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NAUJŲ METŲ
Slenkstį jau peržengėm. Kai 

metame žvilgsnį atgal, kad iš to
limesnės perspektyvos įvertintu
me dabartį ir, susigaudę dabarty
je, ateities miglas praskleistume, 
daug reikšmingų problemų už
tinkame.

SLENKSTYJE
met — gal būt, sprendimų išva- 
karėje. Ar mes šiuo metu tam 
pajėgūs, galima abejoti. Berods 
organizaciniai dar niekad nebu
vome tokioje ieškojimų padėty, 
kaip dabar. Norėtųsi tikėti, kad 
iš tos balos bus išbrista. Juk jau 

Pagrindinis „ lietuvių tautos 1 antri metai kaip ieškoma orga
nizacinės paslapties — ne dar
bo. Darbas laukia, žmonės pabė- 
doja ir taip pat laukia. Kažkas 
nori būti karalium, o ką juo pa
sidaręs darytų, taip ir nežino. 
Būtų linksma, jei nebūtų skau
du.
pat rūpinasi savo-konstitucijos 
bei svorio klausimais, o ne dar
bu. Tarytum neaišku, kad svorį 
gali duoti tik darbas, efektyvi 
veikla.

Negerų reiškinių matosi ir ma
sėse. Visur stinga tautinio bei 
visuomeninio entuziažmo, pasi
rodo apatijos bei nuovargio reiš
kinių, o kaikūr ir dar daugiau— 
neatsakingo kaišiojimo baslių į 
vežimą. Reiškiniai liūdni, bet jie 
yra mūsų visuomenėje, jos su
krėtimų ar moralinio ligotumo 
vaisius. Kartais net pečiais trau
kyti tenka ir gražūs šūkiai 
garsinami, ir patriotizmas de
klamuojamas, ir ... priešingai 
daroma. Aišku, tai jau ligotumo 
žymės. Ar jos plėsis ir šiais me
tais? Ar ir lietuviškąją išeiviją 
apsėdo amžinasis emigracijos 
piktgrybis? Beabejo. Bet mūsų 
visuomenėje dar matyti ir tokių 
gražių reiškinių, kad norisi ti-.

skaudulys ir pasaulinė problema 
tebėra ta pati jau eilę metų. Ir 
sekančiais metais ji neišnyks. 
Kad ji jau būtų išpręsta šiais 
prasidėjusiais metais, ir didžiau
si optimistai vargu ar pranašau
tų. - Raudonasis rytų slibinas, 
kaip Damoklo kardas atima pa
sauliui ramybę ir verčia sukaup
ti- dėmesį ne į ramaus gyveni
mo kūrimą, bet nuolat budėti, 
ruoštis, eikvoti išteklius ginkla
vimuisi, nuolat konferuoti vis 
tais pačiais klausimais ir vis ne
turint vilties rasti sprendimą. Ar

► ilgai dar pasaulis ištvers garsiai 
nesušukęs: “Kaip . ilgai .dar, 
Kremliau, bandysi kantrybę, 
piktnaudodamaš mūsų taikos 
troškimą?!” Kaip ilgai to teks 
laukti, dar sunku spėti, tačiau 
kumštis laipsniškai stiprinama. 
Ir niekad pasauly taikos metu— 
dalįar x-gi oficialiai yra taikos 
metas — niekad taikos metu taip 
taip nelakstė po pasaulį genero
lai, niekad nebuvo tiek kariškų 
konferencijų, kaip nūdien. O tai 
jau daug sako. Valstybių gyny
bos ministerial ir štabų viršinin
kai nesirenka arbatėlėms. Ne po-

> kerio vakarams^ir Europos gy-

Sukurtos institucijos taip

Šitokioje ėtyje ir Lietuvos 
laisvės byla yra įėjusi į naują 
fazę, kur ja nebesikratoma, bet 
prikišamai ji rodoma, kaip ati- 
taisytina neteisybė, pagimdyta 
smurto. Dar neseniai Lietuvos 
vardą ištarti buvo vengiama, o 
dabartinėje JT sesijoje pasaulio 
diplomatai jau• kalba taip, kaip 
ir patys lietuviai kalbėtų. Tai 
jau daug. Atsiminkim, kas bu
vo prieš 3-5 metus!

Visa tai mus įpareigoja juo 
toliau tuo labiau pasitempti. 
Kelti savojo krašto bylą, duoti 
medžiagos, kad apie ją kiti kal
bėtų ir ruoštis tam, galbūt, ne
tolimam momentui, kada reikės 

^smulkiau pasisakyti — kada rei
kės pasisakyti, kad lietuviai ne 
tik nori laisvės ir nepriklauso
mybės, bet ir žino, kaip savame 
krašte gyvens, kaip išspręs tas 
gausias problemas, kurios jau 
paveldėtos ar dabar naujai iš
kyla. -

Šito mes, deja, dar nepriėjo
me. Mes žinome, kad norime vėl 
laisvės, bet dar nežinome, kaip 
ir kokioje aplinkumoje norėtu
me gyventi. Jei mes to neišsiaiš
kinome per 7 pokarinius metus, 
bandykime išsiaiškinti nors šie-

dirvos neras ir nudžius.
Didysis visuomeninio gyveni

mo veiksnys, spauda taip pat rei
kalinga pataisų. Kaip dažnai ji 
nutolsta nuo pirmojo savo užda
vinio — tarnybos tiesai! Be to, 
spaudai reikia daugiau gyveni
ni iškumo. Mūsoji spauda nėra 
skirta laisvalaikio nuoboduliui 
nuvaryti. Ji yra kovos įrankis. 
Įrankis, kurį gali ir privalo'visi 
naudoti. -Mūsoji spauda neturi 
profesionalų žurnalistų — me
džiagos fabrikuotojų. Bet jų ir 
nereikia. Nes ji ne žurnalistų, bet 
visos visuomenės įrankis. Ne 
propagandos ministerijos ir ne 
spaudos koncernai diktuoja mū
sų spaudos mintis. Jos turi atei
ti iš visuomenės narių, kaip žo
dis į garsintuvą. Juo daugiau kas 
norės pasakyti savo žodį, tuo 
gyvesnis bus lietuviškos ben
druomenės ryšys, tuo labiau bus 
pateisintas mūsiškės spaudos eg
zistavimas. .

Yra blogybių, bet lietuviškoji 
bendruomenė savosios gyvybės 
dar neprarado. Tikėkim, kad 
naujųjų metų pradžios apsvars
tymai kiekvieną pažadins ir už
grūdins naujam kūrybingam 
darbui.

Pasaulio painiavose SAVAITĖS ĮVYKIU APŽVALGA
• “Ginklavimosi sulėtinimas 

reiškia Europos pražūtį, mano 
kariniai sluogsniai”, — rašė NY 
Times korespondentas NATO 
konferencijoje. Jie griežtai ker
tasi su civiliokais politikais, ku
rie mano, kad reikia duoti tru
putį atsipūsti. Sovietų kariniai 
psaįrengimai Rytų Vokietijoje 
reikalauja, kad NATO tikslas 
1954 metais būtų netik atsiektas 
(96 divizijos ir 9.000 lėktuvų), 
bet ir viršytas ... Patikrintomis 
žiniomsi, Rytų Vokietijoje sovie
tai yra prigrūdę milžiniškus kie
kius benzino, naftos ir amunici
jos ir labai greitu laiku ten gali 
sukoncentruoti kur kas dides
nius savo kariuomenės kiekius 
negu tikėjosi vakariečių strate
gai. Jie manė, jog sovietų pasi
rengimai, kariuomenės judėji
mas užsitęs taip ilgai, jog jie tu
rėsią laiko susimobilizuoti ir pa
siruošti atakai, prisiunčiant nau
jas divizijas ir žymiai sustipri
nant vakariečių karo aviaciją. Gi 
dabar, sovietams busimojo fron
to rajone sutraukus milžiniškas 
atsargas, sovietų armijos kon
centracija galinti būti pravesta 
nepaprastai greitai. Esant to
kioms aplinkybėms, sovietai la
bai greitai gali pritraukti rezer
vines divizijas tiesiai iš Lenkijos 
ir Baltijos Valstybių ir jas tuo- 
jaus mesti atakon, būdami tikri 
jų kautynių aprūpinimu.

Sovietai ir jų satelitai aavo

binį armijų pranašumą, tiek-sau- 
sumoje, tiek ore, — kai vien tik 
JAV divizjios yra laikytinos pil
onai tinkamos kautynėms ... Tuo 
tarpu europiečių apginklavimas 
ir mundiruotė yra visai pasenę, 
ginklai tiek įvairūs ir išklerę, 
tranportas tiek netikęs, jog NA 
TO tikslas standratizuoti savo 
pajėgas ir jų taktiką šiuo metu 
yra visiškai neįmanomas.

• Gruodžio 20 d. Švedų žval
gybos žiniomis sovietai Baltijos 
jūroje ir arktikoje turi 165 mo
derniausius povandeninius. Iš jų 
72 tinka Atlantui, kurie yra pa
jėgūs iš Baltijos jūros du kartus 
pasiekti Niujorką be pasipildy
mo.

• Turimomis žiniomis, sovie
tai Baltijos regione vsi labiau įsi
stiprina. Per visą Pabaltijį nuo 
Ruegeno salos, per Baltijos vals
tybes iki pat Leningrado jie įtai
sė galingą priešlėktuvinę užtva
rą. Pabaltijo uosttfose sukoncen
truojami milžiniški karinės me
džiagos kiekiai -7- jos ypač gau
su estų Hiumaa ir Saaremaa sa
lose. Baltijos jūroje jau gausu 
mažųjų karo laivų, o jų dar gau
siai statoma. Periodiškai sąjun
gininkų žvalgybą pasiekia žinios

KODĖL MASKVA NEBEPRIĖMĖ VYSK. DIBELIAUS?
Rugsėjo gale Maskvos patriar

chas pakvietė Vokietijos evange
likų tarybos pirmininką vysk. 
Dibelius atvykti į Maskvą. Šis 
sutiko ir ruošėsi vykti kartu su 
kitais dviem vyskupais — Han- 
noverio ir Dresdeno. Vyskupai 
turėjo išvykti lapkričio 22 d., bet 
dieną prieš tai buvo gauta tele
grama, kad patriarchas sergąs ir, 
deja, tuo tarpu negalįs priimti. 
Taip patriarchas ir ligi šiol “ne
pasveiko”;. o Dibelius tuo tarpu 
ir JAV aplankė. Kodėl tas vizitas 
buvo atšauktas?

Aišku dėl to, kad jis Maskvai 
pasirodė nepatogus. Oficialiai 
buvo sakoma, kad vysk. Dibelius 
su palydovais vyks susipažinti 
su religiniu gyvenimu Sovietų 
Rusijoje, bet pats Dibelius vie
šai skelbė, kad jis tą progą išnau
dos išsiaiškinti likimą dešimtų 
tūkstančių vokiečių. belaisvių, 
kurie po karo vis dar negrįžo. Jis 
buvo paruošęs sąrašą 21.000 ne
grįžusių belaisvių, apie kuriuos 

/.šeimos turi žinių, kad jie dar gy-
Jis buvo gavęs tūkstančius

tuo reikalu laiškų. Matyt, Mask
va nusprendė, kad šitie pasikal
bėjimai nebus malonūs ir nutarė 
jų išvengti.

Sovietinių diplomatų priežiūra
S. Rusijos ir satelitinių kraštų 

diplomatai Šveicarijoje laikomi 
visiškai izoliuoti nuo pasualio. 
Ženevon, į čia veikiančius JT or
ganus, atvykstą tų kraštų diplo
matai visi apgyvendinami • nebe 
viešbučiuose, bet dviejuose rū
muose, kurių vienas yra Lenki
jos konsulatas, o antras — nau
dojamas tik tada, kai anas per
pildytas — prieš 4 metus rusų iš
nuomota vila netoli JT .rūmų, 
kuri šiaip stovi tuščia. Iš tų pa
talpų joks komunistinis diplo
matas niekur nepasirodo — vien 
tik į oficialius posėdžius. Paštas 
ir telefoniniai jų pasikalbėjimai 
kontroliuojami sovietinių saugu
mo agentų. Matyt, bijoma, kad 
nepaspruktų ir neatsisakytų

Lenkų atstovybėje ąukoncent- 
ruoti. Vakariečiai tik negali su
prasti, kodėl nevaržomi bulga
rai. Jų diplomatai vieninteliai 
gyvena atskirai ir laisvai. Matyt, 
jie laikomi visai patikimi.

Nuolatiniai sovietinių kraštų 
atstovai Berne taip pat gyvena

Izraelio antrasis prezidentas
Naujasis Izraelio prezidentas 

Izaak Ben Zwi iškilmingai pri
siekė. Iškilmės priminė senųjų 
Izraelio karalių pakėlimo cere
monijas. Prieš priesaiką buvo 
suduota 12 kartų į avino kailio 
bugnus. Mat, 12 buvo žydų gi
minių. Po priesaikos būgnai mu
šė triumfp gaidas, ^primenančias 
Dievo pasirodymą Mozei Sina
jaus kalne. Po to pasigirdo 21 
patrankų šūvi|^ ir buvo iškelta 
tautinė baltai žydri vėliava su 
Dovydo žvaigžde.

Įsidėmėtina, kad šį kartą iš
kilmėse Jeruzalėje dalyvavo vi
si diplomatiniai atstovai, išsky
rus sovietų. Anksčiau diploma
tai iškilmėse Jeruzalėje nesiro
dydavo, nes nenorėjo erzinti 
arabų, nenorėjo sudaryti įspū-

Niujorko bendradarbio 
ALMAUS

apie rusų lėktuvnešių ir kreise
rių manievrus Suknių įlankoje. 
Žinios apie soviet^ lėktuvnešius 
yra labai šykščios, bet kreiseriais 
yra paremta Sovietų Baltijos 
karo laivyno galybė. Jie, remia
mi. mažųjų laivų, povandeninių 
ir sausumos bobbonešių, dabar 
pilnai valdo Baltiją iki pat Rue
geno. Milžiniška karmės amuni
cijos ir medžiagų pastovi koncen
tracija yra pastebėta šiaurinia
me fronte priešais Suomiją ir 
Norvegiją. IŠ’ satelitinių valsty
bių rusai labiausiai pasitikį ven
grų ir bulgarų armijomis. Šių 
žinių autentiškumą patvirtina 
tiek politinė, tiek karinė ameri
kiečių veikla. Ateinančiais me
tais vien JAV-bės pastatys 12.000 
pačių moderniausi!! karo lėktu
vų. Vasario mėnesį’ į, JAV-bių 
ginkluotąsias pajėgas šaukiama 
daugiau vyrų negu bet kada 
anksčiau — apie porą šimtų lie
tuvių pabėgėlių užsivilks žalią
ją uniformą. į

® Vėl kalbama apie visų vado
vaujančių veiksnitykonf erenci ją 
pavasarėjant — gal gabesnieji 
lietuviai politikai išdrįs gi paga
liau ir kumščiu stalą patrankyti. 
Mažlietuviai jau vėl sukruto, 
Brakui atvažiavus>^2rūsijos” at-

gaivinimo idėją kelti. Jie, turė
dami galvoje savitą tikėjimą ir 
kultūrą, nori tarpusavyje aptar
ti didlietuviams statysimas sąly
gas, arba — “Prūsiją” jie atkurs. 
Girdi, jie mielai sutiktų įeiti į 
Pabaltijo Federaciją (katalikai 
joje juk nedominuos), kaip ket
virtoji tauta.

• Niujorke, “Statler” viešbu
tyje, vyko naujosios latvių poli
tinės organizacijos “Latvian Na
tional Center” inauguracija. Ji 
viešai išeina prieš senąsias par
lamentarines latvių partijas, 
skelbdama jas atgyvenusiomis, 
iškaršusiomis. Jų svarbiausiu 
kalbėtoju buvo pats Armstrong. 
“Liberation”, “sukilimas anapus” 
“sovietų išvijimas iš JT” buvo 
jo kalbos svarbiausi fragmentai.

• Mažai kas težino, ką planuo
ja Ike su savo dvaru. Jam vis dar 
sveikinimai plaukia, kaip Kru
pavičiaus su Žalkausku iš Vlikin- 
geno. Jo biuras net atsiklausė 
Lietuvos Laisvės Komitete, kas 
jiedu tokie. Mat, Amerikos lie
tuvių informacija, kaip žmonės 
kalba, smarkiai šlubuojanti. 
Sveikinusiems atsakė sekreto
rius, kad jį tokios telegramos pa
drąsinančios.

• Amerikos’ ukrainiečiai ga
liausiai nusileido — dauguma, 
mažumos apšaukti “parsidavė
liais”. Prof. Levas Dobriansky

(Nukelta į 2 psl.)

IŠ, VISUR TRUMPAI
— Londonas. — Britai paleido ; — Bonna. — JAV augštasis

pirmą atkalėjusį atominį šnipą! komisaras Vokietijoje W. J. 
dr. Alan Nun May. Jis buvo įpin- ' Donnely pastiraukia. Kancleris 
tas į Kanados šnipų bylą ir atsė- • Adenaueris kreipėsi į Eisenho- 
dėjo 6 m. ir 8 mėh. i werį, prašydamas jo vieton pa-

Tel Avivas. -—Izraelis per-j skirti stiprią asmenybę, kuris 
spėjo JAV ir D. Britaniją nepar- galėtų pagelbėti išspręsti sun- 
duoti ginklų arabų valstybėms. , kias užgulusias problemas, ypač

— Roma. — 387 komunistai; sutarčių ratifikavimo klausimą.
Londonas. —- D. Britanija 

paskelbė sumokėsianti visas šių 
metu savo skolos ratas: JAV— 
$137.945.000 ir Kanadai $37.710.- 
000, išviso $175.655.000.

— Roma.
grąžino savo partijos korteles ir 
buvo priimti į krikšč. dem. part.

—- Vatikanas. — Mirus Vene
cijos patriarchui, tik neseniai pa
keltam kardinolu, kardinolu pa
skirtas Bombėjaus arkivyskupas. 
Tuo būdu kardinolų kolegija vėl 
pilna. '

— Londonas. — Anglai bando 
lėktuvą — civiliams reikalams 
pritaikytą vieno tipo bombonešį, 
kuris iš Londono į Niujorką per 
vieną parą galįs sukakti du kar
tu, t.y. 4 kartus perskristi At
lantą — 3.300 mylių.

— Vašingtonas. — Valst. De
partamentas paskelbė, kad S. 
Rusija atsisakė sumokėti nuo
stolius dėl spalio 7 d. virš Japo
nų jūros nušauto lėktuvo.

— Bernas. — Šveicraijos pre
zidentu 1953 m. išrinktas kata
likų konservatorių partijos na
rys Ph. Etter.

— Kairas. — Laikraščiai pra
neša, kad Egipto diktatorius Na
guib ruošiasi vykti į JAV.

Karo sužalotų tremtinių 
reikalu

Baltų Taryba, kurią sudaro 
PLB Vokietijos Krašto Valdy
bos bei latvių ir estų Centro Ko
mitetų pirmininkai, savo laiku 
įteikė Vokietijos Pabėgėlių mi- 
nisteriui memorandumą, kuriuo 
prašoAa patvarkyti išemigravu
sių karo sužalotųjų tremtinių 
renčių išmokėjimo reikalus. *

Ministeris į memorandumą at
sako, kad šis klausimas bus su
tvarkytas specialiu nauju karo 
sužalotųjų aprūpinimo įstatymu. 
Pasitarus su Darbo ministerija, 
paaiškėję, kad tokio patvarkymo 
galima laukti tik po kelių mėne
sių. Šiuo metu įstatymas svars
tomas Vokietijos parlamente.

džio, kad Jeruzalę jau pripažįsta 
žydams.

Naujasis prezidentas yra 
cialistas, gimęs Rusijoje.

so-

Kalėdų šventės pasauly praėjo 
taikos ilgesio ženkle su įprasto
mis kalėdinėmis iškilmėmis. Tik 
sovietų valdomoje rytų Europo
je nebepasirodė Kalėdų senelis 
ar šv. Mikalojus, o jo vietoj po
puliarinamas rusiškas “Diedukas 
Šaltis” — “Dede Moroz” su Sta
lino garbinimais.

Betliejuje, pirmą kartą nuo 
Palestinos’ karo pradžios, vėl 
įvyko Kalėdų nakties iškilmės su 
gausiais piligrimais iš Jeruzalės. 
Pasauly buvo pasakyta visa eilė 
kalbų. ’Šv. Tėvas savo kalboje 
paskelbė meilės žygį, valstybių 
valdovai kalbėjo daugiausia apie 
taiką, tik Čekoslovakijos prem
jeras Zopotocky skelbė, kad 
Kristaus gimimas esąs kapitalis
tų mitas, kuriuo kapitalistai norį 
pateisinti liaudies skurdą — gy
venimą kūtėse.

Paleido švenčių proga antelę ir 
Stalinas, per ambasadorių Zaru- 
biną atsakęs į žurnalisto pateik
tus klausimus. Jis vėl pakartojo 
savo seną giesmelę, kad tebeti
kįs taikos išlaikymo galimybe, 
sovietinių ir kapitalistinių vals
tybių sugyvenimu, kad matąs 
pavojų dėl Vakarų pasaulio pa- -mil. tonų Irano nafto, t.y. maž- 
siruošimų agresijai, kad laikąs, 
jog jo pasikalbėjimas šu naujuo
ju JAV prezidentu būtų naudin
gas ir kad jis bendradarbiausiąs 
kiekvienoje akcijoje pasiekti 
taikos Korėjoje. Pasaulis šį pa
reiškimą priėmė kritiškai, iš Ei- 
senhowerio štabo^Dulles atsakė,

veikti naujojo prezidento pir
muosius žygius. Pasitarimai nu
matyti šią savaitę. Po‘ to Chur
chillis dar aplankys Baltuosius 
Rūmus.

Prancūzijoje Kūčių išvakarė
se atsistatydino premjeras Pi- 
nay, kurio pateiktojo biudžeto 
neparėmė MRP partija. Dabar 
kabinetą' bando sudarytas jau 
ketvirtas politikas.

Europos gynybos reikaluos tik 
tiek nauja, kad Graikija ir Tur
kija susitarė su Jugoslavija dėl 
bendradarbiavimo karo atveju, 
nors farmalios sutarties ir nesu
darė. JAV oro pajėgų štabo vir
šininkas gen. Vandenberg per
spėjo, kad lėktuvų gamybos su
siaurinimas reikštų katastrofą, 
nes sovietų lėktuvų gamyba jau 
dabar pralenkianti JAV gamybą 
net 5 kartus.

Irano byla žada palengva vėl 
išjudėti,___
veda JAV ambasadorius. Jo pra
nešimą dabar svarsto Britų vy
riausybė. Pati Anglo Iranian Oil 
Co. paskelbė, kad ji — jei būtų 
susitarta dėl kompensacijos — 
pasiryžusi pirkti kasmet ipo 5

bas su Mossadeghu

daug % to, kiek ji pati iš ten 
paimdavo. Mat, per tą, laiką ji 
susirado naujų šaltinių kitur. Ir 
dabar tik paskelbė sudariusi su
tartį pirkti 5 mil. tonų iš Adeno, 
kur ji tobulina įr uostą. Iš Lon
dono pranešama, kad susitarimo 
viltys nesą blogas.

t

tik Stalinas turėtų konkrečių 
pasiūlymų.

W. Churchillis, kaip seniai bu
vo žadėta, Naujų Metų išvakarė
se išvyko į Niujorką, kur tarsis 
su Eisenhoweriu. Oficialiai pa
skelbta, kad ši kelionė neturi ry
šio su Stalino siūlymais. Būsią 
tariamasi pasaulio gynybos, D. 
Britanijos dalyvavimo Ramiojo 
Vandenyno pakte, Common- 
wealtho ūkiniais bei sterlingų 
klausimais ir gal būt dėl galimų 
pasitarimų su Stalinu. D. Brita
nija laiko, kad jos atstovas turė
tų dalyvauti betkokiuose pasita
rimuose, jei tik jie įvyktų. Išvi
so Churchillis, matyt, nori pa-

nieko ypatinga neats - tos 
pačios vietinio pobūdžio kovos 
ir oro puolimai. Tik Maskvos Iz- 
vestijos paskelbė, kad JAV 8-oji 
armija ruošiantis dideliam puo
limui ir esanti pasiryžusi Š. Ko
rėją paversti dykuma. Puolimui 
esą ruošiamasi panaudoti nacio
nalistus kinus iš Formozos ir p. 
korėjiečių 2 milijonus. O Reute- 
ris pranešė, kad Š. Korėjoje lan
kėsi Sovietų Tolimųjų Rytų ar
mijos vadas maršalas Malinovs- 
kis. Jo vizito tikslas beabejo bu
vo ne toks, kaip kradinolo Spell
man, kuris Kalėdų švenčių pro
ga aplankė amerikiečius karius 
Korėjoje.

IŠ LIETUVIŠKŲJŲ VEIKSNIŲ VEIKLOS
— Gruodžio 17 ir 18 dd. įvyko 

VLIKo posėdžiai, kuriuose bu
vo svarstoma 1953 m. I pusme
čio sąmata ir V. Tarybos atei
ties darbų planas, taip pat įver
tinti atliktieji darbai.

Pereinant prie atskirų tarny
bų, pirmoje vietoje tenka pami
nėti Informacinę Tarnybą ma
nomą perreformuoti ta prasme, 
kad ateity jos funkcija būsianti 
ne tik perduoti mūsų visuomenei 
žinias apie atskirų kraštų lietu
vių gyvenimą, bet taip pat nu
šviesti lietuviškomis akimis di
džiuosius pasaulinės politikos 
įvykiuš. Taip pat bus akylai se
kama komunistų politika krašte 
ir prireikus tučtuojau reaguoja
ma. Tuo tikslu taip pat įsteig
tas ir transliacijų iš Lietuvos se
kimo biuras. Norima nesitenkin
ti ligšioliniu biuleteniu lietuvių 
kalba, bet taip pat periodiškai 
leisti biuletenius , vokiečių ir 
prancūzų kalbomis, kurių pa
skirtis būtų padaryti mūsų by
los problemas prieinamas ki
tiems. Vėliau galvojama tokius 
biuletenius leisti ir anglų kal
ba. Prancūzų kalba biuletenį 
manoma leisti artimai bendra
darbiaujant su mūsų atstovybe 
Paryžiuje. Rūpinamasi prabilti 
radijo bangomis į kraštą.

Per pirmą pusmetį yra numa
tyta. išleisti eilę leidiniu: “Kas 
yra VLIKas”, “Mažieji Katy- 
nai, “Lietuva kovoje su bolše
vizmu” (paskutinieji abu pran
cūzų kalba) ir kt. Norima taip 
pat'prancūzų kalba išleisti “Par
tizanus”.

URT ir ateity stensis visomis 
priemonėmis kelti Lietuvos by-

lą tarptautinėje plotmėje, steng
sis suorganizuoti lietuvių Euro
pos Sąjūdį, kuris įgalintų lietu
vius artimiau bendradarbiauti 
su kitų tautų visuomene ir tuo 
būdu propaguoti mūsų krašto 
problemas. Bus plečiami santy
kiai su egziliniais veiksniais ypač 
gilinant Pabaltijo tautų glaudų 
bendradarbiavimą.

Lietuvybės Išl. T. Valdytojas 
konstatavo, kad jam tenka susi
durti su dideliais sunkumais dėl 
kaikurių kraštų bendruomenių 
pasyvumo. Kaikurios bendruo
menės net į raštus neatsakančios, 
bet yra ir gražių reiškinių.

Tarnyba yra numačiusi išleis
ti “Šeimos vadovą”, paruoštą )>e- 
dagogo Čižūno, peržiūrėtą Mo
kytojų S-gos JAV atstovo. Jis 
būsiąs seniai mūsų šeimos lauk
tas leidinys.

Bibliografinės Tarnybos “Kny
gų Lentynos” ir PLiet Archyvo 
išlaikymas nutartas perduoti fi
nansuoti JAV organizacijoms.

Finansų Tarnybos uždavinys 
yra organizuoti laisvinidio veik
lai lėšas. Išleistieji TF pasai ir 
ženkliukai turi pasisekimą ir pa
didina įplaukas. Ateity manoma 
laikytis principo, kad TF lėšų 
mobilizavimas būtų vykdomas 
per savarankiškas TFondo atsto-

LRK vyr. valdybon vietoj emi
gravusio M. Brako išrinktas J. 
Glemža.

— Gruodžio 22 d. Pietų Pran
cūzijoje mirė žinomas lietuvių 
rašytojas ir diplomatas min. Jur
gis Savickis.

— VLIKas nutarė paskirti

J. Kaminskui, kuris, eidamas 
jam pavestas pareigas, buvo sun
kios ligos ištiktas.

— VLIKas ,Vienoje beposė- 
džiaujančiam “Pasauliniam Tai
kos Kongresui” pasiuntė tokią 
telegramą:

“Pasaulinio Taikos Kongreso 
Vienoje Prezidiumui.

Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas, vadovaudama
sis nuoširdžiu; norit įgyvendin
ti pastovią ir teisingą pasaulyje 
taiką, kreipiasi į Jūsų kongresą, 
prašydamas Jus padaryti inter
venciją Sovietų Sąjungos vy
riausybei, kad ji tuojau atitrauk
tų' iš Lietuvos ir kitų Pabaltijo 
valstybių savo' okupacinę ka
riuomenę.

Kaip pasauliui žinoma, šitos 
valstybės buvo Sovietų armijos 
1940 m., pasiremiant Ribbentro- 
po-Molotovo 1939 m. sutartimi, 
aneksuotos. Pirma pastovios tai
kos sąlyga yra pašalinimas ne
teisingų karo pasekmių. Todėl 
mes reikalaujame tuojau anu
liuoti minimąją aneksiją ir at
statyti Pabaltijo valstybių suve
renumą. Taika nėra įmanoma, 
jei agresijos aukos palieka pa
vergtos ir joms neleidžiama įsi
jungti į laisvųjų tautų šeimą”.

— Kalbą į Lietuvą per Kalė
dų šventes pasakė VLIKo pirmi
ninkas M. Krupavičius. VT pir
mininko K. Žalkausko sveikini
mas kraštui A. Balso transliuo
tas per N. Metus. Apie mažlie- 
tuvių veiklą kraštą painformavo 
MLT atstovas VT M. Gelžinis, 
apie Tautos Fondą — TF valdy- , 
tojas agr. T. Šidlauskas, ipie LR
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KLB APYLINKIŲ VALDYBOMS
VASARIO 16 D. MINĖJIMAS

Artinasi vasario mėnuo. Kiek
vienais metais šį mėnesį švenčia
me savo Valstybinę Šventę — 
Vasario 16-tą. Ši šventė yra šven
čiama visų lietuvių su dideliu at
sidėjimu ir pasirengimu. O lietu
viai, kurie per metus ir niekur 
nesirodo lietuviškuose parengi
muose,- šios šventės neapleidžia.

Mums yra didelio reikalo sa- 
vitarpy ir sustiprėti ir susiprasti, 
bet reikalinga ta proga primin
ti ir pasauliui, kad dar yra Lie
tuva, kad Lietuva buvo, ir kad ji 
turi būti kaipo laisva nepriklau
soma valstybė.

Taigi, švęskime kuo iškilmin
giausiai, kuo skaitlingiau joje 
dalyvaudami. Švęskime kviesda
mi į savo metinę šventę ir kitų 
tautų atstovus, savo kaimynus, 
bet neužmirškime ir šeimininkų.

Gyvendami čia, turime juos 
nuolat informuoti apie Lietuvos 
vargus.

Konkrečiai kalbant, pritrau
kime prie savo šventės kuo dau
giau ir pasyvių stebėtojų, bet

traukime ir aktyviais dalyviais 
— kalbėtojais. Kvieskime vy
riausybių (centro ir atskirų vals
tybių) atstovus, parlamentų na
rius, miestų burmistrus ir kitus 
įtakingus šio krašto žmones, kad 
jie ateitų į mūsų šventes ir kal
bėtų. Kvieskime žurnalistus ir 
fotografus, kad vietos laikraščiai 
rašytų, paminėtų.

Neužmirškime nę tik šia pro
ga, ir bendrai pakviesti su pra
nešimais ir savo žmonių, kaip 
pvz. iš Amerikos Jungt. Valsty
bių ALTo, Lietuvos Laisvės Ko
mitetų (buv. PLG) narių ir kitų.

Krašto Valdyba, kiek sąlygos 
leis, apsiima kiekvienu atveju 
ateiti pagalbon kviečiant tiek 
svetimtaučius, tiek ir savo tau
tiečius. Tik reikia tai daryti iš 
anksto. Kviečiant kalbėtojus rei
kia tiksliai žinoti ir laiką ir vie
tą ir ko būtent pageidaujama.

J. Matulionis
PLB KK Valdybos pirmininkas 

A. Šalkauskis
PLB KK Valdybos sekretorius

DĖL RINKLIAVŲ VASARIO 16 D.
Rengiant Vasario 16 d. šventę 

prašome paskelbti iš anksto, kad 
bus renkamos ir aukos. Atskai
čius rengimo faktinas išlaidas, 
viskas skiriama Tautos Fondui. 
Surašius atitinkamus aktus ir 
juos pasilikus savo bylose, netto 
pelną prašome persiųsti Krašto 
Valdybai (ižd. J. Simanavičius, 
944 Dundas Str. W., Toronto),

GEDIMINAS GALVA

kuri, surinkus iš visų apylinkių, 
perduos Tautos Fondo Atstovy
bei Kanadoje. Rinkliavų apy
skaitą Kr. Valdyba paskelbs sa
vo laiku spaudoje. t

J. Matulionis
PLB KKr. Valdybos primininkas

J. Simanavičius
PLB KKr. Valdybos iždininkas

. ..
’ DĖL DRABUŽIŲ PERSIUNTIMO J VOKIETIJĄ

BALFo centras mus informuo- 
, ja, kad drabužius reikia Europon 
siųsti tiesiog. Per JAV siųsti ne
apsimoka. Be to, drabužiai į JA 
V-bes siunčiami- tur ibūti dezin- 
fekuoiami ir išvalyti. Laikymas 

d ipse iki bus atlikti, forma- 
' lu iar kainuos. '

Bėpdrai praneša, kad ir Ame
rikoje šiemet yra pasisekęs dra
bužių vajus. Be to, dar gauna iš 
NCWC 120.000 svarų rūbų, ava
lynės ir lovoms paklodžių. BAL 
Fas pataria ir savo aukotojams 
duoti daugiau piniginių aukų, 
už kuriuos būtų galima daugiau

pirkti maisto.
BALFo įgaliotinio Vokietijoje 

adresas yra:Izidorius Rugienius
ULRA office,
Pienzenauerstr. 15 

_ Mūnchen 27, Germany.
>BALFO IgSWottnio»fAustrijoje 

adresas:
Prel. Klemensas Razminas
Zams 44 b/ Landeck,
Tirol. Austria.

J. Matulionis
PLB KKr. Valdybos primininkas

A. Šalkauskis
PLB KKr. Valdybos sekretorius

AMERIKOS LIET. BENDRUOMENĘ BELIŪLIUOJANT
Nelemties sukaktuvės. Praslin

ko metai nuo triukšmingos Lie
tuvių Bendruomenės JAV konfe
rencijos Niujorke. Konferencijos 
išlaidos subalansuotos ir nura
šytos, duosnioji visuomenė nura
minta, sudarytas LOKas, kaip 
lokys, miegojęs net ‘ištisus ke- 
turius metų laikotarpius. Gal
būt jis daug gražių sapnų sapna
vo, gal tie sapnai net storose 
knygose surašyti, tačiau LOKo 
ir lietuvių reikalai ėjo skirtin
gais keliais. Gal LOKas daug 
projektavo, bet tie “didingi” su
manymai bendruomenei sukur
ti nepasiekė net ir jautriausios 
lietuviškos ausies. Lietuviška 
spauda, kuri anksčiau, tiek sielo
josi lietuviškos paskirties reika
lais, kuri dėl bendruomenės bu
vo patapusi kovos arena, pamir
šo LB. Ir kaip nejauku, kai LOK 
skatina per spaudą aiškinti LB 
svarbą visuomenei. Pataikė į at
viras duris. Kas užliūliavo LB 
mintį JAV? Kas tą reikalą nu
marino? LOKas, kuris pastaruo
se posėdžiuose taip atsidėjusiai 
svarstė mokęstinius reikalus, tu
ri pajusti ne vien atsakomybę 
pranešti ką jis daro, bet ir vie- j 
šai dėstyti savo samprotavimus 
bendruomeniškais reikalais.

Partinis grybelis. Vartant LO 
Ko labai kuklius informacinius 
biuletenius užtinkame, kad ypač 
dažnai iškyla vadinamas antri
ninkų reikalas, ypač š.m. natro- 
je pusėje. Ką reiškia tie antri
ninkai? LOK buvo sudarytas iš 
pagrindinių “politinių partijų” 
atstovų. Tačiau tie atstovai ne 
visi susitelkę Niujorke, — kita 
jų pusė gyvena Čikagoje. Vadi
nasi čikagiečiai viešpačiai turi 
parinkti savo ginklanešius iš pa
jūrio, kad LOK galėtų bent tei
sėtiems posėdžiams susirinkti. Ir 
kaip tik šis klausimas užkliuvo 
š.m. antroje pusėje, kai LOK jau 
turėjo būti atlikęs esminius už
davinius ir beuždarąs savo duris. 
Kodėl delsiama?

Prel. Mykolas Krupavičius, 
VLIKo pirmininkas, į šį klausi
mą šiaip atsako: “To delsimo, 
atidėliojimo ir net slepiamo ne
noro šaknys glūdi perdaug aiš
kiame politiniame užkietėjime. 
Yra žmonių, kurie į vijską mėgsta 
žiūrėti pro partinę prizmę. To
kie tiesiog negali suprasti, ■ kaip 
gali būti organizacija, kuri ne
būtų nudažyta viena ar kita 
spalva”. Šie pranašingi žodžiai, 
jau prieš kelerius metus paskelb
ti “Tremties” 4 numeryje, Kana
doje, o ypač JAV rado pilnu

tinį įgyvendinimą.
Kas yra atsakingas už tylos 

sąmokslą gyvybiniams kultūri
niams reikalams spręsti? Tai tos 
marijonetės, kurios politines 
partijas atstovauja. Visa atsako
mybės našta gulą vadinamas po
litines partijas, kurios nūdien, 
kai neturime laisvos tautos, lais
vos savosios žemės ir savos vy
riausybės, tėra praeitimi begy
venančiomis aplūžusiomiš apa
ratūromis. Ir tos partijos, neat- 
stovaudamos visuomenės, o tar
pusavyje besipešančias asmenų 
grupes ir grupeles, tuo pat metu 
neturi veik jokio atsakomybės 
jausmo. Kam tarnauja tas delsi
mas? Tik jau ne lietuvybei, ne 
Lietuvos laisvinimui, ne spręs
ti degantiems klausimams, ku
rių nūdien turime tose srityse, 
bet tik kaikuriems asmenims. 
Tas LB įgyvendinimo vilkinimas 
tarnauja ne lietuviams, bet mū
sų priešams, kurie pavergę Lie
tuvą sėja pikto sėklą laisvėje at
sidūrusiuose.

Apsnūdimas Čikagoje. Lietu
vių skaičiumi viena didžiausių 
Čikagos apygarda iki šio meto 
nesugebėjo net apygardinio LO 
Ko sudarvti. Kodėl? Todėl,' kad 
šiame mieste yra susitelkę lie
tuvybei kenkti nenaudėliai. Čia 
tūrių galvoje ne “Vilnies” atsto
vus, bet tuos partinius atsto
vus, kurie mėgsta viešai "nuduo
ti didelius patriotus ir progai 
pasitaikius patriotinėmis gaido
mis labai garsiai ūžauti.

Aš nežinau kodėl ALT sky
rius Čikagoje iki šio meto nere
mia vietinio LOKo sudarymo. 
Tačiau yra daugiau negu eili
nis nesusipratimas, kai pastaro
sios ALT konferencijos Rezoliu
cijų Komisija paskelbia, kad K. 
Kleivos ir Pr. Šulaičio rezoliu
cija buvusi nerekomenduota. 
Kodėl? Juk toji rezoliucija bu
vo priimta konferencijos nie
kam prieš ją nepasisakius? Ko
dėl toji rezoliucija, kurioje pra
šyta konferencija aktyviai pa
remti’ vietinio LOKo organiza
vimą, susilaukia 1952. 10. 31 d. 
paskelbimo spaudoje: “Konfe
rencijai buvo paskaityta, bet re
zoliucijų komisijose nerekomen-- 
duota, privaSti asmienų pasiūly
ta rezoliucija bendruomenės rei
kalu”. Jei pp. K. Kleiva ir Pr. 
Šulaitis iki šio meto neatitaiso 
spaudoje šio netikslumo, galima 
manyti juos tebuvus tik priva-

IŠ LIET. VEIKSNIU VEIKLOS
(Atkelta iš 1 pusi.) Į spaudos sudarytas susitarimas, 

Kr. — V. Gailius. Pasaulio Kat. I kad jie atsisako visokių viešų
i- puolimų ir šmeižtų. Pranešėjas

čiais asmenimis 'ir neturėjusiais 
jokio mandato. Bet čia vietinis 
ALT užkliūva už kito reikalo, 
kuris neatitinka tiesą, nes spau
doje, pvz. “Drauge”, nurodyta tą 
rezoliuciją buvus priimtą konfe
rencijos. Kam pasirenkamas šis 
kelias tos organizacijos, kuri 
vienu ypu šaukia: gelbėkime 
Lietuvą, kitu bendruomenės rei
kalas jau laikomas “nerekomen
duotinu”? Ar tai yra vienintelis 
kelias susilaukti visuomeninio 
pasitikėjimo ir duosnumo?

Ši mažytė painiava čia pateik
ta klausimui pavaizduoti. Kfek- 
vienam aišku, vietinis ALT ne
turi noro paremti bendruomenės 
organizavimą, nes jam nepagei
dautinas konkurentas -ateityje. 
Taip, aišky, kad tas nenoras iš
plaukia ne tiek iš tos organizaci
jos kaikurių narių, bet iš vyres
niųjų organų tylaus mirktelėji
mo. Tačiau visai negalima su
prasti, kaip organizatoriams ga
lima tą reikalą užtęsti ir visa 
įtampa nepradėti organizacinio 
darbo talkininkaujant tik prita
riančius. Berods kurį metą vie
tinio LOKo organizatoriai buvo 
užkliuvę susirašinėdami su viė- 

i tinėmis partijomis. Tačiau, ku
riam galui tas susirašinėjimas 
taip ilgai — iki š. m.rugsėjo 27 
d. — atidėliotas?

Tą klausimą svarstant, neju
čiomis ateina į galvą prel. Myko
lo Krupavičiaus jau minėto šal
tinio žodžiai: “Lietuvybės mi
sija tokiems yra per siaura sąvo
ka! Jei, ir toliau kiekviena pa
stanga mūsąjame gyvenime bus 
bandoma užmarinuoti partinia
me marinade — šiuo keliu ei
nant bus greičiau išsiskirstyta, 
vietoje tautai gyvybiniuose rei
kaluose gelbė jus susijungti. Jei 
jau politinis susiskaldymas kai- 
kuriuose visuomeninio gyveni
mo plotuose yra suprantamas ir 
pateisinamas, tačiau žinotina, 
kad ne į visas šventyklas ant šio 
žirgo jojantieji priimami. Pasau
lio Lietuvių Bendruomenę mes 
kaip tik norėtume pavadinti 
šventykla, į kurią uždrausta įei
ti su partinėmis maldaknygėmis, 
nes toje šventykloje tėra tik vie
na malda: lietuvybė” (M. K. pa- ' 
brau^įmai).., , - >

Neatidėliojamieji reikalai. Kai 
veik’ viso pasaulio lietuviai jau 
susibūrė į LB, JAV vis dar dar
bas rimtai nepradedamas. Politi
nės partijos gali žaisti. Tačiau

vaikai negali rimtai mokytis be 
vadovėlių. Lietuviškos mokyk
los visur reikalingos vienodų 
lietuviškų programų. Visuotinis 
kultūrinis rikiavimas negali 
laukti meto kada politinėms at
skaloms bus paranku susitarti 
dėl Lietuvių Bendrūomenės or
ganizavimo. Mes negalime lauk
ti to meto. Šiandieną mes turi
me turėti aiškias gaires ne vien 
literatūros, bet ir mokslo, meno, 
muzikos srityse. Mes negalime 
dusti žvalgydamiesi į šalis ir 
klausinėdami kaip galvoja ta ar 
ana politinė atskala lietuviškais 
reikalais, bet paskubomis siekti 
pasaulinio lietuviško telkinio, 
kuris bendromis jėgomis spręstų 
tuos klausimus, kurie nūdien nu
stumiami dešinėn tai kairėn.

Nesudarius demokrątinės PLB 
visi tie ginčai ir nesutarimai, ku
rie nūdien mus smaugia kultūri-

nėję ir net politinėje srityje, ne-

vos kirvukas nebus užkastas. 
Šiandienykštis skaldymosi vė
žys. mus ir toliau naikins, nors 
veidmainiškai bus šaukiama: 
mes gelbstime lietuvybę, mes 
politiniais motyvais remiame 
studijuojančius, mes laisviname 
Lietuvą, kai atskamba aidas: jūs 
gelbatite tik save, remiatę save 
ir laisvinate save.

Šiose liūdnose LB sukaktuvė
se nejučiomis spraudžiasi klausi
mas: ar ilgai bus naudojamasi 
lietuvių kantrybe žlugdyti toms 
viltims,' kurias mes puoselėjome 
ir sudėjome į jus, lietuviško ži
dinio organizatorius? Ar ilgai ty
los skraiste bus dangstomi dar-- 
bai, kad LB organizavimas mir
tų organizatorių mirtimi? Ne
jaugi nepasirodys tokio jausmo, 
kuris vadinamas — atsakomybė?

Vieno did. kolchozo analizė
Vilniaus srities, Dusetų rajono “Raudonosios Vėliavos” kolūkis

Pasaulio painiavose
(Atkelta iš 1 psl.)

su patarėjais išskrido Miunche- 
nan, kur kalbina europiečius uk
rainiečius įsijungti į bendrą 
frontą prieš sovietus, kuriame 

. stiprūs buvo rusai — “matuškie- 
čiai”. Net NYTimes šitaip ko
mentavo. Kaikurie lietuviai po
litikai mano, jog nei Dobrians- 
ky, nei patys ukrainiečiai nėra 
joks veiksnys, būtinas didesnio 
dėmesio (! Red.). “Visas laisva
sis pasaulis, lygiai’kaip laisvosios 
Ukrainos šalininkai, laimės jei 
ukrainiečių Miuncheno konfe
rencija sutiks įsijungti prieš Sta
liną bendrai kovai. Priešingu at
veju tik pastarasis džaugsis”. 
(Apie tai sek. “TŽ” numery 
spausdinsime platų interview su 
Dobriansky. Red.). Tuos reika
lus Ikiui raportuoja min. Bliss- 
Lane, tautybių referentas komi
tete, kuriame lietuvius atstovau
ja adv. Olis ir Kvietkus. Bet šie 
turbūt turi svarbesnių dalykų, 
kaip Lietuva — nesigirdi, kad jie 
apie Ike ir jo dvarą suktųsi. 
Maskvai šis tautybių reikalas 
niežti, žinote. Kaip paprastai, 
kol žinios pereina visus MVD ir 
MGB skyrius, jos tik vėluoja. 
Visu smarkumu dabar puolamas 
“išvaduotojas Kirkas”, kuris esąs 
“Amerikos komiteto Rusijos tau
toms vaduoti“ vadovas. “Litera- 
turnaja Gazieta“ biauriai kolioja 
Kirką. Esą, “kad nors jis Rusijos 
ekspertas iš tiesų būtų. O dabar 
“ruskos” kalbos nemoka, apie ša
lį nė čiorto nesupranta—eksper
tas, mat”.

• Lenkai, tie nenumaldomi 
nerealistai, balsiai šaukė dėl lor
do Readingo pareiškimo Londo
ne, jog Jo Didenybės Karalienės 
vyriausybė mano, kad būtų man
dagiau, jei lenkai iš Oderio-Neis- 
sės linijos išsinešdintų.

• Viliamasi Niujorke, kad ir 
ELK respublikonai darysią stam
bių reformų. Jam iš tikro kolkas 
tiktų vienos Lietuvos instituci-

.jos inicialai “VDV” (Veltui 
Duoną Valgo). Šiam amerikiečių 
komitetui surenkamos stambios 
sumos, o pasak Mr. Burnham, 
“padaryti darbai jas sunkiai pa
tenkina”. Galbūt kas nors slap
ta. Bet oficiozas “News From 
Behind the Iron Curtain” yra 
daugiau negu naivus. Vedamaja
me, pridėtame žemėlapyje, Pa
baltų is- atžymėtas. Tačiau tekste 
nė žodžio. Ištisi du puslapiai pa
skirti anti-semitizmui, bet nė 
puslapio nesudarys žinios iš “ne
paprastos svarbos strateginės 
svarbos” Baltijos valstybių. Net 
komentuojant Ike laimėjimą, 
kaip jis priimtas satelituose ir 
Sovietijoje, “redaktorius” nė 
vienu žodžiu nerado reikalinga 
prisiminti garsiąją Sniečkaus 
kalbą, sukėlusią triukšmo ir nu
sistebėjimo. Tikima, jog gal LP 
Grupę pakeitus į LLK mūsiškiai 
įsidrąsnis nors truputį. Latvių, 
estų reikalas šiam ofciioze pasta
tytas visad .geriau. Atseit, Euro
pą laisvina, o net paprasto biu
letenio suredaguoti nesugeba.

• Ginklai, amunicija ir lėktu
vai vokiečių armijai jau seniai 
rūdija Vokietijos USArmy san
dėliuose. Pabandytų yankiai juos tikomunistų moralinis ir intelek- 
išvežti, sakysim, Negusui. Vokie- tualinis lygis, juo yra daugiau 
tukai per dvi sakaites ‘*žąsies 
žingsniu” skraidytų kaip nieko. 
Politika^ mat, europeitiškaj. Do
lerių turbūt nori.

• Varšuvos radijas kaltina JA 
V-bes, jog jos karo aviacija prieš 
mėnesį tarybinės Lenkijos teri
torijoje numetė Baltijos jūros 
pakraštyje du “diversantus”. Pas 
juos rastas radijo siųstuvas, ka
meros, ginklai, kodas ir kiti šni
pinėjimo įrankiai. Girdi, ameri
kiečių lėktuvas prieš tai ilgai su- 
kiojęsis Baltijos pakrantėmis. 
Wiesbadeno karo aviacijos bazė, 
kaip bematant atsiliepė AP 
agentūra, paskelbė jog tai tikras 
melas.

•Stalinas irgi nusprendė žmo-

riijai Kalėdų proga “palaimini
mą” suteikti. Vakarai kirto jam 
atgal protingai, — draugas Stali
nai, JT visad Jums atidaros tik 
su konkrečiais pasiūlymais, pra
šom. Churchillis nusprendė, jog 
netinka “britų imperijos”'direk
toriui, kaip kitiems, laukti. Jis 
pats pasisiūlė. Ike tik pasakė: 
“OK tegul važiuoja”. Stalinas 
dėlto ir niršta. Pagal jo planus 
Britanija šiais metais turėjo jau 
būtT apvaldyta jos “darbo žmo
nių”. Dėlto jis ir mano, jog “ka
ras nėra neišvengiamas”.

• Apie dabartinį pavojų Ike 
patarinėja keisto pavadinimo 
komisija — ’’The Committee on 
the Present Danger”. Ji priminė 
jam, jog didžiausias pavojus pa
sauliui yra rusiškasis ir komu
nistiškasis imperializmas. Komi
tetas taip pat mano, jog būtų 
pats laikas antikomunizmui JAV 
suteikti respektą ir autoritetin
gumą, ko tačiau daugeliu atveju 
trūksta visoje eilėje organizaci
jų. Šiuo metu antikomunizmas 
kaikurių yra pasidarytas profe
sija, veda prie ciniškos demago
gijos ir kitur suprantamas fa
natiškai. Juo yra augštesnis an-

šansų greičiau ir tikriau komu
nizmą sunaikinti.

• Pasitikėjimas JT, jei nesu
grįžta, tai nemažėja. Iš jos pasi
traukė garsioji “nepamainoma” 
Eleonora Roosevelt, Amerikos 
žydijos draugė ir Palestinos įkū
rėja ir visa eilė kitų demokra
tų statytinių. Taip pat ir Austin, 
respublikonas pasitraukia — pa
sigyręs, jog jis kovojęs prieš 
Tautų Sąjungą, bet užtat dabar 
viską daręs Jungtinėms Tautoms 
išlaikyti. Jis sutinkąs dabar su 
“Wilsonu”, jog tiesa yją bran
gesnė begu taika. Esąs įsitiki
nęs. jog Amerika negali pasilik
ti viena. “Amerika niekad negy
vuos vien tik materializmu”...

Moterų ir ateitininkių vyr. va
dovybės vardu pasveikino dr. N. 
Bražėnaitė.

— Dėl Višinskio pareiškimo 
JT Juridinės Komisijos posėdy
je, kad estų, latvių, lietuvių tau
tos savo 1940 m. rinkimais pačios 
pareiškusios norą įsikorporuoti į 
Sovietų Sąjungą, VLIKas Jung
tinių Tautų Prezidiumui Niujor
ke pasiuntė specialų pareiškimą. 
Pareiškime pažymima, kad Vy
riausiasis Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas, atstovaudamas1 lietu
viškosioms politinėms partijoms 
ir visiems laisvajame pasaulyje 
gyvenantiems lietuviams, pareiš
kia, kad:

1. tas Sovietų Sąjungos užsie
nio reikalų ministro teigimas yra 
grubus teisybės iškreipimas, nes 
visas pasaulis žino, kad 1940 m. 
Lietuvoje “rinkimai” buvo vyk
domi Sovietų priespaudoje ir jų 
durtuvų šešėlyje,

2. protestuoja prieš Lietuvos ir 
kitų Pabaltijo valstybių sovietiš
kąją aneksiją ir

3. reikalauja tūojau nutraukti 
Lietuvos ir kitų Pabaltijo vals
tybių okupavimą. <

— VT Informacijos Tarnybos 
suorganizuota radijo tarnyba 
jau pradėjo savo darbą.

Politinis Baltų Tarybos posė
dis įvyko gruodžio 13 d. Tuebin- 
gene. Iš lietuvių pusės jame da
lyvavo Vykd. Tarybos pirm. K. 
Žalkauskas ir Informacirfes bei 
Bendrinių Reikalų tarnybų val
dytojas M. Gelžinis, iš latvių — 
min. R. Liepinš ir estų pulk. 
Jakobsonas. Per posėdį plačiai 
aptarta pabaltiečių padėtis Vo
kietijoje, lapkričio 11-14 dd. 
Muenchene posėdžiavęs Tusų 
emigrantų^ kongresas, Višinskio 
kalba apie tariamą “savarankiš
ką Pabaltijo valstybių įsijungi
mą į Sov. Sąjungą” ir kt '

Min. R. Liepinš, sugrįžęs iš ke
lionės po Europos kraštus, pra
nešė kaip tuose kraštuose žiū
rima į mūsų bylą. Jo pareiški
mu, tarp latvių drganizacijų ir

taip pat išsamiai išdėstė apie lat
vių pastangas sudaryti visame 
pasaulyje esančius jų tautiečius 
apimančią organizaciją. Pulk. 
Jakobsonas kėlė mintį įsteigti 
pastovų Pabaltijo valstybių lais
vinimui vykdyti biurą. Buvo taip 
pat pasisakyta dėl Pabaltijo vals
tybių santykių su Izraelio vals
tybe ir dėl Pabaltijo tautų atsto
vų galėjimo dalyvauti Laisvosios 
Europos siųstuve Muenchene.

ELTA.
Australija nepripažįsta Lie

tuvos okupacijos. Lapkričio 23 d. 
buvo sukviesta įvairių tautybių 
atstovų konferencija su imigra
cijos min. Holtu, kuris ta proga 
nušvietė australų imigracinę po
litiką, be kita ko, pažymėdamas, 
kad., australai nenori naujų atei
vių asimiliuoti, netrukdys jiems, 
kai ateis laikas, grįžti į senąsiaš 
tėvynes ir tt.

ALB • krašto valdybos pavedi
mu lietuviams atstovavo “Mūsų 
pastogės” ,red. J. Žukauskas, agr. 
B. Barkauskas ir V. Simniškis. 
Tarp kitų tremtinių pageidavi
mų'buvo paprašyta, jog ateivių 
tautinė spauda būtų atleista nuo 
prievolės spausdinti anglų kalba 
straipsnius. Min. Koltas paprašė 
tuo reikalu paruošti išsamų me
morandumą ir pažadėjo jį per
žiūrėti. Lietuviams svarbus jo 
pasisakymas Lietuvos bylos rei
kalu, kuriuo dar kartą patvir
tinama tuo reikalu Australijos 
vyriausybės pažiūra. Lietuvių 
atstovo J. Žukausko paklaustas, 
min. Koltas atsakyme pabrė
žė, jog Australijos vyriausybė 
oficialiai nepripažįsta iSletuvos 
ir kt. Pabaltijo valstybių oku
pacijos, o tuo ppčiu pripažįsta 
egzistuojančios Lietuvos valsty
bės tęstinumą. Tam pailiustruoti 
pažymėjo faktą, kad jis pats 
prįeš savaitę laiko dalyvavo Lat
vijos konsulo suruoštame pri
ėmime. Užsienio pasų reikalu 
paprašė paklausėją parašyti išsa-

(Tęsinys iš praeito nr.)
2. Ūkis ir ūkininkavimo sąlygos

Peržvelgus šį visą masyvą 
(3,700 ha), dirbamosios ž. susi
darytų apie 2,200 ha. Iš jos ga
lėtų būti apie 1500 ha priskirtos 
III-jai rūšiai, o likusioji — IV- 
jai. Visa dirbamoji žemė būtų 
ištisai molynai ir kalkingi prie
moliai, o smėlynai ir graužy-. 
nai sudarytų nereikšmingus plo
telius (Muravanka ir dalis Du
burių).

Dirbamoji žemė daugiau kal
nuota, todėl vasaromis ir pava
sariais dažniau nukenčia nuo 
sausros, kaip nuo lietaus. Lygu
mos ir slėnesnės vietos gali su
daryti apie 500 ha. Kai kurios 
ten vietos gana drėgnos ir reika
lingos nusausinti.

Kolchozas gali turėti iki 800 
hai vidutinio gerumo pievų. Li
kusius žemės plotus sudarys tar
pukalnių ir paežerių šaltyniuoti 
rūdymai, kurie -vietomis var
giai pereinami. Dalis šių plotų 
yra paprasti žabynai, juodalksny 
nai ir karklynai.

Visi šio kampo kaimai buvo iš
skirstyti vienkiemiais prieš 1940 
m. išsikėlė savo trobesius į nau
jas sodybas. Daugelis naujųjų 
sodybų turėjo gražius medinius 
trobesius ir naujai užsodintus 
sodnelius. ' 1 ’

Pagrindinės javų kultūros bu
vo: rugiai maždaug su 25-30 cn 
iš ha, kviečiai — apie 25 cn iš 
ha. Toliau žirniai, lęšiukai, vikiai, 
miežiai, avižos. Bulvių palyginti 
buvo sodinama mažai, nes tinka
mos žemės buvo tik pakalnėse. 
Taip pat nedideli plotai buvo so
dinami ir kitų šaknavaisių, ypač 
didžiųjų molynų apylinkėse. La
bai daug buvo sėjama dobilų, 
itin po 1930 m., kai visa apylin
kė perėjo prie pieno ūko. Ta
da dobilus jau sėjo ir neišskirty- 
tų kaimų ūkininkai. Kaimus iš
skirsčius vienkiemiais, pabaigė 
visuotinai savo dienas ir trilaukis 
ūkis, paprastai išvirsdamas še- 
šialaukiu. "

Visa apylinkės žemė buvo dir
bama tik arkliais, kurių daugu
ma jau turėjo jardėnų kraujo 
priemaišą. Lengvasis arklio ti
pas sparčiai nyko ir buvo sutin
kamas dar pas valakinius ūkinin 
kus, kur vienas arklys buvo ski
riamas tik pavažiavimui ir ki
tiems lengviems darbams. Leng
vas arklys čia buvo likęs savo
tišku turtingumo pažymiu. To
dėl paskutiniu metu jų buvo be
likę tik apie 25-30, kai šiaip apy
linkėje arklių skaičius siekė apie 
450-500. Vienas kitas didesnis 
ūkis augino arklius .(lengvuo
sius) ir pardavimui, šiaip tik sa
vo reikalams.
- Apylinkėje tebuvo tik vietinės 
veislės karvės, tačiau jau su stip
ria fiūnų priemaiša.JVfetinė kar
vių pieno produkcija (1939) ten
ka skaityti 2,500-2,800 kg pieno 
su 3,700 (apie 95 kg riėbalų). Ta 
čiau buvo vietinių karvių, kurios 
ir šioje apylinkėje davę po 140 
kg riebalų.

Avis laikė tik savo ūkio reika
lams. Jos buvo pagerintos vieti
nės. Vienas kitas ūkis turėjo 
pirkęs juodgalvių ir net šropši- 
rų (šios visos buvo netiesiogiai 
kilusios iš J. Tūbelio tėviškės, 
Augustavo vnk., Rokiškio aps.)

Vietinės veislės kiaulės, su ker 
ša arba dryža nugara ir “var
peliais” po kaklu, buvo visiškai 
išnykusio^ Paskutiniais metais 
čia galėjai sutikti tik jorkširus. 
Ir kiekviena šeima, net mažaže
mio ir trobelninko, išaugindavo 
per metus nors porą kiaulių, ku
rių vieną skersdavo savo reika
lams, o kitą parduodavo. Ypač 
daug turimam žemės plotui Iriau 
lių augino artimieji Škugų miš-

ko gyventojai, nes jie kiaules šė
rė dar ir gilėmis. Kai kurie ma
žažemiai kiaules vasaros metu 

^šerdavo ir smulkiąja žuvimi 
(muiliumi, dyglėmis), kurios šio 
krdšto ežeruose nuostabiai daug 
buvo. Netrūko ir tokių mažaže
mių, kurie prisipirkdavo grūdų 
ir taip augino grynai pardavi
mui po keletą kiaulių. Iš visos 
apylinkės kasmet buvo parduo
dama per 1,500 kiąulių, nes tik 
viena Avilių seniūnija 1939 m. 
buvo išrašiusi per 800 kilmės pa
žymėjimų.

į 3. Gyventojai
1940 m. šioje apylinkėje galė

jo gyventi apie 1500-1600 žmo
nių. Todėl šis karštas žmonėmis - 
buvo gana perpildytas, kas bu
vo jaučiama visą paskutinį lais
vo gyvenimo dešimtmetį. Darbo 
rankų šiai žemei įdirbti buvo pa
kankamai, niekados nebuvo dide 
lio rūpesčio ir su padieniais, o 
kelios dešimtys jaunų vyrų ir 
merginų išeidavo tarnauti į gre- 
timenės-Antazavės ir Dusetų vis 
apylinkės arba pasukdavo į Kau
ną ir kt. miestus. Palyginti di
delis kiekis šios apylinkės žmo
nių Vertėsi įvairiais amatais (sta 
tybininkai, staliai, siuvėjai, bat
siuviai ir kt.), kartais savo gami
nius parduodami Rokiškio ir Pa- z 
nevėžo apskrt. '(pvz.'račiaiy-jpa^/'-*- 
kinktų siuvėjai . .l)-. \

Gyventojai, beveik, be išim
ties buvo lietuviai, nors jų ne
maža dalis namuose kalbėjo len
kų kalbos žargonu (“pod pras- 
tiemu”). Šis žargonas iki koktu 
1930 m. šiame krašte tebebuvo 
garbės reikalas, nes juo kalbėjo
si “dvaraninai” (.bajorai) ir po
nai. Save lenkais (“paliokais”) 
skaitė palyginti labai nedaug 
šeimų, o visi kiti ir “pod prastie- 
mu” kalbantieji laikė save lie
tuviais ir uoliai dalyvavo letu- 
viškose organizacijose (šauliuo
se...). Patys gyventojai buvo 
krikštyti katalikų bažnyčioje, 
bet per 20% su krikščionybe vi
sus reikalus buvo baigę ir di-^ 
džiavosi esą “laisvamaniais”, 
nors organizuoto vieneto ir ne
turėjo.

Labai gerai buvo organizuo
ti šauliai ir jaunalietuviai. Pa
starieji buvo suėmę ir uždaryto
sios Lietuvos Jaunimo Sąjun
gos daug narių. Jaunalietuviai 
taip pat suėmė ir slaptosios ko
munistinio jaunimo kuopelės na
rius, nes pagal slaptą įsakymą 
(1932) iš Zarasų (ar Kauno), jie 
visi turėjo įsijungti į kitas viešą
sias organizacijas. Dalis jų nu
ėjo pas šaulius, kita pas jauna
lietuvius, o vienas kitas ir pas 
pavasarininkus. Nuošalyje liko 
tik keletas, tikrųjų slaptosios ko
munistų partijos narių, kurie su
darinėjo vietinės veiklos planus. 
Ir. pagal ano meto planus, tokie 
“jaunalietuviai” ir “šauliai” ne 
tik platino komunistinę spaudą, 
bet ir kovojo su Avilių klebonu 
kun. P. Rauduve bei kitais veik
liaisiais katalikais. Kova su kle
bonu reiškėsi labai paprastai, k. 
a. išvoliodavo klebonui rugius, 
sugadindavo ūkio padargus ir 
organizuodavo neduoti kalen
dros, kol jis bars neinančius į 
bažnyčią, kol kalbės prieš jau
nalietuvius ir tautininkus. Taip 
pat jie susirinkdavo į bažnyčią 
ir, klebonui pradėjus sakyti pa
mokslą, imdavo švilpti.. Ypač 
didelis triukšmas pakildavo, kai 
klebonas per pamokslą paliesda
vo jaunalietuvius. Ir toks vietos 
uniformuotų jaunalietuvių el
gesys tęsėsi keletą metų, kol iš 
jaunalietuvių pasitraukė visas 
padorusis jaunimas, kol šie ko
munistėliai pasijuto tikrieji sky
riaus šeimininkai.

B. Girčys.
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VIENOS “TAIKOS KONGRESASLATVIAI APIE PABALTIJO ATEITĮ SPAUDOS VAJUS HAMILTONE
Latvių centrinio komiteto Vo

kietijoje leidžiamas savaitraštis 
“Latvija” Latvijos nepriklauso
mybės sukakties proga įsidėjo 
kelis straipsnius, su kuriais ver
ta susipažinti ir lietuvių visuo
menei

Vedamąjį straipsnį parašė lat
vių užsienyje esančios diploma
tijos šefas ir pasiuntinys Lon
done K. Zarinš. Straipsnyje iš
vedama, kad Pabaltijo valstybių 
nepriklausomybė yra putinai 
reikalinga pusiausvyrai išlaikyti 
Baltijos jūros pakraščiuose. Kai 
Pabaltijo valstybės yra laisvos, 
laisva yra ir Baltijos jūra, o kai 
Pabaltijo valstybės nustoja savo 
nepriklausomybės, prasideda ko
va už viešpatavimą Baltijos jū
roje. Iš laisvos, visiems prieina
mos jūros pasidaro uždarąs eže
ras, kaip tai esą šiuo metu.

Kitą straipsnį apie Pabaltijo 
tautų solidarumą if ateities už
davinius parašė buv. latvių mi- 
nisteris JCaune R. Liepniš. Ap
žvelgęs Pabaltijo valstybių ben
dradarbiavimą nepriklausomy
bės laikais, kurį jis laiko toli 
gražu nepakankamu, autorius 
tarp kita pastebi, kad tos tautos 
buvusios per daug prisirušusios 
prie suverenumo minties. Neao- 
rėta daryti nuolaidų suverenu
mo sąskaita, todėl Pabaltijo 
valstybių bendradarbiavimas 
buvęs labiau' paviršutiniškas, 
formalinis.

Netekus nepriklausomybės, 
ir karščiausieji suverenumo ša-

Visuomeninės veiklos baruose pasidairius
PASTABOS DĖL p. S. PUNDZIUVIENĖS STRAIPSNIO

Man labai malonu, kad mano 
straipsnis “Didelei sukakčiai pa
minėti”, skirtas Kanados Liet. 
Tarybos 12 metų sukakčiai pa
minėti, sulaukė atgarsio. Anų 
laikų veikėjai ir “NL” bendra
darbei p. S. Pundziuvienei už 
pastabas ir vaizdo papildymą 
esu labai dėkingas. Tikiu, kad 
“TŽ” redakcija rastų vietos sa
vo laikraščio skiltyse ir kitų to 
meto veikėjų pastaboms. Tačiau 
kaikurie p. S. P. teigimai manęs 
neįtikino.
. Mudu su S, P. sutariame 
KLT įkūrimą laikydami dideliu 
ir reikšmingu įvykiu Kanados 
lietuvių gyvenime, bet ne vieno
dai vertiname 1941 m. skilimą 
bei tolimesnę raidą. Ponia S. P. 
sako, kad dėl skilimo 1941 m. sei
me buvusi kalta ne viena To
ronto socialistų grupė, bet buvę 
ir iš kitur kuolų kaišiojama. Aš 
visiškai sutinku, kad netaktų bei 
išsišokimų kiekvienos krizės mer 
tu būna ne iš vienos pusės, ta
čiau aniems įvykiams suprasti 
daug sako faktas, kad ir vėliau, 
kai kiti vėl susibūrė apie “NL”, 
torontiškiai socialistai nuo jos 
stovėjo atsiriboję, iki pat to me
to, kai daugiausia jų pastango
mis 1949 m. pradžioje buvo įvyk
dytas “perversmas” ir redakto
rių padarytas p. Kardelis. Šito 
-reiškinio p. S. P. neįvertino ir 
neišaiškino. Socialdemokratus 
gerbiu, kaip daugumoje princi
po žmones ir nemanau, kad anas 
reiškinys būtų išplaukęs iš jų 
politinių įsitikinimų, iš socializ
mo. Greičiau tai buvo veikėjų 
charakterio bei ambicijų susi
kirtimo vaisius. Bet jis toks 
buvo.

Toliau p. S. P. mane pataiso, 
kad KLT centras Toronte ne pa
lengva numiręs, bet buvęs per
keltas į Montrealį ir ten ne sky
rius ėjęs centro pareigas, bet 
centras ėjęs skyriaus pareigas. 
Dėkoju p. S. P. už primintą 1942 
m. vasario 1 d. susirinkimą 
Montrealy, apie kurį “NL” ne
buvau nieko užtikęs, tačiau, ma
tot) galva, padėties jis nekeičia. 
Formaliai toks “perkėlimas” juk 
nebuvo tvarkoje. Seimo išrink
tos valdybos pareigos perduotos 
Vieno skyriaus vadovybei net ne
priklausančių centrui žmonių. 
Tai tik bėdos sprendimas, gelbė
jimas padėties suprantant reika
lą išlaikyti organą, bet neturint 
galimybių pravesti tai formaliai. 
Juk išeina, kad centro valdyba 
pati net nebuvo padariusi tokio 
formalaus sprendimo, o p. Kali
nauskienė ir p. Hozas — abu ne- 
nariai centro vald., — perdavė 
tik torontiškių nuotaikų išvadą. 
Faktas, kad nuo to meto KLT 
centras buvo renkamas tik 

’ Montrealio visuomenės ir tik jai 
savo veiklos apyskaitas teikė, 
vargu ar leidžia teigti, kad tai 
buvusi centro valdyba, einanti ir 
skyriaus pareigas. Greičiau prie
šingai/

liniukai pastebėję savo klaidas, 
ir tatai paskatinę-ieškoti prie
monių, pasiekti glaudesnės Pa
baltijo tautų santaros. 1944 m. 
žiemą pogrindžio veikėjų konfe
rencijoje Rygoje buvęs priimtas 
nutarimas sukurti Pabaltijo vals
tybių federaciją ir buvusi paskir
ta komisija paruošiamiesiems 
darbams parengti. Tačiau dėl ne
palankių aplinkybių darbai susi- 
trukdę, tad šią problemą toliau 
nagrinėti tekę pasiimti jau trem
tyje Baltų Tarybai.

Šiuo klausimu Latvių Tautinė 
Taryba priėmusi nutarimą, kad 
Latvija priklausanti*Vakarų Eu
ropai-ir kad ji glaudžioje regio
ninėje sąjungoje su Estija ir Lie
tuva norinti pasilikti Vakarų 
valstybių sambūryje. Kyla klau
simas, ar Pabaltijo valstybės įei
siančios į Europos valstybių fe
deraciją kaip atskiros valstybės, 
ar jos prieš tai susijungsiančios 
ir dalyvausiančios toje federaci
joje kaip Jungtinės Pabaltijo 
Valstybės.

Autorius mano, kad greičiau
siai gyvenimo tikrovė krypsianti 
į tą pusę, jog Pabaltijui teksią 
glaustis į Jungtines Valstybes, 
nes regioninių sambūrių idėja 
vis labiau plintanti, ypač JAV. 
Su tuo tenka skaitytis ir Pabal
tijo politikams. Baltų Taryba 
šiuo klausimu ėmusis jau kon
krečių žygių. Ypač tenką skleis
ti Pabaltijo tautose mintį, kad 
latvių, lietuvių ir estų tautų bei 
valstybių ateitį tegalįs patikrin
ti jų glaudus susibūrimas.

Nesutikdama su mano posa
kiu, kad KLT po skilimo dides
nės veiklos jau nepajėgė išvy- 
tyti ir jos dėmesio centru buvo 
“NL” išlaikymas, p. S. P. prime
na visą eilę faktų veiklos inten
syvumui įrodyti. Jie įdomūs ir 
gerai, kad tapo užregistruoti. 
Ir aš nė neneigiau veiklos, tik 
sakiau, kad pirmas ir didžiausias 
rūpestis buvo “NL” išlaikymas. 
Kai tas pasisekė, mano galva, jau 
nemažai, nes buvo išlaikyta 
brangi idėja. 
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v Mes su p. S. P. visiškai ski
riamės vertindami dabartinę “N 
L”; Poniai S. P. tai taikingiau
sias ir objektyviausias laikraštis 
šiame kontinente, o būti nesro- 
vinio laikraščio redaktorių, esan
ti Dievo primesta bausmė, nes 
visiems neįtiksi. Esą, visiškai 
be pagrindo mano buvę prikišta, 
kad “NL” p. Kardelis paėmęs 
liaudininkų ir socialistų susita
rimo rezultate. “NL” niekad tų 
partijų nepropagavusi — jokiam 
vedamajam tai nebuvę skelbia
ma. “NL” pasirodžiusi kritiška 
VLIKo atžvilgiu, bet ten net ir 
katalikai dabar jau matą trū
kumų. Ji laikantis rezervuotai 
KLB atžvilgiu, bet turinti tam 
argumentų, polemikoje esanti 
labai santūri, kultūringa tik gi
nantis, kai gaunanti, plytgaliu į 
galvą. O man atrodo, kad visa 
tai netaip. Pirmiausia, kad spręs
ti, katras laikraštis “taikingiau
sias ir objektyviausias”, reikėtų 
juos visus skaityti. Nežinau, ko
kius laikraščius p. S. P. skaito, 
bet patikrinęs sužinojau, kad’, 
pvz., “TŽ” ji neskaito, atseit, 
apie jį informuojasi iš “NL”. 
Man neatrodo, kad tai būtų pa
kankamas šaltinis minėtam 
sprendimui.

Mano teigimą, kad p. Kardelis 
“NL” redagavimą perėmė liau
dininkams ir socialistams susita
rus perversmo keliu, p. S. P. su
prato kaip norą pasakyti, kad 
“NL” tas sroves propaguojanti. 
Čia p. S. P. prašoko to mano sa
kinio dalį: “...bandydamas su
burti į tą būrį jr visus antikata- 
likiško nusistatymo sluogsnius”. 
Atrodo, aišku, kad jau vien dėl
to, užsiimti kurios grupės propa
gavimu “NL” negalima. Bet sro
vei propaguoti ją garbinančių 
straipsnių ir nereikia. Užtenka 
skleisti jos idėjas. O mūsų lai
kais įėjo į madą ir viena sakyti, 
o kita turėti galvoje — netie
siogiai veikti. Juk, pvz:, bolševi
kinė spauda taip pat šaukia apie 
demokratiją ir laisves, o ištik- 
rųjų gina gyvenimo santvarką, 
kuriame tik prievarta, išnaudo
jimas ir teroras. Ir dabartinės 
“NL” didžiausia yda yra jos ne
nuoširdumas — gražiais žodžiais 
apipinamos destruktyvinės min
tys. Tai pasireiškė ir p. S. P. su
minėtuose pavyzdžiuose — jos 
pozicijoje VLIKo ir KLB atžvil
giu. Pasisakant neva už tas in
stitucijas, stengiamasi sudaryti

“Žiburių” Sp. B-vės 
metįn. susirinkimas

“Žiburių” • Spaudos Bendrovės 
Valdyba šiuo skelbia, kad visuo
tinis metinis šėrininkų susirin
kimas šaukiamas |953 metų sau
sio mėn. 25 d., sekmadienį, 4 vai. 
pp, “Tėviškės Žiburių” redakci
jos patalpose.

Susirinkimo dienotvarkė: ,
1. Susirinkimo atidarymas,
2. Prezidiumo rinkimas,
3. Statuto pakeitimų ir papil

dymų svarstymas ir priėmi
mas,

4. Valdybos pranešimas,
5. Revizijos Komisijos prane

šimas, . 1
6. Diskusijos dėl pranešimų,
7.1952 metų apyskaitos, Revi

zijos Komisijos akto priėmi
mas, 1952 m. pelno paskirs
tymas ir 1953 m. sąmatos 
priėmimas,

8. Valdybos ir Revizijos Komi
sijos rinkimai,

9. Einamieji reikalai,
10. Susirinkimo uždarymas.
Nustatytu laiku nesusirinkus 

kvorumui, po valandos šaukia
mas kitas susirinkimas, kuris 
bus teisėtas neatsižvelgiant į da
lyvaujančių skaičių. Šėrininkas, 
negalįs susirinkime dalyvauti, 
gali raštu įgalioti save atsto
vauti kitą šėrininką.

Susirinkime gali dalyvauti 
pirkę šėrus ne vėliau, kaip iki 
susirinkimo pradžios.

Bendrovės Valdyba.

J

visuomenei neigiamą įspūdį vi
sokiais išmislais, iškraipymais ir 
pareiškimų klastojimais. Nepa
tinkamoms srovėms bei asme
nims primetami tokie pareiški
mai, kokių jie niekad nėra darę. 
Pvz., visai neseniai ginče su p. 
Činga, kuris priminė, kad p. Kar
delis Kr. ; Tarybos suvažiavime 
siūlė rinkimus pravesti taip, kad 
įeitų visų politinių srovių atsto
vų, “NL” atsikirto, kad ne p. 
Kardelis siūlęs partinį pagrindą 
rinkimams, bet VLIKo pirminin
kas pr ei. Krubavičįųs ji iškėlęsį 
Tuo tarpu VLIKo pirmininkas 
niekad nieko nesiūlė. Jis tik pa
sirašė raštą, kaip pirmininkui ir 
ano meto Lietuvybės Išlaikymo 
Tarnybos valdytojui priderėjo, 
kuriame buvo atsakoma į Kana
dos LOK-to prašymą pasisakyti 
dėl rinkiminės sistemos Kanado
je. Sprendimas buvo padarytas 
VLIKo ir ne toks, kaip p. Karde
lis aiškina. Buvo siūloma ne par
tinis pagrindas, bet vad. propor- 
cionalinė sistema, kurios tikslas 
atstovybę padaryti mišresnę. Ta 
sistema vartojama daugumoje 
demokratiškųjų kraštų ir ne vien 
partiniu pagrindu paremta. “N 
L” redaktorius, tiesa, nei gyve
nimo nei visuomenės be partijų 
neįsivaizdina, neperpranta, bet 
jis nėra vaikas, kad nebūtų su
pratęs VLIKo rašto prasmės. O 
jis visdėlto nesivaržo savo kro- 
melio labui valkioti garbingus 
asmenis. Jei p. S. P. nenorės ti
kėti šiam mano ano pavyzdžio 
nušvietimui, galėtų tai patikrin
ti, pasiteiravusi asmenų, kurie 
girdėjo prof. Kaminsko praneši
mą organizacijų atstovams To 
ronte, kuris tada įsakmiai pa
reiškė, -kad VLIKas (ne vienas 
pirm. prel. M. Krupavičius) nu
tarė siūlyti Kanadai proporcio- 
nalę rinkimų sistemą. O ką reiš
kią proporcionalinė sistema, ži
no kiekvienas. Žino ir p. Karde
lis, nors ir sako, kad tai būtinai 
partinis pagrindas.

Šitokių pavyzdžių — iškraipy
mų bei sufabrikavimu — iš “NL” 
skilčių galima būtų pricituoti 
begales, tiek VLIKo, tiek kitais 
klausimais. Dėl to tai p. S. P. tei
gimas, kad tai nuosaikiausias 
laikraštis, man* atrodo tik nesu
sipratimas. Aš pats ją garbingu 
laikraščiu laikyčiau tik tadą, jei 
ji mestų savo “nesroviškumo” 
kaukę ir garbingai gintų princi
pus ir idėjas, kurios jai rūpi, o 
pasalūniškas visų kandžiojimas 
tikrai ir negarbingas ir mūsų vi
suomenės santykiams kenksmin-

Teigimas, kad “NL” tik ginasi, 
kai “plytgaliu kas trenkia gal
von”, beabejo tik geros valios 
žmogaus apsirikimas. Paimkim 
pavyzdžiu kad ir “Tėviškės Ži
burius”. “Nepr. Lietuvos” pirma
me “gražiame” “TŽ” pasveikini
me skaitėme tokių, pasak p. S. 
P., “švelnių ir kultūringų” per
liukų: “Melais pagrįstas “TŽ” vi
suomenės kurstymas”, skelbė

Į Vienos kongresą, prasidėjusį 
gruodžio 12 d., visasąjunginėn 
SSRS delegacijon iš lietuvių 
buvo paskirti A. Venclova ir J. 
Matulis, iš latvių — bolševikinė 
rašytoja A. Sakse, nusipelnęs ar
tistas E. J. Smilgis, estų — reži
sierius Jakobsenas, o gruodžio 
5 d. pranešimu, taip pat “estų 
evangelikų vyskupas Gustav 
Turk”, be to, suminėta, kad į de
legaciją buvo taip pat išrinkti 
“armėnų bažnyčios galva ir mu
sulmonų Vid. Azijos bei Kazaki- 
jos mųftis”. Į Vieną buvo pasiųs
ti, matyti, Vėl malonėn patekęs 
kompozit. Šostakovičius, “Ra
miojo Dono” autorius Šolocho- 
vas ir bolševikų propagandinin
kas Nr. 1 Ilija Erenburgas, ku
riam į pagalbą taip pat buvo pri
statytas prancūzas komunistas 
mokslininkas Juliot-Curie. Iš vi
so oficialiai buvo peskelbta su
važiavus per 1800 atstovų. Ru
munijos bolševikų jaunimo or
ganizacija kongreso garbei su
ruošė estafetę iš Bukarešto iki 
Vengrijos sienos, iš kur ją to
liau vykdė vengrai, o per Austri
jos teritoriją — austrų bolševi
kinis jaunimas. Bolševikai iškil
mingai skelbia, kad soviet, dele
gacija, vadovaujama Šostakovi- 
čiaus, ’’vainikais papuošė Straus- 
so, Schuberto, Beethoveno ir 
Brhamso kapus, taip pat Mozar- 
to paminklą”. Į prezidiumą buvo 
išrinktas Juliot-Curie pirminin
ku ir kt., iš viso 150 asmenų.

Kongresas buvo pradėtas Vie
nos vad. “Konzerthaus”. Atvykę 
apie 200 kinų ir Indonezijos ko
munistų.- Sov. radijo žiniomis, 
“delegatus savo krašto vardu 
taip pat pasveikino austrų kuni-' 
gas Erdwinas Kock”. Pasaulio 
Taikos Taryba pasiūlė tučtuojau 
nutraukti karo veiksmus Korė
joje, duoti nepriklausomybę Azi
jos ir Afrikos pavergtoms tau
toms ir 5 didžiosioms valsty
bėms, susėdus prie vieno stalo, 
pasirašyti “taikps ir draugišku
mo paktą”. Tačiau 5-ji valstybė 
.turinti būti tik Mao-Tse-Tungo 
Kinija, bet “ne Formozos mar
šalas, kurį saugoja 7-j i amerikie
čių flotas...

Dėl bolševikų taikos, vardu per 
vad. Vienos kongresą varomos 
propagandos įspėjimą tikintiem 
siems paskelbė Vienos kardino
las Initzeris, atskleisdamas tik
ruosius to kongreso tikslus..

Kas dalyvavo “Taikos 
konferencijoje” Maskvoje

Vilniaus radijo gruodžio 4 d. 
pranešimu, konferencijoje kalbą 
pasakęs estų evangelikų vysku
pas. Kaip paaiški iš bolševikinių 
pranešimų apie konferenciją, į 
ją buvo nuvežtas ir kan. J. Stan- 

1952 m. gruodžio 27 d. mirė Pasaulio Liet. Kat. Moterų S-gos 
Pirmininkė, ilgametė- LK Moterų D-jos veikėja

JI

Šią liūdną žinią pranešdamos, reiškiame giliausią užuojautą 
jos dukrelei Ugnei, bei vyrui dr. P. Karveliui ir kartu liū- 
me su visomis KL Kat. Moterų D-još narėmis.

KLK Moterų D-jos Centro Valdyba.

antraštė. Tohau buvo sakoma: 
“Tai perdėm melas... mes kon
statuojame ... “TŽ” blogą valią, 
nesiskaitymą su faktais, nesilai
kymą džentelmeniškumo, tyčia 
leidžiamus melus ir visuomenės 
kurstymą...” Visi šitie “švel
nūs ir kultūringi” žodeliai atsi
rado tik dėl to, kad “TŽ” parašė, 
kad LOKe, svarstant rinkiminę 
sistemą, buvo pateikti du pro
jektai — KLS ir KLCT. “NL” tą 
norėjo nuginčyti ir teigė, kad ne
są nei KLS, nei KLCT projek
tų, bet esą du projektai, kurių 
vieną pateikusi KLS, o antrą 
KLCT. Kur čia buvo “TŽ” infor
macijoje klaida, tik vienam “N 
L” redaktoriui gal aišku. Visa tai 
jau yra praeities reikalas ir čia 
primenama ne dėl jo paties, bet 
dėl p. S. P. teigimo, kad “NL” 
tik “plytgaliu gavusi” tesiginan- 
ti ir dar kultūringai. Tai buvo iš
spausdinta “NL” 1950 m. kovo 
3 d., Nr. 13. Aš norėčiau, kad p.
S. P. ankstyvesniuose “TŽ” nu
meriuose atrastų ką nors pana
šu į “plytgalį” “N. L-vai” arba 
išviso ją paliestą. Kiek prisime
nu, net į šitą “pasveikinimą” ne
buvo atsakyta.

Prisimena p. S. P. KL Bend
ruomenę, kurios atžvilgiu “NL” 
esanti rezervuota, bet turinti 
tam ir argumentų.

Kai p. S. P. rašė tuos žodžius, 
gal dar nebuvo skaičiusi “NL” 
1952 m. Nr. 49 (295) vedamojo 
“Būkime realūs”, bet “NL” pozi
cijai KLB jis yra ryškiausias, 

kevičius, apskelbtas “Kauno ar
kivyskupijos valdytoju, Lietu
vos Katalikų Bažnyčios atstovu”. 
Tačiau gruodžio 5 d. duota per 
radijus tik tokia jo pasisakymo 
ištraukta, kurioj faktiškai nieko 
nepasakyta: “Jeigu šiandien pa
klaustume betkurį žmogų darbi
ninką, ' senelį ar jaunuolį, vyrą 
ar moterį, tai kiekvieno atsaky
mas būtų, jog visi norėtų, kad 
karas nebegrėstų žmonijai”. Tai 
ir viskas. Užtat iš lietuvių “ug
ningą antiimperialistinę kalbą’’ 
pasakė Valsiūnienė, estų kompo
zitorius Kappas ir kt. Kalbėtojai 
pažymėjo, kad “tautos esančios 
už taiką”, tai rodą ir 600 milijo
nų parašų po taikos deklaracijo
mis ... Priimtosios rezoliucijos 
buvo baigtos šūkiais, raginan
čiais “dpmaskuoti karo kurstyto
jus”. Vad. taikos komiteto pir
mininku išrinktas Sov. rašytojas 
Tichonovas. Grįžęs iš Maskvos, 
M. Melnikaitės vardo kolūkio 
pirmininkas D. Banraitis gruo
džio 6 d. per Vilniaus radiją pa
sigyrė, jog lietuvių bolševikinė 
delegacija Maskvoje “pasakiusi 
kaip žydi ir klesti Tarybinė Lie
tuva” ... Dalyvavusios delegaci
joje stachanovietės Markauskai- 
tės viešai paskelbtu tvirtinimu, 
dabar “kovą prieš prakeiktus ka
ro kurstytojus amerikiečius ir 
anglus reikia dar daugiau sustip
rinti” ...

Prieškomiinistinė propaganda per radiją Montrealy
Montrealio CJAD radio stotis 

pradėjo naują “Public Service 
Feature” programą, kurios tiks
las apšviesti Kanados piliečius 
apie komunistinius tikslus, kė
lius ir propagandos būdus. Tos 
programos siela ir vedėjas yra 
Major H. Calleja, išbuvęs 10 me
tu Britu kariuomenės Intelli
gence Service tarnyboje. Ji^ ap
keliavęs 60.500 mylių, stebėda
mas komunistų propagandos iš
davas įvairiose pasaulio dalyse. 
Berlyne rusai du kartu bandė jį 
pačiupti ir jis nešiojasi didelį 
randą komunistų padarytos 
žaizdos.

Majoras Calleja pareiškęs, kad 
paskaitos, kalbos ir pamokslai 
nėra pakankamai efektyvūs' ko
munistiniam pavojui pavaizduo
ti kanadiečiams. Bet gyvi liudi
ninkai, žmonės, gyvenę ir nu
kentėję nuo komunistinio reži- 
mOj tikrai gali pamokyti tuos, 
kuriems Maskvos . propaganda 
stengiasi apdumti akis*.

Šiam tikslui gruodžio 16 d. bu
vo pakviesta viena Montrealio 
lietuvaičių, p. Judzentavičiūtė, 
kuri papasakojo, kaip Lietuva, 
okupuota rusu kariuomenės, tu-

■ .-------------------------------------------------------------

s
tad ties juo ir sustokime. Tai jau 
ne rezervai, bet atviras puoli
mas, visur kišant savąjį srovinį 
baubą, puolimas, paremtas iš
kraipymais ir išmislais. Ponia S. 
P. KLB laiko kūdikiu, kurio 
veiklą vertinti dar per anksti. 

"Tuo tarpu p. Kardelis jau puola, 
tyad nieko nepadariusi ir negerai 
daranti. Pusė straipsnio yra skir
ta teigimui, kad Krašto Valdyba 
norinti apiplėšti Tautos Fondą, 
slaptai tam rengiantis. Dovano
kit, p. S’. P., bet “objektyvusis” 
laikraščio redaktorius vedamaja
me parašė, atvirai sakant, išmis- 
lą, pats pasistatė malūną ir don
kichotiškai jį puola. Puola už tai, 
ko Krašto Valdyba nei negalvo
jo. Kasgi tokiuos absurdus gali 
svarstyti. Tai tokis pat išmislas, 
kaip J. P. “Naujienose” paskelb
tasis, kad Kr. Valdybos žmonės 
už posėdžius sau pasiskyrę atly
ginimą. “NL” redaktorius visa 
tai žino. Tai kam ji^taip rašo? 
Juk tik tam, kad kastis po pama
tais lietuviškosios bendruome
nės organizacijos, jos sugyveni
mo, ją ardyti, kad savas kromelis 
nesusilpnėtų. Tai yra griovimas 
tų bendruomeninio sugyvenimo 
įdėjų, kuriomis ir Tamsta, p. S. 
P., ir aš savo straipsniuose gėrė
jomės, kurių garbei norėjome 
gėlių puokštę padėti. Jei kitų 
faktų daugiau ir nebūtų, aš vis- 
dėlto negalėčiau sutikti su Tams
tos straipsnio išvadomis bei 
komplimentais “NL”.

' . A. Mikulėnas.

Norėdami kuo plačiausiai pa
skleisti liet, perijodinę spaudą 
tautiečių tarpe, iniciatorių būre
lis sudarė tam reikalui komisi
ją. Į ją įėjo: St. Prapuolenytė, 
Keženaitytė, K. Baronas, St. Da
lius, J. Pleinys, Gumbelevičius, 
K. Bungarda, Z. Laugalys ir St. 
Bakšys. Šie asmenys aplankys 
visus lietuvius, rinkdami laikraš
čių (pirmoj eilėj kanadiškų) pre
numeratas.

Vajaus baigimo proga vasario 
7 d. rengiamas didelis spaudos 
vakaras, kuris įvyks Rumunų sa
lėje. Jame dalyvaus p. Kardelis, 
prof. Šapoka ir prof. Kairys — 
visų Kanados liet, laikraščių re
daktoriai. Gautas pelnas bus pa
dalytas “NL”, “TŽ” ir “Sk. Ai
dui”. Žemiau dedamas minėtos 
komisijos atsišaukimas.

MALONŪS HAMILTONO 
LIETUVIAI!

Pradėdami Naujuosius Metus, 
mes kreipiamės į Tamstas su 
šiuo šūkiu: Nelikime nė vienas 
šiais metais, neužsisakę lietuviš
ko laikraščio! Būdami skaičiumi 
maži — išlikime dideli lietuviška 
dvasia! O kasgi ją nuolatos pa
laikys, jei ne lietuviškas peri- 
jodinis spausdintas žodis. Mūsų 
kasdieniniame gyvenime, susi
tikdami viens su kitu, tarpusavio 
šnekose mes beveik nepaliečia
me tautinių temų, tad nors karts 

rėjo pakęsti “rinkimus”, tik pa
gal vieną vienintelį sąrašą, pri
imti jai primestą raudonąją val
džią; kaip pabrango Lietuvoj 
maistas ir prekės, nes rusai išsi- 
veždavo viską, ką galėjo, į Rusi
ją, o atveždavo džiovintos žu
vies “vobla” geležinkelio vago
nuose, ant kurių didelėmis rai
dėmis buvo užrašyta “maistas 
badaujančiai Lietuvai”; apie na
cionalizavimo eigą, kaip buvę 
namų savininkai turėjo mokėti 
nuomą už savo nuosavus butus; 
apie žiaurią deportaciją gyvuli
niuose vagonuose nekaltų, naktį 
iš namų surinktų, žmonių.

Po jos pasipasakojimo Majo
ras Calleja primygtinai ragino 
kanadiečius būti atsargesniais su 
vietiniais komunistais ir j u sim- 
patikais, nes jie, kaip tas Judas 
už 30 grašių, parduotų savo tė
vynę bolševikams. Jis priminė

KLB KRftšTO VALDYBA
DĖL STRAIPSNIO ”

Ponui “Tėviškės Žiburių” 
Redaktoriui Toronte.
Gerbiamasis!
“Naujienų4' laikraščiui buvo 

pasiųstas priedu pridedamas 
laiškas. “Naujienoms” ligi šiol 
jo neatspausdinus, prašome 
paskelbti Jūsų laikraštyje.

Su tikra pagarba
A. Šalkauskis, 

PLB KK Valdybos sekretorius.
1952 m.-lapkričio 9 d. 

“Naujienų” Redaktoriui,' 
Jūsų redaguojamame laikraš

tyje iš spalių mėn. 18 dienos, ant
roje dalyje, tilpo straipsnis “Ka
nados lietuviai bėdoje”.

Nesigilindami į Jūsų korespon
dento vertinimus, kurie yra la
bai subjektyvūs, norime tik ati
taisyti jo tvirtinimus, kurie lie
čia PLB K. Krašto Tarybos nu
tarimus. Jo yra išvardinti net 
papunkčiui. Punktas “b” taip 
skamba: “vaikučių mokyklos ir

PABALTIJO APJUNGIMAS
Gruodžio 19 d. Niujorke LLK 

patalpose įvyko L. Politinių Stu
dijų Klubo posėdis, kuriame dr. 
Vladas Viliamas padarė išsamų 
pranešimą “Pabaltės valstybių 
atstatymo ir apjungimo klausi
mu”. Pranešime buvo paliesta 
Pabaltijo valstybių atsistatymas 
po I-mojo pasaulinio karo, ypač 
teritoriniu atžvilgiu. Estija ir 
Latvija atsistatė palankiose sie
nose, tuo tarpu Lietuvos vals
tybė apjungė tik maždaug pusę 
savo etnografinių žemilj. Reikia 
siekti ir ieškoti draugų, kad atei-. 
ty Lietuvos valstybė galėtų at
sistatyti geresnėse sąlygose, ap
jungdama galimai didesnius Lie
tuvos etnografinius plotus. ‘

Toliau buvo išnagrinėta Pa
baltijo valstybių geopolitinė pa
dėtis, padaryta jų palyginamoji 
charakteristika, istorinių saitų 
apžvalga ir ekonominiai bei po
litiniai panašumai ir skirtumai.

Prelegento supratimu, Pabal
tijo valstybių apsijungimo nega
lima pervertinti, nes betkuria 
prasme apsijungimas negalės 

nuo karto šias mintis mes rasime 
lietuviškame laikraštyje. Šiuo 
tikslu mes ir skelbiame sausio 
mėnesį — lietuviškos spaudos 
platinimo vajaus mėnesiu.

Pirmoj eilėj mes kreipiamės į 
tuos tautiečius, kurie skaitys 
šias eilutes: pakalbinkime savo 
namų gyventojus, savo pažįsta
mus, kurie dar lietuviškų laik
raščių neprenumeruoja, kad jie 
šio vajaus metu be jų neliktų.

Šio vajaus pagrindu imame 
kanadišką perijodiką: “Neprkl. 
Lietuvą”, “T. Žiburius”, “Sk. Ai
dą” ir JAV-bėse leidžiamą vai
kų žurnalėlį “Eglutę“. Norintie
siems mielai patarnausime ir ki
tų kraštų Het. laikraščių užsisa
kyme.

Lenktyniaujame nuosavybių 
įsigijime, pabandykime tą patį 
ir liet, laikraščių prenumeravi
me. Tenelieka 1953 m. nė vieno 
hamiltoniečio lietuvio be lietu
viško laikraščio!

Tamstų patogumui mes aplan
kysime Jus namuose. Jei kas bū
tų per klaidą aplenktas, prašome 
kreiptis į Liet, kiosko vedėją Je
ronimą Pleinį, 113 Cannon Str. 
E., tel. 2-2698.

Tikėdamiesi, kad ši mūsų ini
ciatyva bus hamiltoniečių priim
ta su visu rimtumu, mes ir ry
žomės šiam sunkiam darbui.

Lietuviškos spaudos pla
tinimo k-ja Hamiltone.

jiems p. Judzentavičiūtės iškel
tus faktus, kurie liudija, kokios 
liūdnos ateities Lietuva susilau
kusi ir, nežiūrint visų žadėtų ge
rybių, gavusi nedateklius ir 
smurtą. '

Tautiečiai raginami naudotis 
šitokiomis progomis visomis iš
galėmis, nes tai duoda galimybę 
kultūringu būdu iškelti Lietuvai 
padarytas skriaudas. Būtų nepa
teisinama, jei kas šitokiu atveju 
atsisakytų nuo bendradarbiavi
mo, aiškindamiesi ūpo, laiko ar 
noro neturėjimu.

Reikia pasidžiaugti, kad Kana
da griebiasi priemonių atverti 
žmonėms akis, duodant grynus 
faktus.

Pradedant sausio 61. kas ant
radienį bus duodafnsf Ši progra
ma per CJAD stotį, 10.15 vai. 
vakare.

NAUJIENOSE”
jaunimo auklėjimas pavedamas 
bažnyčioms ir vienuolynams” — 
tokio nutarimo nebuvo.

Punktas “c”—-laikyti bendruo
menės reikalams apmokamą tar
nautoją su $40 savaitei. Priimto
je Tarybos sąmatoje yra numa
tytas apmokamas Biuro Vedėjas: 
pirmą pusmetį mokėti po $20 į 
savaitę, antrą pusmetį po $40 į 
savaitę. Faktinai šiuo metu Kr. 
Valdybos Biure dirba du asme
nys: p. A. Bajorinas ir p. Rama
nauskienė. Abu dirba be jokio 
atlyginimo.

Punktas “d” — “Valdybos na
riams už kiekvieną posėdyje su
gaištą valandą apmokama' $1” — 
tokio nutarimo nebuvo ir sąma
toje tiems “reikalams” nieko ne
numatoma.

Teikitės priimti, ■ Pone Redak
toriau, mūsų pagarbos pareiški
mą. (pas.) A. Šalkauskis, 

Sekretorius.

pilnai išspręsti šių kraštų visų 
politinių, ekonominių, ar kurių 
kiįų problemų, kaip lygiai būtų 
klaidinga ir Pabaltijo valstybių 
apsijungimo neįvertinti, nes šių 
kraštų paskirtis, istoriniai ryšiai, 
gražiai pasireiškęs ir dabar te- 
besireiškiąs bendradarbiavimas 
ir laimėtas bendras tarptautinis 
pripažinimas įpareigoja ir ateity 
šiuos kraštus laikytis vieningai. 
Pabaltijo valstybės tuo būdu tu
rėtų sudaryti tą pirminį federa
tyvinį jvtnginį, kuris tarnautų 
šiems kraštams įeiti į kitus fede
ratyvinius Vidurio Europos ar 
visos Europos junginius.

Po pranešimo pasireiškė pla
čios diskusijos, kuriose dalyda
vo: V. Sidzikauskas, K. Bielinis, 
J. Pažemeckas, J. Audėnas, dr. 
A. Trimakas, vicekonsulai Niu
jorke Stašinskas ir Simutis, M. 
Tolišius, A. Musteikis, Gervic- 
kas ir kiti.

Kitame tuo klausimu praneši
me, Kurį sutiko referuoti p. Sta
šinskas, bus paliestos Pabaltijo 
valstybių apsijungimo konkre
tesnės formos. Dalyvis.
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Paverstoj Tėvynėj
- Veda ALMUS

HAMILTON, Ont.

★ K. Porodcuskienė, LKP(b) Vil
niaus srities komiteto darbui tarp mo
terų skyriaus vedėja, pasidžiaugusi, 
jog Vilniaus srityje net 31 moteris 
yra sustambintų kolūkių pirmininkėm 
Ir jų pavaduotojom, 66 — brigadinin- 
kėm ir M5 įvairių vaidybų ir revizi
jas komisijų narėms, randa, jog bend
rai paėmus lietuvės dar visai dykos. 
Jos politiškai nesusiorganizavusios, ne
lanko ir neruošia paskaitų marksisti
niais klausimais, dešifruojančių Ame
rikos pakalikus ir tt. Paradauskienė 
pyksta, jog net derliaus metu, tiek mo
terų sugaišo su vaikais namuose, ka
da jų dprbas-Jbuvp reikalingos rusų di- 
d ižo jo i tėvynei. Ji, žinoma, nepasakė, 
jog tuose prakeiktuose kapitalistiniuo
se kraštuose moterys tik labai retai iš 
viso į laukus su vyrais išeina ...

★ Kauno Valst. Medicinos institu
tui, Mickevičiaus 7, labai trūksta pro
fesūros, ypač- šiose srityse: nervų li
gų, akių ligų, ausų, nosies, gerklės. 
Konkursiniuose egzaminuose pasirodė 
rugsėjo mėnesį labai nedidelis skaičius 
''aspirantų**.

★ Kaip informuoja LTSR tarybinių 
dailininkų S-gos valdybos pirmininkė 
Vaineikytė, mūsų menininkai uoliai 
ruošiasi tarybinei dekadai Maskvoje 
sekančiais metais. Mikėnas iŠstatysiąs 
Petro Cvirkos stambių skulptūrų. Jau
nieji skultoriai, kaip E. Rodouskoitė 
išstatysianti "FGA mokyklos mokinys 
siunčia instrumentus didžiosioms ko
munizmo statyboms". Skultorė O. Li- 
pikaitė paruošė skulptūrų "Cukrinių 
runkelių rovėja". Jaunas skulptorius 
Žuklys neseniai dekadai užbaigęs de
putato Tarnausko biustų. Vyresniosios 
kartos atstovė K. Tuiienė baigianti 
graviūrų ciklų iš pionierių gyvenimo. 
Grafikas J. Kuzminskas ruošia ilius
tracijas "Anykščių Šileliui" ir Tilvyčio 
"Usnynei". D. Tarabildienė iliustra
vo P. Cvirkos "Nemuno šalies pasa
kos". Keramikon gena rimtų indėlį 
įnešė A. Liškutė, sukūrusi pano 
"Paukštininkės apdovanojimas**. Gir
di, A. Liškutė savo kūriniu pradėjėusi 
naujų erų monumentalinei keraminei 
tapybai. Tekstilininkė M. Dūdienė-Ka- 
linaitė pateikia dekadai rėžtinį kilimų 
su draugo Stalino paveikslu lietuvių 
tautinės ornamentikos fone(!). Deko
ratorius Jankus dekados proga ruošias 
dekoracijas baletui "Sužadėtinė", J. 
Surkevičius -— A. Guzevičiaus pjesei 
"Kalvio Ignoto teisybė". Dekadoje

| taip pat dalyvausiu patys jauniausi 
į LTSR mneininkai: skulptorė Žilytė, Ki- 
i sielius, Karato jus, Morkūnas, Slap- 

šinskaitė ir kiti.
★ Kretingos kompartijos sekreto

rius drg. Paramoškin užtikrino savo 
klausytojus sritinėje partijos konferen
cijoje, ojg po penkių metų: laukų der
lingumas . Ims žymiai. pakeltos, išvys
tyta visuotina, t.y. visuomninė gyvu
lininkystė, visi darbai bus mehani- 
zuoti. Visos pelkės nusausintos, žuvų 
bus pagauta 3,5 karto daugiau. O tc-

' da drg. Šutinąs (ar tik ne giminaitis 
tor Chaimo Soutine "lietuvio" žinomo
jo dailininko) pasakė, kaip yra daba.'* 
Kretingos srityje. ". .. rajone neįvyk

Nepraleiskite progos!
Norintieji pirkti tabako, ar mišrų ūkį, tarpšvenčių 
proga, atvykite pas mus. Tas jums nieko nekainuos, 
o turėsite progos pamatyti gražių parduodamų ūkių. 
Jums bus daug lengviau apsispręsti, kurį ūkį pirkti, 

kada pamatysite ką galite nupirkti už jūsų įmokėjimą.
JUOZAS ŽEMAITIS

R.R. 1 SIMCOE, Ont., Telef.: 1666 (nuo 9-5 vai.)
Atstovauju:-

FREEMAN & NEWT0.N 
Real Estate Brokers, Simcoe, Ont.

REAL ESTATE BROKER

DIDŽIAUSIA NAUJUJU KANADIEČIU NUOSAVYBIŲ 
. PIRKIMO — PARDAVIMO ĮSTAIGA
Tel. OL. 3210, KE. 3011 - Toronto, Ont.

MES TURIME PARDAVIMUI APIE 300 NAMŲ

SIŪLOME:
$13.000. 8 kamb., 2 augštų, pusiau atskiras, šilto vandens šildy

mas, dvigubas garažas, Quebec—Dundas rajone. Įmo
kėti $3.500, balansas viename atvirame morgičiuje.

$14.500. 9- kamb. pusiau atskiras, moderni virtuvė, galimybės 
geroms pajamoms,*vieta garažui, Euclid—Queen, įmo
kėti tik $3.500, balansas atvirame morgičiuje.

$15.500. 8 kamb., mūrinis, šiito vandens-alyvos šildymas, dvigu
bas garažas, tik keli žingsniai į tramvajų ir į krautuves, 
Parkdale raj., žemas įmokėjimas. Galima užimti tuojau.

$17.900. Įmokėti tik $6.000, gražus 6 kamb., mūrinis, pusiau at
skiras, akmeninė priekinė siena, privatus įvažiavimas 
ir garažas, šilto vandens-alyvos šildymas, užbaigtas sve
čių kambarys, žemos taksos, randasi netoli Bloor ir 
Jane gatvių.e

$25.000. Didelis namas, 10 kamb. ir sanrūmis, plytinis, 2 mūri
niai garažai, šilto vandens-alyvos šildymas, didelės pa
jamos, Roncesvalles—Constance rajone. Įmokėti $10.000. 
Gera investacija. Savininkas išvyksta į JAV.

PRAŠOME SKAMBINTI LIETUVIŲ KALBOJE

VITUI JUČUI
Telefonas OL. 3210 ,

S. DWORAK
‘ REAL ESTATE BROKER

Didžiausia Naujųjų Kanadiečių Nuosavybių Įstaiga
373 RONCESVALLES AVĖ., TORONTO, ONT.

dyti galvijų ir kiaulių išvystymo pla
nai. Kolūkių valdybos, žemės ūkio spe
cialistai silpnai kovoja už gyvulinin
kystės išvystymų ir jos produktingumo 
pakėlimų. Silpnai rūpinasi pašarų ba
zės sudarymu. Visur ir vėl buvo su
vėlinto žiemkenčių sėja" ... Disku
sijoje dalyvavo kiti "kretingiškiai** 
Bočiūrin, Minojiev, Potapov, Sedov, 
Langdorbaitė, Avramenko, Mažutis, 
Lazareva ir Čeporius.

★ Lina rovės ne kaip pasirodo Ma
žeikių srityje šiais metais skundžiasi 
Lietuvoje okupantai. Girdi, ten buvę 
pasėta apie 200 ha linų. Rugpiūčio

mėn. pradžioje pradėjus linarovę, tai 
rugsėjo mėn. pabaigoje priešakinės 
technikos sovietinės linorovės maši
nos buvo nurovusios vos... 90 ha. 
Jos, mat, gedo, ir nebuvo kam remon
tuoti, nes šoferiai apie mašinas neturi 
menkiausio supratimo. "Vienybės** 
kolūkyje, kad ir nesugedusi, linarovė 
mašina pačios darbymtėse metu išsto
vėjo nenaudojama visų savaitę, me
chanikas turėjo "svarbesnių reikalų".

★ LTSR Respublikinio Radijo Infor
macijos Komiteto programa vis labiau 
rusiškėje pavergtojoje tėvynėje. Joje 
dominuoja rusų žinios, visokios liau
dies čotuškos, rusų spaudos apžvalga, 
didžiosios tėvynės karo dainos; net ir 
Venclovos apybraižos pateikiamos ru
sų kalba. Tai taip vadinama lietuviš
ka programa, kurios centre beveik kas
dien būna paskaitos iš ciklo "Amerika, 
kokia ji yra". O šiaip nuo 7 vai. prog
rama įjungiama i Maskvos radiofonų 
ir kvit.

K
★ Trumpa "Aukštalaukio** kolūkio, 

Utenos rajone istorija. įsteigtos 1949 
metais, pavadintos "Aušros" vardu. 
Pirmasis įstojo Puodžius. Vėliau pa
aiškėjo, jog buožė, biaurybė, besųs. 
Kolūkiečiai, * partijos įsakymu, išvijo. 
Paskyrė tada sekančiu pirmininku ku
metį Gosiūnų. Negailėjęs pastangų, 
bet neužteko žinių ir nusimanymo. 
Vėl reikėjo ieškoti naujo pirmininko. 
Išrinktos Vainiušis. Iš pirmo žvilgsnio 
geras žmogus. O kai pradėjo . . . "tik 
asmeniniams interesams. Savo gimi
nes ir bičiulius susodino į geras vie
tas. Iš formos pasisavino melžiamo 
karvę. Kolūkiečiai šoko rinkti naujų, 
bet partija neleido, sako negerai, toks 
pirmininkų trūkumas. O Vainiušis, kad 
susmukdė kolūkį, jog šiuo metu jame 
neliko net nė vienų akėčių. Nebuvo 
įvykdytas pavasario sėjos plonas, su
mažėjo gyvulių produktingumas, nuo
lat augo skolos ir neprimokos. Pasi
šaukė neiškentė kolūkiečiai rajono pro
kurorų drg. Bogačiov. Bogačiov apsi
stojo pas Vainiušį. Po poros dienų jis 
išvažiavo ir tada prokuroro pareigas 
perėmė pats Vainiušis. Jis pasišaukė 
"nukentėjusius ir pareikalavo tuoj pat 
savo skundus, kaip nepamatuotus at
siimti. O Bogačiov "po tam" dažnai 
lankęsis pas pirmąjį. Prieš kurį laiko 
"Aukštalcukio" kolūkis buvo sujung
tas su "Spitrėnų" kolūkiu, . * . bet Vai- 
niušio tvarka persimetė ir čia... 
"Tiesa" skundžiasi, jog tų kolūkių pil
na LTSR, ir dėl to duod apylos kom
partijai.

Hamiltono ir apylinkėje 
gyvenančių lietuvių žiniai

1. Rinkimams į Apylinkės Val
dybą ir Kontrolės Komisiją pra
vesti išrinkta Rinkiminė Komi
sija: pirm. — inž. Ksivickas Jo
nas, nariai ^- Giedraitis Juozas, 
Norkienė Elena, Antanaitis Vla
das ir Baronas Kazys.

2. Hamiltono Apylinkės Val
dyba skelbia kandidatams staty
ti tvarką:

a. Apylinkės Valdyba renka
ma iš 7, o Kontrolės Komisija iš 
3 narių,

b. kapdidatus gali siūlyti kiek
viena 15’-os pilnateisių lietuvių 
grupė (R.T.-4),

c. Apylinkės Valdybon siūlo
mų kandidatų sąraše negali būti 
daugiau kaip 7 asmenys, o Kont
rolės Komisijon viename sąraše 
nedaugiau 3,

d. sąrašai surašomi sekančia 
tvarka: a) eilės numeris, b) kan
didato pavardė, c) vardas, d) gi
mimo data, e) profesija ir f) ad

VISI Į HAMILTONĄ!
Š.m. sausio 10 d., šeštadienį, Hamiltono ir apylinkės lietuviai kviečiami atsilankyti į 

sol. V. Verikaicio koncertą 
talkininkaujant žymiai Toronto smuikininkei DOLORES MOKREE, akompanuojant muzi

kui St. Gailevičiui,

Koncertas įvyks 213 James St. N.; St. Micael salėje. Pelnas skirimas Hamiltono lietuvių baž
nyčios statymui.

Po katicerfo įvyks smagūs šokiai
Gros BENNIE FERR1E orkestras, veiks turtingas bufetas. Koncerto pradžia 7 vai. vakaro.

Hamiltono Vyr. at-kų kuopa.

Bažnyčios statybai loterijos 
premijų traukimas įvyko gruo
džio 21 d. tuojau po pamaldų ita
lų bažnyčios salėje. Loteriją pra
vedė komisija iš pp. Kšivicko, J. 
Mikšio, Stanaičio, Juodikio ir 
Bakšio, dalyvaujant gerokam 
skaičiui stebėtojų.

I premija — $400 arba šaldytu
vas teko Nr. 2636 — Tiriliui, 52 
Ontario Ave.; II premija — $150 
arba skalbimo- mašina -.laimėjo 
bil. Nr. 29 — P. Gruodis, 7311 
Melrose Ave., Cleveland 3, Ohio; 
III premija — $50 arba radijo 
aparatas — Nr. 9860 — Liškaus- 
kui, 76 Napier St.

Laiminguosius bilietus ištrau
kė mažvtės: $400 — Aldona Gri- 
gaitytė 6 m., $150 — Bronė Jokū
baity tė 6 m. ir $50 — Dalia Pau- 
laitytė 6 m.

Bažnyčios statybai paaukojo 
V. Liškauskas visą premiją — 
$50 ir Robertas Tirilis $50.

Viso šios loterijos išplatinta 
3230 bilietų po 50c už $1615. Lai
mėjimams išmokėta $600 ir gry
no pelno gauta $1015. Loterijos 
reikalais kreiptis į Bažn. statymo 
komiteto pirm. Kšivicką, 491 
Dundurn. St. S., Hamilton, Ont.

Reikia pastebėti, kad loterija 
buvo pravesta labai tvarkingai, 
laikantis visų loterijoms stato
mų reikalavimų.

Lietuvių Enciklopedijos plati
nimas Hamiltone jau baigtas. 
Prenumeratorių surinko: St. Da
lius 192 ir Jer. Plėnys 13. Viso 
205. Tikimasi, kad dar kokių 10 
naujų prenumeratorių atsiras.

J. Pleinys prenumeratas pri
iminėjo tik namuose ir spaudos 
kioske, o St. Dalius aplankė vi
sus lietuvius.

Iš 380 aplankytų lietuvių, en
ciklopediją užsisakė 192 arba 
50^. Iš šiuo metu Hamiltone gy
venančių 1148 lietuvių ją užsi
sakė 17,7%. Nors nelabai pato
gu savo koloniją girti, bet reikia 
pripažinti, kad tokių solidarių ir 
tvirtų kolonijų, kaip Hamiltonas, 
vargu ar daug laisvajame pa
saulyje yra!

Visais LE reikalais kreiptis 
pas St. Dalių, 35 Wilson St., tel. 
8-4834.

Didysis žiemos balius
Artėjant TF didžiajam žiemos 

baliui, kuris įvyks sausio 17 d. 
reprezentaciniam Hamiltono Ro
yal Connaught viešbuty (kam
pas King E. ir John g-vių), ten
ka tuo reikalu ir dažnesnius tau
tiečių tarpe pasikalbėjimus nu
girsti. Ponioms ir panelėms ak
tualiausias suknelių klausimas.

Pasiteiravus tuo reikalu vieš
bučio administracijoje ir pasikal
bėjus su estais, kurie visus savo 
parengimus daro tik šioje salėje, 
teko patirti, kad moterims pri
imtas įvairus tualetas, ir prak
tikoje visada didesnė dalis vieš
nių atvyksta ne balinėmis suk

resas. Kandidatų sąrašai į Apyl. 
V-bą ir Kontr. K-ją paduodami 
atskirai. Tas pats kandidatų siū
lytojas gali pasirašyti vieną 
V-bos ir Kontr. K-jos kandidatų 
sąrašą. Kandidatu ar siūlytojų 
gali būti tik toje Apylinkėje gy
veną. Toliau seka 15-os tuos kan
didatus pasiūliusių pilnateisių 
lietuvių sąrašas, kuriame pažy
mima: a) eilės numeris, b) siū
lytojo pavardė, c) vardas, d), gi- 
mimo'data, e) adresas ir f) siū
lytojo savarankiškas parašas (R. 
T.—11-12).

e. Kanddiatų sąrašai kartu su 
siūlomų kandidatų raštiškais su
tikimais būti renkamais, turi bū
ti įteikti Rinkiminės Komisijos 
pirmininkui inž. J. Kšivickui, 
491 Dundurn St. S., Hamilton, 
Ont., tel. 3-9022, iki sausio 18 d. 
24 vai. (R.T. — 13).

f. Balsavimo laikas ir vieta bus 
pranešta vėliau.

KLB Hamiltono Apyl. V-ba.

niomis. Tad ir šį kartą rengėjai 
kviečia visus tautiečius apsiren
gimo klausimo nelaikyti pagrin
diniu ir į šį žiemos balių atvyk
ti pasipuošus pagal savo skonį ir 
nusistatymą.

Vakaras tikrai bus žavus ir 
mes tikime, kad nė viena ponia 
ar panelė nepraleis šios puikios 
ir retos progos!.

•LKM D-jos Hamiltono sk. su
rengtas gruodžiu 27 d. šąkių va
karas praėjo labai gražiai ir kul
tūringai. Svečių atsilankė apie 
250, ir gautas nemažas pelnas, 
kuris skiriamas Vokietijos lietu
vių šalpai. Skyriaus valdybai 
energingai vadovauja Danutė 
Kazlauskienė.

Mielus'--

JANINĄ APANAVIČIŪTĘ ir GEDIMINĄ AMBRAZIEJŲ, 
sukūrusius šeimos židinį, sveikina ir daug laimės linki

Stasė ir Edmundas Cibai.

DELHI, Ont
Gražiai pavykusi vaikų eglutė

Gruodžio 28 d., sekmadienį, 
Delhi R.K. bažnyčios salėje, Till- 
sonburgo LŪ Klubas ir KLB 
Apylinkės Valdyba suruošė lie
tuvių vaikams eglutę. P. J.M. 
buvo pasižadėjęs atlikti Kalėdų 
senelio pareigą, bet neatvyko. 
Netikėtai užkluptas, P. Augaitis 
senelį suvaidino be priekaišto. 
Savo įžanginiame žodyje paaiš
kino mažiesiems, kad jis atvykęs 
iš tolimos Nemuno šalies — Lie
tuvos. Tenai jis aplankęs nedaug 
mažųjų, nes jį negeri žmonės iš
varę, sakydami, kad ten jokių 
Kalėdų nesą. Sutikęs miškuose 
partizanų, davęs jiems dovanų, 
bet ne saldainių... granatų. Dar 
vienam ištraukęs iš maišo kulko
svaidį ... Mažieji su dideliu su
sidomėjimu stebėjo senelį ir lau
kė dovanų. Dalinant dovanas, 
mažieji glostė seneliui barzdą ir 
kuris ką mokėdamas, padainavo, 
bei padeklamavo. Koresp.

Tabako augintojų protesto, 
mitingas

Tabako Augintojų Sąjunga 
(The Flue Cured Tobacco Mar
keting Association of Ontario), 
suruošė du protesto mitingus ir 
pasiuntė federalinei valdžiai re
zoliucijas dėl pęraugštų rūkalų 
mokesčių.

Gruodžio 6 d. protesto mitin
gas buvo Alliston, Ont, o gruo
džio 12 d. Tillsonburg, Ont. Prieš 
ruošiant protesto mitingą, buvo 
painformuota Kanados spauda ir 
pakviesti iš Otavos vyriausybės 
atstovai.

Protesto mitingų tikslas: dary
ti spaudimą vyriausybei, kad su
mažintų rūkalų mokesčius tiek,* 
jog būtų galima vartotojui pirk-

Iš lietuviškojo pasaulio
JA VALSTYBES

Vilniaus krašto lietuvių Sąjun
ga, įsteigta 1951 m. Čikagoje, su
kūrė savo skyrius Clevelande, 
Detroite ir Bostone. Nariais pri-. 
imami ne tik vilniečiai, bet ir 
kiti lietuviai, kuriems rūpi Vil
niaus krašto reikalai. Ruošiama
si netrukus išrinkti JAV centro 
valdybą. Čikagos skyrius prof. 
M. Biržišką išrinko garbės nariu.

Čikagos Liet Tarybos pirmi
ninku išrinktas dr. St. Biežis.

L. Karo Invalidams Remti Ko
mitetas susikūrė Philadelphijoj. 
Pirm, išrinktas prof. dr. J. Pu
zina^ pavad. dr. Mockus ir inž. 
A. Jurskis, ižd. A. Impulevičius, 
sekr. dr. B. Balsaitytė.

Tremtyje esama 26 liet, karo 
invalidų — 19 JAV, 5 — Vak. 
Vokietijoje ir 2 kituose kraštuo
se. Kaikurie jų negali nei pragy
venimui užsidirbti, o protezų pa
keisti beveik visi nepajėgia.

Pianistas A. Kuprevičius yra

DĖKOJAME
Manchesteriškei Hamiltono 

Zubrickų šeimai, paaukojusiai 
Anglijos Manchester Lietuvių 
Kapų Kryžiui L. 15., DBLS Man
chester skyriaus lietuviai nuošir
džiai dėkoja ir tikisi, kad ir kiti 
buvę manchestėriškiai savo mi
rusių neužmirš.

DBLS Manchester sk. V-ba.
Padėka buvusiam "Sietyno" kolegai

* p. St. Rukšoi
Širdingai dėkoju Tamstai už piniginę 

paramą, gautą per vok. banką. Kadangi 
ont banko perlaidos-tebuvo Jūsų pavardė 
ir vardas, sutinkant gerb. redakcijai, nors 
per laikraštį tariu Jums kolegišką ačiū.

Ta pačia proga Jums ir Jūsų šeimai 
linkiu linksmų šv. Kalėdų ir laimingų 
Nuajųjų Metų.

'G. Voitkūnoitis ir žmona.

ti 20 cigarečių už 30 centų.
Salėje kabojo įvairiausi plaka

tai, vaizdavę skirtumą tarp ka- 
nadiškų ir amerikoniškų cigare
čių. Pvz. 20 amerikoniškų ciga
rečių mokestis 8 centai, o kana- 
diškų — 22 c. Viename didelia
me plakate su diagrama buvo 
pavaizduota, kad 1950-51 m. pa
kėlus cigarečių kainą pokeliui 
tik 3 c., jau iki balandžio mėn. 
cigarečių suvartojimas krito 20 
%. Apačioje: “Everybody loses 
including government, becouse 
consumption declined”. Antra
me plakate: “Law of Increasing 
Returns 1952-53”. Buvo taip pat 
pavaizduota diagrama, kad nu- 
mušus rūkalų kainą iki 30 c. po
keliui, jau per pirmuosius mėn. 
pakiltų cigarečių suvartojimas.

Vyriausybės atstovas, kuris 
dalyvavo mitinge, taip pat prita
rė, kad rūkalų mokesčiai per- 
augšti. Jis davė pavyzdį iš per
eito karo. Jie klausę savo karei
vių, buvusių Europoje, kas jiems 
labiausiai reikalinga. Jie atsakę 
— <ūkalų. ’Todėl, mano many
mu, — pasakė atstovas, — ne
tikslu yra rūkalus priskaityti 
prie liuksus reikmenų ir už juos 
imti augštus mokesčius”. ✓

Šaunus dešrų balius.
Gruodžio 27 d. Tillsonburge 

LŪ Klubas Columbus salėje su
rengė dešry balių. Svečiai buvo 
pavaišinti skaniomis lietuviško
mis dešromis su kopūstais. Va
karas praleistas jaukioje nuo
taikoje. Jaunimas linksmai pasi
šoko. Baliaus pelnas paskirtas 
vaikų eglutei. Korep.

V. Ignaitis vietoje šventinių 
sveikinimų tremties šalpai paau
kojo $10.

atvykęs iš Argentinos į JA5f ir 
gruodžio 28 d. koncertavo' Čika
goje Orchestra Hali lietuvių mu
zikos šventėje. Be jo dar dalyva
vo solistai: Anna Kaskas, J. Mo- 
tekaitienė ir Alg. Brazis. Simfo
nijos orkestrui dirigavo A. Ku- 
čiūnas.

Žurnalistikos Institutas, dirbęs 
3 mėn., savo darbą baigė gruo
džio 23 d. iškilmingu aktu. 33 as
menims įteikti žurnalistų diplo
mai.

Pirmasis studentų suvažiavi
mas šaukiamas Niujorke vasario 
7-8 d. Dalyvaus Bostono, Niujor
ko, Filadelfijos ir Worcesterio 
skyriai.

D. BRITANIJA
DB LB Krašto Tarybos suva

žiavimas įvyko gruodžio 1 4d. 
Londone. Dalyvavo 9 organizaci
jų atstovai, 8 londoniškiai ir 1 iš

WINNIPEG, Man. z

Parapijos mugė-bazaras įvy
ko gruodžio 12-13 dd. Liet, klu
bo salėje. Gražiai J. Demerecko, 
D. Kazlausko, Br. Vyšniausko ir 
T. Lukoševičiaus tautinėmis 
spalvomis išpuošta salė prisirin
ko pilnutėlė. V. Šmaižienė ir Gr. 
Zavackaitė iš laimės šulinio 
kiekvienam sėmė laimę. L. Dar- 
gužytė ir I. Pranevičiūtė duo
damos fantus sukos kaip peteliš
kės, o V. Daubaraitė ir Br. Vyš
niauskas kiekvienam brukte 
bruko bilietėlius. S. Rutkauskai
tė ir Šmaižytė su dideliu pasise
kimu šokoladais lošė. Vaikinai 
vos jų stalą nesulaužė, o ratas 
nuo greito sukimosi neišlaikė ir 
ne kartą gedo. Prie pat durų J. 
Demereckas saldumynus gyrė, 
kvietė laimę bandyti ir saldai
niais lošdamas su vaikais jomar- 
ką kėlė. A. Mikalauskaitė ir J. 
Nolytė su taiklios rankos ir ge
ros akies medžiotojais, taikinius 
rinko. Kiti apatinėje salėje lie
tuviškais valgiais gardžiavosi. 
Šeimininkės: H. Juškienė, E. Ja
nuškienė, L. Banikonienė ir Jan- 
čiukienė net sušilusios kugelį, 
žuvis, sūrius, dešras į stalą nešė. 

. Įtampos viršūnė šeštadienio 
vakare, kai įvyko “didysis laimių 
traukimas”, išplatintųjų knygu
tėmis bilietėlių loterija. Teisė
jais pakviesta A. Aleliūnienė ir 
P. Dabužinskienė, sekretorium 
Alf. Balčiūnas. Kiekvieną bilie
tėlį traukė vis kita vaikų pora. 
Laimėjimai teko: radijo aparatas 
— S. Bagdonui, cukraus maišas 
100 sv. — Cecil Grant, skrudin
tuvas —■ H. Juškienei, elektrinis 
virtuvės laikrodis —- Noliui, ža

LIETUVIS LAIKRODININKAS
FRANK BOCHULIS

Taiso ir parduoda įvairių rūšių laikrodžius ir žiedus. 
Darbas garantuojamas. Kainos prieinamos.

Atidaryta iki 7 vai. vak. - - 272% QUEEN ST* W., Toronto

F. N. PREBBLE
REAL ESTATE

Nuosavybių pirkimo — pardavimo įstaiga 
1052A BLOOR ST. W., TORONTO

Parduodame ir perkame namus-biznius visuose miesto rajonuose

NAMAI — BIZNIAI PARDAVIMUI 
visuose miesto rajonuose:

$10.000, įmokėti $3.500, Dufferin— 
Dupont, 6 kamb., mūrinis, pusiau 
prijungtas namas, naujai išdeko- 
ruotas, vertas dėmesio.

$13.500, įmokėti apie $5.000, Dun
das—Gladstone, 7 kamb., mūrinis, 
pusiau prijungtas namas, neperei
nami kambariai, galimybė garažui.

$16.000, įmokėti $6.000. Dundas— 
Dufferin, 7 kamb., mūrinis, pu
siau prijungtas namas, karšto van
dens - alyvos šildymas, kvadratinis 
planas, moderni virtuvė ir prausyk
la, garažas.

$16.500, įmokėti $7.000, Jane — 
Bloor rajone, 6 kamb. gražių ply
tų atskiras namas, kvadratinis pla
nas, modernus kelių metų senumo 
namas, karšto vandens šildymas, 
garažas ir šoninis įvažiavimas.

$17.000, $10.000 įmokėti — galima 
siūlyti mažiau. Gladstone — Dun
das,, 10 kamb., mūrinis, atskiras 
namas, išilginis plonas, 2 prausyk
los alyva šildomas, galimybė greit 
užimti.

$17.500, įmokėti $10.000, Caledo
nia—St. Clair rajone, 10 kamb., 
mūrinis, atskiras namas, kvadra
tinis planas, karšot vandens-aly- 
vos šildymas, išbaigtas rūsys, 3 ce
mento blokų garažai.

Visais nuosavybių pirkimo-pardavimo reikalais kreipkitės į

J. R U K S A
Tel OI* 1793, OL. 5176

Namų tel. MU. 0746

Škotijos. Į Krašto Valdybą iš
rinkti: Bajorinhs, Varkalį ir Šal
kauskas. Revizijos komisijon: 
Zdanavičius, Černis, Bulaitis.

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.

Calgary, Central Alberta sana
torijoje, guli džiovos kankina
mas Juozas Žemaitis. Jam išimta 
didesnioji dalis plaučių.

dintuvas —: K. Karaškai, staltie
sė ir 4 servetėlės — J. Zaperran, 
servizas 6 prancūziškų lėkščių— 
H. Henley, arbatos puodas — 
krautuvei 8552 Main St., virtu- 
vė% kanelių servizas — L. Juškai, 
svaras šokolado — V. Jaučiukui, 
$5 — Br. Vyšniauskui, dvi užuo
laidos — Al. Malinauskui, 6 pe
leninių servizas — A. Schmidt, 
6 peleninių servizas — S. Jasiu- 
lioniui.

Iš viso išplatinta 268 knygutės 
už $297.25. Daugiausia knygučių 
'išplatino J. Demereckas — 52 ir 
Tad. Juška — 38. Mugė davė 
$475.50 gryno pelno, kuris pa
skirtas Bažnyčios Įsigijimo Fon
dam Visiems, prisidėjusiems dar
bu, ^-aukomis, fantu rinkimu, 
maisto paruošimu ir kitais nesu
skaitomais patarnavimais ir dar
bais, nuoširdžiausias ačiū. U

Bažnyčios Įsig. Fondan aukojo: 
O. Beržanskienė iš Čikagos $100; 
Frank Lattoz, Scranton, JAV,— 
$100; X-Y — $100; X-Y $10; Tė
vas Konstantinas, Vokietija $1; 
Bazaro-mugės pelnas $475.50.

Aukojusiems nuoširdus ačiū.
— Agripina ir Povilas Vaške- 

vičiai gruodžio 5i d. susilaukė 
antrojo vaikučio — gražaus ber- / 
niuko.' ' .■ Z

Atitaisymas. Apylinkės paren
gimų komisijon buvo išrinkta: 
L. Radzevičius, J. Biliūnas ir V. 
Radzevičius. J. Činga nekandi
datavo ir nebuvo išrinktas. Jis 
taip pat nekandidatavo ir nebu- < 
vo išrinktas ir į šeštad. mokyklos 
Tėvų Komitetą, kaip korespon
dencijose buvo pažymėta.

$21.000, įmokėti $8.000, pietiniam 
Swansea ręjone, 2 metų senumo, 
10 kamb. per 2 augštus, mūrinis, 
atskiras namas, pilnai modemus, 
krašto vandens-alyva šildymas, ga
ražas su privačiu įvažiavimu.

$21.900, įmokėti $10.000, Oakwood 
—St. Clair rajone, pilnai modemus, 
8 kamb., mūrinis, su akmens prie
kiu, atskiras namas, kvadratinis 
planas, karšto vandens-olyvas šil
dymas, pramogų kambarys rūsy, 
garažas ir privatus įvažiavimas.

$22.000, įmokėti $10.000. Delaware 
—Bloor, 10 kamb. ir 2sunrūmiai, 
mūrinis, atskiras namas, neperei
nami kambariai, karšto vandens 
šildymas, didelis dvigubas sklypas, 
garažas ir privatus įvažiavimas.

$355.000, įmokėti $20.000, auto re
monto dirbtuvė ir benzino stotis, 
40x50 pėdų cemento blokų pasta
tas ir visas mechaninis įrengimas, 
1-nų metų-senumo, pereitų metų 
netto apie $11.000.

$3.500, Dufferin—Rogers Rd., maisto 
produktų krautuvė ir 4 kamb. bu
tas, 6 metams nuomos sutartis, už 
$95 mėnesiui. f
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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-,
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Stepas Zobarskas, 84 psl., kaina 
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ko, V. Maciūno, M. A. Buonar
roti.

Current News on the Lithua
nian Situation, Vol. IX, No. 6 
(120), Compiled by the Lith. Le
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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
OL 2324

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

L.E.S

F. 
is

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

LI




