra”*— gi kitas tuo reikalu pesi
mistas, pastebėjo: “ELKomiteto 
lietuviškasis radijas tegali būti 
naudingas tik tam tikrose sąly
gose — tikrų propagandistų ir 
informacijos specialistų ranko
se”. Tūlas kanadietis kolega ma
no, jog ’’Europos Laisvės Radi
jo lietuviškųjų transliacijų-rei
kalas, išplaukia iš tos organiza
cijos bei jos siųstuvų tikslų”. 
Kam tada, iš tikro, tas Komite
tas prisideda “Laisvės” taip 
brangų žodį, jei dėl tikrosios lais
vės nieko nėra daroma, ir pa
vergtosiose tautose — ištikimose 
demokratijai, leidžiama numirti 
paskutinėms vilties kibirkštė
lėms?

New englandietis užbaigia ši
taip — kartu išvesdamas vėl tą 
pačią „daugumos pasisakiusių 
nuomonę: “AB pavergtai Lietu
vai, visdėlto, yra tolimas balsas 
iš anapus vandenyno. “Europos 
Laisvės Radijas” -iš pačio Euro
pos kontinento, jau būtų ne tik 
kad lengviau pagaunamas (vidu
rinėmis bangomis, nors ur AB 
j as. turi), žymiai širdžiai artimes
nis, balsas iš čia pat, tuoj iš už 
anapus geležinės uždangos. Psi
chologiškai pavergtiesiems tai 
reikštų lyg ir vilčių priartėjimą, 
lyg perkėlimą jų iš už anapus 
vandenyno prie pačios geležinės 
uždangos. Be »to, Europos Lais
vės Radijas formaliai nebūtų 
State Departmento balsas lietu
viškomis lūpomis tartas, bet 
daugiau laisvėje gyvenančių lie
tuvių balsas daugelio tautų bal
sų rinktinėje už tautų išlaisvini- j 
mą”. Dėl programos esamiems 
ir būsimiems lietuvių kalba ra- : 
dijams pastarasis kolega siūlo:

1. atsiklausti Liet. Laisvinimo < 
Politinių Veiksnių;

2. sušaukti, kad ir siauresni ; 
politikų, visuomenininkų, infor- į 
macijos specialistų ir kultūrinin- j 
kų pasitarimą programos Lietu- į 
vai tinkamumui nustatyti ir jai . 
paįvairinti;

3. pritraukti prie programos ’
atskirų temų paruošimo kaip ga- 
Įima daugiau kvalifikuotų asme- ; 
nų; Žurnalistų Sąjunga galėtų j 
būti naudingu tarpininku — j 
unija. ■

4. kol nėra suorganizuotas stip- ] 
rus Lietuvių Informacijos ir ! 
Propagandos Centras, kuris ga- | 
lėtų ir net patį AB aprūpinti į 
nuolatinėmis žiniomis, 
marus į kraštą 
radiofonams reiktų savo jėgomis 
(nesibijant kokios asmeniškos 
konkurencijos) telktis visus ga
limus šaltinius.

(Bus daugiau)

Savo mieluosius klijentus
KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ

sveikina Seseris Kotrynietes ir visus jų rėmėjus 
Kalėdų švenčių proga ir linki gražiai įsikurti 

1953 Naujaisiais Metais savuose namuose.

Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų proga 
savo mieluosius klijentus sveikina

taip pat turimb daug kitokių lietuviškų, vokiškų ir kt. plokštelių. Už supakavimą 
imame 30c už kiekvieną siuntą (už Toronto ribų) plius pašto išlaidos.

Taipi pat turime didelį pasirinkimą įvairiausių odos išdirbinių lietuviškais 
motyvais, tinkamų Kalėdų dovanoms. Mūsų darbo — pigios kainos «— didelis 
pasirinkimas — greitos pristatymas.

(Atkelta iš 3 psL) 
darni filmai kultūros, idęjos sto
ką. Ir tikrai buvo teisybė. O ką 
besakyti apie dažną amerikoniš
ką filmą, kurioje iš vis nieko nė
ra, o šio kontinento masei ji 
“nuostabi” — “just wonderful” 
— ją siunčia pasaulin ir pyksta, 
kad “gooksai” mūsų kultūros ne
nori suprasti. Todėl neužtenka 
AB vien tvirtinai, jog dėka mū
sų gyvenimo būdo mums gyven
ti patogu, reikia kalbėti ir kodėl 
patogu; kalbėti aiškiais pavyz
džiais, prisimenant, jog ir Roma 
įstatymus rašė paprasta kalba, 
kad liaudis juos atsimintų. So
vietams reikia kalbėti apie kul
tūrą’ tik ne tokią, Amerikos ma
sės susikurtą. TSRS nėra Afrika, 
jog žavėtųsi visokiais “kultūros” 
išraitymais; Amerikos gyvento
jai neturi daug pagarbos negrui, 
tačiau jo kultūra daug kur per- 

Europai ji netinka. 
Nprs Sovietų Imperija yra Eur
azija, bet jos valdovai rusai yra 
dvasingesni iš prigimties. Jei 
Amerika nori pasaulį .atitiesti, 
tuo pačiu ji turi pati prie Euro
pos kultūros priaugti ir ją per
augti. Tik pažvelkime, kiek AB 
turi moralinės įtakos Vokietijo
je. Dolerio kultas, paglemžęs net 
šv. Kalėdų didžiąją mintį, lėks-1 
tumas, beprincipingumas, patai
kavimas (boso nuomdnė visados 
teisinga), vaikiškas išdidumas 
tėra vanitas, bet ne kultūra. Ir 
keliaujant į Eurępą (laivu ar ra
dijo bangomis), neužtenka pasi
reikšti, kramtant gumą, savo ko
lonisto baime ir išdidumu. Bu
vusios JAV administracijos visa 
eilė “Aid” programų pažeidė 
azijatus ir europiečius. Apdaires
ni pranašavo, jog Amerika pati 
jau bijanti savęs, nes ji matanti 
pasikartojančias senosios Romos 
imperijos dienas. Amerikietis 
jau išmoko gerbti savo, didvyrius 
ir šventuosius, reikia jam išmok
ti pagerbti ir kitų tautų istorijas, 
kultūros šventyklas, kitų gyve-, 
niino būdą. Jei amerikiečiai iš
moko Japonijoje įeidami į jų 
“stubą” nusiauti batus, juo la
biau AB reiktų nors į užsienį 
siunčiamose programose pagerb
ti europiečių kultūrą. Paskuti
nė istorija su naująja Hollywood 
filmą apie Andersoną rodo, kad 
ir nesuprantant europietiškos 
kultūros, reikia išmokti ją pa
gerbti ir pripažinti, kad ji yra — 
ir atsiminti, jog su kaubojiškais 
batais netiktų kad ir į Anderso- i 
no lovą gulti... O su tais batais ; 
ir “Amerikos Balso” programa, ■ 
šiuo taip lemtingu metu, dažnai 
eina vėjais. Valstybės Departa- ■ 
mento sukirpėjai turėtų supras- , 
ti, ir tai, kad Pabaltijo kraštams < 
bendrasis Eurazijos mastas dar • 
daugiau netinka. Ten jau Vaka- i 
rai. Tas pats Lenkijai, Čekoslo- : 
vakijai. Gi AB, su taip mažais 
pakeitimais, nuo Tahiti iki Mur
mansko ir Atėnų, sukirptas ir su
siūtas to paties kriaučiaus. Euro- i 
pa nėra tik geografinė sąvoka, 
bet jau 8.000 metų senumo, kai ; 
pati Amerika gali susiskaičiuoti ] 
apie 200 metukų vargais nega- i

broliams ir sesėms taikos ir ramybės, o 
1953 Naujieji Metai tebūna paskutinieji

RADIO AND TELEVISION SERVICE 
Phone OL. 3356

236 GLADSTONE AVE. (prie Dundas St. W.) TORONTO, Ont
• , > . Atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 6 vol. vakaro.

Felix Norvydas

priima
Jūsų kuro užsakymus

E & J GRQCETERIA 
(užsakymai pristatomi į namus)

TIKROS PASIŪLYMAI:
Marius Katiliškis: UŽUOVĖJA, Siaurės Aukštaitijos kaimo

buities vaizdai. 361 psL, kaina ....... L.....................................
August Gailit: TOMAS NIPERNADIS, plačiai išgarsėjęs esto

August Gailit novelių romanas. Virš 300 psL, kaina ...................
Kazys Binkis: LYRIKA, musų poeto K. Binkio eilėraščių rinkinys ..........
Liudos. Dovydėnas: BROLIAI DOMEIKOS, romanas, Lietuvoje

laimėjęs valstybinę literatūros premiją ............ .................... ?..........
Guy de Maupassant: KAROLIAI, didžiojo-prancūzų novelisto

Guy de Maupassant geriausių novelių rinkinys. 28Q psL, kaina ... 
Balys Sruoga* KAZIMIERAS SAPIEGA, veikalas Jš gyvenimo

>J7-18 šimtm. Lietuvoje. 270 psL, kaina ......................................
Balys Sruogą: GIESMĖ APIE GEDIMINĄ, knyga musų jaunimui ...............
Paer Logerkshst: BARABAS, 1951 m. Nobelio literatūros premija

premijuota knyga. 212 psL, kaina ......................................... ........
Kazys Boruta: BALTĄRAGIO MALŪNAS, viena geriausių knygų

mūsų pokario literatūroje. 256 psl, kaina ..................................... .
Axet Munthe: SAN MICHELE KNYGA, plačiai pasaulyje išgarsėjęs

* veikalas. Dvi dalys, kiekviena po ......   ‘.................. .
P. Jonikas: .GIMTOJO ŽODŽIO BARUOSE, kolbos dalykai ................
Jieva Simonaitytė: AUKŠTŲJŲ ŠIMONIŲ LIKIMAS, Mažosios Lietuvos 

. buities romanas, 1935 m. Lietuvoje laimėjęs valstybinę premiją.
437 psl., kaina .......... ........... ............................................................
Nei viĖnos blogos, nei vienos vidutinės knygos Šių leidinių terpe*

* Rinkitės betkurią šitų knygų, ir neapsivilsite nei viena* .
Užsakymus ir pinigus siųsti:

TERRA, 748 West 33rd Street, Chicago 16, I1L, USA

Kaip tik dabar gavome nedidelį skaičių 
LIETUVIŠKŲ PLOKŠTELIŲ 

Nr. 2046—Himnas "Lietuva, Tėvyne" — "Malda už Tėvynę" .... 
Nr..2045—"Saulele Raudona" — "Ant marių krantelio" ...........

* Kipras Petrauskas
Nr. 1062—"Pavasarėlis" polka — "Kaimo polka" liet, orkestras.. 
Nr. 1051—"Smagi kūmutė" — "Anykščių merginos" ...................
Nr. 1117—"Kur.tas šaltinėlis" — "Šiaurės vėjas baisiai ūžia" .... 
Nr. 1101—"Ruduo" tango — "Nepamiršk manęs" anglų valsas 
Nr. 1100—"Vyrai ūžkim" fokstr. — "Paskutinis sekmad." tango $1.10 
Nr. 1099^—"Veltui prašysi" tango — "Rudens pasaka" s!ow-fox $1.10 
N r. 1098:—-"Nutilk širdie" tango — "Kanarkų fokstrotas" ........ $1.10
Nr. 1097—"Rytiečių meilė" fokstrotas---- "Spaudos baliaus valsas' $1.10

Vietos pakeitimo proga visiems klijentams duodu 10% nuolaidos
* - (iki š.m. gruodžio 15 d.) ’

< K. ARDAVIČIUS / t
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TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

LINKĖK MŪSŲ MIŠKAMS LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ!
Gražieji Ontario miškai, kurie suteikia tiek daug džiaugsmo ir 

prisideda prie mūsų provincijos ūkinio gerbūvio, tikrai 
yra verti Naujųjų Metų linkėjimų ir Naujųjų Metų pasiryžimo.

Pasiryžkime ateinančiais metais visą laiką turėti gaivoje 
miškų gaisrus... ir jų išvengti savo miškuose. 80% miškų 

gaisrų įvyksta per žmonių neatsargumą.
Tik nuolatos rūpindamiesi, saugodamiesi ir pasirengdami, mes 

galėsime sumažinti šiuos bereikalingus ir didelius nuostolius.

_ OTTAWA, Ont
Augštieji svečiai Otavoje

Gruodžio 8 d. čia lankėsi J.E. 
vysk. V. Brizgys ir kan. J. Kon
čius. Buvo apsistoję pas dr. Pa» 
plauskus. Ta proga dalyvavo/jų 
sūnelio Mykolo Vytauto krikšty
nose. Krikšto apeigas atliko kan. 
J. Končius.

Nauja apylinkės valdyba
Lapkričio pabaigoje išrinktoji 

pagal KLB Krašto statutą naujo
ji apylinkės valdyba pasiskirstė 
pareigomis: dipl. inž. A. Paškevi
čius — pirmininkas, prof. dr. A. 
Šidlauskaitė — sekr. ir med. dr. 
V. Kubilius — kasininkas.

Apylinkės v-bos adresas: Mr. 
A. Paškevičius, 73 Spadina Avė., 
Ottawa 3, Ont. Tel. 8-3104W.
Sudarytas bažnytinis komitetas

Gruodžio 14 d. įvyko lietuviš
kos pamaldos, kurias laikė at
vykstąs kartą į mėnesį iš Mont- 
realio Aušros Vartų parapijos 
klebonas kun. J. Kubilius, S J. Po 
pamaldų buvo pusryčiai—agapė, 
kurios metu sudarytas pirmasis 
bažnytinis komitetas: N. Trečo- 
kienė, Matas Šimanskis ir L. 
Šiurna., Iki šiol tuos reikalus 
nuo 1951 m. spalio mėn. tvarkė 
apyl. v-bos pirm. A. Paškevičius.
Pabaltiečių bendradarbiavimas

Bendrame pabaltiečių pasitari
me nusistatyta ir ateity glau
džiai bendradarbiauti. Svarbes
niems reikalams aptarti laikinai 
sudaromas“ 9 asmenų kolekty
vas: po 3 iš kiekvienos tautybės. 
Lietuvių sekciją sudaro: Kubi-

Jei norite pirkti ar parduoth 
namus, apartamentus, Kotelius ir kit. biznius, mes mielai suteiksime 

sąžiningą patarnavimą. Prašome kreiptis

TONY A. DAGELIS
Atstovau j u

John Macdonald
REAL ESTATE ir GENERAL INSURANCE -f

Office: 20.2 James St. S., Hamilton, Ont. Phone 7-4220 ar Res. 3-4915, 2-1470

N-121

MOTERŲ KIRPYKLA
961-A BLOOR ST. W., (prie Dovercourt) Telef. LL. 8871

“Clare’s Beauty Parlour”
daro pusmetinius ir vienkartinius šukavimus, kerpa ir . 

dažo plaukus, daro galvos ir veido masažus.
Dirba kvalifikuoti specialistai. Prašoma užsisakyti iš anksto

Savininkės: G. Jonušienė ir F. Kupčiūnaitė

VISI IR VISIEMS 
kalėdines dovanas rasite tik

28 PALMERSTON AVE. - WA. 1226 
(netoli Queen)

UŽSISAKYK DABAR PRISTATYTI Į NAMUS . . .
Kalbame lietuviškai. Klauskite Genovaitės

Šv. Kalėdų ir artėjančių

Naujų Metų proga

This information .is published in the public interest by

' RANGER BREWING COMPANY LIMITED
KITCHENER • ONTARIO

F. N. PREBBLE

l

GERIAUSIUS pieno produktus THE TIMES CIGAR & GIFT STORE

ALLIANCE
IKI MALONAUS PASIMATYMOvisus Kanados lietuvius -

ypatingai senus ir būsimus klijentus-

sveikina ir linki laimingų

1953 metų

*

Telef. LA. 9547
Telef. MU. 3422

Tel. OL. 1793, OL. 5176 
Namų tel. MU. 0746

Geros 
išsimokėjimo 

sąlygos

1212 Dundas St. W.
3074 Dundas St W.

GENERAL IMPORTS AGENCY 
1649 BLOOR STREET WEST, TORONTO, CANADA 

Savininkai: V. Mikolainis ir A. Slaboševičius

Visų ručių laikrodžius, puošmenas ir brangenybes 
rasite 10-15% pigiau, negu kitur, pas

L AiK RODI N INK A
turinti 30 metų profesine praktiką

Kalbu lenkiškai
M. MAUNA — 1187 DUNDAS ST. W. TORONTO

DAIRY ltd.

Nuosavybių pirkinio — pardavimo ištaiga 
1052A BLOOR ST. W., TORONTO 

Parduodame ir perkame namus-biznius visuose miesto rajonuose

SPECIALIAI DAROMI DEIMANTINIAI ŽIEDAI pogol jūsų skonį ir koinq 
ir porduodomi laisvi deimontoi. Taip pot daug įvairių žibučių gražiose 
dėžutėse ir kit.;

Porduodomi įvairūs laikrodžiai, duodamos nuo 1-5 metų garantijos. 
Deimantiniams žiedams išduodami specialios vertės pažymėjimai, VELTUI 
opdraudiiq nuo pavogimo ir pametimo vieniems mėtoms;
Užsekant didesnį kiekį siunčiame prekes pašfti j visų Kanodg.

LIKERIO SETŲ RŪŠYS: Tiltas, Futbolas, Gyvatė, Automatas balto stiklo 
ir Automatas dengtos plastika, Belgiškas grafinas;
ŠEIMININKĖMS virtuvinis 10 peilių setas lobai žema kaina. Skustuvai ir 
gero Solingen plieno žirklių;
Specialios degančių rožių naktinės lempos;
LAIKRODŽIAI su gegutėmis ir vaikų laikrodžiai į vaikų kambarius.
(Kanadoj pirmi musų krautuvėje).
Parduodamos pastatomos peleninės;

Tclef. kraut. WA. 8934 Namų KI/9932

KUSHNIR’S CREDIT JEWELLERS
Laikrodžiai ★ deimantai. žiedai ★ sidabras * rūbų papuošimai 

Brangenybių ir laikrodžių taisymas 
Geros išsimokėjimo sąlygos

PETER KUSHNIR 529 Queen St<W. Toronto

SAUJA LIETEVISCA CRACTCVC , 
1649 Bloor St. West., Toronto. Tel. LA. 49/2 (prie Indian Rood)

Mūsų krautuvėje rasite daug pigiu ir praktišku prekių tinkančiu dovanoms. Visus maloniai prašome užeiti pasižiūrėti ir nusipirkti. . 
ATIDARYMO PROGA PASINAUDOKITE PRIEŠKALĖDINIO SEZONO PAPIGINIMU. Rasite daug naujo dar nematyto Kanadoje. Pas mus tarp kitko randasi:

(Atkelta iš 2 psl.)
Iš šios apylinkės tegalėjo būti 

“išbuožinti” tik Areliškių Šaka
lio palikuonys ir Samatygos iš 
Patošinės, kas sudarytų 8 asme
nis. _•• •

e) Plyšiškių km. su 8 ūkiais, ir 
kokiais 57 gyv. Jo žemės plotas 
apie 130 ha, žemė derlinga, dau
giausia III-čios rūšies. Jau 1941 
m. iš jo buvo pašalinta “buožės” 
Antanauskai, juos išvežant į Si
birą; likusieji visi buvo maža
žemiai, isškyrus Lekaveckų 
šeimą .

Prie Plyšiškių turėjo iš pat 
pradžios prisiglausti Piliakalnio 
4 mažažemiai su 18 gyv. ir kokiu 
25 ha žemės plotu. Visa žemė la
bai kalnuoti molynai, o dėl kai
nuotume priskirta IV-j ai rūšiai. 
Taip pat prie šio kolchozėlio tu
rėjo iš pradžios prisiglausti ir 
Pilkiškių km. gyventojai, 3 ma- 

liūs, Paškevičius ir Trečiokas. 
Geriau susipažinti tarpusavy, o 
taip pat ir su senaisiais kanadie
čiais nusistatyta artimiausiu lai
ku suruošti bendrą pobūvį.

Kalėdų eglutė vaikams
Kanados Kat. Moterų Lyga čia 

kasmet ruošia naujųjų kanadie
čių vaikdčiams eglutę, o suaugu
siems — vaišes. Ir šiemet, gruo
džio 14 d., vietos lietuviai tokio
se vaišėse gausiai dalyvavo. Vai
kučiai gavo kalėdinių dovanėlių.

Stella. 

žažemių ūkeliai, turėjusieji apie 
10 ha žemės ir toji’’maitino, ro
dos, 16 asmenų.

f) Petraučiškių km. su 21 ūkiu, 
kokiais 94 gyv. ir 160 ha žemės. 
Žemė daugiausia III-sios rūšies. 
“Buožių” kategorijai galėjo būti 
išrasta pora šeimų.

g) J avy d žiu km. su 16 ūkių, 81 ,
gyv. (1938 m.) ir kokiu 170 ha 
žemės III ir IV rūšies. “Nubuo
žinta” būtų tik viena šeima.

h) Petraučyznos km. su 5 
ūkiais, 33 gyv. su kokia 230 ha 
žemės. Iš jos ploto galėjo būti iš
skirtas apie 10 ha brandaus egly
no. Jau 1940 metais šios vietovės 
gyventojai buvo "nubuožinti”, o , 
Indriūnas 1941 m. buvo išrastas 
“kaltu” ir visam Antazavės vis. 
“parodyta”, kad nesuspėjus „iš
pilti 18 kg likučių, žmogus yra 
suimamas ir nuteisiamas 8 mt. 
kalėjimo, kaip “liaudies priešas” 
ir piktas “sabotažninkas”. Todėl 
šiuo metu skaitytina šios vieto- . 
vės visa žemė tuščia. Žemė III 
ir IV rūšies, kalnuoti molynąi. »-

Prie jų turėjo būti priskirta ir 
visa Paduburė (atskiri vienkie
miai) su 4-5 ūkiais ir 19 gyv. bei 
46 ha ir taip vadinamos Kriove- . 
lio pievos (18 ha), kurios seniau 
priklausė Duburio ež. saloje 
esančiam Astravo ūkiui (jo sa
vininkas Šeikus turėjo Vilniaus 
kr. dvarą, todėl jau 1940 m. ūkis 
buvo pilnai perimtas į žemės, 
fondą). .

Visi šie kolchozėliai ir turėjo 
būti pirminiai, tas pagrindinis 
“Raudonosios vėliavos” bran
duolys, kuris normaliai turėtų 
sudaryti žemės plotą .tarp Avi- 

f

f .

burių ež., nuo šiaurės atskiriant 
Antazavės-Zarasų vieškeliu iki 
Antavilių d v. laukų. Tačiau šis 
plotas, prijungus dar vieną kitą 
pakraščių .vienkiemį, neprašoka 
2100 ha žemės.. Todėl reikia ma
nyti, jog prie šio didžiojo kol
chozo buvo prijungta Duburių 
km. su 7 ūkiais ir kokia 40 gyv. 
(įskaitant ir buv. valdžios ūkio 
nuomininkus), kur būtų apie 250 
ha. Šiame kaime galėjo būti “iš
buožintos” Malakauskų šeimos 
(apie 15 asmenų). Drauge su Du
buriais į šį kolchozą turėjo įeiti 
dar Kirkiliškių ir Kruopeliškių 
kaimeliai su 9 ūkiais ir 50 gyv. 
Jų žemės plotas sudarė apie 120 
ha. Visa žemė čia III-sios rūšies, 
išskyrus mažus pelkių plotelius. 
Toliau galėjo būti dar prie Pet- 
raučiznos kolchozėlio prijungtas 
Duburaičio km. su 27 smulkiais 
ūkiais ir gausiomis šeimomis 
(apie 140 gyv.) ir tik su- kokiu 
150 ha žemės.

Visas kitas trūkstamas žemės 
plotas tegalėjo atsirasti vien tik 
iš Dusetų vis. kaimelių. Bet tuo
met “Raudonosios vėliavos” kol
chozas turi apsupti-, valdišką 
Škugų mišką ir įimti poros km 
spinduliu mažus kaimelius, k.a. 
Kalvelius, Gretiškas, Škugas, 
Melčinius ir prieiti Didįjį arba 
Jatkūniškių skardžių. Taip ir 
bus sudaryta apie 1000 ha žemės 
plotas, kuris ištisai bus III-sios 
rūšies, įjungiant apie 60-70 ūkių 
ir apie 250 gyv. Šiame kampe ga
lėjo būti “išbuožintos” 6-7 šei
mos. (Bus daugiau).

B. Girčys.

Dėmesio! Dėmesio!
Tiesiog iš fabriko NEGIRDĖTAI PIGIA KAINA parduodame 
vėliausio modelio

ELEKTRINES SIUVAMAS MAŠINAS
su garantija.

Siūti galima ir pirmyn ir atgal ir viską siuvinėti.
Veritas Sewing Machine Co. of Canada

Sav. J. Tumosa
880 QUEEN ST. W. (antram augšte), Toronto. Tel. OL. 4717

3 gabalų miegamasis $99.95
Elekt. puodai — regul. $14.95, parduodama už $9.95. Lygintuvai ir 
tosteriai nuo $3.95 ir augštyn. Dulkių siurbliai (special.) buvo $99.50, 
dabar $79.95. Grindų blizgintojai buvo $64.95 dabar $49.95.

z Mes taisome radijo ir kL elektrinius reikmenis.
Papiginta kaina televizijai ir radijo, skalbiamoms molinoms, gezo, elektrinėms virimo krosnims, šaldytuvams ir kitiems 
elektriniams reikmenims. Didelis dovanų pasirinkimas — lempos, peleninės ir tt.

GKCTELL ELECTRIC
214 OSSINGTON AVE. TORONTO 
(netoli Dundas) • Tel. ME. 6788

J
i
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REAL ESTATE 
Seniausia, didžiausia ir patikimiausia firma padedanti 

nusipirkti arba parduoti nejudomas nuosavybes.
Biurai: 863 Bloor Street West, Toronto 

575 Queen Street West, Toronto 
1294 King Street t/ Hamilton z

PARDUODANT ar PERKANT namą mielai Jums 
patarnaus žemiau pasiskelbę Jūsų tautiečiai:

KANADOJ DIDŽIAUSIA 
NUOSAVYBIŲ PARDAVIMO 
ĮSTAIGA.

SAUGU — PATIKIMA

$7.500, Brock—Dundės,
6 kamb. mūrinis namas, gražus 
kiemas, 2 garažai. Įmok. $2000

$8.700, Bloor—Ossington,
5 did. kamb. atskiras namas, 
garažas, tuojau golima užimti, 
{mokėti $2.700.

$14.000, Dundas (prie liet, bažnyč.),
8 kamb., mūrinis, atskiros, su 
garažu namas, alyva Šildomas, 
įmokėti $4.500.

$14.500, High Pork
(prie Roncesvoiles)

9 kamb., atskiras, mūrinis, su 
dideliu kiemu ir vieta garažui 
namas, 2 vonios, įmokėti $5.0U0

$14.900, Bloor—-Dundas,
8 kamb., mūrinis, 2 vonios ir 2 
garažai, patartina gydytojams, 
įmokėti $4.900.

$15.000, Blorr—St. Clarens,
9 kamb., mūrinis, atskiras, aly
va šildomas, vieta garažui, įmo
kėti $6.000.

Galiu sudaryti paskolas. Veltui suteikiu informacijas 
apie parduodamus namus, paskolas, biznius ir tt.

863 BLOOR STREET WEST

$14.900, High Park,
8 kamb., mūrinis, atskiros, aly
va šildomas, didelis kiemas, vie
ta garažui, įmokėti $4.000. ,

$17.900, Geoffrey—Roncesvoiles,
8 did. kamb., mūrinis^ atskiras, 
vandeniu ir alyva apšildomas na
mas, įmokėti $6.000.

$21.500, Indian Rd. (prie Bloor),
10 didelių kamb., atskiros, mū
rinis, vandeniu - alyva šildomas, 
didelis kiemas su privačiu įva
žiavimu ir 2 garažais, įmokėti 
$8.000.

$33.000, High Park Blvd.
(prie Roncesvoiles)

18 didėlių kamb. (3-įų atskirų 
butų), 4 vonios ir 2 garažai, 
$400 pajamų mėnesiui, įmokėti 
$12.000.

PARDUODAMI 
NAMAI

NAUJI 
PASIŪLYMAI

High Park rajone <
$24.000, mūrinis, atskiros, 24 did. 

kambariai: 5 atskiri butai su 5 
virtuvėm ir 5 voniom. Šildymas: 
radiatoriai, stoker. Kietos grin
dys. Didžiulis šalia ir užpakaly 
sklypas. Vieta salėj ar kokiems 
6 garažams. Vidus reikalingas 
mažo remonto. Dabar duoda ge
ras pajamas, {mokėjimas ap'ie 
$8.000. Savininkė išvyksta Ka- 

/ lifornijon.

$15.000, atskiras, mūrinis, geram 
stovy ir viduj ir iš oro, 10 kamb. 
Visi naujai dažyti. 2 virtuvės. 
Lengva įrengti trečią. 2 vonios, 
viena moderni. Vandeniu šildo
mas. Labai ramioj vietoj. įmo
kėti $5.000.

$14.000, atskiras, mūrinis, 8 kamb. 
ir uždara veranda. Nepereinami 
kambariai, kietos grindys. Van- 
deniu-stoker ši Id. Namas tuš
čias. įmokėti $4.500.

Valgyklėlė su r ūką lų-do  vonelių 
krautuve. '

College St. Kaina $6.000. įmo
kėti $2.000. Galima su namu.

Maisto krautuvė su visais moderniš
kais įrengimais, daro apie $ 1000 
-1500 savait. apyvartą. Be to, 
10 gerų išnuomavimui kamba
rių, Įmokėti tik $2.500. Kaina 
apie $6.000. Šis pirkinys apsi
mokės per 1-1)4 metų. Čia vi
siškai nerizikinga tapti savisto
viu biznierių.

skambinkit tel. KE. 9459

Jonui Matulioniui

P«d«k«
Gerbiamiems tautiečiams jau gerai yra 

žinomo mano tragedija, trijų metų liga 
ir paskutinės dvi kojos kouto operacijos 
Toronto General ligoninėje 1951 m.

' Kadangi tos visos operacijos, ligoninės• Gruodžio 28 d. 3 vai. pp., 297 
College St. Toronto “Vyties” 
krepšininkai žais su Tridents 
krepšininkais, o sausio 4 d. 400 
Bathurst St., 3 vai. pp. susitiks 
su St. Chris komanda.

• Vaitonio pavardės minėji
mas LTSR spaudoje Švedijos 
šachmatų pirihenybių metu ko- 
mentuotinas dvejopai: arba so
vietiniai kontrolieriai sutinka, 
jog vistiek lietuviai žino per “A. 
Balsą” visas smulkmenas apie 
pabėgėlių gyvenimą laisvajame 
pasaulyje, arba jie nesusigaudo 
lietuvių gyvenime ir nežino kas 
toks tas Vaitonis.

mono kompensacijos pinigai buvo išsi
baigę ir už paskutines dvi operacijas ir 
ligoninę miesto valdyba apmokėjo 389 
ool. 52c. Po kurio laiko buvau pašauk
tas Imigracijos įstaigon, kur buvo atim
ti visi mono asmens dokumentai ir įteik
ti deportacijos popieriai. To viso priežas
tis, kad esu nusikaltęs Kanados įstaty
mams pasidarydamas valdžiai skolingas, 
neturėdamas Kanados pilietybės.

Nekurie tautiečiai sako ir net kitus 
prašo rašyti lietuvių spaudoje, jog os esąs 
komunistas ir dėlto mane norėto depor- 
tuotL Brangūs broliai lietuviai, kaipgi oš 
galiu būti komunistu, kada komunistai' 
yra nužudę mano du brolius. Komunis
tu nesu buvęs ir tikros esu, jog nei nebū
siu. Bet dar geriau, kam įdomu, pasitei- 
roukit Imigracijos įstaigoje, o ten tikrai 
galima sužinoti mano deportacijos prie
žastį. £

Toronto ALOKas dėjo pastangų depor
taciją sulaikyti Jr davė garantijų Imigra
cijos įstaigai, jog, jei aš nepajėgsiu ap
mokėti savo skolų, ALOKas apmokės, o 
mono dirbtuvės direktorius davė garan
tijų, jog oš pas juos galėsiu dirbti tol, 
kol sustiprėsiu ir rosiu geresnį darbų. To 
viso pasėkoje Imigracijos įstaiga mano 
deportacijų atidėjo iki š.m. gruodžio 24 
d .Toronto ALOKas išleido tris aukų la
pus į Toronto tautiečių tarpų su prašy
mu paremti pinigais tai mano skolai pa
dengti ir apsisaugoti nuo nemalonios de
portacijos.

Vienas aukų lapas buvo paimtos p. 
Jonyno į "Baltic" restoranų, kitas p. Yo- 
kubyno ir trečias miflų lietuvių skautų.

Per p. Jonynų aukų lape aukojo:
po $5 -— Jonynas, Demikis, Petraity

tė;, po $2 — Liutkus, Strimaitiene, Lik- 
na, Geložiukas, Tamošaitis; po$l — 
Kazakaitis, Virkutis, Mykolaitis, Gipas, 
Žukauskas, Simonaitis, Vaitkevčiius, Gu
daitis, Paukštys, Avižius, Genouja, Sta- 
bingis, Stankaitis, Venckutė, Senferas, 
Naujokaitis, Bakšys, Kamieka ir 50c. — 
neįskaitomos.

Per p. Yokubyną aukojo:
po’$l — Iškauskas, Šalna, Rusinienė, 

Dagiliai, Dronseikienė, Strazdas, Yoku- 
bynas, 236 SLA kuopa; po 50c Svedu- 
kas, Juška, Pundžius, Gaižauskas.

Trečias aukų lapas, paimtas skautų, 
dar nėra grąžintas ir aš jų negaliu rasti.

Taip pat esu gavęs didelę aukų iš 
"Caritas" — $80.

Tad ačiū Jums visi geros širdies tau
tiečiai už aukas, kurių buvo surinkta 
$136.50. Esu dėkingas ir Mr. Wilson, 
kuris man nurodė darbo su geresniu at
lyginimu po 80c į vai. Tai padėjo man 
baigti mano skolą.

Dėkui Gerajam Dievui, ją užbaigiau 
š.m. gruodžio 10 d. Tolimesnio savo li
kimo dar nežinau, laukiu pranešimo iš 
Imigracijos įstaigos.

Dar kortą didelis ačiū Jums, broliai 
lietuviai, už aukas ir paramą. Begalo at
siprašau aukojusių tautiečių, kurių pa
vardžių nepaskelbiau, nes nebuvo įmano
ma jas įskaityti.

Linkiu visiems linksmų Šv. Kalėdų ir 
laimingų Naujų Metų. Lai Gerasis Die
vas laimina Jus visus.

Jūsų

Gerbiamfems lietuviams 

klijentams ir lietuvių 

visuomenei
linkime linksmų

SV. KALĖDŲ
PIRKDAMI AR PARDUODAMI! 

pasitarkite su mūsų ekspertais, f
ĮVAIRIAUSIŲ N£MŲ

$14.500. College—^Gssingtoh, 8 k., 
pusiau atskiras mūrinis na
mas, įmokėti $4.500. Dvi
gubas garažas.

$14.900. High Pork, 8 kęmb., atski
ras namas, patogus išnuo- 
n^avimui.

$15.900. Annette—Runymede, 9 k., 
atskiras, mūrinis namas, 
dvigubas garažas.

$16.400. College—įovercourt, 9 k., 
mūrinis namas, vandeniu 
šildomas, garažas.

$16.500. Bloor^—Dovercourt, 9 kam
barių mūrinis namas, van- 
deniu-alyva šildomas.

$17.500. Dovercour|—College, 10 k. 
atskiras namas — duplek
sas. Vandeniu šildomas.

$18.700. Roncesvaltes — Hewitt, 9 
kamb., atskiras, mūrinis, 
vandeniu šildomas namas.

$19.500. Bloor—Runnymede, 1 J k. 
atskiras mūrinis namas — 
dupleksas. *

$200.000. Bloor—Old Mill, 17 butų 
♦ apartamentinis namas.

/ ■ ■

Taip pat duodame paskolas.
Platesnių informacijų ir visais namų pirkimo-pardavimo

- reikalais kreipkitės į
e Bronius Sergantis W. Morkis

MU. 7377 MU. 7377
2396 Bloor St. West, Toronto .

ERNEST KIDCUT
REAL ESTATE LIMITED REALTORS

HAMILTONE MUS ATSTOVAUJA
V. TĮJKLERIS

Hamilton, 913 Main St. E., Tel. 9-4121 7 '
Centrinė Įstaiga 1172 Bay St. Toronto, Ont.

MES TURIME* ŠIMTUS
$4.000. Bloor—Bathurst, 4 kamb., Į 

pusiau atsk. namas, įmo
kėti apie $1.500. /

$8.800. Harbord—Bathurst, 6 kam
barių namas, plytų priekis, 
įmokėti apie $2.000.

$10.000. St. Č|qir rajone, įmokėti 
‘ apie $4,000, mūrinis pu

siau atskilas, 6 kambarių 
npmas.

Symington—Lansdowne, 8 
kamb. mūrinis namas, įmo
kėti $3.000.

daug daug sėkmės 
linkime Juųis ir 

Jūsų Tėvynei 
1953 metais.'

.$12.500.

$12.800.

$13.500.

A * 
1

$14.000.

Bloor—Shaw, 7 kambarių 
mūrinis nomas, vand.-alyva 
šildomas, garažas.

Bloor—Lansdowne, 9 kam
barių, mūrinis nomas, aly
va šildomos, garažas.

Grenadier—Roncevalles, 7 
kambarių, atskiras, mūri
nis namas, dvigubas gara
žas., įmokėti apie $4.000.

Aukos Tautos Fondui
Sudbury, Ont.:
LB Finansų reikalų vedėjas J. Poška 

prisiuntė puikių sumų $381.40.
Aukojo po $10 — St. Čipkienė, St. 

Jackevičius, V.V.G. Lumbiai, Vyt. Mont
vilas, St. S. Rakščiai, K. Rimkevičius;

po $5 — J. Adomaitis, R. Bagdonas, 
V. Beniušis, A. Bruškevičius, J. Dženkai- 
tis, V. Grimius, N. R. Gudrūnas, P. 
Gurklys, A. V. Jasiūnas, P. Jutelis, J. 
Kriaučeliūnas, S. Krivickas, A. Kušins- 
kis, S. Liaudinskas, A. Lukošius, J. Luk
šys, P. Maža it is, M. Meškauskas, A. 
Naudžiūnas, D. Niekus, K. Ozolas, T. 
Paulaitis, J. Poška, St. Poška, M. Pranc- 
kūnas, J. Pronckus, A. Raškevičius, K. 
Sagaitis, A. Savickas, P. Semežys, J. 
Skėrius, P. Skilandžiūnas, V. Skilan- 
džiūnas,P. Sniegaitis, V. Staškevičius, F. 
Tiknius, S. Tolvaišo, J. Valančius, V. 
Vaškelis, P. Venckevičius, V. Žižys.

po $4—-J. Jakubonis, J. Stankevičius;
po $3 — K. Balčiūnas, J. Glizickas, 

A. Juozaitis, M. Kairovičius, P. Mikštas, 
Povilaitis, J. Remekis, B. Žilinskas;
po $2 — P. Al kūnas, P. Budvidis, J. 

Cibulskis, J. Dambrauskas, Z. Gasiūnas, 
R. Gatoutis, A. Grigutis, P. Gustas, J. 
Jonaitis, B. Kišonas, V. Kriaučeliūnas, 
K. Poderys, L .Remeikytė, J. Stoškus, J. 
Strička, K. Ulys, F. Urmelis, Vabalas, E. 
Vasys, A. Zaranka;

po $1.50 —P. Petrėnas;
po $1.40 — J. Rimkus;
po $1 — J. Ambrasas, M. Antanai

tis, J. Asky, J. Bucantas, J. Čebatorius, 
A. Dūda, B. Dūda, P. Gabrėnas, J. Garš
va, P. Jaronis, V. Jurgelienė, J. Kručas, 
A. Marozas, A. Strakauskas, A. Stra- 
kauskos, H. Semeęys, J. Šulmistras, A. 
Vaškelis, K. Žukauskas;

po 50 c. — P. Českauskas, P. Juzu- 
lėnas. Viso $359,90.

Įsigijo Lietuvio Pasą ir ženklelius:
kun. A. Sabas $6, J. Vaičeliūnas $6, 

I. Gansiniauskas $5, E. Sakalauskas 
$4.50. Viso $21.50.

Crows Nest Pass, Alta.:
apylinkės $25.
Winnipeg, Man.:
T. Fondo atstovas J .Vidžiūnas $17.
Aukojo: $5 — M. šarauskos;
po $2 — V. Šukienė, B. Česiūnas;
po $1 — J. Amšeuskas, A. Budrys, 

H. Jurgelevičius, L _ Jurgelevičius, A. 
Kuncaitis, K. Mažeika, M. Sauleika, S. 
Vičius. • *

Širdingiausiai dėkojame visiems au
kojusiems ir prisidėjusiems darbu.

M. Arlauskaitė 
TF Įgaliotinė.

Paieškojimai
Kęstutis Jokubonis, kilęs iš 

Podusčio kaimo, Antalieptės vis., 
Zarasų apskr., ieško giminių ir 
pažįstamų. Dabar gyvena 232 
Eaves Lane, Chorley, England.

Antanas Barančiukas, gyv. 29 
Semilong Rd., Northampton, 
England, ieško Stasio Rarančiu- 
ko, gyvenusio Toronto, Ont., Ca
nada. Jis pats ar žinantieji pra
šomi atsiliepti minėtu adresu. 
Iš kalno esu dėkingas.

K. WILES REAL ESTATE

Visais namų pirkimo ir pardavi
mo reikalais kreiptis į

KUZMAS
1'675 Bloor St. W. TeE KE. 7941 

po darbo LA. 1250

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt.

Suite 410

394 Bay St., Toronto, Ont.
Telef.: EM.4-9912

863 BLOOR STR. WEST x 
(prie Ossington)

1. $5.000 — grynais 
$15.000 — pilna kaina
9 kambarių, pusiau ctskiras, mū
rinis namas. Alyva šildomas. De
koruotas. Delaware g. virš Bloor.

2. $2.500 grynais. $8.500 kaina.
7 kamb., apšildomi alyvos krosne
le Rūsio nėra, bet šiaip namelis 
švarus, kambariai nereikalingi re
monto. Kiemelis didelis, garažui 
vieta. Parduodamas su visais bal
dais. Wallace gatvėį^nęroli Duf- 

: ferin. ■ .* - *
6 ' ' ' ' t

3. $12.000 grynais
$22.000 — pilna kaina
10 kambarių. Atskiras. Mūrinis. 
Cėntralinis šildymas alyva. Gra
žus vidus. Gera išorė. Valdymas 
tuojau. Indian Rd. netoli High 
Park Blvd.

4. $3.000 — grynais 
$10.000 — kaine

Mūrinis tik frontas. Vieni 
gičiai. Ramioj gatvėj netoli 
urst virš Bfoor.

$5.000 grynais A 
$16.300 pilna kaina
9 kambariai ir 2 vasariniai.
tuvės. Pusiau atskrias, mūrinis na
rnos. Didelis sklypas. Delavare g. 
virs College g.

. $3.300 grynais
Kirpykla su 4 kėdėm. Pilnas in
ventorius. Geroj, judrioj vietoj. 
Parduodama savininkui norint iš
važiuoti. Lansdowne-Bloor.

. $8.000
$16.000 — pina kaina

kambarių. Atskiras, mūrinis 
namas. 2 virtuvės-ir 2 vonios. Dvi
gubas garažas. Cėntralinis šildy
mas alyva. Grenadier Rd. visai ne
toli Roncesvoiles.

Grynais $5.000-4.000. Viso kai
no ĮV9.,oobr 7
5 butai:* 13 kambarių, 2 virtuvės 
jr 3 virtuvėlės! 3 vbnios. Centra- 
linis šildymas alyva. Didelis skly
pas. Kampinis, atskiras namas. 
Pajamų mėnesiui virš $200 ir 4 
kambariai savininkui. Rogers gat
vėj — prie ^Blackthorn.

9. $2.000 —
$) 1.500 -

7 kambariai. 2 virtuvės. Garažas, 
mort- 
Both-

5

6

3. vir-

Daug džiaugsmo Kalėdų švenčių ir

Nau  j ų Metų proga linki

B. SAKALAUSKAS
Justinas Bakutis.

A

164 Ossington Avė. (netoli Lietuvių Namų). Tel. KE. 3216, namų LO. 1410

1. BRKOXICH
REAL ESTATE

Lietuviškai kalbąs kailininkas
Parduodami gatavi ir siuvami pagal Jūsų užsakymą kailiai. 

Kailinių taisymas ir persiuvimas. 
Duodama lengvam išsimokė j imui 
BERGMAN FUR CO TORONTO

197 Spadina Ave. Prieš ateidami skambinkite: EM 4-6509

PARDUODAME
Naujus ir vartotus vyr. gabar
dino paltus, naujus ir vartotus 
kostiumus, tropinius kostiu
mus, marškinius ir kit. įvairių 

rūšių.
Pinigai Įmokami iš karto.

HOLLYWOOD CLOTHING
270 Queen St. W., Toronto 

(kampas Beverley)

JEI
DANIEL D. STOKAL

Linksmų šv. KaĮėdų

ir

sėkmingų

Naujų Metų

mieliems tautiečiams ir

klijentams linki

A. TAMULAITIS
Skambinti KI. 1159 arba

vakarais OR. 2657.

A. W. FARLINGERTEISININKAS, 
ADVOKATAS, 

NOTARAS 
Kalbu slavų kalbomis. 

Room 204, 221 Victoria St 
Office EM. 6-1753 
Res. tel. LY 5797

Real Estate
752A YONGE ST., TORONTO■ grynais7

8.

Kalėdų švenčių proga siunčiame gražiausius

esamiems ir norintiems būti namų savininkais.

R. ŽULYS ir

ir mietai padės

gryno is
_ • pilno kaina

8 kambariai, 2 augštų damas. Pu
siau atskiras. Mūrinis tik frontas. 
Humbert gatvėj prie Ossington—

sveikinimus ir nuoširdžiausius Naujųjų — 1953

Mieliems mūsų klijentams 

linkime linksmu

šv. Kalėdų ir 

laimingų 1953 metų

Poshtnkti įvairia kaina namų, krau
tuvių, valgyklų, ypač lietuvių rajonuo

se, prašome kreiptis į

Dr. J. Kaškelis
Telef.: W. 2640, WA. 2647 ir 

WA. 2648.
575 Queen St. W. (prie Bathurst)

R. TESLIA
REAL ESTATE

Dėmesio, Hamiltoniečiai’
Mūsų tautietis BALYS KRONAS, anksčiau dirbęs drau
dimo bendrovių atstovu, dabar perėmė dar ir namų bei 
biznių pirkimo ir pardavimo tarpininkavimo įmonės 
R. TESLIA 1294 King St. E., Real Estete & Insurance 
Broker, tel. 9-3558, atstovavimą.
Tai viena iš didžiausių tos rūšies įmonių Kanadoje, tu
rinti didžiausią pasirinkim ąnamų-biznių bei farmų. 
Geromis sąlygomis parūpiname morgičiuk Kreipkitės, 
patarimai Jums nieko nekainuos.

BALYS KRONAS
FOR REAL ESTATE & GENERAL INSURANCE

Darbovietės telefonai: 9-3558, 3-1108, 2-4641 
Butas: 112 Ontario Ave. Tel. 2-9077

TESLIA
REAL ESTATE BROKER , 

863 BLOOR STR. WEST • 575 QUREN STR. W.
TORONTO

perkant - parduodant
namą ar bet kokį biznį, pageidautumėte skubaus ir sąžiningo 

patarnavimo, kreipkitės į:
. ALGIMANTĄ MINIOTĄ

Telefonas EM. 6-2024
\ Mes taip pat patarnaujame ir paskolų gavimo, morgičių 

pratęsimo, sutarčių sudarymo, vertimų, imigracijos ir 
visais kitais atvejais.

REAL ESTATE t
762 DUNDAS ST. W., TORONTO

MAROIS VAISTINĖ
JONAS V. MARGIS- vaistininkas

19 St.John’s Rd. (prieš 3131 Dundas St W.)
Receptams naujiems ar seniems — tik paskambink ar parašyk— 
mes pristatysime kuo greičiausiai. Pristatymas visame mieste 
VELTUI. Taip pat turime: trejos devynerios, ramunėlių, Celsi
jaus termometrų, foto reikmenų, mažų vaikų valgių, 4711 odeko
lono, vitaminų ir tt^
TELEFONAS
MU. 9543

VALANDOS
9 a.m. — 9 p.m.

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

Garantuotas saugojimas. Mokama 
atsiimant Garantuojama. 
Pasiimame ir pristatome.

oYfe „ ,_ _ _
[Liutetl sų sakeliuose jūsų vasariniai rū- 

fraį fcus rūpestingai saugomi. Kai 
Specialybė: darysite rudeninį apsitvarkymą,

Cheminis valymas įvairių valyti viską duokite žinomai 
rūšių užuolaidų. firmai:

138*46 Claremont Str. - Tel. WA.4557

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai 
netinkamai laikomi sugenda. Mū-

ASTMA pagydoma
Nbšniokšk, nealsuok, nekosek, nekovok 
už kvapą. Templeton's RAZ-MAH kapsu
lės specialiai pagamintos pagydyti astma 
ir palengvinti sergančiųjų kvėpavimą 
taip, kad galėtum dirbti su gera nuotaika 
ir nokti ramiai miegoti. Tik 60c arba 
$1.35. . R-53

GERAS NAMŲ PASIRINKIMAS

BOYCE & LATOUR
REAL ESTATE BROKERS 

1537A Queen Str. W., Toronto

$6.900, frontus plytų 6 kamb. ir vie
ta garažui, įmokėti tik $900. Que
bec—Dundas.

$15.000, atskiras 7 kamb ir apšild. 
sanrūmio, gražus kiemas ir 2 ga
ražai, viena skola balansui, įmokė
ti $3.000 Howard Perk—Ronces
valles.

$16.000, valgykla II ougšte 4 karAb. 
ir rūsy įvairūs patogumai. Garažas. 
Viena skola balansui, įmokėti 
$5.000. Roncesvoiles—Geoffrey.

$13.500, namas 7 kamb. ir garažas. 
Įmokėti $3.000. St. Čiurens— 
Bloor.

$14.000. Atskiros 2 augštų, 6 kam
barių blytų namas ir vieta garažui, 
įmokėti $4.000. Bedford — Indian 
Rd.

$22.900. 12 kambarių "duplex", aly- 
va-vandeniu šildomas ir vieta ga
ražui. Viena skola balansui. Įmo
kėti $10.000. Grenadier Rd. — 
Parkside Dr. ’ <

$26.000, atskiras, 8 kamb., alyva- 
vand. apšildomas (rug-bricky ir ga
ražas. Įmokėti apie $10.000. High 
Pork Ave.—Bloor.

Mes turime gražiose vetose su žemu 
įmokėjimu ir neaugšta kaino ndmų, 
viešbučių, benzino stočių, krautuvių ie* 
ūkių. Galim gerom sąlygom parūpin
ti įmokėti rankpinigius bei morgičių. 
Informacijų suteiks 
tik paskambinkite:
X T AM U LION IS 

OL. 2324
P. LEDAUSKAl

OL 2325

Metų linkėjimus visiems mieliems savo klijentams

Jeigu per šventes suskaudės galvą 
dėl namų įsigijimo, būkite tikri, kad Jūsų 

namas yra mūsų sąrašuose!

Tel. ME. 2471 
namų tel EM. 3-6711.

P. LEONAS 
buto tel. JU. 0996 

Tel. ME. 2471

JOHN J. ELLIS, Realtor
1072 Bloor Str- W., Toronto
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TORONTO, ( nt MONTREAL, One.
Kalėdų pamaldos

Toronto liet kat. parapijos baž 
nyčioje:

Kūčių naktį 12 vai. — Pieme
nėlių šv. Mišios (bažnyčioje ir 
salėje).

Kalėdų pirmą dieną: 9.30,10.15 
ir 11 valandą;

Kalėdų antrą dieną: 11 vai.
Kūčių vakare išpažinčių klau

soma nuo 7 iki 12 vai. nakties.
Toronto liet. Šv. Jono Krikšt.

Pašalpinė Draugija gruodžio 31 
' d. 7 vai. 30 min. vak. rengia tra

dicinį Naujųjų Metų sutikimą 
, parapijos salėje su vakariene.

Veiks bufetas su įv. stipriais gė
rimais. Kadangi vietų skaičius 
ribotas, patariama iš anksto įsi
gyti pas p. Čirūną, 985 Dundas 
Str. W?, bilietus. Narių ir kandi
datų dalyvavimas privalomas. 
Įėjimas $1.50.

Pranešama, kad narių metinis 
susirinkimas šaukiamas sekma
dienį, sausio 11 d., 3 vai. p.p. pa
rapijos salėje. Nariai ir kandida
tai kviečiami skaitlingai daly
vauti. Bus valdybos organų rin
kimai ir svarstomi žemės sklypo 
liet.- kapams įsigijimo, pašalpos 
padidinimo klausimai ir kiti’ak
tualūs draugijos reikalai.

Valdyba.
Bažnytinis koncertas

Praėjusį sekmadienį šv. Pran
ciškaus parapijos bažnyčioje įvy
ko bažnytinės muzikos -ir gies
mių koncertas. Programoje daly
vavo Toronto liet, menininkai, ' 
talkinant lietuvių bičiuliui muz.; 
dr. J. Roff, kuris vargonais išpil
dė “Fantaziją“ ir fugą C minor, 
D. Scarlattio “Cicilianą” ir Haen- 
delio Fugą F minor. Sol. A. Šče-J 
pavičienė giedojo Kalvaičio “O į 

. Dieve“ ir Faure “Crucifix”; Br.;
Marijošius, lydimas smuiko, gie- i 
dojo Newin ’’Rosarium”-ir Kahn • 
“Ave Maria”; Verikaitis — Du- 1 
rantte “Virgin tutto amor” ir i

Lietuvių .vaikų darželio eglutė 
įvyks gruodžio 28 d. 3 vai. pp. 
parapijos salėje, 941 Dundas Str. 

vaikučius,
prisimintikuriems dar malonu 

ir Savo, kaip sapnas laimingai 
prabėgusią vaikystę, 
gal jų spindinčiuose. veideliuose 
surasite ir save...

Maloniai kviečiame visus atsi
lankyti į pirmą vaikų darželio 
egliltę ir “koncertą”.

, Vaikų Darželis.

TLN Valdyba
Gruodžio 14 d. šėrininkų susi

rinkimo išrinktoji valdyba pasi
skirstė pareigomis: J. Strazdas 
— pirmininkas, Banelis — vice
pirm., A. Kiršonis — vicepirm. 
ir atsiskait. tvarkytojas, P. Bud- 
reika — sekret., J. Karka — pro
pagandos ir informacijos tvar
kytojas, K. Dalinda — iždinin
kas, O. Indrelienė — šėrų reika
lams valdybos narys.

Iš v-bos pranešimo paaiškėjo, 
kad iki gruodžio 1 d. gauta- paja
mų $2474,94, išlaidų—$1894,34, jų’ 
tarpe remontui’išleista $642,26.

Pamaldos už ą.a. Ašoklienę 
mirimo metinių proga įvyks šeš
tadienį, gruodžio 27 d. 10 vai. ry
to Toronto liet, parap. bažrtyčioj.

užeikite,

Galvosūkis išspręstas
Tiek švenčių šiemet Kalėdų laikotarpyje!
Jūs, beabejo, jau rūpinatės, kur reikės vakarais dėtis,
kur pasilinksminti, kur su bičiuliais pabūvotL 
O tai labai paprasta.
VISI SUSITIKSIME t

Trečią Kalėdų dieną, šeštadienį, gruodžio 27 dieną,
didžiojoje UNF salėje, 297 College St PIRMAJAM PO ADVENTO

DIDŽIULIAME DALIUJE
Prie geros muzikos, kai čia pat bufetas ir alutis, BUS SMAGU.
Įėjimas vos $1. ‘ Pradžia 8 vai. vak. v

Tad iki pasimatymo! ' Z KLK Kult. D-ja.

Gruodžio 31 d. 8.30 vai. vakaro
jaukiose ir naujai atremontuotose RAY PURDY auditorijos patalpose, 53 Queen St. E. (tarp 
Yonge ir Church) rengiamas TRADICINIS, ĮSPŪDINGAS

NAUJŲJŲ 1953 METŲ SUTIKIMAS
Šokiams gros gera 8 žmoniųwkapela, veiks bufetas su užkandžiais ir įvairiais gėrimais, o sve
čių patogumui — atskiri staliukai, kuriuos aptarnaus auditorijos padavėjai.
Norintieji linksmai ir nuotaikingai sutikti Naujuosius Metus, prašomi rezervuotis vietąs iš 
anksto “Tulpės” valgykloje, nes vietos numeruotos ir bilietų bus parduota tik tiek, kiek yua 
vietų. SUTIKIMAS TĘSIS IKI 2 VAL. RYTO.

NAUJŲJŲ METŲ VAKARAS. Naujųjų Metų dieną, sausio 1 d. 7.30 vai. vak., UNF salėje 
297 College St. W., įvyksta linksmas šokių vakaras, taip patsų bufetu, gėrimais ir užkan
džiais. Šokiams gros Liet, orkestras “Trimitas”. : L.A.S.

Po Advento galima ir pasišokti!
Ir tai vienoje puikiausių Toronto salių!

ANTRĄ KALĖDŲ DIENĄ, GRUODŽIO 26 d.,
Italų salėje, 33 Brandon — vykstant autobusu Lansdowne 
ar automobiliu Dufferin, tuojaus už Dupont ir geležinkelio 
bėgių — įvyksta švenčių

Gera muzika, paįvairinama bufetu ir alučiu.
Įėjimas 1 dol. Pradžia 7 vai. vak.

BSF Valdyba.

KLB Montrealio Apylinkės Valdyba, pradėdama savo dar-. , 
bus, turi malonios progos pasveikinti visus Montrealio lie
tuvius, tiek anksčiau, tiek vėliau į šį kraštą atvykusius, 
tiek čia gimusius, linkėdama linksmų šv. Kalėdų ir laimin
gų Naujų 1953 Metų! Montrealio Apylinkės Valdyba.

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS—BALIUS
Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio Montrealio skyrius, CN Re
creation Assn Hall, 694 Cathcart Str., rengia šeimynišką 
Naujųjų Metų sutikimą — balių.
SVEČIUS LINKSMINS prieš du mėnesius iš Paryžiaus 
atvykusi Do-Guy Jeaz kapela, kuri savo europietiška mu
zika tikrai suteiks daug gražios nuotaikos.
Dėl vaišių paruošimo mielus svečius prašome iki 'gruodžio 
28 d. užsiregistruoti pas LAS narius ir pakvietimų platin
tojus. Įėjimas: moterims $3, vyrams $4, už kuriuos bus 
duodama geri užkandžiai ir įvairūs gėrimai.

Baliaus pradžia gruodžio 31 d. 8 vai. 30 min. vak., o pabaiga — 
pagal svečių nuotaiką. Valdyba.

Kalėdų antrą dieną, gruodžio 26, įvyksta

ŠOKIU VAKARAS
Veiks bufetas su gėrimais ir užkandžiais 

Šokiams gros orkestras
Pradžia 8 vai. vak.

TL Namai.

/A
• Beethoven “Die Ehre Gottes in ■ , . .

der Natur”. Haendelio sonata F; A.A. Petronėlės Besaspanenes 
dur siųuiku išpildė prof. Štp. j ^n’usxos gruodžio 22 d., palaikai 
Kairys. Parapijos choras, vado- Pasarvotl savo namuose, 61 In- 
vaujamas kun. B. Pacevičiaus,! •”
sugiedojo iš Liudviko mišių i rožančiuj laidojama^ penktadm- 

kalėdinę “Adeste. fide- nP gruo<^Z10 -6 d-, 9 vai -f- is 
“Malda už ' het’ ParaP!l0S bažnyčios.

"X T t rv, ir m T/ A n o oi Y_

solistus ir
St. Gaile-

dian Cres. Vakarais kalbamas

“Kyrie” 
les” ir Dambrausko 
Tėvynę”. Vargonais 
chorą palydėjo muz. 
vičius.

Koncertas baigtas 
mu ir Tautos Himnu.

Velionė buvo 70 m., yra išau
ginusi 10 vaiku. ■ <■

Toronto universitetas
palaimini-! nutarė pakviesti ir išlaikyti čia 

į pietų korėjietį Keykiung, kuris 
Šį gražiai pavykusį kultūrinį | studijuos chemiją. Jis esąs Seoul 

prieškalėdini parengimą suruo- i universiteto absolventas. Stipen- 
šė Toronto liet, parapijos Bažny- ; dija ir butas jam jau parūpinti, 
čiosJ Statymo Fondo Valdyba,] Dabar beliko tik sutvarkyti at- 
kenčiančiai .tėvynei ir kovojau- vykimo klausimą. Numatyta kė
liems broliams prisiminti

Padėka

lionė lėktuvu.
i Nebodami Quebec konferenci- 

Toronto liet. Bažnyčios Statymo Fon- J jos nutarimų, Toronto Studentai
do Valdyba nuoširdžiai dėkoja išpildžiu- 

% šiems jos surengtame bažnytinės muzi
kos ir giesmių koncerte programą: prof, 
dr. J. Roff, solistams: A. Ščepavičienei, 
Br. Marijošiui, Vac. Vėrikaičiui, smuik. 
Stp. Kairiui, muz. St. GaileviČiui ir liet, 
parapijos chorui, vadovaujamam kun. B. 
Pacevičiaus. BSF Valdyba.

Padėka
Gražiai ir Įspūdingai praturtinusiems 

Maironio 20 metų mirties sukaktuvių 
paminėjimą, be jokio atlyginimo paau
kojusiems tiek daug brangaus laiko pp.: 
Sčepavičienei, GaileviČiui, Marijošiui, 
Ščepavičių te i, Mackevičienei, Rnutinš ir 
jos mokinėms, Gurevičienei nuoširdžiai 
dėkojome.

Be to, dėkojome paskaita skaičiusiam 
. p. Rinkūnui, daug prisidėjusiems prie 

minėjimo paruošimo kun. kleb. Ažubaliui 
ir mokyklos Tėvų Komiteto pirmininkui 
Gurevičiui.

Maironio Vardo Šeštadieninės 
Pradžios Mokyklos Mokytojai.

Padėka
Jau 13-tos mėnuo guliu sanatorijoje 

ir nežinau, kodo išeisiu į laisvę, tai nuo
širdžiai dėkoju iniciatoriams J. Bakšiui ir 
Pron. Bakšiui ir visiems kitiems otjautu- 
siems už aukas. Dėkoju už aplankymą 
mano prietelioms pp. Vizgaičioms, Jo
nui Vaičiūnui, o taip pat už aukas po 
$5: pp. J. Vaičiūnui, V. Vizgaičiui ir M. 
Vizgoitienei širdingas ačiū.

J. Damijonaitis.

nutarė pakviesti rusų studentų 
grupę atvykti į Kanadą. Studen
tų susirinkime buvo net iškeltas 
siūlymas išstoti iš Kanados stu
dentų federacijos protestuojat 
“prieš nedemokratiškus meto- 
dus”.
Lietuvių Eenciklopedijos 
ir visų žurnalų bei laikraščių 
PRENUMERATAS

priima V. Aušrotas, 206 Gilmour 
Ave., tel. LY.0305, sekmadie- 
niais — parapijos salėje.

BSF Valdybos parengimas 
įvyks šeštadienį, sausio 3 d., Ita
lų salėje 33 Brandon gatvė.

.P o d ė k o
Poniai Kupstienei už $20 auka vaikų 

darželiui ir p. Kalinauskienei už antklo
dėlės, paaukotas vaikų darželiui nuo
širdžiai dėkoju. Vedėjo Sės. Gabrielė.

Asmens pažymėjimas — 
nebūtinas, bet naudingas

Jaunas ukrainietis neseniai 
buvo atgabentas į Toronto ligo
ninę. Jam sulaužė žandikaulį 
automobijio katastrofoje ir jis 
negalėjo kalbėti. Vienintelis da
lykas, kuris padėjo išaiškinti jo 
asmenį, buvo popiergalis su jo 
pavarde, parašyta ukrainiėtiš- 
kai. Nei ligoninės personalas, 
nei policija negalėjo išskaityti jo 
pavardės. Detektyvas turėjo 
dirbti visą, valandą, kol išaiški
no, kas jis toks ir per vertėją bu
vo galima gauti informacijų iš- 
jo galvos linktelėjimu arba* pa- 
purtymu.

Policinėje valstybėje ,žinoma, 
sužeistasis turėtų turėti savo as
mens pažymėjimus. Jeigu ne, 
tai jis būtų buvęs įmestas į ka
lėjimą ir kaltinamas kaip “Ame
rikos imperializmo agentas”. 
Tačiau Kanadoje iš jokio papras
to piliečio įstatymai nereikalau-

Statau naujas alyvines ir kitokias krosnis, 
taip pat remontuoju senas.

/

Pravedu gazo linijas, prijungiu plytas, statau radiato
rius, vandens apšildymo krosneles ir atlieku kitokius 
panašius darbus .•
Pranešu klijentams savo naują adresą:.

7 Havelock, Toronto, telef. LL. 4576

KINO “CENTRE”
Kasdien nuo 6 vai. vak.

772 Dundas St W.
Toronto

Jaukiai apšildyta — grynas oras

Ketvirtadienį — šeštadienį, gruodžio 25, 26, 27 dd.
L RICH YOUNG & PRETTY — spalvota — Jane Powell, 

u- Vic Damone
2. NORTH OF GREAT DIVIDE — spalvota — Roy Rogers

Pirmadienį — trečiadienį, gruodžio 29, 30, 31 dd.
1. MY BLUE HEAVEN — spalvota — Betty Grable. D. Dailey
2. APOINTMENT WITH DANGER — Alan Ladd, Ph. Calvert

Ketvirtadienį — šeštadienį, sausio 1, 2, 3, dd.
1. SILVER CITY — spalvota — Yvonne de Carlo, Edm. O’Brien
2. THE STRIP — Miickcy Rooney, Louis Armstrong________
LINKSMI IR ĮDOMŪS PRIEDĄI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ 
Prie kiekvienos programos rodoma nauja “Savaitinė apžvalga”

Lietuvis pigiai perveža baldus 
bagažą, prekes ir kit 

VEŽAMA IR Į PROVINCIJĄ.

9 Pearson. Ave., Toronto 
Telefonas LO. 8828

Išnuomojamas kambarys su bal
dais vienam asmeniui. Galima 
naudotis Virtuve. Kreiptis 207 
Clendenan Ave., tel. MU. 5011.
Išnuomojamas kambarys ir Vir
tuvė be baldų. 48 St. Anne’s Rd. 
(kampas Rusholpie Rd., tarp 
Dundas ir College).
High Parko rajone išnuomojami 
kambariai vedusių ' porom ir 
viengungiam. Kreiptis 67 Pacific 
Avė., po 5 vai. vak.
High Park rajone išnuomojamas 
1 kambarys ir virtuvė IlI-me 
augšte (abu dideli) arba 2 kam
bariai ir virtuvė su sanrūmiu II 
augšte. Prie patogaus susisieki* 
mo (Queen, King ir Dundas). 
Kreiptis tel. MU. 5520.________
Išnuomojamas kambarys be bal
dų- 2 žmonėms, galima naudotis 
virtuve (laikinai). Tel. JU. 1813. 
Išnuomojamas mūrinis 10 kam* 
barių (su baldais) namas ir ga
ražas. 130 Shuter St Tel. EM. 
6-57IX Gali būti parduodamas.

LINKSMIAUSIAI 
JAUSIES 

SUTIKDAMAS

Naujus

J TORONTO 
LIETUVIŲ NAMUOSE, 

gruodžio 31 dieną.
Staliukai —- vietos numeruotos. Užsisakoma iš anksto pas 
L. Namų administratorių tel. KE. 3027 kasdien nuo 10 vai. 
iki 9 vai. vak. % <
Pradžiai alus ir užkandis veltui, toliau veiks turtingas bu
fetas su gėrimais ir užkandžiais.
Šokiams gros puikus orkestras. Pradžia 9 vai. vak., pabaiga 

' 2 vai. Įėjimas $1.50. Prašome atsliankyti visus lietuvius.
TLN Valdyba.

■________________________ f____________________________________

ja, kad turėtų su savim asmens 
pažymėjimus. Vienintelė išimtis 
yra šoferio leidimas, kurį turi 
turėti kiekvienas, kuris vairuo
ja mašiną. Bet tai yra tik apsau
gos reikalas, kad neturintieji tei
sės vairuoti mašiną jų nevaldy
tų. Bet yra geras dalykas, jei 
kiekvienas nešiotų su savim tam 
tikrą asmens pažymėjimą. Jis 
paprastai padeda. Neo-kanadie- 
čiai, ypatihgai tie, kurie nekalba 
pakankamai angliškai, turėtų 
turėti tokį pažymėjimą su pa
varde ir adresu ir kitom naudin
gom informacijom, aiškiai para
šytą anglų rašyba.

Toks pažymėjimas padės ne 
tik nelaimės atveju, bet jis tai
pogi naudingas norint iškeisti 
čejęį, užvesti ^skaitą krautuvė
je, priimti telegramas if kituose 
kasdieniniuose reikaluose.

Neo-kanadiečiui būtų naudin
ga bėdos atvejy, jei jis turėtų pa
žymėta kortelėje, kokia kalba jis 
kalba, jei vertėjas būtų rfeika- 
lingas. CSc.

r*

Kalėdų švenčių proga
savo namuose galite turėti prie 
eglutės su šeima, prie stalo su 
draugais ir. kit. NUOTRAUKŲ, 
skambinkite telefonu LL. 8656 
J. PILIPAVIČIUI, 43 Fennings St. 
Be to, atvykstu daryti vaikų, ves
tuvių, krikštynų ir kit. nuo
traukų. Darbų atlieku pigiai, 
greitai ir gerai.

Apylinkės Valdyba, išrinkta 
gruodžio 14 d., pasiskirstė parei
gomis: L. Balsys — pirm., S. Kęs
gailą — vicepirm. kultūros ir 
švietimo reikalams, A. Gražys— 
vicepirm. reprezentacijai ir at
stovavimui kitataučių tarpe, H. 
Valiulis — sekretorius, J. Luko
ševičius — iždininkas ir kartote
kos vedėjas, E. Navikėnienė — 
socialinės globos reikalams., B. 
Ciplijauskaitė — informacinės 
tarnybos vedėja.
Montrealio lietuvių organizacijų 

žiniai '
Lietuvio Pasus ir ženklelius 

sutiko platinti šios organizacijos: 
Skautai ir Skautės, Savanoriai- 
Kūrėjai, Ateitininkai, K. Lietu
vių S-ga, Katalikės Moterys, Lie
tuvos Atgimimo S-ga, L. Tauti
ninkų Sk., Akademinis Sambū
ris, šeštadienine Pr. m-la, Auš
ros Vartų parapijos choras.

Paskiri platintojai: VI. Janu
šauskas, L. Girinis-Norvaiša, Ne
priklausoma Lietuva, Aušros 
Vartų parapijos kioskas.

Tautos Fondo Atstovybė reiš
kia nuoširdžią padėką už malonų 
sutikimą. Organizacijos norin
čios šiam darbui talkininkauti 
prašomos kreiptis į TF Atsto
vybę:

Primenama, kad atsiskaitymas 
už 1952 m. išplatintus L. Pasus 
ir ženklelius yra laukiamas iki 
sek. metų sausio mėn. 5 d. Atsi
skaityti organizacijos ir paskiri 
platintojai prašomi tiesioginiai 
sekr. P. Adamoniųi PO. 6. 4781.

Atsiskaitant reikalinga nuro
dyti: parduotų L. Pasų ir ženkle
lių skaičių paskiromis rūšimis ir 
įnešti už juos pinigus, taip pat 
nurodyti sek. m. paskiromis rūši
mis L. Pasų ir ženklelių likutį.

TFA Kanadoje.

Kalėdų eglutė 
rengiama šeštadieninės mokyk
los Tėvų Komiteto, įvyks sausio 
3 d-, šeštadienį, 5 vai. pp. Aušros 
Vartų parapijos salėje. Progra
moje: trumpas šeštadieninės mo
kyklos mokinių pasirodymas; 
Kalėdų senelio dovanų dalini
mas; linksmi lietuviški žaidimai 
vaikams.

Padengti parengimo išlai
doms, įėjimas suaugusiems 50 et. 
Vaikams įėjimas laisvas.

Dar kartą primename, kad Ka
lėdų senelis duos dovanas tik 
tiems vaikams, kurie bus iš anks
to užregistruoti. Tad tėvai, kurie

dar nesuspėjo savo vaikų užre
gistruoti, prašomi tai atlikti iki 
gruodžio 28 d. paskambinant te
lefonu mokyt. B. Lukoševičie
nei, HE. 7877 arba agr. J. Šipe- 
lienei, TR. 7673. ,

Tėvų Komitetas.
Gen. Lietuvos Konsulas min. 

V. Gylys, buv. Klaipėdos krašto 
gubernatorius, sausio 18 dieną 
skaitys paskaitą Klaipėdos kraš
to su Lietuva susijungimo minė
jime Montrealyje.

Sporto klubas “Tauras” ruošia 
kaukių balių sausio 17 d.

Jūrų skautai-ės ruošia vakarą 
su programa, šokiais ir kitais 
įvairumais sausio 24 d.

L. Kat. Moterų D-jos skyrius 
ruošia Užgavėnių blynus vasa
rio 14 d.

Mirė: gruodžio 15 d. per AV 
par. bažnyčią palaidota a.a. Ur
šulė Kisielienė. Gruodžio 17 d. 
mirė, gruodžio 20d. palaidota Z. 
Bariso 2 mėn. dukrelė Aldona.

Kalėdojimas Ville Emarde bus 
baigtas prieš N. Metus. Kun. 
Aęanauskas kalėdodamas neap
lenkia nei vieno lietuvio. Jei kas 
būtų aplenktas, prašoma praneš
ti klebonijai. Visi Ville Emrad 
lietuviai nori turėti arti savą lie
tuvišką bažnyčią ir pasižada uo
liai paremti jos statybą.

Po Naujų Metų bus kalėdoja- 
ma Verdune. . .

Karalienės 
kalėdinė kalba

Kandoje bus girdima pirmą Ka
lėdų dieną 10 vai. rytą. Kara
lienė kalbės iš Sandringham 
rūmu.

Aiškins sovietinį genocidą
Speciali JAV atstovų rūmų 

tardymo komisija, vadovaujama 
atst. Ray J. Madden, dem. Ind., 
paskelbė savo darbo davinius 
apie Katyno žudynes, apkaltin
dama Sovietų Rusiją išžudžius 
15.000 lenkų karininkų. Komisija 
siūlo busimajam kongresui taip 
pat ištirti komunistų žiaurumus 
Korėjoje, dėl žudymų iškelti by
lą tarptautiniame teisme. Siūto 
nustatyti ar kaltas yra buvęs' 
JAV karinės žvalgybos viršinin
kas gen. maj. Clayton Bissell dėl 
nuslėpimo pranešimo apie Katy
no žudynes, siūlo taip pat suda
ryti tarptautinę komisiją kitoms 
sovietų žudynėms ištirti.

BALTIC CARTAGE & 
MOVERS

pergabena baldus, specialistas 
pervežti šaldytuvus. Transportas 
visų rūšių. Didelis sunkvežimis.

Informacijų kreiptis OL. 1403 
arba LL. 5378.

9 Delaware Ave., Toronto, Ont
24 valandų tarnyba.

LINKSMŲ KALĖDŲ IR '

LAIMINGŲ NAUJŲ 1953 METŲ

visiems lietuviams klijentams linki

V. ANDREJAUSKAS - Andrew

NAMŲ PIRKIM 0 REIKALAIS
HIGH PARK — BLOOR RAJONE

geresniems namams ir geresniam patarnavimui 
kreipkitės pas:

A. GARBENIS

MENARY & SON REAL ESTATE
431 Roncesvalles Ave., Toronto 

TEL LL 1112 .... VAKARAIS HY. 1543

LA. 2763 ir LA. 6101

Geresniam namų pirkimui ir geresniam patarnavimu, 
ir teisingam patarimui pirkite per

H. M. DAVY & CO
105 Roncesvalles Ave., Toronto

LA. 6101LA. 2163

VISADA IR VISUOMET ’
įvairius apsidraudimo reikalus Jums sutvarkys

* J. BERŽINSKAS
1212 Dundas St W. Toronto - - - Tel LA. 9547 ir MU. 3940
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Laiškas
Mažasis Petriukas vos užsiko

rė ant suolo, pasirėmė alkūnėmis 
stalo ir griebė,į rankas plunks
nakotį. Prieš jį gulėjo baltas po
pieriaus lapas.

Iš visko buvo galima spėti, jog 
jis norėtų rašyti laišką, tačiau 
nežino, kaip tai padaryti. Jis 
niekad nėra rašęs jokio laiško, 
tik kartais girdėdavo Oną skai
tant laiškus, gautus iš tėvo, ku
ris buvo fronte. Taipogi girdėda
vo ją skaitant parašytus atsa
kymus. Ona, parašiusi laišką, vi
suomet mėgdavo balsiai jį per
skaityti.

Tačiau šiuo kartu Petriukas 
neturėjo laiko ilgai galvoti, nes 
kiekvienu momentu galėjo grįž
ti motina iš miesto ir jo planas 
būtų suardytas. Jis nenorėjo, 
net kad motina žinotų, ką jis pa
rašė ir kam parašė.

Pamirkė jis plunksną į rašalą 
ir susigalvojo. Atkėlė ranką nuo 
popieriaus, ir įbedė žvilgsnį į 
priešais kabančius šventųjų pa
veikslus ... Ne, šitaip jis negalė
tų pradėti laiško. “Didysis” ir 
“Visagalis”... to neužtektų.

Jis pakrapštė galvutę kairiąja 
ranka, tačiau šis gestas nė kiek 
nepagelbėjo apsispręsti kaip jis 
turėtų pradėti laišką rašyti...

Staiga jo akys nušvito, tary
tum ką itin didelio laimėjus. Jis 
seks Viešpaties Maldą!

Plunksna rankoje sujudėjo ir 
raidės, nors kreivokos, ėmė ties
tis popieriuje, tarytum gervių 
grandinė rudens metu.

“Mūsų Dangiškasis Tėve, ku
ris esi Danguje”... Po šių žo
džių jis padėjo šauktuką, tokį di
delį, tarytum botagą. Pasirodė, 
jog būtų lyg ir nemandagu tokį 
didelį kuolą pastatyti po tokio 
kilmingo kreipimosi. Tačiau jis 
gi negalėtų jo nė su peiliu iš
skusti. Tegul pasilieka!...

“Didžiosios Kalėdų šventės at
eina, — jis rašė toliau, — bet 
mūsų namely jokios laimės, jo
kio džiaugsmo. Mama tik vaikš
to aplinkui ir vis verkia ir ver
kia. Ir kaip ji galėtų neverkti, 
jeigu karas taip labai nuskriau
dė mus!”

Jis sunkiai atsiduso, perskaitė 
.ką parašęs ir palengvėjusia šir
dele nusišypsojo. Jis parašė ge

trai. Dabar — daugiau.
“Neseniai sviedinys užkliudė 

mūsų tvartą ir iš jo padarė tik 
griuvėsių krūvą, o mūsų karvę 
sudraskė į gabalus. Mūsų veršiu
kas dabar klaidinėja po kaimą,ir 
nuolat bliauna be motinos”.

(Rašalo didokas lašas tystelė- 
jo ant vienos “i” ir padarė rai
dę panašią į žmogaus figūrą. Pet
riukas, lyžtelėjo liežuviu ir nu
ginė tą “klecką” šalin. Tuomet

Visu rūčių laikrodžius, puošmenas ir brangenybes 
rasite 10-15% pigiau, negu kitur, pas

LAIKRODININKĄ
turintį 30 metų profesinę praktiką * 

Kalbu lenkiškai
M. MALINA — 1187 DUNDAS ST. W. TORONTO

GER1AUSIUS pieno produktus

ALLIANCE
DAIRY LTO. 

I

28 PALMERSTON AVE. ■ WA. 1226
(netoli Queen)

UŽSISAKYK DABAR PRISTATYTI Į NAMUS . . .
Kalbame lietuviškai. Klauskite Genovaitės

/
Maloniai pranešame!
Naujų “FORD” automobilių ir 
sunkvežimių pirkimo reikalais 
krenpkitės į mūsų firmos atstovą

V. PESECKĄ
informocija: vakarais 18L-21 vai., 

šeštadieniais 10-13 vai.

1638 Bloor St. W. Tel. OL. 2371
★

Didelis pasirinkimas vartotų automobilių 
ir sunkvežimių, be to, greitai ir sąžinin
gai atliekame įvairų automobilių remontą'

FORD - MONARCH ATSTOVYBĖ
CHURCH MOTORS LTO.

• *
1638 Bloor Street West, Toronto Tel. OL. 2371

BOHDAN LEPK1
% 

pastatė mažą, tinkamą tašką...) 
“Visokios rūšies ir rasės žmo

nės praėjo pro mūsų kiemą. Net-t 
gi turkai. Jie valgė viską, ką tik 
norėjo ir mums veik nieko nebe
liko. Kada mama išverda “kasą”, 
vienas miltų rutulėlis siekia kitą. 
Jokių taukų neturime. Kiekvie
nas mes norėtume nors šventėms 
išsikepti viščiuką”.

Jo žodžiai liejosi į popierių ir 
rikiavosi, lyg avys į bandą. Pet
riukas net pats stebėjosi savo 
gabumu, galvotumu. O dar dau
giau žodžių buvo pilna jo gal
vutėj. Jis net nebežinojo, ku
riems iš jų leisti įsirikiuoti į ben
drą laiško turinį, kuriuos palikti.

“Vienintelis geras dalykas ma
no gyvenime įvyko, kai pas mus 
ilgesnį laiką gyveno vargoninin
kas ir išmokė mane rašyti. Dabar 
aš rašau ir maldauju Jūsų, jeigu 
tokių dalykų galima prašyti, kad 
nors Kalėdų šventėms mes turė
tume holūbcų ir kūtes. Be to, 
kad mes galėtume, kiek geriau 
nors pečių pasikurti”.

Jis perskaitė paskutinį sakinį 
ir kelios stambios ašaros nurie
dėjo ant popieriaus. Nusišluostė 
akis, nusausino popierių ir rašė 
toliau:

“Jeigu tėvelis galėtų grįžti Ka
lėdoms iš fronto. Jis padarytų šį 
tą, bent kas galima. Jis galėtų 
parnešti truputį malkų iš miško. 
Aš pats to padaryti negaliu, nes* 
esu perręažas ir persilpnas. Tada 
ir mama nustotų verkusi ir ba
rusi mane už visokius menknie
kius. Tai būtų ir viskas, ko aš 
prašau Jūsų, Mūsų Dieve ir Tė
ve. Pasakyk jiems, kad jie pa
leistu mano tėveli iš fronto na
mo, nors Kalėdų švenčių metu. 
Kai aš užaugsiu didelis, uždegsiu 
žvakę Jūsų bažnyčioje tokią di
delę, kaip prie Altoriaus stovi. 
Amen”.

Petriukas atsiduso ir vėl susi
mąstė. Jis parašė gana gerai, bet 
užmiršo parašyti tėvelio var
dą... “Mano 'tėčio vardas yra 
Fede Kryty, sūnus Petro ir tar
nauja mūsų Strilsuose”. Pabai
ga. Petriukas buvo uždusęs. Laiš
ką parašyti — ne taip lengva. O 
ypač dargi į dangų. Laišką su
lankstė, įdėjo į voką, net ndiiž- 
klijavo ir pradėjo rašyti adresą. 
Bet kaip? Jis grįžo mintimis į 
kasdieninę maldą. Ir užrašė ant 
voko: . “Mūsų Viešpačiui Dievui 
— Danguje”. Taškas. Įsikišo 
laišką į kišenę ir išbėgo. Kad tik 
motina nepamatytų ir nieko ne
žinotų %pie tai. Pasuko pašto 
kryptimi.

■ ★ ★ ★ '

Paštas buvo kitame kaimelyje 
ir frontas buvo ten pat. Tačiau 
jokių šūvių nesigirdėjo. Visur 

buvo ramu. Priešas atstumtas ir 
kareiviai galėjo nors pagalvoti 
švenčių 'temomis. Karininkai 
spiesdavosi viename name, pas 
vietos gydytoją. Jie ten susirink
davo išgerti arbatos, palošti kor
tomis ir praleisti laiką. Tenai už
eidavo ir paštininkas.

Kelerą dienų prieš Kalėdas, 
pas gydytoją užėjo pašto tarnau
tojas nešdamas rankoje laišką.

“Ponai, — kreipėsi jįs į kari
ninkus, kurie lošė kortomis, — 
aš esu tikras, kad jūs nesate ma
tę nė skaitę tokio laiško, kaip šis. 
Jūs niekad nematėt laiško, kuris 
būtųzadresuotas tokiagi dideliam 
Asmenui”....

Paštininkas perskaitė: “Mūsų 
Augščiausiajam Dievui — Dan
guje”. — Tai yra adresas. Užvar- 
dinimas — kreipimasis: “Mūsų 
Dangiškasis Tėve, kuris gyveni 
Danguje”. Laiškas. “Kalėdos at
eina ir mūsų mama tik vaikšto 
aplinkui ir nuolat verkia. Ii^caip 
ji neverks, kad karas nuskriaudė 
mus taip labai!” Ir taip toliau li
gi pabaigos.

Pradžioje karininkai .šypsojo
si. Tačiau kada paštininkas skai
tė toliau — jų veidai rimtėjo.

— Tai yra visiška teisybė, — 
pastebėjo daktaras. — Taip, ypa
tingai didžiai kenčia karo pasek
mes vaikai.

Kapitonas degė vieną cigare
tę po kitos.

Iš kultūros ir knygų pasaulio
Knygų platinimo planą pasku

tiniame savo biuletenyje pasiūlė 
Vokietijos LB Krašto Valdyba.- 
Principe siūloma visoms leidyk
loms bendradarbiauti pasiren
kant leidžiamas knygas ir ben
drai platinant. Tam siūloma 
kiekviename kontinente visoms 
leidykloms įkurti bendrą knygų 
platinimo biurą, kuris tvarkytų 
visą knygų platinimą, ekspedici
ją, atskaitomybę, reklamą ir tt. 
Toliau siūloma nustatyti bendrą 
platintojams duodamą nuošimtį, 
sudaryti leidžiamų knygų planą, 
o po to eiti prie Knygos Bičiu
lių Klubo sudarymo.

Am. Balsas Kalėdų proga pa
skelbė vysk. Brizgio ir min. Ža- 
deikio atsišaukimą į Lietuvą. 
Sveikinimus perdavė taip pat 
ALTas ir eilė organizacijų. Šven
čių programa buvo. paįvairinta 
kalėdinėmis giesmėmis.

“Draugo” novelės konkursui 
prisiųsta 24 novelės.

Lietuviškų laikraščių JAV iš
viso išeina 57. Dalis jų yra profe
sinių organizacijų leidiniai, pvz; 
“Technikos Žodis”, “Mūsų Gi
rios” ir tt. •

“Britanijos Lietuvis” ir po N. 
Metų eis tuo pačiu vardu, tik tu
rės prierašą “Europos lietuvių 
laikraštis”. Nuo sausio 1 d. vie
toj 4 psl. eis 6.

DBLS leidyklos “Nida” išleis
toji G.- Orwell knyga “Gyvulių 
ūkis” platinama jau jungtinės 
Vokietijos ir Anglijos lietuvių 
bendruomenių leidyklos “Bend
rija”. ‘

Knygų leidykla Bendrija išlei
džia kišeninį Europos 'Lietuvio 
Kalendorių 1953 m.

“Tremtis”, leidžiama-S. Migli
no Memmingene, išeina kartą 
per mėnesį. Taip žada eiti ir 
šiemet.

Kongreso bibliotekoje dabar 
dirba visa eilė lietuvių profeso
rių: J. Balys, V. Biržiška, D. Kri
vickas, J. Pajaujis, V. Stanka, A. 
Tarulis. Be to, bibliotekoje dir-‘ 
ba min. K; Škirpa ir pora lietu
vaičių tarnautojų.

Prof. Walter Maneikis, čika- 
gietis, čia gimęs ir augęs, yra pa
rašęs romaną The Golden Land, 
kuriame vaizduoja, kaip Ameri
koje kūrėsi lietuviai. Autorius 
ieško romanui leidėjo.

V. Bagdonavičius parašė kny
gą apie šv. Jono Apreiškimą.

Prof%K. Pakštui padaryta ope
racija, kuri gerai pasisekė. Pro
fesorius iš ligoninės jau grįžo.

Komp. K. V. Banaitis kuria 
operą “Jūratė ir Kastytis”.

Prof. G. blaiva gruodžio 28-31 
d. Čikagos stud, ateitininkų su
rengtose studijų dienose skaitė 
paskaitą “Studentijos visuome
niniai uždaviniai”.

Prof. J. Kuprionis gruodžio 28 
d. Čikagoje skaitė paskaitą miš
kininkams apie JAV miškus, me
delynus, miško mokslus ir tt

Apie dr. K. Grinių gruodžio 17 
d. per “AB” kalbėjo Audėnas.

MOTERĄ KIRPYKLA
961-A BLOOR ST. W., (prie Dovercourt) Telef. LL. 8871

“Clare’s Beauty Parlour”
daro pusmetinius ir vienkartinius šukavimus, kerpa ir ' 

dažo plaukus, daro galvos ir veido masažus.
Dirba kvalifikuoti specialistai. Prašoma užsisakyti iš anksto

Savininkės: G. Jonušienė ir F. Kupčiūnaitė

— Ką jus darysite su šiuo laiš
ku? — pagaliau jis paklausė.

— Ką aš darysiu? Aš gi nega
liu jo įduoti Dievui Aš pažįstu 
tą berniuką, kuris jį parašė. Jis 
yra tik šešerių metų, bet itin ga
bus ir vikrus vaikiščias.

— Ir jis moka rašyti?
— O, taip. Jeigu jūs norite, aš 

galiu palikti šį laišką, kaip 
kumentą į karo archyvus.

Kapitonas susigalvojo. Po 
landėlės jis ir vėl prašneko:

— Ne, ponai, mes turime 
ryti ką galime.

do-

va-

da- 
Po to kreipė

si į adjutantą. — Rašyk raštą į 
vyr. būstinę ir mano vardu pra
šyk Fedę Kryty paleisti šven
tėms atostogų. Laišką prijunk 
prie rašto...

Kalėdų šventėms Fedė atvyko 
namo. Jis atnešė truputį konser
vuotos mėsos, truputį arbatos ir 
du svaru cukraus. Aptvarkė tro
belės išorę, atnešė malkų iš miš
ko. Motina nusišluostė ašaras. Jų 
bakūžėj buvo gera, miela ir ra
mu. Kada visi susėdo prie Kūčių 
stalo, Petriukas negalėjo iškęsti 
nieko nesakęs.

— Aš žinau šį tą, — jis pra
dėjo, tačiau ir vėl sukando liežu
vėlį ir dėkingomis akimis nu
kreipė savo žvilgsnį į kabantį 
ant sienos šventą paveikslą...

Vertė Pranys Alšėnas.

Prof. Pr. Čepėnas gruodžio 21 
d. Čikagoje skaitė paskaitą apie 
lietuvių-rusų santykius istorijos 
šviesoje.

B. Krakaitis, Hannoveryje bai
gęs’Veterinarijos Institutą ir už 
apgintą disertaciją gavęs dakta
ro laipsnį, gavo aprobatą verstis 
veterinarijos gydytojo praktika 
Vokietijoje. Atlikęs praktiką dr. 
Krakaitis pakviestas Stades Re- 
gierungspresident įstaigoje dirb
ti kovoje su raguočių tbc.

Kuriama Nacionalinė Biblioteka
Paruošiamieji darbai Kanados 

Nacionalinei Bibliotekai sukurti 
jau baigti. Praeitoje parlamento 
sesijoje priimtas N. Bibliotekos 
įstatymas pradėjo veikti nuo 
sausio 1 d. Nuo to pat meto pa
skirtas ir bibliotekos direktorius, 
jo pavaduotojas ir 14 tarybos na
rių. Direktorių paskatas domi-: 
nijos archyvistas dr. W. Kaye 
Lamb, 48 metų, jo pavaduotoju 
Montrealio universiteto bibliote
kos direktorius Raymond Tang
le,- kuris pareigas pradės eiti nuo 
birželio 1 d.

Paruošiamajam laikotarpy bi
bliotekai jau sukatalogizuota 
2.500.000 knygų. Kas mėnuo lei
džiamas biuletenis knygų, pasi
rodančių Kanadoje, apie Kana
dą ir parašytų kanadiečių. Įsiga-. 
liojus NB įstatymui, visos lei
dyklos turės siųsti bibliotekai po 
2 egz. kiekvieno savo leidinio.

TRŪKSTA 1952 metų “Tėviš
kės Žiburių” Nr. 24 birželio 12 
d. ir Nr. 30, liepos 24 d. Jeigu 
kas iš “TŽ” skatiytojų ar platin
tojų šių numerių turėtų, malo
niai prašomi atsiųsti “TŽ ’’admi
nistracijai.

Redakcijai prisiųsta
Jieva Simonaitytė, Aukštųjų 

Šimonių likimas. Manosios Lie
tuvos buities romanas. Trečioji 
laida. Išleido Knygų Leidykla 
Baltija, 168 Concord Ave., To
ronto, Ont., Canada, spaudė M. 
Morkūno spaustuvė. Viršelis ir 
vinjetės dailininko Albino Biels
kio. Tiražas — 1000 egz., 437 
psl., kaina $3.50.

Šiuo kapitaliniu veikalu Jie
va Simonaitytė 1935 m. laimėjo 
mūsų pirmąją valstybinę litera
tūros premiją ir po Kristijono 
Donelaičio pati pirmoji pratur
tino mūsų literatūrą didžios me
ninės vertės kūriniu, vaizduo
jančiu Mažosios Lietuvos lietu
vių gyvenimą, vargus ir kovas už 
lietuviškumą. Knyga įdomi ir 
graži. Ypač ji mums miela šian
dien, kai Mažosios Lietuvos lie
tuvių problema tampa tarptauti
ne, ir šiuo atžvilgiu knygų lei
dyklos Baltija patarnavimas 
skaitančiai visuomenei nėra at
sitiktinis.

B. Stundžia, Buriavimas ir jū
rininkystė, LSB Jūrų Skautų 
skyriaus* leidinys, tiražas 300 
egz., spaudė “Bangos” spaustuvė

Abu — Anupras ir Anastazija 
Čepsėnai — buvo pakilioje nuo
taikoje, atseit, visa galva augš
čiau pilkos kasdienybės horizon
to. Žinia, dėl to protingam žmo
gui nebuvo ko stebėtis: Naujų 
Metų stalas linksta nuo visokių 
Dievo gerybių, mieli kaimynai ir 
pažįstami priguldami doroja 
kumpius, žąsieną, kalakutieną, 
šiltas bei šaltas dešras, vis pavil
gdami stiklu alaus ar padrė
kindami škotišku viski.

- JAUSMAS BE VARDU
Balys J. Arūnas

jų metų Čepsėnai jau turėjo nuo
savą stogą virš galvų. Jisai, tie
sa, buvo labai žemas ir prispau
dė* Anuprą ir Anastaziją prie 
rūsio grindų, bet užtat augščiau 
po juo knibždėjo galybė nuomi
ninkų, kurie kas savaitė, su ža
lių popierių gniužulėliais ran
kose atsilankydavo pas Čepsė- 
nus rūsyje ir tuo būdu labai žy
miai padėjo tiesti tą žalią dole
rių tiltą į medaus, pieno ir lai
mės karalystę. Kartais koksai 
vėjavaikis ir gyvenimo nepažįs
tąs nuomininkas norėdavo pasi
rausti Čepsėnų žaliojo tilto pa
matuose:

— Pone šeimininke, — saky
davo toksai akiplėša, — aš plati
nu lietuvišką spaudą. Gal taip 
kokią gazietą ir jūsų vardu. Vi
sus metus džiausgmu ir laime 
gimtasis žodis skaidrins jūsų 
vargingą buitį.

— Vaikei,— tardavo Čepsė- 
nas, — tavo liežuvėlis minkštas 
ir švelnus, bet, matyti, ir mamo- 
nėlis dar nesukietėjo! Aš netu
riu laiko, per darbus kojų nusi
plauti, o tu man gazietas po no
simi kaišioji! Liežuyiu malti 
kiekvienas yra meistras, bet 
dirbti ne visi nori. Tu, vadina
si, mirk dienas, naktis ‘prakai
te, o kažin kokie baltarankiai 
ponai tau saldžias istorijas lip
dys ir tavo centu pilvus augins! 
Ne, brol, tu durnių šiame kraš
te neieškok!... Be to, su gazie- 
tomis bolševikų Lietuvoje neiš
naikinsi ...

Bet kaip senas priežodis sa
ko, žmogus savo povyza mažiau
siai panašus į kiaulę, o jau būdu, 
tai kone to pačio kraujo! Taigi 
po kiek laiko vėl koksai kvaišas 
mina ant Čepsėnų nervų:

— Pone Čepsėnai, renkame 
aukas vargstantiems Vokietijo
je tautiečiams. Gal kokį žaliu-

— Sakau, — .šūktelėjo gale 
stalo sėdįs- Abromaitis, pakelda
mas prie taukuotų lūpų alaus 
stiklą, — ponus Čepsėnus lydi 
laimė. Nu, kas matė, kad žmogus 
pradėjęs prieš kelius metus su 
nuogomis rankomis dabar kone į 
ministrų garbę ir turtus iškilo... 
Ar šiandien geresnį švenčių stalą 
turi pats Kanados generalguber
natorius, aš stipriai abejoju. Tai
gi, už ponus Čepsėnus! — ir Ab
romaitis suvertė alų į plačiai 
pražiotą gerklę.

Jo pavyzdžiu labai klusniai pa
sekė ir kiti v svečiai. Valandėlę 
nieko daugiau nesigirdėjo, kaip 
stiklų skambėjimas ir alaus gur- 
guliavimas, kuris ryžtingai ^ky- 
nė sau kelią į perpildytus skil
vius.

Abromaičio žodžiai sujaudino 
Čepsėną ir po plačiu, pliku pa
kaušiu sukėlė didelę, didelę atsi
minimų bangą. Ach, kaip šian
dien mena Čepsėnas šiltą, benzi
no prakaitu, dulkėmis ir pekliš
ku triukšmu persunktą miesto 
vasarą. Jam ir jo Anastazijai ta
sai miestas buvo svėtimas, gra
sus. .Nuo demoniško miesto 
triukšmo, svetimos kalbos, įvai
riausių spalvų reklamų jam svai
go galva ir jau antrą dieną pa
kriko viduriai. Bet tame mieste 
buvo galybė gražių, blizgančių 
mašinų, lyg iš parodos ištrūku
sių bulių, kurios nardė gatvė
mis ir tolydžio tingiai maurojo. 
Taip pat to miesto gatvėmis 
vaikščiojo išsipuošę vyrai ir mo
terys, baltomis rankomis, nepa- 
žįstančiomis darbo ir giedriais 
veidais, kurių netemdė nei ma
žiausių rūpesčių debesėliai. Gi 
didžiulių pastatų languose žėrė
jo auksas, sidabras ir kitokios 
brangenybės, kurių net vardų 
Čepsėnai nežinojo. Kažin kaip 
prigimta nuovoka Čepsėnai su
prato, kad šioje naujoje šalyje ir 
tame svetimame mieste ir jie ga-* 
Ii tapti laimingi, panašūs į tuos 
ponus tupinčius žvilgančiose 
mašinose. Tik vienas gilus grio
vys juos skyrė nuo to laimės 
krašto — pinigas. Žalias, su šau
nių merginų atvaizdais ir įman
triai suraizgytais parašais dole
ris galėjo nutiesti tiltą per tą 
griovį ir atverti jiems kelią į pa
sakų šalį. .

Ir įniko Čepsėnai gaudyti tą 
žalią dolerį su dideliu atkaklu
mu, o gal net ir pasišventimu. 
Čepsėnas, nuskuręs ir alkio kan
kinamu skilviu, dirbo nuo anks
tyvo ryto iki vėlyvo vakaro. Ne
atsiliko ir Anastazija. Bet ban
ke jų santaupos kilo, kaip mie
žių ragaišis, užmaišytas su pirk
tinėmis mielėmis. Po nepilnų tri-

— Vargstantiems Vokietijoje!. 
—1 ginasi Čepsėnas nuo niekadė- 
jo, besikėsinančio suparaližuoti 
jo nervų sistemą. — Žinau jų 
vargus, nepūsk pelenų į ausis! 
Patsai 3 metus Vokietijoje iš
gyvenau. Samagoną varo, akme
nėliais didžiausį biznį daro ir, 
vadinasi, vargsta. Šiltais dole
riais juos penėk! Jie mano, kad 
jau čia tai tais doleriais lyja! 
Tingi dirbti, va, kas yra... O 
jei vienam kitam plaučiai ėmė 
vysti, tai irgi ne iš vargo. Gir
dyk kasdien slonį samagonu ir 
tas apšlubs ar kitokią kvarabą 
įgaus ... Ne, neduosiu nė cen
to! . . .

Čepsėnai po keturių metų nau
jajame krašte, tapo maisto krau
tuvės savininkais, atseit, išsipil
dė Anupro didžiausia svajonė — 
tapo biznieriumi. O tos veislės 
žmonės čia geriausiai gyveno! Ir 
ką ,gi, įvairaus storio ir spalvų 
dešros labai greitai išpūtė Čep- 
sėno piniginę. Palangėje atsira
do blizgantis karas, su auksinė
mis krūnomis iš pryšakio ir už
pakalio. Erdvaus buto kampe — 
dabar Čepsėnai dalį nuominin
kų sugrūdo į rūsį — išdidžiai 
pūpsojo teliviženas, kurio plokš
čiame veide kas vakaras šaudė
si kovbojai, sodrių muskulų 
žmonės vienas kitam lankstė 
šonkaulius ir vienu vieninteliu 
smūgiu nušluodavo — kartais su 
visa žiauna — priešakinius dan
tis. Va, pagaliau, visas kaimynų 
ir pažįstamų būrys negali atsi
stebėti Čepsėnų stalo iškilmin
gumu ir gėralų gausumu.: Štai, 
ką gali padaryti Čepsėnai! O kas 
buvo iš Čepsėno prieš keturius 
metus? Ir kas bus iš Čepsėnų 
dar už keturių metų?...

Šitie mieli atsiminimai, tasai 
iškilimas malonia šiluma liejosi 
Čepsėno krūtinėje. Tokį jausmą 
kadaise Čepsėnas pergyveno 
srėbdamas šiltus, riebius kopūs
tus ...

— Ponai Čepsėnai net televi- 
ženą turi! Visai, kaip pas kokį 
prezidentą! — nuostabos pagau
tas sužaksėjo Pleinys, artimas 
Čepsėno draugas.

Čepsėno svajų gija surizgo.
— Kur čia, kaimyne, bus kaip 

pas prezidentą! Dėželę tokią už 
kelius šimteluis nusipirkome... 
Va, Anastazija įsigeidė. Dabar 
ir man jau patinka. Šaunių pik- 
šerių parodo...

— A, ką čia, pone, Čepsėnai, 
tokį liesą nusižeminimą rodai! — 
pašoko Tošė. — Aparatas prima! 
Ne bile kieno nosiai toksai!'

Tošės žodis, žinoma, svarus. 
Tasai žmogus nusimanė apie tą 
brangią naujovę, nes buvo kone 
inžinierius: taisė primusus, tri
račius vaikų dviračius, nusima

j nė net apie elektriką. Patsai du-,

Toronte, viršelis ir meninė prie
žiūra V. Bričkaus, Torontas 1952 
m., 126 psl., kaina nepažymėta. 
Leidinys gaunamas pas autorių 
— 89 Glenlake Avė., Toronto, 
Ont. — ir pas platintojus.

Gabija, neperiodinis literatū
ros žurnalas Nr. 3, 1952 m. Red. 
Stepas Zobarskas, 84 psl., kaina 
$1.00. Adresas: Gabija, 335 Union 
Ave., Brooklyn 11, N.Y. Numery
je yra prozos, poezijos ir straips
nių literatūrinėmis temomis šių 
autorių: V. Ramono, J. Krumi- 
no, A. Škėmos, Gr. Tulauskai^ės, 
A. Barono, J. Rūtenio, P. Babic
ko, L. Dovydėno, Kl. Jurgelionio, 
Ant. Gustaičio, J. Brazaičio, F. 
Krišos, J. Stebeikio, B. Babraus- 
ko, V. Maciūno, M. A. Buonar
roti.

Current News on the Lithua
nian Situation, Vol. IX, No. 6 
(120), Compiled by the Lith. Le
gation, Washington, D.C., No
vember-December 1952, 30 psl.

News from behind the Iron 
Curtain, December 1952, Vol. 1, 
Nr. 12, 56 psl.

Ateitis, 1952 m. gruodis, Nr. 10, 
217-248 psl. Pridėtas visų metų 
turinys. ,

Tauta Budi, kalendorius 1953 
m., išleido LSB Vadija, bendra
darbiavo Red. Kolektyvas: p.s. 
J. Gaižutis ir v.s. V. Skrinskas, 
meninė priežiūra V. Bričkaus, 
spaudė “Banga” Toronte, kišeni
nis formatas 302 psl.

rų skambutį buvo pasidirbęs, 
vielas išvedžiojo, bet kai norė
jo paskambinti, tai taip jį nu
kratė, kad net dvi dantų plom
bos iššoko.

— Je, je, — įsiterpė pokąlbin 
ir siuvėjas Baltakis, — aš joksai 
gramafonų specialistas, bet ir ne 
profeosrium būdamas matai, kad 
čia štuka ... Va, kurį čia vaka
rą buvau pas Šimėną. Jisai irgi 
turi neva tą televiženą. Pasista- •_ 
tęs kampe tokią, kaip špygą, dė- *s 
ižutę. Tuojau užvedė, esą, brol, ’ f* 
•pamatysi, kaip Eisenhoweris gy-
ivena... Langelyje tik mirga, 
kažin kokie balkšvi taškučiai šo
kinėja, net akis perštėti ėmė, o 
jokio Eisenhowerio gyvenimo 
nesimato. Pagaliau tame pra
keiktam erūke lyg kiaulės „ąr,, 
veršiai pradėjo maišytis, gi Ši
mėnas: “Brolyti, matai, tai Niu
jorką žvėrinčius! Žiūrėk, žiūrėk, 
čia tikri afrikanski sloniai'gerti 
eina!“ Mane tūžmastis apėmė.. 
Vaiką ar durnių rado. Trenkiau 
ausin ir išėjau... Nu ja, su sa-z 
vo bobą štukas daryk, bet neve-' 
džiok svetimo žmogaus už no
sies! Pusė amžiaus nugyvenau, 
tiek svieto mačiau ir, matai, 
kiaulės nuo slonie neatskir- 
siu!. 5. Ponas Čepsėnas su sa
vuoju tai, turbūt, net Maskvą 
užkabini! Tokia skrynia, tai ne 
juokai...

— A, kai kada, jei ne perdaug 
apsiniaukę. Debesys didelę galią 
turi... — nedrąsiai patvirtino 
Čepsėnas ir tyliai nuslinko prie 
kitų svečių.

Visi jau buvo įraudusiais žan
dais. Kaikurie bandė dainuoti. 
Aršesnio būdo kaimynai jau ne
sivaržydami spiaudė pastalėn, 
bet dar trūko, kad linksmybė, 
lyg tvanas, apsemtų visus susi
rinkusius.

Čepsėnas širdies gilumoje troš
ko, kad svečiai galutinai užkais
tų ir sugiedotų jam ir Anastazi
jai “Ilgiausių metų”. Jo išmany
mu, reikėjo tuos mielus svete
lius dar kartą panardinti į alų. 
Tos pagundos skatinamas jisai , 
tylučiai nuslinko į rūsį, kur bu- 
vo sukrautos to skystymėlio at
sargos. Įžiebęs rūsyje šviesą 
Čepsėnas krūptelėjo: apskurusi 
žmogysta, pasilenkusi ties atma
tų dėže, nirtulingai joje rausė- - 
si, kažin ko ieškodamą. Čepsėnąs~ . 
matė tiktai nėpažįstamojo nuga
rą, kuri aštriu lanku ryškėjo per'’’ 
nublukusį švarką. Pagaliau ne
pažįstamasis atsitiesė ir godžiai 
ėmė griaužti apipelėjušios duo-. 
nos gabalą, kurio, greičiausia, 
dėžėje jisai ir ieškojo. Bevalgy- ' 
damas jisai truputį pasisuko ir 
Čepsėnas pamatė jo veidą.-O-tas 
veidas Čepsėnui buvo pažįsta
mas. Juk tai Jonas Jokobaitis, 
gyvenęs su jais Vokietijoje vie
name lageryje ir, dėl nesveika
tos, negalėjęs su visais išvykti 
Kanadon. O dabar, va, ir jis čia 
atsirado!

Čepsėno krūtinėje nutirpo bai
mės šerkšnas ir jis, prišokęs prie 
Jokobaičio, trinktelėjo jam per 
petį: ' • •

— Sveikas Jonai! Na, kaip tu 
čia dabar?...

Užkalbintasis staigiu judesiu 
atsisukę. Valandėlę jisai maudė 
Čepsėną pilnu nuostabos žvilgs
niu. Paskui jo kaulėtą veidą ap
liejo šėtoniška šypsena. Netaręs 
nė žodžio, jis abiem rankom 
stvėrė Čepsėną už gerklės ir 
ėmė smaugti. Čepsėnas aiškiai 
matė tik dvi dideles, dideles akis, 
kurios švitėjo žalsva, lyg dole
ris, pagiežos ugnimi, juto, kai to
lydžio lyg kas geležiniu kūju 
daužė jo galvą. Pagaliau viskas 
aptemo ir Čepsėnas ėmė kristi į 
tamsią beribę prarają, vis dar 
jausdamas Jokobaičio pirštus, 
geležiniu lanku veržiančius jo 
gerklę. Sukaupęs visas jėgas jis 
pabandė šauktis pagalbos ir... 
pabudo.

Nuo baisaus sapno visas kūnas 
virpėjo, o blauzdas laužė mėš
lungis. širdyje klaidžiojo be
vardis jausmas.

— 3724 doleriai ir 75 centai 
banke... — aiškiai Čepsėno są
monėje sumirguliavo skaitlinė, 
bet tas skaičius pirmą kartą 
Čepsėnui pasirodė bereikšmis.

Kitame kambario pasienyje 
įmantriai knarkė Anastazija.

Gal ir jinai sapnavo panašius 
nuotykius, kaip ir Anupras prieš 
valandėlę.

Kažin kur toli, miesto vidury
je triokštelėjo šūvis. Į dangų pa
kilo rakieta ir, išsigandusi jo 
augštybės, skubiai nėrė že
myn ...

Nauji Metai smaugė Senuo
sius ir bokšto laikrodis skaitė 
paskutines jų gyvenimo minu
tes...
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TfiVItKŽS ŽIBURIAI

SPORTAS

$10.000.

$12.500.

$12.800.

$13.500.

K. WILES REAL ESTATE

2390 Bloor St. West, Toronto Suite 410

skambinkit tel. KE. 9459

Jonui Matulioniui

GALAS KOSULIUI!

EUROPEAN

vir

MARGIS VAISTINĖ

575 Queen St. W. (prie Bathurst)

R. TESLIA
REAL ESTATE

bungalow,

W. Morkis 
MU. 7377

P. LEDAUSKAS 
OL 2325

Bloor—Lansdowne, 9 kam 
barių, mūrinis namas, aly
va šildomas, garažas.

Symingtorh—Lansdowne, 8 
kamb. mūrinis namas, įmo
kėti $3.000.

Išbandykite tuojau DIANA DROPS, europiškus vaistus, 
kuriuos jau daug metų vartoja kiekvienas europietis. 
Dabar šie vaistai yra pardavinėjami taip pat Jums arti
miausiose vaistinėse Kanadoje.BR

REAL ĖSTATE

grynais
- pilna kaina

Skambinti PR. 6607 arba 
vakarais OR. 2657.

$15.000, atskiros 7 kamb ir apšild. 
sanrūmio, 
ražo 
ti $3.000 Howard Park- 
valles.

Didžiausias namų 
pasirinkimas

Mielai Jums parodysiu ir 
padėsiu išsirinkti

A. TAMULAITIS

$33.000, High Park Blvd.
(prie Roncešvalles)

18 didelių kamb. (3-jų atskirų 
butų), 4 vonios ir 2 garažai, 
$400 pajamų mėnesiui, įmokėti 
$12.000.

gražus kiemas ir 2 ga 
viena skola balansui, įmokė- 

Ronces-

Bloor—Shaw, 7 kambarių 
mūrinis namas, vand.-alyva 
šildomas, garažas. ’

Osington — Dundas, įmokėti 
$2.000, $9.000 pilna kaina, 8 
kamb. per 2 augštus, 3 virtu
vės ir 2 vonios, alyvos šildy
mas, pusiau atskiras namas.-

A. W. FARLINGER 
'Real Estate 

752A YONGE ST., TORONTO

NAUJI 
PASIŪLYMAI

6 įstaigų parduodamų namų sąrašuose Jūs visada 
turėsite didesnę galimybę susirasti pageidaujamą 
namą. Visuose rajonuose įvairių namų pasirinkimas. 
Norėdamas pirkti ar parduoti savo nuosavybę pir
miausia pasitark su - ■ . —

• Sausio 11 d. 3 vai. pp., 400 
Bathurst St., Toronto “Vyties” 
krepšinio komanda žais su CFU 
krepšininkais.

NAMAI 
LIETUVIŠKAME 

RAJONE

$3.000 — <
$10.000 —
7 kambariai
Mūrinis tik frontas. Vieni 
gičiai. Ramioj gatvėj netol 
u r st virš Bloor.

LIETUVIAMS TINKAMUOSE 
RAJONUOSE

19 St. John’s Rd. (prieš 3131 Dundas St. W.)
Receptams naujiems ar seniems — tik paskambink ar parašyk— 
mes pristatysime kuo greičiausiai. Pristatymas visame mieste 
VELTUI. Taip pat turime: trejos devynerios, ramunėlių, Celsi
jaus termometrų, foto reikmenų, mažų vaikų valgių, 4711 odeko
lono, vitaminų ir tt.
TELEFONAS
MU. 9543

Jūs galite įsitikinti, kad europiškus DIANA DROPS 
galite rasti beveik kiekvienuose namuose Kanadoje. Šie 
vaistai jums padės lygiai žiemę, lygiai vasarą. Nėra 
Kanadoje geresnių vaistų, kaip DIANA.

VALANDOS
9 a.m. — 9 p.m.

1675 Bloor St. W. TeL KE. 7941 
po darbo LA. 1250 •

394 Bay St., Toronto, Ont.
Telef.: EM.4-9912

K. WILES REAL ESTATE 
(Centrinė Įstaiga) 

1 St Clair Ave. W. 
Toronto

maš 1953-tiems metams jau pra
sidėjo. Tenka džiaugtis windso- 
riečių tuo reikalu susipratimu. 
Pereitais metais pirmaujančią 
vietą iš laikraščių tarpo skaity
tojų skaičiumi turėjo “Tėviškės 
Žiburiai”, toliau “Draugas” ir 
’’Nepriklausoma Lietuva” bei kt. 
Ypač skaitytojai patenkinti “T. 
Ž.” ir, atrodo, jų skaitytojų dar 
daugiau atsiras.

Lietuvis pigiai ir greitai 
PERVEŽA BALDUS 
mieste ir užmiesty 

(iki 200 mylių). 
Pervežama betkuriuo laiku.

ANT. GARBAŠAUSKAS 
9 Fennings St, Toronto, Ont 

Tel. LA. 4598

ERNEST KIDCUT
REAL ESTATE LIMITED REALTORS

SAUGU - PATIKIMA

Volgyklėlč su rūkalų-dovanėlių 
krautuve.

College St. Kaina $6.000. Imo 
keti $2.000. Galima su namu.

$17.900, Geoffrey—Roncesvolles,
8 did. kamb.; mūrinis, atskiras, 
vandeniu ir alyva apšildomas na
rnos, įmokėti $6.000.

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS: 

ir tt.

$4.000. Bloor—Bathurst, 4 kamb., 
pusiau ptsk. nqmas, įmo
kėti apie $1.500.

• Krepšininkai atkuto; praėjusį sek
madienį gražioje kovoje įveikė St. Chris 
komandą. Rungtynių pradžioje buvo taip 
susiimta, kad vienu tarpu santykis buvo 
1 8 taškų skirtumu. Mūsų nelaimei, netu
rint pakankamo skaičiaus ir pajėgumo 
pakaitų, dėl nuovargio šį skirtumą teko 
žymiai sumažinti, tačiau mūsų vyrai su
gebėjo visą žaidimą kontroliuoti kaip 
aikštės žaidime taip ir krepšių santyky, 
rungtynes baigdami 58:62 "Vyčio" nau
dai. Lukas.

$14.000. Grenadier—Roncevalles, 7 
kambarių, atskiras, mūri
nis namas, dvigubas gara
žas., įmokėti apie $4.000.

$22.900. 12 kambarių "duplex", aly- 
vo-varideniu šildomas ir vieta ga
ražui. Viena skola balansui. įmo
kėti $10.000. Grenadier Rd.- — 
Parkside Dr.

$26.000, atskiras, 8 kamb., olyva- 
vond. apšildomas (rug-brick) ir ga
ražas. įmokėti apie $10.000. High 
Pork Ave.—Bloor.

Mes turime gražiose vetose su žemu 
įmokėjimu ir neaugšto kaino namų, 
viešbučių, benzino stočių, krautuvių ir 
ūkių. Galim gerom sąlygom parūpin
ti įmokėti rankpinigius bei morgičių. 
Informacijų suteiks 
tik paskambinkite:

J. TAM U LION 15
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Pasirinkti Įvairia kaina namų, krau
tuvių, valgyklų, ypač lietuvių rajonuo

se, prašome kreiptis į

Pora DIANA lašelių su cukrumi ir trupučių^ karšto 
vandens, geriant keturis kortus į dieną, tuojau gali iš
gydyti kietą kosulį, kurį Jūs gavote nuo persišaldymo. 
Šie vaistai pagelbsti taip pot nuo nosies kataro, skau
dančios gerklės, krūtinės persišaldymo, astmos, bron
chito, ausų ir dantų skausmų, o taip pat tinka garga
liavimui ir kitokiam naudojimui.

$14.000, atskiras, mūrinis, 8 kamb. 
ir uždara veranda. Nepereinami 
kambariai, kietos grindys. Van- 

. deniu-stoker šHd. Namas tuš
čias. Įmokėti $4.500.

St. Clair — Scarlett Rd., įmo
kėti $3.000, .^12.000 pilna kai
na, 8 kamb. per 2 augštus, 2 
virtuvės ir 2 vonios, šilto van
dens šildymas, atskiras mūri
nis namas, yra 2 mašinoms ga
ražas ir privatus įvažiavimas.

St. Clair — McRobert, įmokė
ti $3.5000, $11.5000 pilna kaina, 
6 kamb., pusiau atskiras, ma
rinis namas, didelis kiemas, 
privatus įvažiavimas, arti prip 
mokyklų ir susisiekimo. Idea
liška šeimai su vaikais. »

8. Grynais $5.000-4.000. Visa kai
na $19.000.
5 butai: 13 kambarių, 2 virtuvės 
ir 3 virtuvėlės! 3 vonios. Centra
linis šildymas alyva. Didelis skly
pas. Kampinis, atskiras namas. 
Pajamų mėnesiui virš $200 ir 4 
kambariai savininkui. Rogers gat
vėj — prie Blackthorn.

9. $2.000 - 
$11.500
8 kambariai, 2 augštų namas. Pu
siau atskiros. Mūrinis tik frontas. 
Humbert gatvėj prie Ossington— 
Queen.

High Park rajone

$24.000, mūrinis, atskiras, 24 did. 
kambariai: 5 atskiri butai su 5 
virtuvėm ir 5 voniom. Šildymas: 
radiatoriai, stoker. Kietos grin
dys. Didžiulis šalia ir užpakaly 
sklypas. Vieta salėj' ar kokiems 
6 garažams. Vidus reikalingas 
mažo remonto. Dabar duoda ge
ras pajamas, {mokėjimas apie 
$8.000. Savininkė išvyksta Ka- 
lifornijon.

GERIAUSIA PROGA NUSIPIRKTI NAMĄ
ŠTAI KELETAS IŠ JŲ:

Dundas—Ossington rajone
$8.500 pilna kaina $1.750 įmokėti. 7 kambarių vidurinis namas, alyva 
apšildomas. Namas parduodamas su baldais.

College—Manning rajone
$9.500 pilna kaina. $2.500 įmokėti. 4-rių kambarių ir krautuvės vidu
rinis namas. Nėra skolų.

Clinton—College rajone
$16.000 pilna kaina $3.500 įmokėti. 9 kambariai ant 2 augštų. Vandeniu- 

—-alyva šildomas. 2 virtuvės. Vieta 2 garažams. Nomas labai geram stovy. 
Quebec—Bloor rajone

$11.000 pilna kaina. $3.000 įmokėti. 6-šių kambariu geras mūrinis namas.

B. SAKALAUSKAS
164 Ossington Avė. (netoli Lietuvių Namų). Tel. KE. 3216. namų LO. 1410 

OVICH

Sausio 10 d. atsilankę į kroatų 
salę 2520 Seminole, turės pro
gos pasigrožėti trijų veiksmų 
komedija “Pirmas skambutis”. 
Veikalą režisuoja Elena Daugu- 
vietytė-Kudabienė. Spektaklio 
pradžia 7 vai. vak. punktualiai.

Po programos šokiai, veiks 
turtingas .bufetas. Visi apylinkės 
lietuviai kviečiami gausiai atsi
lankyti.

Windsoro Liet. B-nės V-ba.

$16.000, valgykla II augšte 4 kamb. 
ir rūsy įvairūs patogumai. Garažas. 
Viena skola balansui, Jmokėti 
$5.000. Roncesvolles—Geoffrey.

$13.500, namas 7 kamb. ir garažas. 
Įmokėti $3.000. St. Clarens— 
Bloor. _

$14.000. Atskiros 2 augštų, 6 kam
barių plytų namas ir vieta garažui. 
Įmokėti $4.000. Bedford — Indian

• Įst. tel RA 1232 ' 
Rez. JU. 6975

Neradę manęs įstaigoje, malonėkite palikti savo telefoną.

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

valyti viską duokite žinomai 
firmai:

138-46 Claremont Str. - Tel. WA. 4557
30 metų valymo patyrimas

$6.900 visa kaina. Įmokėti tik 
$1.200. Pusiau atskiros 6 kamba
rių namas. Priekis mūrinis. Vieta 
garažui. Quebec prie Dundas.

$10.500, įmokėti $3.000. Pusiču at
skiras, dailūs mūrinis 6 kamb. na
mas su nuomininkais. Quebec -— 
Bloor.

$ 11 .^00,* įmokėti apie $5.000. Aly
va apšildomos mūrinis 6 kamb. na
mas su vieta garažui. St. Clarens 
prie Bloor.

$12.500, įmokėti tik $3.000. Pusiau 
atskiras alyva šildomas, 8 kamb. 
namas su garažu. Lengvos išsimo- 
kėjimo sąlygos. Fennings į šiaurę 
nuo Quen.

$15.000, jmokėti $5.000. Pusiau at
skiros mūrinis 9 kamb., alyva Šil
domas namas su vieta garažui ir 
geru privažiavimu. Crawford prie
šais parkų.

$15.500, įmokėti $5.000. Visai at
skiras, mūrinis 8 kambarių, van
deniu šildomas namas su garažu. 
Arti statomos naujos liet, bažny
čios prie High Park.

$15.750, įmokėti $6.500. Mūrinis 9 
kamb. namas su krautuve. Šildo
mas vondeniu-alyvo. Vieta gara

žui. Ossington—Dundas.
RETA PROGA. Lietuvių rajone Dun

das St. parduodama volgykla-resto- 
ranas su 42 vietom. Visas namas 
mūrinis. Viršuje yra 4 kambariai 
irvsonrūmis. Vieta garažui. Cent
ral inis šildymas. Visa kaino tik 
$23.000. (mokėti $10.000.

Ir daugiau namų lietuvių rajone 
vakariniame Toronte Jums mielai ap
rodys ir padės išsirinkti

P. LEONAS -
Td. ME. 2471, buto td.: JU. W96.

J. J. ELLIS, Realtor

Parduodami 
namai 

visose miesto 
dalyse.

name susirinkime, dalyvaujant 
62 nariams, išrinkta Apyl. val
dyba ir nustatyta ateinančių me
tų sąmata bei veiklos gairės. Iš 
23-jų kandidatų į valdybą išrink
ta: J. Ražauskas, E. Zatorskis, J. 
Sinkevičius, P. Januška, Alb. 
Tautkevičius ir kandidatai — J. 
Urbonas, V. Kožakauskaitė ir 
Patašius. Į revizijos komisiją — 
St. Pakauskas, Petraitis ir Balei- 
šis. Iš padarytos piniginės apy
skaitos, paaiškėjo, kad šiais me
tais kasa paaugo $349,72. Iš da
bar kasoje esančios sumos — 
$104(1,84 v susirinkimas įgaliojo 
būsimą valdybą išmokėti Diep- 
holzo liet, gimnazijai $100, liet, 
kolonijos kapelionui kun. Danie
liui paremti $100 ir BALFui $50, 
kuriam dar pravesti ir rinkliavą 
aukų lapais.

Galiausiai apsistota prie soli
darumo mokesčio. P. Januška 
iškėlė nuogąstavimą dėl per di
delio mūsų Kr. B-nių atstovų su
važiavime nustatyto $6 per me
tus nuo dirbančio asmens mokes
čio1, siūlydamas jį sumažinti. Vi
saip pasisakyta, bet per balsavi
mus nusistatyta pasilikti prie $1 
per metus ir tokį rinkti. Keliems 
pageidaujant apyl. valdyba įga
liota tuo reikalu sueiti Į kontak
tą su centru. Susirinkimą darniai 
pravedė J. Ražauskas. *

Liet. šešt. mokykla gruodžio 13 
d. iškilmingai atidaryta pamal
domis. Mokykloje mokytojaus 
kun. Danielius ir p. Statkevi- 
čienė.

Laikraščių užsiprenumeravi-

St. Clair rajone, įmokėti 
apie $4.000, mūrinis pu
siau atskiras, 6 kambarių 
name's.

‘$7,500, Brock—Dundas,
6 kamb. mūrinis nomas, gražus 
kiemas, 2 garažai. Įmok. $2000

$8.700, Bloor—Ossington,
5 did. kamb. atskiras namas, 
garažas, tuojau galima užimti, 
įmokėti $2.700.

$14.000, Dundas (prie liet, bažnyč.),
8 kamb., mūrinis, atskiras, su 
garažu namas, alyva šildomas, 
įmokėti $4.500.

$14.500, High Park
(prie Roncesvolles)

9 kamb., atskiras, mūrinis, su 
dideliu kiemu ir vieta garažui* 
namas, 2 vonios, įmokėti $5.000

$14.900, Bloar—Dundas,
* 8 kamb., mūrinis, 2 vonios ir 2 

garažai, patartina gydytojams, 
įmokėti $4.900.

$15.000, Blorr—St. Clarens,
9 kamb., mūrinis, atskiras, aly
va šildomas, vieta garažui, įmo
kėti $6.000.

Galiu sudaryti paskalas. Veltui suteikiu informacijas 
apie parduodamus namus, paskolas, biznius ir tt

863 BLOOR STREET WEST

$15 000, atskiras, mūrinis, geram 
stovy ir viduj ir iš oro, 10 kamb. 
Visi naujai dažyti. 2 virtuvės. 
Lengva įrengti trečią.'2 vonios, 
viena moderni. Vandeniu šildo
mas. Labai ramioj vietoj. Įmo
kėti $5.000.

\ Specialybė: 
Cheminis valymas įvairių 

rūšių užuolaidų.

$10.200, Bloor—Quebec, mūrinis, pu
siau atskiros, 6 kamb. namas. įmo
kėti $3.000.

$11.500, Bloor—Dufferin, mūrinis, pu-
k ųau atskiras, 8 kamb., 2 garažai. 

Įmokėti $3.000.
$12.500, Bloor—Bathurst, 9 kamb., 2 

virtuvės, kiet. grindys visuose kam
bariuose. Garažas.

$13.500, Dundas—Brock, mūrinis, 8’k., 
naujai dekoruotos, Kietos grindys.

$14.500, Parkdale rajone, 9 did. kam
bariai, mūrinis namas. Aliejumi Šil
domos.

$15.500, Bloor — Indian Rd., mūrinis 
» 8 kamb. labai gerame stovyje iŠ vi

daus ir iš lauko, 2 garažai. įmo
kėti $4.000.

$16.900, High Park rajone, mūrinis, -12 
kamb., 3 virtuvės, aliejų šildomos.

$17.000, Bloor—Indian Rd., mūrinis at
skiras, vandeniu-alieju šildomas^ 4 
virtuvės, 2 vonios, 4 atskiri įėjimai, 
garažas.

*
Didelis pasirinkimas didesnių namų;

Visais namų pirkimo ir p’ardavi- 
mo reikalais kreiptis į

S. KUZMAS

Moisto krautuvė su visais moderniš
kais įrengimais, daro apie $1000 
-1500 savait. apyvartą. Be to, 
10 gerų išnuomavimui kamba
rių. Įmokėti tik $2.500. Kaina 
apie $6.000. Šis pirkinys apsi
mokės per 1-1 Vi metų. Čjp vi
siškai nerizikingą tapti savisto
viu biznierių.

REAL ESTATE
Seniausia, didžiausia ir patikimiausia firma padedanti 

nusipirkti arba parduoti nejudomas nuosavybes.
Biurai: 863 Bleor Street We«t# Toronto 

575 Queen Street West, Toronto 
1294 King Street E., Hamilton * %

PARDUODANT ar PERKANT namą mielai Jums 
. patarnaus žemiau pasiskelbę Jūsų tautiečiai:

Telef.: W. 264J, WA. 2647 ir 
WA. 2648.

PARDUODAMI 
NAMAI

GERAS NAMŲ PASIRINKIMAS 
per

BOYCE & LATOUR
REAL ESTATE BROKERS 

1537A Qdeen. Str. W., Toronto

$6.900, frontas plytų 6 kamb. ir vie
ta garažui, įmokėti tik $900. Que
bec—Dundas. < <

863 BLOOR STR. WEST 
(prie Ossington)

$5.000 — grynais 
$15.000 — pilno kaina
9 kambarių, pusiau atskiras, mū
rinis namas. Alyva šildomas. De
koruotas. Delaware g. Virš Bloor.

$2.500 grynais. $8.500 kaino.
7 kamb., apšildomi alyvos krosne
le Rūsio nėra, bet šiaip namelis 
švarus, kambariai nereikalingi re
monto. Kiemelis didelis, garažuj 
vieta. Parduodamas su visais bal
dais. Wallace gatvėj netoli Duf- 
ferin.

$12.000 grynais .
$22.000 — pilno kaino
10 kambarių. Atskiras. Mūrinis. 
Centralinis šildymas alyva. Gra
žus vidus. Gera išorė. Valdymas 
tuojau. Indian Rd. netoli High 
Pari; Blvd.

$8.800. Horbbrd—Bathurst, 6 kam
barių namas, plytų priekis, 
įmokėti apie $2.000.

7. $8.000 — grynais
$16.000 — pina kaina
10 kambarių. Atskiros, mūrinis 
namas. 2 virtuvės ir 2 vonios. Dvi
gubas garažas. Centralinis šildy
mas alyva. Grenadier Rd. visai ne
toli Roncesvolles.

grynais 
kaina

i. 2 virtuvės; Garažas, 
mort- 
Bath<

$21.500, Indian Rd. (prie Bloor),
10 didžių kamb., atskiros, mū
rinis, vandeniu - alyva šildomas, 
didelis kiemas su privačiu įva
žiavimu ir 2 garažais, įmokėti 
J8.000.

HAMILTONE MUS ATSTOVAUJA
V. TUKLERIS

Hamilton, 913 Main St. E., Tel. 9-4121
Centrinė Įstaiga 1172 Bay St. Toronto, Ont.

$15.900. Annette—Runymede, 9 k., 
atskiras, mūrinis . namas, 
dvigubas garažas.

$16.400. College—Dovercourt, 9 k., 
mūrinis namas, vandeniu 
šildomos, garažas.

$16.500. Bloor—Dovercourt, >9 kam
barių mūrinis namas, van- 
deniu-alyva šildomas.

$17.500. Dovercourt—College, 10 k. 
atskiras namas — duplek
sas. Vandeniu šildomas.

$18.700. Roncesvolles — Hewitt, 9 
kamb., atskiras, mūrinis, 
vandeniu šildomas namas.

$19.500. Bloor-—Runnymede, 1 1 k. 
atskiras mūrinis namas — 
dupleksas.

$200.000. Bloor—Old Mill, 17 butų 
apartamentinis namas.

Taip pat duodame paskolas.
Platesnių informacijų ir visais namų pirkimo-pardavimo 

* reikalais kreipkitės į
Bronius Sergantis 

MU. 7377

PIRKDAMI AR PARDUODAMI 
pasitarkite su mūsų ekspertais. 

MES TURIME ŠIMTUS ĮVAIRIAUSIŲ NAMŲ

Pr. Gvildys vėl pirmauja
Praėjusį šeštadienį įvykusiame Cent

rinio Ontario stalo teniso turnyre sun
kioje ir ilgoje kovoje Pi*. Gvildys įvei
kė savo priešą N r. 1 Krauss, kuris nese
niai atvykęs iš Europos buvo paveržęs 
Gvildžio pirmavmią. Si kova buvo tik
rai sunki ir kieta — turnyro rengėjai 
trečiame sete* tik specialiai jiems įve
dė ekstra , naują taisyklę — servuo
jantis 12 smūgių laikotarpy būtinai tu
ri padaryti tašką. Tačiau ir ši taisykle 
nedaug gelbėjo, o taškai augo tik šiois 
taisyklės "dėka", nes nei veinas per 
tą laiką normaliai tašką iškovoti ne
įstengė. Tačiau Gvildys iš pradžių šiek 
tiek laimės dėka, o paskui kietu užsispy
rimu įveike savo priešininką ir tuo įrodė 
pranašumą, išlygintą kovingumą ir augš- 
tą klasę. Minėta taisyklė buvo įvesta, 
kadangi abu turnyro favoritai yra back
hand meisteriai ir gynimosi taktikai.

Kiekvienas laukdavo priešininko puoli
mo. Jo nesulaukiant turėjo būti įvesta ta 
taisyklė. Priešingu atveju nežinia kiek 
laiko kova būtų užsitęsusi. Penktame ir 
paskutiniame sete Pr. Gvildžiui sužibėjo 
dešines rankos smūgiai, kas ir nulėmė jo 
pergalę.

Prieš rungtynes The Telegram gruo
džio 30 d. numery pastebėjo, kad pasi
žymėjusių naujų stalo tenisistų tarpe yra 
neokonadiečių iš kurių pirmauja lietuvis 
Pranas Gvildys, daug žaidęs savame 
krašte ir jau du kartu laimėjęs Ontario 
čempionatą. Ta proga The Telegram įsi
dėjo ir Pr. Gvildžio nuotrauką.

Linkime nepakabinti laurų voratink
liuose. Lukas.

Lietuviškai kalbąs kailininkas
Parduodami gatavi ir siuvami pagal Jūsų užsakymą kailiai. 

Kailinių taisymas ir persiuvimas. . 
Duodama lengvam išsimokėjimui
BERGMAN FUR CO TORONTO

197 Spadina Ave. Prieš ateidami skambinkite: EM 4-6509

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

J Garantuotas saugojimas. Mokama
B atsiimant Garantuojama.

W Pasiimame ir pristatome.

5. $5.000 grynois
$16.300 pilna kaina
9 kambariai ir 2 vasariniai 
tuvėš. Pusiau otskrias,-mūrinis na
mas. Didelis sklypas. Delavare g. 
virš College g. »

6. $3.300 grynais
Kirpykla su 4 kėdėm. Pilnas in
ventorius. Geroj, judrioj vietoj. 
Parduodama savininkui norint iš
važiuoti. Lansdowne-Bloor. Lietuvių Eenciklopedijos . 

ir visų žurnalų bei laikraščių 
PRENUMERATAS

priima V. Aušrotas, 206 Gilmour 
Ave., • tel. LY.0305, sekmadie
niais — parapijos salėje.

$14.500. College — Ossington, 8~k., 
pusiau atskiras mūrinis na
mas, įmokėti $4.500. Dvi
gubas garažas.

$14.900. High Park, 8 kamb., atski
ras namas,, patogus išnuo
mavimui.

Dėmesio, Hamiltoniečiai’
Mūsų tautietis BALYS KRONAS, anksčiau dirbęs drau
dimo bendrovių atstovu, dabar perėmė dar ir namų bei 
biznių pirkimo ir pardavimo tarpininkavimo įmonės 
R. TESLIA 1294 King St. E., Real Estate & Insurance 
Broker, tel. 9-3558, atstovavimą.
Tai viena iš didžiausių tos rūšies įmonių Kanadoje, tu
rinti didžiausią pasirinkim ąnamų-biznių bei farmų. 
Geromis sąlygomis parūpiname morgičius. Kreipkitės, 
patarimai Jums nieko nekainuos.

BALYS KRONAS
FOR REAL ESTATE & GENERAL INSURANCE

Darbovietės telefonai: 9-3558, 3-1108, 2-4641 
Butas: 112 Ontario Ave. Tel. 2-9077

REAL ESTATE BROKER
f

863 BLOOR STR. WEST - 575 QUEEN STR. W.
TORONTO

skambinkite teL KE. 9459, KE. 9450, LA. 2612

. -P a r d u oda ma :
$14.900, High Park,

8 kamb., mūrinis, atskiras, aly
va šildomas, didelis kiemas, vie
ta garažui, įmokėti $4.000.

KANADOJ DIDŽIAUSIA 
NUOSAVYBIŲ PARDAVIMO 
{STAIGA.

visuose miesto rajonuose!
Tik paskambinkite kiek Jūs turi' 
te įmokėjimui pinigų — mes pa

rodysime Jums namą! .

High Pork rojone
$9.500, įmokėti $2.500. Atski
ras, mūrinis, 6 kamb. nomas.

Pilis High Park rojone
$25.000, įmokėti. .. ? Visai at
skiras, labai gero mūro, gražus 
ir patogus 13 kamb. narnos. Du 
garažai. Graži gatvė, geros su
sisiekimas.

Ruskin—Dupont
$13.000, įmokėti $4.000. Mū
rinis vieno augšto
6 kamb. namas. Dvigubas gara
žas. Vandeniu Šildomas. Gražus 
iŠ lauko ir viduje.

Roxton Rd.—Harbor
$15t500, įmokėti apie $55.000. 
Mūrinis, 8 komb., geros vertės 
narnos. Du garažai. *

Ossington—College
$14.000, įmokėti $5.000. Mūri
nis 10 k. narnos.. Išilginis kori
dorius. Alyvos šildymas. Garažui 
vieta.

Galley—Roncesvolles
$14.500, įmokėti $4.500. Mū
rinis, 8 komb. namas, labai ge
rame stovyje. Alyvos šildymas. 
Dvigubas garažas.

Gardeų—Roncesvolles
$|5.500, prieinamas įmokėji- 

'mas. Mūrinis 8 kamb. namas. įš
ilę. koridorius. Vandens šildy
mas. Dvi virtuvės priedo.

Louder—Rogers Rd.
$14.500, įmokėti $5.000. Visai 
atskiros, mūrinis, beveik naujas, 
6 komb. namas. Alyvos šildymas. 
Garažas.

Pas mus kreiptis dėl namo, kurio Jūs 
ieškote visuomet apsimokės, nes mes 

turime daugiau namų negu kiti.

R. ŽULYS
Td. ME. 2471: Mm. M. EM.3-4711

J. J. ELLIS 
REALTOR

1072 BLOOR ST. W., TORONTO
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ŪKIS PRIE TORONTO 
$4.500 pilno kaino už 15 okrų so- 

dų-daržų žemės StreetsviMe 
miestely, 20 mylių nuo To
ronto. Grotus kompaktiškas 
žemes gabalas (800x800 
pėdų), prie pat plento. 
Trektorius ir plūgas priedo. 
Investociįa su gero ateiti
mi.

CLAREMONT—QUEEN *
$9.500. 6 komb., naujai dekoruotas 

namas, aujas rūsys. įmokė
ti $1.500.

RUNNEMYDE—ANNETTE
6 kamb., atskiras mūrinis 
narnos, 2 virtuvės, garažas.

St. Clair—Blackthorne
$9.500. 5-kių kamb. mūrinis bun

galow, didelė moderni vir
tuvė, galimybė įrengti at
skira butų rūsyje, vieta ga
ražui, įmokėti $3.000.

BLOOR—EMERSON
$11.500. Jaukus 6 kamb. namas, 

;* . alyvos šildymas, garažas, 
įmokėti $3.500.

BLOOR—ST. CLARŽNS 
$11.900. 6 kamb. mūrinis, pusiau at

skiros namas, alyvos apšil 
dymas, vieta garažui.

AUTOMATINE SKALBYKLA 
$12,000. Pilnai įrengta Bendix skal

bykla (16 mašinų), vaka
riniame Toronte, užtikri- 

• nanti pastovų pragyvenimo
šaltinį. 4 kamb. butas H 
augšte, ilgametė nuomos 

/ sutartis, žemas įmokėjimas.

Kuris atsparesnis?
Alijantams užėmus Vokietiją, 

:eturi karininkai: amerikonas, 
mglas, prancūzas ir rusas, sėdė- 
o prie stalo, gėrė alų ir ginčijo- 
i, kieno kareivis yra’atspares- 
lis. Kiekvienas palaikė savą. 
Cad įsitikintų praktiškai, nutar- 
a padaryti bandymą su ožiu. 
Mažoje .patalpoje buvo senas, la- 
»ai dvokiąs ožys. Karininkai nu
arė: kuris kareivis ilgiau išbus 
u ožiu patalpoje, to krašto karį 
aikyti atspariausiu. Pirmas, pa- 
al alfabetą, į ožio patalpą, 
ramtydamas gumą, įėjo ameri- 
onas. Po minutės jis išbėgo jau 
sspiovęs gumą. Antras įėjo bri- 
as. Po poros minučių ir tas iš- 
ėgo iš patalpos jau be baretės. 
'rečias įėjo prancūzas. Bet ir tas 
o trijų minučių pabalęs išsvir
duliavo. Paskutinis įėjo rusas, 
is pasižiūrėjo į seną jau nupil
usį ožį, nusiavė batus, o dvo- 
iančius autus padžiovė ant batų 
.etoli ožio. Komisija Jaukė jo 
enkias minutes, dešimtį, pusva- 
andį ir vis nesulaukė išeinant. 
risi nutarė pasižiūrėti į vidų.. 
)gi ruselis, ramiai miegojo išsi- 
iesęs ant šiaudų, o ožys buvo 
astipęs.

Per daug laiptų
Du gerai įkaušę vyrai eina iš 

restorano. Padavėjas, matyda
mas jų silpnumą, įspėja, kad tuoj 
už durų bus du laiptai ir kad eitų 
atsargiai. Juodu, stripinėdami, 
pataikė į kelto duris ir iš karto 
nuriedėjo į pirmą augštą.

Po valandėlės atsipeikėjęs vie
nas klausia:

— Ar ir tu nulipai į pirmąjį 
laiptą?

— Taip, — atsako stenėdamas.
— Kaip manai, ar dar mėgin

simi lipti ir nuo antrojo?

Kodėl nepasakyti?
— Per penkiolika mūsų vedy

binio gyvenimo metų mes su vy
ru dar nei karto nebuvom susi
barę, — sako viena moteris.

— Aš taip negalėčiau pasaky
ti, — pastebi kita. ,

— Kodėl ne? — įsiterpia tre
čia. — Juk ji pasakė...

Tiesiog iš fabriko 
.5 metų garantija!

Dirbęs Europos ir Kanados li
goninėse. Vidaus ligų specia
listas (širdies, asthmos, reu

matizmo, skilvio ir kt.)

COLLEGE—CLINTON
$12.500. 6 kamb. namas, 2 gana 

modernios virtuvės, 2 vo-
> ' nios, karšto vandens-alyvos

šildymas, geros kietmedžio 
grindys.

Jos nuomonės nežino
— Mano žmona nesupranta 

tanęs. O kaip jūsiškė?
— Gaila, negalėčiau pasakyti.
š jos nuomonės apie' Tamstą

girdėjęs.

RUNNYMEDE—ANNETTE 
$13.800. 6 kamb., gerame stovyje, 

mūrinis namas, nepereina
mi, naujai dekoruoti kamb. 
Erdvi virtuvė.

$14.900.
DUFFERIN—KING
9 erdvių kambarių mūrinis 
namas, geroje išnuomavi
mui vietoje, didelis gražus 
kiemas, Įmokėti $5.000.

$15.500.
SWANSEA
6 kamb. atskiras, mūrinis 
nis namas su nuostabiu 
vaizdu į High Park ir Gre
nadier Pond, karšto van
dens'' šildymas, garažas. 
Įmokėti $5.000.

- Paaiškėjo
— Kai mudu su žmona bara

mės, visuomet vaikus išsiunčia
me laukan iš kambario.

— Dabar suprantu, kodėl jūsų 
vaikai taip dažnai sode matosi.

Nesupranta
Psichologas savo paskaitoje 

apie gabumus sako:
— Taigi, geras pokerio lošikas, 

gali taip pat puikiai atlikti bęt- 
kuri administracini darba. Ar 
nėra klausimų? — pasiteirauja

Paieškojimai
Paieškomas Baniulis, kilęs iš 

Ukmergės apskr. Apie jį žinan
tieji prašom pranešti: M. Petro
nis, 1393 Dundas St. W. Toronto, 
Ont.

RUNNYMEDE—ANNETTE
9 kamb., atskiras, mūrinis 
namas, dvigubas garažas, 
įmokėti $6.500.

GLFNLAięE—INDIAN RD.
8 komb. labai gerame sto
vyje, atskiras, mūrinis na
mas, vandens apšildymas, 
gražus kiemas, įvažiavim.

JANE—BLOOR
$17.900. 6 erdvių kamb., atskiras, 

mūrinis namas, ramioje 
gatvėje, vandens-alyvos šil
dymas, privatus įvažiavi
mas, garažas.

WETMINSTER-—High Park 
$20.900. Gražus 10 kamb., atskiras 

mūrinis namas, 3 virtuvės, 
vandens

$15.900

$17.500.

patogumai rūsyje, 
-alyvos šildymas. Idealus 
pajamų namas.

INDIAN RD.—GLENLAKE 
'$22.500. Tripleksas, 2 penkių kam

barių ir i trijų kambarių 
atskiri butai, vandens-aly
vos šildymas.

Mes duodame metines paskolos pa
lengvinti sudaryti įmokėjimą grynais. 
Platesnei informacijai ir visais kitais 
namų pirkimo - pardavimo reikalais 
kreipkitės i

V. MEILUS
1663 Bloor St. W. Tel. OL. 1106 

Namų telef. RU. 1-0203.

MANN & MARTEL 
REALTORS

- Aš nesuprantu, — atsišau- 
vienas žmogutis iš salės, — 
i geram pokerio lošikui dar 
:ia darbo?

DANIEL DdSTPKAL c
■ b.a.

TEISININKAS,
ADVOKATAS, 

NOTARAS
Kalbu slavų kalbomis.

Room 204, 221 Victoria St.
Office EM- 6-1753
Res. tel. LY 5797

Drt Peter MORKIS
PERKĖLĖ

savo dantų kabinetą į

1082 BLOOR ST. W.
(į rytus nuo Dufferin St.)

Tel. OL. 4451. Toronto 4, Ont.

AKIU SPECIALISTAS 
M. STEFA N UK 

(optometrist)
Patikrina akis ir pritaiko 

akinius, jei reikalinga
Bathurst Medical Building 

312 Bathurst Telef. EM 3-6373

• $10 nuolaidos, kas atsineš šį skelbimą ir pirks nemažiau kaip už $50

M

Tik pažvelkit į ŠĮ modernų miegamąjį!
12 gabalų modemiško stiliaus miegamasis, į kurio komplektą įeina: 
lova, komoda su talpiais stalčiais, spinta, spyruoklinis matracas, 
2 pūk. pagalvės, 2 kamb lempos su gaubtuvais ir Chenille lovos 
užtiesalas, Speciali žema kaina $125. Taip pat turime įvairių kom- 
plektų miegamųjų sofų, gazo ir elektr. krosnių, skalbimo mašinų, 
matracų, kilimų, spintų ir visa, kas reikalinga namų apstatymui 
Duodamos lengvos išsimokėjimo sąlygos. Pristatymas ir perlai
kymas prekių veltui Atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak.

COLLIS FURNITURE COMPANY
439 QUEEN ST. W. (prie Spadina). Tel. EM. 6-8094

5 gab. virtuvės chromo komplektas
3 gab. fotelis (chesterfield)
3 gab. miegamojo komplektas
Davenport lova (Chesterfield)

— $49.50
Kėdės (Hostess) — $12.95

DIRECT FURNITURE
SALES

480 YONGE ST., TORONTO 
(1 blokas | šiaurę nuo College St.)

ATIDARYTA VAKARAIS IKI 9 VAL.
Lengvos išsimokėjimo sąlygos.

Skambinti Midway 1213

— $59.50
— 99.00

— $79.50

479Vz Euclid Ave., Toronto 
TeL RA. 6708.

Vertimu Biuras
Visos modernios kalbos 

Anglų kalbos pamokos ir 
konversacijos.

ADOLFAS V. BAJORINAS 
235 Ossington Avė.

(Il-me augšte) 
Toronto Lietuvių Namuose 
Telefonas: KEnwood 3027 

Kreiptis: iš ryto 8.30—9.30 vai. 
vakarais nuo 5 vai. iki 8 vai.

YORK PACKING CO. LTD.
104-106 Trowell Ave., Tel: JU. 2794. JU. 5197. Toronto 9. Ont

Mes gaminame geriausios 
kokybės produktus:

šviežią, rūkytą ir virtą mėsą, įvairias dešras.
Rinkos kainomis.

Priimami užsakymai vestuvėms, 
piknikams, pokyliams.

Dėmesio! Dėmesio!
Tiesiog iš fabriko NEGIRDĖTAI PIGIA KAINA parduodame 
vėliausio modelio

ELEKTRINES SIUVAMAS MAŠINAS
su garantija.

Siūti'galima ir pirmyn ir atgal ir viską siuvinėti.

Veritas Sewing Machine Co. of Canada
Sav. J. Tumosa

88ft QUEEN ST. W. (antram augšte), Toronto. Tel. OL. 4717

Dėmesio I
Statau naujas alyvines ir kitokias krosnis, 
taip pat remontuoju senas.

Pravedu gazo linijas, prijungiu plytas, statau radiato
rius, vandens apšildymo krosneles ir atlieku kitokius 
panašius darbus
Pranešu klijentams savo naują adresą:

7 Havelock, Toronto, telef. LL. 4576
ANT. JUOZAPAIT1S

. -• • '•* • • *■’> • < . * - •-z?*'- -.-;

Mes dirbame 24 valandas
THE VICTORY FLORIST

Mūsų krautuvė dvejose vietose: .
749 QUEEN ST. E.. Į 576 QUEEN ST. W.

Tel. RI. 5804 | Tel. EM. 3-1618

DOMINION 
COAL & WOOD

GERIAUSIOS ANGLYS - YRA PIGESNĖS!'

VYT. AUŠROTAS
priima

Jūsų kuro užsakymus
KASDIEN NUO 10 VAL. RYTO IKI 10 VAL. VAKARO

... . PUIKIAUSIAS KURAS KIEKVIENAM REIKALUI
206 Gilmour Ave. Telefonas: LY. 0305

Hamiltono ir jo apylinkės alyvos apšildymo kontraktorius

K. TRUMPICKAŠ A
Įrengiomi nauji ir remontuojami arba pataisomi seni ^ALYVOS APŠILDYMAI— 
Oil Burners —- į naujas aroa senas krosnis pigiausiomis kainomis ir geromis 
išsimokėjimo sęlygomis. Taip pat taisomi vietiniai ir europietiški radijo aparatai 

ir šaldytuvai. Apžiūrėjimas ir patarimai atliekami nemokamai VELTUI.

Prašoma kreiptis: 18 Spadina Ave., Hamilton, Ont. Telef. 9-20-35

_________________________________________________

F. N.
RADIO AND TELEVISION SERVICE 

Phone OL. 3356 .
236 GLADSTONE AVE. (prie Dundas St. W.) TORONTO, Ont 

Atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 6 vat. vakaro.
Felix Norvydas . i

Lietuvis siuvėjas 
Ed. KONDRATAS

Siuvu vyriškus ir moteriškus rūbus 
Įvairių medžiagų pasirinkimas

1113A Dundas St. W. (netoli Ossington), Toronto 
Telefonas LL. 9626

Parduodant ar perkant namę ar biznius
JŪSŲ PATARNAVIMUI

Antanas-Tony MCRKIS
Real Estate darbe turįs didelio patyrimo

ROY BURBANK REAL ESTATE
1385 QUEEN ST. W. Toronto (prie Lansdowne)

KE. 7904 Vakarais LL. 5143

Dr. Aleksas Valadka
Gydytojas ir chirurgas 

1081 BLOOR ST. W. 
(tarp Dufferin ir Dovercourt) 

•
Priima ligonius ir gimdyves 
šiokiadieniais nuo 2-4 vaj p.p. 
ir 6.30-8 vai. vak. arba pagal 

susitarimą -

Telefonas ME. 2933

FOTO APARATAI
RoHciflex, Kine-Exakta, Leica, Balda, 
Retina ir kitokių, žinomų Europos fir

mų. Reikalaukite surašo.
LOCKHARTS .CAMERA EXCHANGE
Toronto (Įsteigta 1916) Canada

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

YARMEY CLINIC

314 BATHURST ST. 
Toronto

Telef. kabinetas EM. 6-2696 
Namų OL. 4778

RENTGENAS 
-PHYStOTERAPIJA 

LABORATORINIAI TYRIMAI

Priima ligonius ir gimdyves: 
kasdien 11-12 va!., 2-4 vai. ir 7-9 v. 

šeštadieniais nuo 11-3 vai.

W■■ N n w mm ■iiuw«Įi|i

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

Advokatas —- Notaras, < ■

100 Adelaide St. W. j

Room 107

Telefonas EM. 6-41.82
Toronto

LICENZUUOTI 
ELEKTRIKAI
J. BARAKAUSKAS ir CO.

Viskas nuo durų skambučio
iki pilno namų instaliavimo.

119 PERTH AVE.
Telefonas KE. 7808.

Visais turto pirkimo 

ir pardavimo reikalais
Jums patarnaus *

Feliksas Senkus
Tel. LL. 3744

WILLIAM BOLLAND
Real Estate

1130 College St., 
Toronto, Ont.

Dr. Jonas Yčas
Gydytojas ir chirurgas

'1390 DUNDAS ST. W.
(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

Priima ligonius ir gimdyves 
šiokiadieniais nuo 2-4 ir 6.30-8 
vai vak. arba pagal susitarimą.

Telefonas LO. 1791 
Toronto

Dėmesio!
Pigiai ir sąžiningai taisomi te
levizijos ir radijo aparatai.
Taip pat iries pravedame 

[ ir tele vzii jos instaliaci
jas. Darbas atliekamas prity
rusių radijo-televizijos techni
kų. Jūsų patogumui aparatus 
mes paimame iš namų ir pri
statome.
Skambinti telefonu OL. 5039 
67 LAKEVIEW Ave., Toronto 

•B. Kalibatas, A. Virkutis ir Co.

Taupyk
pinige

Sumažink rūkalų 
išlaidas daugiau negu 

per pusę!

GAMINK 
CIGARETES SU

CIGAREČIŲ 

SUKIMO 

MAŠINĖLE

5 ■KARI

centų , . 
rūkalų 

fr rautu vėse-

sukimo popierių 
200

cigarečių
Gaunamo

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS

838 Dundas St. W. Toronto 
(kampas Euclid Ave.)

Priima vakarais pagal susita
rimą. Tel. WA 9822

Siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS

Priimu moteriškų ir vyriškų 
rūbų užsakymus iš savo ir kli- 
jentų medžiagos. Darbą atlie
ku pagal naujausias madas 
švariai ir sąžiningai. Kainos 

visiems prieinamos
1004 Dundas Street W. 

Toronto* Ont
Telefonas: LL. 3222

t

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

ir 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir
7-9 po pietų

11 Gore Vale Avė. Toronto 
Telef.: WĄ 3754

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

GYDYTOJAS ir 
CHIRURGAS

Priėmimo valandos 2-4.30 ir
7-9 po pietų

386 Bathurst St. Toronto
Tel. WA 1344

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas 
ANTANAS ČEPONIS 

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
< ■ perstatai!: . , r
europietiškus ir vietinius radijo apara
tus, patefonus, visų paskirčių automa
tus. Kintamos ar tiesioginės srovės 

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

techniškus patarimus.
Skambinti telef. KE. 1080 
190 Wrigfit Ave., Toronto

WMM7BJU0PPEL’

DANTISTAS
J. A. GORCHYNSKI 

B.A., D.D.S.
312 Bathurst St, Toronto
Bathurst Medical Building 

Telef. EM. 3-6373

'■įgflUHŠČIftUSIOS RŪŠIES MEHOlg' /U ?■ 
^JįbsRfiNKDfiRBių 6RHINiai^gM .

W \t
f ISKXUtW \J
y kurso sidabro papuošalai, keramika \

odos ir meno isdirbiniai.Lietuviškos \ 
!>^įr kitu tautu klasikines muzikos^s^

Jldkaiaukde mūiųnaujai itfeiatoltažafajt.

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

Priėmimo vai. 10-12, 2-6 
Pirmadieniais ir ketvirtadie 
niais priima taip pat 7-9 popiet

386 Bathurst St Toronto 
Tel. EM. 4-6515

STANLEY SHOE STORE
Aukščiausios rūšies moterų, 

vaikų .’*• vvru batai, normar 
lauš dydžio ir platūs 

(EE—EEE)

1438 Dundas St. W. Toronto 
(prie Gladstone)

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.
“EUROPA” FOTO STUDIO 

Tel. WA 6849
615 Queen St W. Toronto 

MūsTį specialybė vestuvinės, 
šėlimų nuotraukos ir spalvoti 

portretai
Darbas pirmos rūšies

Pritaiko akinius visiems akių 
defektams. Ištiria akių ner
vus, kurie dažnai sukelia gal
vos skaudėjimą ir nervingumą 

Kalba slavų kalbomis 
470 College St W. Toronto 

Tel. RA 3924

DAŽAI IR SIENOMS 
fOPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont 

TeL EM. 4-2715

DĖMESIO! 1 DĖMESIO!
Valgyklą "BALTIC”

870 DUNDAS ST. W., TORONTO, Ont
perėmė naujas savininkas. - - Valgiai gamįnami pagal lietuvių 

skonį iš šviežių produktų. Gamina prityrusios virėjos
Sav. Feliksas Jonynas

Telef. kraut. WA. 8934 , Namu KI. 9932

KUSHNIR’S CREDIT JEWELLERS
Laikrodžiai * deimantai * žiedai * sidabras * rūbų popuoiinUi 

Brangenybių ir laikrodžių taisymas
veros iHimoKqimo soiyqos 

PETER KUSHNIR 529 Queen St. W. Toronto
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SAUSIO 17 DIENA VISI I
NAUJIEJI METAI BUS LAIMINGI, JEI JUOS PRADĖSIME LAIMINGAI!

Maloniai tad kviečiame visus tautiečius į

I II3I JI ŽIEMOS I9ALIIJ
kuris įvyks geriausiam ROYAL CONNAUGHT VIEŠBUTY, 

(King ir John gatvių kampas) 
puikioje “CRYSTAL” salėje (II augštas)

Visų mėgstamas /Toronto lietuvių orkestras “TRIMITAS”, savo 
stipriausiame sąstate^ duos puikiausią šokių muziką! Veiks įvairus ir puikus bufetas!

HAMILTONĄ!!
*

e ♦ •

VisuSs visus tautiečius
maloniai kviečiame į pirmąjį tokį vakarą Hamiltone!

Pradžia 7 valandą 15 min. vakaro.
Įėjimas tik $1.50.

TF A-bės Kan. Hamiltono sk.

TORONTO, Out.
Klaipėdos kr. atvadavimo 

minėjimas \
Sausio 18 d. rengiamas Klaipė

dos kn atvadavimo minėjimas, 
kurio programoje 11 vai. liet, ka- 
tal. bažnyčioje pamaldos ir 3 vai. 
pp. lenkų salėje (Queen—Dover- 
court g-vių kampas) iškilmingas

Pamaldos už a.a. prez.
A. Smetoną

Šį šeštadienį, sausio 10 d., 10 
vai., liet, parapijos bažnyčioje, 
įvyks gedulingos pamaldos už 
a.a. Lietuvos Valstybės Prezi
dentą ir Lietuvos Skautų Sąjun
gos Šefą Antaną Smetoną, mi-

aktas. Akto programoje numaty
ta iš Montrealio Klaipėdos kr. 
veikėjo MLB D-jos C Valdybos 
pirm. A. Lymanto kalba ir meni
nė dalis, kurią išpildys solistas 
V. Verikaitis, Ličkūnaitės-Šadėi- 
kienės vadovaujama tautinių šo
kių grupė, orkestras “Trimitas“, 
dramos aktorė p. Kačanauskie- 
nė ir kt.

Apylinkės Rinkimų Komisija 
neoficialiomis žiniomis yra ga
vusi šiuos kandidatus: į Valdy
bą: pp. Margis, Šakalys, Jasine- 
vičius, Vaidotas, Dvilaitis, Ber- 
žinskas," Kiškis, Dervinis ir Jurk- 
šaitiSv į rev. komisiją: Kaunas, 
V. Matulaitis, Pusvaškis.

Pereitą šeštadienį savo posėdy 
nutarė revizijos komisijos rinki
mų nedaryti, laikyti išrinktais 
kandidatus, o valdybos rinkimų 
klausimą — datos paskyrimą ir 
kt. — perduoti apylinkės LOKui.

“Dainos” grupės 
metinis susirinkimas įvyks šį 
šeštadienį, sausio 10 d.. 2.30 vai. 
pp., pas p. Kundrotienę, Bell
woods Park Nr. 2 (tarp Craw
ford tilto ir Shaw Str. pačiame 
parke). Narių dalyvavimas bū
tinas, nes yra daug svarbių ir ne
tikėtų reikalų aptarti.

Valdyba.
"A

“TŽ” knygynas prašo 
visų savo klijentų, kurie 1952 m. 
yra pirkę knygų skolon, kuo sku
biau atsiskaityti. Šiuo metu da
rome atsiskaitymą su įvairiomis 
leidyklomis, todėl knygynui pi
nigai ypač reikalingi. Negalin
čius atsilyginti iš karto, prašome 
skolą grąžinti dalimis.

Toronto LN šėrus pirko:
Po $50: Račys Jurgis, Dransei 

kienė ir Dranseika Pranas, Jurk 
šaitis Jonas, Kužmarskis Geno
vaitė; po $25: Paulionis Zigmas, 
Paliulis Jonas, Draugelis Algir
das, Aušrota Vytautas, Dargis 
Stasys, Smailys Juozas, Rutkaus
kas Vincas, Penikis Pranas, Ba- 
jorinas ištąsys, Kiselienė Berna
deta. Visiems ačiū.

Gerb. šėrininkams primenama, 
kad visuotiniame šėrinihkų su
sirinkime, 1952. XII. 14., yra pri
imtas vienbalsiai nutarimas, įpa- 
reigojąs kiekvieną šėrininką iki 
vasario 16 d. surasti po vieną 
naują šėrininką. TLN šėrai plati
nami ir išsimokėjimui.

TLN Valdyba.
Kiekvieną sekmadienį,

6 vai. vak. Liet Namuose rodo
mos filmos. Sausio 11 d. progra
moje “Christopher Columbus”— 
spalvota—ir priedai. *

nint jo 10 metų mirties sukak
tį. Pamaldų meninėje dalyje da
lyvauja Toronto lietuviai meni
ninkai. LSB Vadija.

Vaikų eglutės
Toronte šiemet įvyko dvi vai

kų eglutės — sekmadienį tarp 
Kalėdų ir N. Metų įvyko vaikų 
darželio, o pereitą sekmadienį
šeštadieninės mokyklos. Abi pra
ėjo su dideliu pasisekimu, rodan
čiu rengėjų dideles pastangas ir 
pasišventimą vaikučiu džiaugs
mui. O gražaus būrelio esama 
vaikučių. Abiejose eglutėse bu
vo taip pat gražios programėlės.

Tėvams reikėtų rengėjų darbo 
neapsunkinti ir laiku savo vai
kučius užregistruoti. O dabar pa
sitaiko, kad kaikurie užregist
ruoja net seneliui atvykus. Rei
kėtų labiau vertinti ir kitu dar-j 
bą. '
Vaikų darželio Rėmėjų Fondo 

loterijos lošimas dėl techniškų 
kliūčių atidėtas 3 savaitėms.

Fondo Valdyba.
Naujų Metų sutikimas -TLN

’ Kaip ir buvo tikėtasi, Naujų 
Metų sutikimas Liet. Namuose 
praėjo labai įspūdingai. Visos 
namų patalpos naujai pertvarky
tos, gražiai išremontuotos, išda
žytos. Ypatingai gražiai įrengtas 
rūsy bufetas. Į visas sales ir 
kambarius iš didžiosios salės 
įvesti garsiakalbiai, per kuriuos 
girdisi muzika ir kalbos. Vaišių 
stalai buvo puikiai paruošti 4 
mažesnėse salėse, o šokiai vyko 
didžiojoje salėje. Tokiu būdu, 
gausiai susirinkę svečiai (apie 
400 asmenų) išsiskirstė po visus 
namus ir šokių salėje buvo pa
kankamai vietos.

Sutikime dalyvavo ne tik to
rontiškiai, bet ir iš kitų vieto
vių— Hamiltono, Londono, ta
bako augintojų ir kt.

Prie sutikimo suruošimo daug 
energijos ir sumanumo parodė 
TLNamų parengimo komisija, 
vadovaujama pulk. Traškevi- 
čiaus su pagalba TLN valdybos, 
ypač p. Banelio ir kitų bendra
darbių bei talkininkų. Didžiau
sia našta buvo užgulusi ant L. 
Namų administratoriaus p. Šče- 
panavičiaus pečių.

TL Namuose kas penktadienį 
įvyksta alutis, kur nuotaikingai 
laisvalaikiai praleidžiami besi
šnekučiuojant. TLN organizuoja
ma skaitykla, kur galima bus 
šachmatais palošti, laikraščių 
pasiskaityti, radijo pasiklausyti.

Vasario 7 d. TLN ruošia iškil
mingą namų atidarymą.

Pp. Indrelių ir Monkų šeimų 
pagerbimas

Atvykus naujiesiems imigran
tams į Torontą, daugeliui iš jų 
teko susilaukti malonios ir rū
pestingos pagalbos iš pp. Monkų 
ar Indrelių šeimų.

Atsidėkojant už visus jų rū
pesčius ir vargus įkurdinant nau
juosius ateivius, sausio 24 d., 6.30 
vv., Lietuvių Namuose rengia
mas šių šeimų pagerbimas.

Norintieji pagerbime dalyvau
ti kviečiami iki sausio 15 d. re
gistruotis pas šiuos Rengimo Ko
miteto narius: pp. Jurkevičienę 
tel. JU. 6374, Kaleridriėnę LA. 
3080, Dagilį JU. 22505.

Rengimo Komitetas.

Sėkmingai baigė mokyklą
Torontiečiams gerai pažįstamų 

pp. Dervinių sūnus Brunonas 
Dervinis antruoju baigė karališ
kąją Kanados Mounted Police 
mokyklą ir prieš pat Kalėdas bu
vo komandiruotas užimti vietos 
Hali f axe.

Dar viena lietuviška 
verslamonė

Ponia G. Jonušienė ir p-lė 
Kupčiūnaitė, persikėlusios
Otavos, atidarė Toronte moterų 
kirpyklą 961A Bloor Str. W., ne
toli Dovercourt. Jos perėmė fir
mą “Clare’s Beauty Parlour”.

Š. m. sausio 10 d., šeštadienį, 8 vai. vakaro, Z 
Lietuvių Namuose — Dundas ir Ossihgton g-vių kampe, 

ruošiamas linksma s

ŠOKIĮJ VAKARAS
(su alum).

------- °
VISI KVIEČIAMI ATSILANKYTI

i
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Iš parapijos kronikos
1952 m. Toronto liet. kat. pa

rapijoje buvo: krikštynų 130, ve
dybų 85, iš jų 72 poros sukūrė 
grynai lietuviškas šeimas. Iš 13 
tautiniu atžvilgiu mišrių mote
rysčių 10 liet, vedė kitų tauty
bių žmonas ir trys lietuvaitės iš
tekėjo už svetimtaučių. Metų bė
gyje mirė 21 lietuvis.

Auksinės vedybos
Praėjusį šeštadienį Toronto 

liet, bažnyčioje įvyko iškilmin
gos pamaldos ponų Antaninos ir 
Vinco Sandargų 50 metų vedy
binio gyvenimo sukaktuvių pro
ga. Jie turėjo 9 vaikus, kurių 6 
yra gyvi ir, daugumoje baigę 
mikslus. Po iškilmių bažnyčioje 
jų dukros p. Zdaržinskienės na
muose įvyko jaukus pobūvis, da
lyvaujant giminėms ir gražiam 
būriui pažįstamų.

Miela bičiuli
GEDIMINĄ AMBROZlEJŲ ir JANINĄ APANAVIČIŪTĘ 
sukūrusius šeimą, širdingai sveikina

Danutė ir Stasys Rukšai.

P-lel O. DR AUG ELYTEI ir p. REINEKS, 
sukūrusiems šeimos židinį, jaukaus šeimyninio gyvenimo 
ir nesibaigiančios laimės linki:'

Lapenai, Virkevičiai ir Paulionis.

MONTREAL, Oue

KIN 0 “C E N T R E” 7 2 w
Kasdien nuo 6 vai. vak. » Jaukiai apšildyta — grynas oras

Ketvirtadienį — šeštadienį, sausio 8, 9, 10 dd.
1. EAGLE & THE HAWK—spalvota—John Payne, R. Fleming
2. SMART ALEKS — East Side Kids

Pirmadienį — trečiadienį, sausio 12, 13, 14 dd.
1. OPERATION PACIFIC — John Wayne. Patričia Neal
2. GAMBLING HOUSE — Victor Mature, Wm. Bendix

Išnuomojami 2 kambariai ir vir
tuvė be baldų, Indian Rd. Kreip-4 
tis ME. 7265, bet kuriuo laiku.
Išnuomojamsa kamabrys Il-me 
augšte. Galimybė virtis. 18 Gol
den Ave. Tel. LO. 8346.
Išnuomojami 2 kambariai ir vir
tuvė, arba 1 kamb. ir virtuvė, 
(Davenport—-Bathurst rajone), 
tel. RA. 8674. 

■ •• .

Išnuomojamas 1 didelis kamba
rys I-me augšte, su baldais. 140 
Glendale Ave. (Sunnyside rajo
ne), tel. ME. 9479.
High Parko rajone, prie gero su
sisiekimo, išnuomojamas H-me 
augšte frontinis kambarys 'su 
bendra virtuve 2 asmenims. Tei
rautis 3 Alhambra Ave. Telėf. 
LO. 9377.
Išnuomojamas kambarys 5 Mont
rose Ave., tel. OL. 1523. ‘
Išnuomojamas kambarys ir vir
tuvė su baldais Il-me augšte. 
Kreiptis darbo dienomis po 6 vai. 
vak. (šeštadienį ir sekmadienį 
visą dieną). 262 Rusholme Rd. 
Tel. LA. 2269.

LINKSMI IR ĮDOMŪS PRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ 
Prie kiekvienos programos rodoma nauja “Savaitinė apžvalga”

IS

Lietuvis pigiai perveža baldus, 
bagažą, prekes ir kit 

VEŽAMA IR Į PROVINCIJĄ. 
Kreiptis:

9 Pearson Ave., Toronto 
Telefonas LO. 8828

BALTIC CARTAGE & 
MOVERS 

pergabena baldus, specialistas 
pervežti šaldytuvus. Transportas 
visų rūšių. Didelis sunkvežimis.

Informacijų kreiptis OL. 1403 
arba Ll. 5378.

9 Delaware Ave., Toronto, Ont 
24 valandų thrr*Tba.

Klaipėdos Krašto prisijungimo 
minėjimas įvyks sausio 18 d., 
sekmadienį. Minėjimas prasidės 
AV bažnyčioje 1 vai. pamaldo
mis. (Antroji rinkliava pamaldų 
metu bus skiriama mažlietu- 
viams Vokietijoje šelpti).

3 vai. pp., 220 Pine Avė. Mc 
Gee mokyklos salėje prasidės iš
kilmingas minėjimas, kurio me
tu kalbės buvęs Klaipėdos kraš
to gubernatorius gen. konsulas 
min. V. Gylys. Meninėje dalyje 
giedos op. solistė p. Kardelienė, 
akomp. muz. Smilgevičiui, de
klamuos Montrealio dramos ak
torė p. Gailevičiūtė.

Pelnas skiriamas vargstan
tiems Vokietijoje mažlietuviamš 
šelpti. Minėjimą ruošia MLB 
Draugija.

Apylinkės Valdyba bendrame 
posėdyje perėmė iš MALOKo ir 
Rinkiminės K-jos raštų ir kasos 
knygas. Nutarta artimiausiu lai
ku šaukti Bendruomenės susi
rinkimą, kurio metu ALOKas 
duos viešą savo veiklos apyskai
tą, o Apylinkės Valdyba savo bū
simos veiklos planą.

Kalėdų šventės šiais metais pa
sižymėjo ne tik ilgu savaitgaliu, 
bet ir nešaltu oru. Kūčių dieną 
jau degė Kalėdų eglutės, berods, 
kiekvienoje lietuvių šeimoje, tik 
šiais metais ir didesnės ir šako- 
tesnės ir labiau šviesdamos, o 
Kalėdų senelis didesniais mai
šais dovanas vilko. Nežiūrint to, 
tik vaikų džiaugsmas nebuvo 
temdomas tremtinio liūdesio.

Kūčias sekė Piemenėlių Mišios 
12 vai. nakties šv., Kazimiero ir 
AV bažnyčiose, dalyvaujant ne
įprastai dideliam maldininkų 
skaičiui. Bažnyčios išpuoštos ka
lėdiniais simboliais, prakartėlės 
lietuviškais motyvais, o pamal
dos kalėdinėmis giesmėmis.

Ilgas savaitgalis pasižymėjo 
gausiomis vaišėmis, kalakutais, 
augintais pp. Luko ir Bilevičiaus 
kalakutų ūkyje.

Kalėdų eglutė AV parapijos 
salėje pereitą šeštadienį įspūdin
gai užbaigė švenčių metą mūsų 
mažiesiems, kurie su dideliu ne
kantrumu laukė pasirodant lie
tuviško Kalėdų senelio. Eglutė 
pradėta visiems giedant Tyliąją 
naktį, akordeonu pritariant (Bal- 
tuonis). Po mokyklos tėvų k-to, 
AV parap. klebono ir Bendruo
menės valdybos sveikinimų sekė 
mokyklos mokinių pasirodymas 
— eilės, inscenizuota pasakėčia 
Vilkas ir lapė, mergaičių plasti
nis šokis, piano, akordeonas; 
p. Kardelienės muzikos mokyk
los'mokiniai pasirodė prieš vie
naamžių publika. Užbaigai pas
kutiniųjų skyrių mokiniai sugrį
žo su Maironio eilėraščiais, liau
dies dainomis ir tautiniais šo
kiais. Pasirodymai buvo nu
traukti atvykusio Kalėdų sene
lio fu dovanų maišais. Trumpai

nupasakojęs kelionę iš Lietuvos 
(A. Dikinis), reigėjų talkinamas, 
greit ir'sklandžiai išdalino dova
nas ir pasinaudodamas kilusiu 
triukšmu nepastebėtas pranyko 
nešinas tėvų k-to dovana — Au
gustino Liet, vaizdų albumu.

Naujų Metų sutikimas šiais 
metais, dėl naujų miesto taisyk* 
lių buvo privataus — šeimyniš
ko pobūdžio. Kiek didesnį susi
būrimą turėjo L. Akademinio 
Sambūrio nariai su savo svečiais. 
Vaišės buvo Šaunios, neperkrau
tos. Vidurnakčio slenksty N. Me
tus sutiko rengėjų žodžiu — col. 
Akstinas, eilėmis — Veselka, vi
si — Lietuvos Himnu. •

Bene didžiausį būrį svečių su
traukė LASo sk. ruoštas N. Metų 
sutikimas, kurį nuo naujų tai
syklių vėjų saugojęs saugus spar
nas. Vaišės šaunios ir santūrios 
užgęso su aušra, o miegus sklai
dė paryžietiška muzika. Į Naujus 
Metus svečius žodžiu palydėjo 
skyriaus pirmininkas H. Valiulis 
ir B. Zinkevičienė savos kūrybos 
patrijotniiais eilėraščiais.-

L. kariuomenės Kūrėjų-sava- 
norių metinis susirinkimas įvy
ko gruodžio 28 d. A V parapijos 
salėje. Buvo svarstyta eilė klau- 
simų: a) savanoriai aukų lapais 
Vokietijoje esantiems tautie
čiams sušelpti surinko $34,75 (3 
lapai — 3, 5, 6 — dar negrąžin- ✓ 
ti). Susirinkimas pavedė valdy-/ 
bai pinigus pasiųsti BALFui, pa-’, 
geidaudami, kad iš tų pinigų vie
nas “Care” pakietas būtų įteik
tas p. Grigolaičiui (guli Vokieti
joje Tbc sanatorijoje) ir vienas 
—sav.-kūr. J. Kaminskui, Frank
furto apylinkėje. Susirinkimas 
pareiškė nuoširdžią padėką P. 
Peleckui, kuris tam tikslui paau
kojo $20. b) lapkričio mėn. 22 d. 
suruoštas koncertas ir kariuome
nės šventės minėjimas davė pa
jamų $171,50, išlaidų padaryta 
$222,50, deficitas $51. Jam pa
dengti laisvu noru paaukojo šie 
k.-svanoriai po $10: Lapinas, 
Šiugždinis, K. Šitkauskas, A. Ša
pelis ir L. Balzaras $11, viso $51. 
Deficitas buvo didesnis, bet mie
lieji solistai padarė nuo honoraro^ 
nuolaidą $35, už ką jiems sav> 
kūrėjai nuoširdžiai dėkoja. «

Susirinkimo metu k.-s. Šiugž
dinis L. karo invalidams trem- 

j tyje sušelpti paaukojo $5.
c) 1953 m. valdyba palikta ta

pati — L. Balzaras, K. Šidlaus
kas ir A. Šipelis. "

d) Klausimuose ir sumany
muose buvo iškelta mintis įkurti 
Montrealy atsargos karių ’’Ra
movę”. Nutarta tuo klausimu iš 
iniciatorių . JAV paprašyti - pla
tesnių informacijų, nes kilo abe
jonių jos reikalingumu ir baimė 
ar tai nepaveiks skaldančiai į K. 
Liet. Bendr. Montrealio kūrėjų- 
savanorių būrelis neskaitlingas 
vos 11 asmenų. Dalyvis.

Žuvo lietuvis
Šį pirmadienį ant kelio Nr. 32 

auto katastrofoje buvo sunkiai 
sužeistas ir Hamiltono ligoninėje 
mirė torontietis Jonas Masiulis.

Pašarvotas Doods Funeral 
Home, Queen gatvėje. Laidoja
mas šį penktadienį 9 vai. iš liet, 
parapijos bažnyčios.

P o d ė k o
* Mūsų sūneliui Pauliukui išvydus die
nos šviesą, iš visos eilės gerųjų draugų 
ir prietelių teko patirti didelio nuoširdu
mo ir pasigėrėtinai gražių gestų, besi
džiaugiant kartu su mumis. Nebeištek- 
dami laiko visiems padėkoti atskirais 
laiškais, norime tai padaryti per laik
rašti.

Gražiausiai dėkojame dr. A. Valadkai 
už mediciniško pagalbų bei nuolatinę 
priežiūra gimdymo metu ir vėlesniu laiku.

"Draugui" ir "Tėviškės Žiburiams" už 
linkėjimus mūsų Pauliukui gražiai augti.

Už lankymų ligoninėje ir namuose, 
taip pat už daugybę gėlių, gausias do
vanas ir nuoširdžius sveikinimus mūsų 
didžiule padėka priklauso: pp. D. La
zauskienei, Jurkštienei, P. .Radzevičiū
tei, A. Gečienei, E. Tamošiūnienei, A. 
Šapokienei, M. Yokubynienei, I. Kairie
nei, M. Tamulaitienei, P. Prankieneiz A. 
Užupienei, M. Kriščiūnienei, A. Rusinie- 
nei, V. Sližienei, S. ir L. Šileikytėms, pp. 
Ščepavičiams, Morkūnams, kun. dr. J. 
Gutauskui, Hozams, Gyliams, Kazlaus
kams, Motiejūnams ir Mrs. Hostings, 
gyvenantiems Toronte; pp. M. Aukštai- 
tei, M. Arlauskaitei su Mamyte, Ado
moniui ir Ališauskams/ Montrealyje; pp. 
Paškoniams, Kitcheneryje; p. J. Krivic
kui, D. Britanijoje;. pp. O. ir E. Naru- 
šiams, Leomingtone; pp. V. Šimkienei, 
dr. Br. Radzivono šeimai, kun. V. Kova- 
liauskuj, kun. A. Žvinkliui, kun. dr. V. 
Endriūnui, kun. A. Šeštokui, pp. Burnci- 
kioms, Paukštaičiams, Venckams, Levic
kams^ Dagiams, Urbeliams, Vainous- 

‘ koms ri J. Butkevičiui, JAV-bese; pp.
Sakalams, Hamiltone ir pp. Veselaus- 
kams, Argentinoje.

Eleonora ir Pranas Alšėnai.
Padėka

Nuoširdžiai dėkoju kun. klebonui P. 
! Ažubaliui už salę vaikų darželio eglutei, 

Kat. Moterų D-jai, p. Brown ir p. Demi- 
kto krautuvei už dovanėles. Kalėdų se
neliui — p. Kaluzai, pp. Jagėlams, Du-

kučioniui už talkų. Taip pat visiems sve- 
i 

su mūsų mažyčiais. O ypač mano nuo-

leidžia vaikučius į Lietuvių Darželi.
Darželio vedėja Sės. Gabrielė.

Padėka
Mūsų Brangiajai Mamytei a.a. Petro-

Vedybos —krikštynos
Kalėdų laikotarpyje Toronto binskienei, Kairienei, Strumilienei ir Mi- 

. z. i x kučioniui už talką. Taip pat visiems sve- liet. kat. parapijoje sutuokta. įiarnS/ kurie nepagailėjo laiko praleisti 
Gediminas Ambraziejus ir Jani- su mūsų mažyčiais. O ypač mano nuo- 
na Apanavičiūtė, Romualdas Si- podėįo _ pnkiouso tėveijorns, kurie 
manavicius ir Hilda Janusaity- 
tė, Jonas Lapinskas ir Katheelin 
Dagens, Henrikas Šatkus ir Ele 
na Jurkutė nelei Besosparienei mirus, nuoširdžią pa-

_ , v ^y. . . . ' dėką reiškiame kun. kleb. P. Ažubaliui,Pakrikštyta: Elena Vegelyte, , (^un g Pocevičiui, dr. kun. Gutauskui, 
Jonas^GarbaŠauskas, Algimantas I lankiusiems velionę jos ligos metu, su- 
Petras Janulaitis, Irena Vida teikusiems joi šv. Sokromentus, už moj- 

. j t * das namuose ir bažnyčioje, už atlaikytas
Bubelyte, Edmundas Lauzeckas, §v. Mišios, polydėjusiems ją į amžinąją 
Sigitas Jonas Gudavičius, Edu- poilsio vieta ir tarusiems paskutinį atsi- 
ardas Antanas Folertas, Elena ^'Š^Some ..
Birūtė Alksnytė, Irena Daina miems pp. Simonaičioms, p. Kaunu šei- 
Stanionytė, Angelika-Elena Liu- 
džius, Vytautas Bernardas Lip
džius, Bijūnas Vytautas Jurgis Į ciui, p. L. Ozebergoitei, p. J. Pnšui, pp. 
Brakas, Saulius Antanas Rano
nis, Marius Eduardas Feliksas 
Rusinas, Kęstutis Juozas Tamo
šiūnas, Eleonora Zubrickaitė ir 
•Margarita Nacevičiūtė.

Rašytojas vj. Nevardauskas, 
Kalėdas praleisdamas Toronte, 
aplankė “TŽ” redakciją. Mielas 
svečias daug kam yra pažįstamas 
iš jo spaudos darbų.
išį pirmadienį mus aplankė ki

tas montrealietis — agr. P. Lu
koševičius,, y-

VytautdS Banclis, gyvenantis 
Niujorke, Kalėdų atostogų metu 
aplankė savo tėvelius Toronte ir 
ta pačia proga “TŽ” redakciją. 
§večias plačiai nušvietė jo asme
niškai patirtas -šių dientį aktuali
jas. Vyt. Ėanelis, tarnaudamas 
didelėje draudimo įstaigoje, kar- 

' tu tęsia studijas — teisės moks
lus St. John’s universitete. Jo 
studijos jau arti pabaigos.

Gediminas Ambraziejus ir Jani-

dos namuose ir bažnyčioje, už atlaikytos

Toipgi dėkojome giminėms ir pažįsta

mai, d. J. Karkliui, p. K. Endriukaičiui, 
pp. Kudirkoms; pp. Barkauskams, pp. 

j Leonams, p. J. Aukštaičiui, p. S. Ju- 

I Kušlikiams, p. J. KuŠlikiui, pp. Zdaržins- 
kams, p. P. Giedraičiui, pp. Kiškiams, p. 
E. Kuncantienei, p. Liorentienei, pp. Ole
kams, p. J. Beliūnui, p. B. Vaišnorui, 
p. J. Demikiui, p. J. Ratkui, p. Z. Didž- 
Bolienei, p. M. Zenkevičienei, p. O. Ali
šauskienei ir visiems lietuviams, užpra
šiusiems šv. Mišias, prisiminusiems ve
lionės sielp maldose, poreiškusiems užuo
jautą šiose skausmingose musų gyvenimo 
dienose, pagerbusiems mirusiųjų gausiais 
vainikais ir gėlėmis, dalyvavusiems pas
kutinėje jos kelionėje šioje žemėje ir iš- 
tiesusiems mums materialinės pagalbos 
rankų.

Šiuo maloniai prašome priimti mūsų 
padėką. Nuliūdę vaikai.

Išnuomojamas butas iš 2 kamb. 
ir virtuvės H-me augšte ir vie
nas kambarys Hl-me augšte. 147 
Harrison St (Dundas — Dover
court Rd. rajone)^ tel. LO. 0513, 
skambinti po 5 vai. vak.
Išnuomojamas šviesus kambarys 
ir virtuvė su baldais ir pataline. 
Tinka vedusių porai arba vien
gungiui. OL. 5785.

VISADA IR VISUOMET
įvairius apsidraudimo reikalus Jums sutvarkys

J. BERŽINSKAS
1212 Dundas St W. Toronto - - . TeL LA. 9547 ir MU. 3940
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NAMU PIRKIM 0 REIKALAIS
HIGH PARK — BLOOR RAJONE

geresniems namams ir geresniam patarnavimui 
, kreipkitės pas:

A. GARBENIS

MENARY & SON REAL ESTATE ,
431.Roncesvalles Ave., Toronto 

TEL. LL. 1112 .... VAKARAIS HY. 1543
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