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Savo mieliems skaitytojams, bendradarbiams, bičiuliams ir visiems broliams lietuviams tėvynėje ir išblaškytiems visame pasaulyje tariame 
lietuviškęjį SVEIKI SULAUKĘ SV. KALĖDŲ ir LAIMINGŲ NAUJŲJŲ - 1954 - METŲ!

Dieviškojo Kūdikio žemėn atneštoji Ramybė ir Taika teapglobia pasaulį ir žmonių širdis! Kristų atlydėjusi skaisčioji 
Vilties Žvaigždė teveda visus !

“Tėviškės Žiburių” leidėjai, redakcija ir administracija.

PIEMENYS BETLIEJUJE
Marija užmigo. Tvarte ramu. 

Ono ir Joachimas pasiklojo sau 
guolį toli šešėlyje. Ir Kūdikis Jė
zus miegojo savo pirmoje lovu
tėje. Tai buvo karvėms ir asi
lams pašaro dėžė — ėdžia, kurią 
Juozapas skubiai priklojo šieno 
ir avižų.

Juozapas užmigti negalėjo. Jo 
protas, siela, buvo sujaudinta. 
Jis vėl ėmė vaikščioti po tvartą, 
nuolatos sustodamas pasižiūrėti, 
ar Marija ir Kūdikis vis dar 
kvėpavo. Taip, jiedu kvėpavo ra
miai. Juozapas džiaugėsi’. Palai
mintas džiaugsmas, kuris srove
no jo kraujuje, judindamas jo 
kūną. Jam tik buvo gaila, kad jis 
neturėjo su kuo pasikalbėti. Tą 
valandą jis būtų galėjęs išlieti 
visą savo širdį. ..

— Keisčiausia, — jis tarė sau, 
nebeturėdamas su kuo kalbėti, 
— buvo tas jausmas, kuris mane 
apėmė, kai aš žiūrėjau į to ma
žulėlio akis! Man atrodė, kad aš 
Jį visą savo gyvenimą pažinojau. 
Jis man nebuvo svetimas.

Gal nuostabu\dėl to, kad Jėzus 
buvo vnatinsiąs kūdikis? Ištikru-

vo kas negerai? Gal būt jų raš
tai netvarkoje? Ar tik jie nesu
laužė įstatymų, pasinaudodami 
tvarto- prieglauda? Niekas ne
galėjo žinoti, kokius keistus įsa
kymus karalius Erodas galėjo 
išleisti.

— Kam tu tai klausi? Ir kodėl 
nori sužinoti apie kūdikį?

— Nebijok mūsų, žmogau. Mes 
esame draugai.

— Gerai, kūdikis čia gimė!
— Ar tik prieš trumpą laiką?
— Tiesa. Prieš dvi valandas.
Tylūs šūktelėjimai pasigirdo iš 

barzdotų piemenų burnų.
Jie nusisuko ir plojo vienas 

antram per pečius, o vienas iš jų 
sužnibždėjo:

— Pasitvirtino.
Ir r pirmasis kalbėjęs meiliai! 

uždėjo ranką ant Juozapo pečių, į
— Sakyk man, ar tai yra ber->; 

niukas? i
_ —Taip..- ’

— Ar tai tieas, kad tu jį pa- ' 
guldei ėdžiose?

— Taip, — atsakė Juozapas. >■ 
jausdamas, kad ašaros renkasi j

neturė

M

j ome lopšio; Miestas yra petpiT- T' 
dytas, nebuvo kur kitur pagul
dyti mano moters...

— Tuomet tebūnie pagarbin
tas Dievas! — sumurmėjo pie- i 
muo karštai, ir kiti pritardami 
šnibždėjo i savo barzdas.

— Klausyk, žrfiogau, — šaukė i 
tas su iškelta lazda. —’Mes pen- |

jų, Juozapas tiebūvo' kūdikio tė
vas ir net dabar jis to nepamiršo. 
Tačiau jis jautė švelnų artumą 
kūdikiui, gilesnį ir tikresnį, ne
gu pati tėvystė. Jam buvo keista, 
kodėl nebuvo tolimesnio ženklo.

Daug laiko praėjo prieš gim
dymą be jokių viršgamtinių jė
gų patvirtinimo. Devyni mėne
siai nuo tada, kai angelas stove- ki tik ką matėme stebuklingą re- 
jo sulenktais sparnais Nazareto gini. Netikėtiną reginį. Ir tai ri- 

šasi su tavimi.
Stebuklingas reginys! Ir neti- 

■ ketinąs! Viltis pakilo. Juozapo Hons Frfenkc (g. 1892.)

namuose — nuo Apreiškimo die
nos. Vėliau, tiesa, Juozapui bu
vo pranešta per sapną. Paskui —
tyla. Ar nebuvo keista, kad šis j mintyse.
kūdikis gimė, kaip —visi kiti? j —Tikėk, ką mes tau papasa- 
Kūdikis čia, o kurgi angelai? ' kosime. Šiąnakt mes ganėme sa- 

Jis klausėsi, ar negirdi sparnų vo kaimenes, nesirūpindami ki- 
šlamėjimo, bet tegirdėjo metinio tais reikalais. Naktis buvo aiški, 
aviniuko mieguistą bliovimą, oras vėsus, žvaigždės šviesios:
Paskui jis išgirdo tylius tolimų 
balsų garsus, kojų čežėjimą lau
ke ir prie žemutinio įėjimo ' į 
tvarta, beldimas! i duris.

Susirūpinęs, kad Marija nepa
bustų, Juozapas nuskubino prie 
durų. Atkabinęs kablį ir atida
ręs viršutinę durų pusę, perspė
jančiai pridėjo pirštą prie lūpų. 
Grupė barzdotų veidų žiūrėjo į 
jį. Vienas vyras laikė uždegtą 
žibintą. Už jų tebuvo naktis, 
tamsi ir giedri, su nesuskaitomų 
ir nepaprastai blizgančių žvaigž
džių spindėjimu. Juozapas nie
kada prieš tai nebuvo tų žvaigž
džių matęs.

— Ramybės! — sušnibždėjo 
Juozapas. — Nelaikąs dabar kel
ti trukšmą.

— Viešpats tebūnie su tavimi, 
— atsakė žemu, taikiu balsu vie
nas iš vyrų. — Mes neatvykome 
kelti trukšmo.

— Tai kas gi jūs esate?
— Mes esam piemenys iš už

miesčio kalvų. Mes ganėme savo 
kaimenes...

— Vėlus laikas, — atkakliai 
spyrėsi Juozapas.

Jis būtų uždaręs duris, bet 
kalbėtojas pakėlė savo lazdą.

. — Palauk. Tik vieną klausimą. 
Ar šitoje vietoje tik ką gimė kū
dikis?

Išgąstis nusiaubė Juožapą. Bū

rodė, jog visas dangus atsivėrė, 
žvaigždžių uždanga plyšo, kaip 
palapinė ii- per tą persiskyrimą 
mes matėme daugybę angelų, 
kurie pripildė dangaus skliautą 
ir giedojo skardžiais balsais

— O žinai, ką jie giedojo? — 
pasakojo Jonas, vėl pertraukda
mas. — Žodžiai buvo: “Garbė 
Dievui augštybėse ir ramybė že
mėje ...”

Piemenys tarytum neteko bal
so. Atrodė, kad jų pasakojimas 
juos prislėgė. Žaliukai laukų vy
rai, kvepią žolėmis — paprasti 
žmonės, tačiau šią istoriją jie pa
pasakojo su kažkokiu poeto įkvė
pimu. Po to aprimo.

Jų vadas nuleido žibintą ir gi
liai atsiduso.

— Žinoma, — jis tarė atsipra
šančiu balsu, — mes negalime 
reikalauti, kad tu tuo tikėtum.

Paskui jo akys nušvito ir jis 
žvelgė tiesiai į Juozapą.

— Bet tai tikriausia tiesa, — 
jis tvirtino, lyg prisiekdamas,, — 
aš tai aiškiai mačiau. Ir tai gir
dėjau.

Juozapas spaudė jiems rankas 

kojo toliau, kaip jie paliko savo 
! riebiauodeges avis ir skubinosi į

j vėsus, žvaigždės šviesios: 
viskas kaip paprastai. Staiga, 
štai, Jonas, pertraukė mūsų kal
bą ir parodė į dangų.

— Tai tiesa, — patvirtino Jo
nas. — Danguje buvo didelė, aiš
ki šviesa, tokia— lyg angelas, 
didesnis už visą pasaulį. Ir aš 
girdėjau balsą. ..

-—Mes visi matėme šviesą, — 
tarė pirmasis vyras. — Ir visi 
aiškiai girdėjome balsą iš dan
gaus ...

— Ką tas balsas sakė? — klau
sė domėdamasis Juozapas.

— Jis mums liepė nebijoti.
— Taip. Visuomet taip prasi

deda .O paskui?
— Paskui jis sakė, kad atneša 

mums didžią naujieną. Pasaulio 
Išganytojas gimė. Aš gerai atsi
menu tuos žodžius. Kaip aš galė
čiau juos užmiršti?! “Nes šią die
ną gimė jums Išganytojas, kuris 
yra Kristus, Viešpats”.

— Kristus, Viešpats, — tyliai 
tarė Juozapas.

— Taip, bičiuli! Tas balsas 
mums pasakė, kad kūdikis gimė 
čia, šiame mieste, ir kad mes jį 
rasime, suvystytą vystikluose ir 
gUCi"t'vfenį°s^i<!menų pasistūmė i BeUiejų. Jie klausinėjo kiekvie-

. , . r ~ no vėlyvo keleivio, kur jie eale-
— Tu niekada negalėtum isi-1 tl- nauJaS,rnl- Jr suradę si ^jausjoj iėkštėj, padėtos baltu-

- ° _  namą, jie norėję sužinoti ar tik- J r-

Giedokite Viešpačiui 
nes Jis yra padaręs 
lykų.

Kitados 
Nė viena šventė

mumyse tiek daug minčių, vaiz
dų ir prisiminimų, kaip šv. Ka
lėdos. Tie kalėdiniai prisimini
mai, lyg šviesūs regėjimai, atsi
stoja prieš mūsų dvasios akis.

Rodos matai, kaip didelės, bal
tos snaigės, lyg obelies žiedla
piai. krenta ant baltutėlių laukų, 
miškų, pievų. Balti trobesių sto
gai, apsnigtas kiemo kryžius, so
do medeliai.

Liovėsi snigę. Saulės spindu
liuose žėri deimantais baltutėlis 
sniegas. Į tyrą, mėlyną dangų 
vinguriuoja kaminų dūmai. So
dybų pakraščiuose rūksta pir
tys. Jų maži stogeliai garuoja, 
nuo šilimos tirpsta sniegas, kve
pia berželių lapais. Gaisrais pa
rausta vakarai. Ima temti. Sklei
džiasi melsva sutema, o ten augš
tybėse sužimba tokios ramios, 

T. . . ., . ... .. • tokios minkšto baltumo žvaigž-Jis jais pilnai tikėjo, o jie paša-

vaizduoti, kas tada atsitiko, 
jis susijaudinęs pertraukė. — At- rai Jis gulįs ėdžiose. Kažkas juos}po ‘visa stala išrikiuoti *kitoki 

atsiuntė į užeigos namų tvartą. | Kūčių yalgjai: baravykais kve.
Piemenų pasakojimas nurami- 

. no Juozapą. Ženklas atėjo per 
: kitus. Tai buvo dar geriau. Šie 
f vyrai, sunkiai alsuodami, sušilę 
j ir netekdami kvapo, tvirti ir nu
sižeminę, matė atsidarant kito 

i pasaulio vartus ir girdėjo giedo
jimą iš aukštybių; dangaus 
džiaugsmą dėl Marijos kūdikio.

• Juozapas priėmė juos išskėsto
mis rankomis ir vienas po kito 
piemenys pabučiavo jo barzdą. 
Ant pirštų galų jie sekė paskui, 
kai Juozapas vedė juos prie 
ėdžios, kur jie žvelgė žemyn, o 
paskui klaupė šalia miegančio 
Kūdikio.

KALĖDŲ REGĖJIMAI
naują giesmę, 
nuostabiu da- 

(Ps. 97, I).

nepažadina

Žaliu, kvepiančiu šienu nuklo
jamas stalas. Baltutėle, raštuo
ta. linine staldengte pridengia
mas stalas. Vidury stalo, gra- 

tėtės piotkelčs — Dievo pyragai 

pianti sriuba, žuvis, avižų kisie
lius. parpeliai, virti kviečiai su 
saldžiu miešimu, riešutai, obuo
liai ir kitokį skanumynai.

Jie greitai išėjo, o Juozapas 
vėl tęsė savo budėjimą. Bet da
bar jo širdis buvo rami. Ženklas 
atėjo. Dvasios pagavime jis gir
dėjo nesuskaitomą daugybę Die
vo tarnų, giedančių amžiams: 
“Ramybė žemėje geros valios 
žmonėms”.

Iš Fulton Oursler “The 
Greatest Story ever Told”. 

Vertė L. Medelis.

PRIE BETLIEJAUS TVARTELIO

Prieš sėdant už stalo, kalba
ma malda. Rodos girdžiu a.a. tė
velio balsą: “Sukalbėsime 5 po
terius dėkodami Viešpačiui Die
vui, kad sulaukėme šio švento 
vakaro”. Ir jis ramiu, kiek vir
pančiu balsu kalba senobinius 
poterius, vadovauja maldai, o 
mes. visi pritariam. Prisimenami 
Kūčių vakaro maldoje ir miru
sieji, kalbame “Viešpaties An
gelą” už šeimos mirusiųjų ir vi
sos skaistyklos vėles. Nežinau, 
ar prisiminimas mirusiųjų, ar 
laimė, kad štai vėl visi jos vai
kai tėvų pastogėje kartu, motulę 
jaudina ir ji nubraukia kelias 
ašaras. O gal jos širdis ir nujau
tė, kad ateinanti audra išdras
kys gimtuosius namus, kad jos 
vaikai vieni žus kovoje su oku
pantu, o kiti virs pasaulio klajū
nais, kad tai paskutinės tokios 
laimingos Kūčios. Kai laužomos 
plotkelės, kai pasikeičiama lin
kėjimais, motinos veidas vėl nu
švinta.

Pabaigoje valgymo traukiami 
iš po staldengtės šieno šiaude
liai: kuris ilgesnį 
ilgiau gyvens. Tą šventą vaka
rą -neužmirštami net gyvuliai. 
Ir jiems duodama po saują Kū
čių stalo šieno.

Laimingas, ramus miegas, 
rytmetį kelionė į bažnyčią per 
baltuosius laukus dar neprašvi
tus. Pakelėje skamba varpeliai, 
augštybėse žiba žvaigždės, 
nyčioje Piemenėlių mišios, 
kartėlė, kalėdinės giesmės:

Sveikos, Jczou gimusis, 
Šventos Dievo Kūdiki! 
Bronęiq dieną švęsdami 
Užgimimą Vicšpotics, 
Linksminkimės ir džiaukimės, 
Dievui garbę duodami giedokime!

Dabar
Taip buvo kitados, atsidus ne 

vienas, anais, gerais laikais, kai 
mūsų tėvų žemė buvo laisva. Da
bar ten net ir Kalėdos nebėra 
džiaugsmo šventė. Baimė, netik
ras rytojus, skurdas, suardytos 

ištrauks, tas

Baž- 
pra-

šeimos, kovose kritę partizanai, 
neapsakomą vargą vargstą iš
tremti giminės, kaimynai, pažįs
tamieji, nuolatos vykstą suėmi
mai greičiau išspaudžia ašaras, 
o ne laimingą šypseną.

Po visą mūsų mielą kraštą ir 
šiais metais bus švenčiamos Ka
lėdos, nors bedieviškieji okupan
tai ir vers tą dieną dirbti. Jų iš
vakarėse bus valgomos Kūčios, 
laužomos plotkelės, šeimų liku
čiai suklaups bendrai maldai. 
Pasikeis linkėjimais, pasirodys 
ašaros, kai pamatys tuščias vie
tas prie stalo tų, kurie taip ne
seniai dar buvo gyvi. Jie prisi
mins ir mus, apleidusius gimtąją 
žemę, tiesa ne savo valia, prašys 
Kūčių vakaro maldoje Augščiąu- 
siąjį, kad nepamirštume ken
čiančios tėvynės, savo artimųjų, 
kad greičiau pasimatytame lais
voje tėvynėje.

Ir po šių metų Kūčių, kaip ki
tados, ims senasis tėvelis ar mie
loji motulė saują šieno, neš ją 
į apytuštį tvartą. Kur kitados 
stovėjo keli arkliai, kur laukė 
šeimininko keliolika raguočių, 
šiais metais jį pasitiks skurdi 
karvutė. Ir suspaus doro ūkinin
ko širdį skausmas, kad jam se

Siūlo garantijas Sov. Sąjungai
Jau prieš kurį laiką pradėjo 

sklisti žinios, jog vakariečiai dip
lomatai svarstą, kokias garanti
jas reikėtų duoti Sovietų Rusi
jai, kad ji galėtų jausti rami ir 
nuolaidesnė visokiems taikos pa
siūlymams. Nors Otava nęigia, 
bet kalbama, kad tas reikalas bu
vęs aptartas ir prezidentui Ei- 
senhoweriui lankantis Otavoje. 
Gruodžio 17 d., parlamente 
Churchillis pareiškė, kad tokių 
garantijų klausimas būsiąs ap
tartas ateinančioje 4 užsienių r. 
ministerių konferencijoje Berly
ne. Esą, Bermudoje jam pasise
kę įtikinti prez. Eisenhowerį ir 
Prancūzų premjerą Laniel, kad

- (Iš Fcldbcrg, Schworzwalde, Caritas 
— Haus altoriaus quadriptiko) 

f

————i I, I ——

natvėje teko elgetos dalia ir ver
go pančiai.

Šventąjį Kalėdų rytą neskam
bės važiuojančių bažnyčion var
peliai nelėks baltaisiais laukų 
keliais eiklūs žirgeliai, tik sku
bės i darbą vargdieniai fabrikų 
darbininkai ir skurdūs ‘kolūkie
čiai, dvidešimtojo amžiaus ver
gai, uoliai sekami šnipų ir pro
vokatorių, šėtono karalystės 
agentų, kad nepavėluotų į dar
bą, kad neužsuktų į bažnyčią, 
Dievo namus.

Tačiau ir pavergtoje Tėvynėje 
nepraeis šios Kalėdos nepalietu- 
sios žmonių širdžių: jose sušvis 
Betliejaus žvaigždė, nusileis 
šventosios nakties ramybė, su
skambės angelų giesmės aidai, 
pasigirs Dieviškojo Mokytojo iš
tarti žodžiai: “Palaiminti, kurie 
alksta ir trokšta teisybės, nes jie 
bus pasotinti. Palaiminti, kurie 
persekiojami dėl teisybės, nes 
ju dangaus karalystė”. (Mat. 5, 
5-10).

Nėra galybės, kuri išplėštų iš 
tikinčiųjų.viltį. Nėra tironų, ku
rie nemirtų. Nėra priespaudos, 
kuri nėpasibaigtų. Nėra tautos, 
už kurią miršta tūkstančiai, kad 
ji prisikeltų laisvam gyvenimui.

K. J. Gutas.

tai būtų “teisinga ir naudinga“.
Tai dar vienas senojo Winsto- 

no politinis triukas. Visas pa
saulis žino ir tų pačių Britų 
skelbiama, kad nūdien pasaulio 
taikai grėsmę sudaro Sovietų 
Sąjunga, kad nuo jos puolimo 
apsisaugojus, sukurta Š. Atlanto 
Sąj., kuriama Europos armija, o 
čia tai pačiai Maskvai ramybės 
garantijos. Įdomu, kokias ramy
bės garantijas Sir Winston duos 
pavergtųjų milijonams?...

“TfiVlŠKĖS ŽIBURIŲ” 
sekantis numeris išeis po 
Naujų Metų — sausio 5 d.
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KLB KRAŠTO VALDYBA

Į KANADOS LIETUVIUS
KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲJŲ METŲ PROGABroliai ir Sesės!Ir vėl vieneri metai slenka į istoriją. Metai pilni kančios, metai lūkesčių, metai neišsipildžiusių vilčių.Lietuvių tautai 1953 m. neatnešė nieko naujo. Lietuvoj kaip kentėjo mūsų broliai, taip ir te- bekenčia toliau terorizuojami, toliau rusinami, toliau ubagina- mi.Sibiras ir jo baisiosios stovyklos vis papildomos naujomis aukomis, gaudomomis ir gabenamomis iš mūsų mielojo krašto.Lietuviai esantieji laisvuose kraštuose klabena visas duris, kad tik prieitų prie pačių galingųjų, prie pačių įtakingųjų, kad tik pagyvinti gimtojo krašto laisvinimo darbą.Bet pasaulis kurčias ... nekalbus ... Jis nėnori matyti nelaimingųjų tautų tragedijos ir kančių, kuriose jos atsidūrė be savo kaltės. Be vienos kitos mandagios paguodos, be vieno kito šiltesnio žodžio, ir tai daugiau iš atskirų asmenų, be tuščio pažado nieko ir negirdėti.Vilčių kelia prasidėjęs tyrinėjimas Pabaltijo tautų — Lietuvos, Latvijos, Estijos — užgrobimo bylos. Viena uždanga, reikia tikėtis, bus nuplėšta nuo grobiko veido ir laisvasis pasaulis vaizdžiai pamatys bent nuogą tikrovę, kuri sugriaus ligšiolinį melagingą. tvirtinimą apie “savanorišką prisijungimą prie broliškų respublikų”. Išryškinta tiesa ir Lietuvių tautos didžiąją skriaudą akivaizdžiau parodys pasauliui.Lietuvių tautos kova nelengva, nes vakariu tautos daugiau kalba apie taikos išlaikymą. Jos nenori suprasti, kad taika be laisvės yra toji pati vergija, o vergija bę_.vi|tįgs ypa blpgiau ir “’’’’uz patį karą/ Vakarų valstybės nenori matyti, kad šimtai milijonų žmonių gyvena nežmonišką gyvenimą. Laisvasis pasaulis galvoja tik apie save, apie savo gerbūvį, apie savo saugumą. Ka-

da grėsmė, bent jų supratimu, bus tiek padidėjusi, kad atrodys pavojinga ir jųjų interesams, tada, reikia manyti, iškils ir .pavergtų tautų reikalas. Kol kas tenka tenkintis tuo, kas yra ir budėti, kad didžioji neteisybė nebūtų pamiršta.Mūsų daliai — Kanados lietuviams — teko laisvas, turtingas ir svetingas kraštas. Materialinis gyvenimas yra retai augšto lygio. Lietbviai, tiek seniau atkeliavę, tiek naujai pribuvę, jau palyginamai tvirtai atsistojo ant kojų. Daug kas įsigijo nuosavybes. Daug kas sėkmingai verčiasi įvairiuose versluose. Jaunoji karta skaitlingai lanko įvairias mokyklas. Neužmirštama ir savųjų lietuviškų mokyklų, kurios yra įkurtos kiekvienoje pajėgesnėje bendruomenėje. Laisvė, kuri viešpatauja šiame krašte, suteikė galimybių ir mums sukurti visą eilę įvairių organizacijų. Paskiausiai, pereitais metais, susikūrusi PLB apvainikavo visą mūsų organizacinį gyvenimą ir užpildė visas spragas. Šie praeinantieji metai buvo jos augimo ir stiprėjimo metai. Šiandien PLB mūsų gyvenime yra didžiausias veiksnys, Juk kiekvienas lietuvis savaime yra jos narys. Reikia tik mums siekti kad tas lietuvis būtų aktyvus narys, narys su pareigomis, narys sąmoningas. Bet ateis ir šitas. Kiekvieno darbo pradžia yra .sunkiausia. O pradžia jau padaryta. Reikia dabar augti gilyn ir platyn. Reikia tobulėti.PLB Kanados kr. valdyba žiūri į ateitį šviesiomis akimis. Nes ji tiki, kad visi lietuviai, susispietę į vieną lietuvišką šeimą, tikrai daug padarys ir savo lietuviškumui išlaikyti, ir padės vargą vargti sayo hrolįųi besvei- kačiui, esančiam kituose kraštuose, ir sėkmingai prisidės prie Lietuvos laisvinimo darbo.1953 metus baigiame.Artėja ir didžioji šventė — I Kalėdos, kada Dangus jungiasi)

Sveikintina gen. McArthuro 
mintisPrieš trejus metus, vos tiktai prasidėjus Korėjos karui, gen. MacArthuras davė įsakymą rink ti komunistinio karo nusikaltimų dokumentinę medžiagą. Tai buvo pirmasis vis dar naiviai nusiteikusių amerikiečių ir sovietinio komunizmo žiaurumo meisterių susitikimas kovos lauke. Dipukiškos padermės tremtiniai buvo daug šnekėję ir rašę apie sovietinį terorą Rytų Europoje, bet amerikiečių visuomenė ir spauda vis dar gyveno malonia iliuzija,'kad vieninteliai nežmoniško teroro puoselėtojai buvo naciai, kurių Trečiasis Reichas su koncentracijų stovyklų kre- matorijumų kaminėliais supliuško po sąjungininkų karių kojomis. Tenka stebėtis gen. MacArthuro teisinga nuojauta ir greitu žiaurios tikrovės pajautimu. Jis pirmasis susirūpino komunistų armijų karo nusikaltimais.Kai JTautų kariuomenės daliniai išsikėlė Inchone ir visas frontas pradėjo slinkti prie Man- džiūrijos sienos, komunistų nukankintų karo belaisvių ir civilių lavonų krūvos atvėrė akis šiaip jau gana pastabiems amerikiečių laikraščių korespondentams. Spaudos puslapiuose pasirodė pirmosios istorijos apie komunistų pravestus žudymus.

Nuo Červenės, Katyno iki 
Korėjos tunelių...A. a. pulk. Petraitis dar vokiečių okupacijos metais buvo parašęs atsiminimų knygą, papuoštą visiškai amerikoniško standarto sensacinga antrašte — “Kaip jie mus sušaudė”... Tai buvo kuklus paminklas prie Červenės sovietų sulikviduotiems politiniams kaliniams. Ši knyga sovietų terorą pažinojusioje Lietuvoje ėjo iš rankų į rankas, bet buvo nepriimta ir nepageidauja-

su žeme, ir kada žmogui pagalbon ateina pats Dievas. Tikėkime ir mes, kad ir mums Jis padės mūsų troškimuose, mūsų viltyse, mūsų karščiausiuose noruose matyti savo tėvų kraštą ir vėl laisvą.Kr. Valdybą } sveikina visus Kanados lietuvius, sulaukusius Kalėdų švenčių ir linki visiems asmeniškos gerovės, asmeniškos laimės per visus sekančius 1954 metus!
PLB Kanados Kr. Valdyba.

Kas Kalėdose
gražiausia,

- tai, kad jos vėl suburia žmones 
krūvon šeimas ir draugus.

Vaišingumas ir draugystė, meilė ir 
linksmumas atžymi šią gražią šven
te. : t '

Čia Kanadoje, mes šią šventę šven
čiame įvairiausiais, iš kitų šalių at
sivežtais, būdais; bet, nors papro
čiai skiriasi, mūsų širdžių troški
mai yra vienodi . . .

Taika žemėje, ramybė žmonėms!

Šiems žodžiams vietą aukoja R John Labatt’s Limited
BREWERS SINCE 1852

ma Vakarų sąjungininkams, ku
rių didžiausiu bičiuliu, susidėju
sių aplinkybių dėka, tapo vy
riausias knygos herojus — sovie
tinis komunizmas. įžangos į Ko
rėjos žiaurumus jau reikia ieško
ti Červenėje...

Į rytus žygiuojanti vokiečių kariuomenė atskleidė didžiąją Katyno paslaptį. Nacių propaganda pasigardžiuodama pradėjo skelbti pasauliui siaubingą Katyno žudynių tiesą. Juokinga, bet tai buvo, tur būt, pirmas ir paskutinis kartas, kada naciai iš tikrųjų skelbė teisybę. Tačiau ir šį kartą sąjungininkai nenorėjo patikėti. Praėjus daugiau kaip dešimčiai metų, kai Korėjos tuneliuose buvo surastos krūvos JTautų karių lavonų,' JAValsty- bių Kongresas pravedė tyrimą— tada vėl, lenkų raginami, amerikiečiai atsiminė Katyną. Apklausinėti liudininkai įrodė, kad Katyno kruvinieji žygdarbiai priklauso sovietams. Tuo visas Katyno trukšmas ir baigėsi. Ką gi dabar sakysi Sovietų Sąjungai, kai visa pasaulio taika priklauso nuo Maskvos malonės!... Surinktoji medžiaga, reikia manyti, pelyja talpiuose Kongreso archyvose ir jeigu jos tenai kada nors nesudaužys sovietų atominės bombos, gal būt, vėl bus parodyta pasauliui, žinoma, su viena būtina prielaida — kada Kremlius bus nušluotas nuo žemės paviršiaus amerikoniškų atomų...
Trisdešimt aštuonių 
tūkstančių balsas...Gen. MacArthuro įsakymas rinkti komunistų žiaurumus Korėjos kare davė nelauktų rezultatų. Komunistų nužudytųjų ir nukankintųjų saraše figūruoja 38.000 pavardžių. Šis skaičius, reikia manyti, ateityje gerokai padidės, kai bus suvestas galutinis balansas. Nužudytųjų tarpe randasi virš 10.000 amerikiečių karių. Jeigu nacių armijų vadai buvo kariami už keleto kareivių ar civilių nužudymą, trisdešimt aštuonių tūkstančių žuvimą negalima praleisti pro pirštus, nes reikėtų prikelti iš numirusių ir grąžinti į gyvųjų tarpą pakartuosius nacių generolus.Trisdešimt aštuonių tūkstančių balsas iš žerrtės gelmių amerikiečių atstovi Henry ■ Cabot Lodge, Jr., lūpomis prabilo į Jungtines Tautas. JTO išėjo statyti paminklo ant savo 38.000 kankinių užžėlusio kapo. Galima buvo tikėtis šaunių laidotuvių. Tačiau išėjo tik tylios neturtėlio pakasynos. ‘ Generalinis ansamblis šiaip taip kompromisinėje rezoliucijoje išreiškė gilų susirūpinimą šiaurės korėjiečių ir Kinijos komunistų žiauriais darbeliais ir pasmerkė visus karo nusikaltimus, kurie galėtų būti įvykdyti netolimoj ar tolimesnėj ateity. Taip JTO palaidojo

savo trisdešimt aštuonis tūks
tančius kankinių, pakišdamos 
juos po apgaulingos taikos ant 
smėlio statomų rūmų pamatais...

trumpa atmintisSvarstant Korėjos karo komunistų nusikaltimus, didžiausią alasą kėlė sovietų atstovas Jungtinėse Tautose — drg. Andrėj Višinskis. Girdi, komunistai tų žiaurumų niekada nėra įvykdę, tai esanti baisiausia provokacija ir biaurus melas... Panašią gies mę sovietinė ^propaganda giedojo ir tada, kai vokiečiai atidengė Katyną. Tačiau šį kartą įvyko reikšmingas sutapimas: kada Višinskis reklamavo sovietinę nekaltybę, Kersteno komisija kaip tik tuo pačiu metu apkaltino Višinskį, buvusį politiniu komisaru Latvijoje pirmosios sovietų okupacijos metais, tūkstančio Latvijos piliečių nužudymu, pavadindama jį didžiausiu kriminaliniu nusikaltėliu, kuris dar nėra susilaukęs nusipelnytos bausmės. Taip atrodo sovietinio komunizmo kruvinos nekaltybės gynėjai tarptautiniame forume. Negi drg Višinskis jau būtų užmiršęs savo paties nuopelnus komunistinio teroro srityje?... Nesinorėtų tikėti, kad žmogaus atmintis, nors ir komunistinė, būtų taip trumpa...Paprastai diplomatai, jeigu jiems primetami kriminaliniai nusikaltimai, būna atšaukiami iš savo užimamų postų, bet JTO, žinoma, nepasistengs ^naudoti šios retos progos ir nepasiųs Višinskio atgal į Maskvą.
Karo nusikaltimai 

nevienodai vertinamiLabai galimas dalykas — JA Valstybės būtų nekėlusios komunistų įvykdytų žiaurumų Korėjos kare, jeigu Višinskio klika nebūtų amerikiečių lakūnams sukrovusi niekada neegzistavusio bakteriologinio karo kaltinimų. Rezultatas, tiesa, yra lygiai toks pat — nusikaltėliai bausmės nesulauks. Trečiojo Reicho karo nusikaltėliai buvo nuteisti, nes sąjungininkų okupuota Vokietija jiems nesudarė stipraus užnugario. Tuo tarpu už Korėjos kare prasikaltusių komunistų pečių šiandien budi karingai nusiteikusi Sovietų Sąjunga ir pačių Vakarų .demokratijų begalinis noras išvengti trečiojo pasaulinio karo liepsnos, nors karo paliaubos — uvertiūra į taiką Korėjoje gręsia antrą kartą pakartoti Vokietijos ir -Austrijos epizodą. Jeigu šią labai kvailą situaciją galima pavadinti taika, ji egzistuoja tik ant žalio konferencijų stalo Panmunjono palapinėse.. Šiaip ar taip ji jokiu būdu nėra verta 38.000 kankinių aukos ir tų dar skaitlingesnių tūkstančių, kurie po JTautų vėliava žuvo kovos lauke.Vyt. Kastytis.
Trijose kariuomenėse(Tęsinys iš praeito nr.)Vargais negalais suradau vieną majorą, kuris prisistatė už v-ką. Pasiteiravus dėl galimybės ryšį sutvarkyti, jis mums davė suprasti, kad jiems jis jau nereikalingas. Į patį aerodromą nelindom. Jo pakraštyje prisi- jungėm aparatą ir Birutė sujungė su štabu. Gavom atsakymą grįžti į stovyklą. Jau rengėmės grįžti, kai atsirado trys vokiečių “Štukos” ir vėl apibėrė aerodromą bombomis. Pataikė į benzino tankus. Juodų dūmų debesys ir išsiveržusi liepsna apglobė visą aerodromą. Apsukę pažeme ir pastebėję pilną pušyną rusų, dar pavaišino kulkosvaidžiais.

Pergyvenę trumpą pirmąjį 
kovos krikštą, paskubomis neš- 
dirtomės atgal. Tas pats plentas 
buvo jau sausakimšai užgrūstas 
sunkvežimių ir traktorių. Pro
tarpiais vokiečiai vėl pasirody
davo padangėje, kurios jie buvo 
pilni viešpačiai, kartais pavai
šindavo besitraukiančių rusų vo
ras taiklia kulkosvaidžių ugni
mi. Tada ir mudu suvirsdavom 
į griovį. Praūžus lėktuvams pa- 
kildavom ir vėl toliau stūmėmės 
į priekį. 10 km važiavom 4 vai. 
vėl užsukom į centrinę palikti 
aparatą. Tas pats komjaunuolis 
dar bandė įtikinti, kad rusai jau 
40 km vokiečių žemėje. Jam iš
ėjus pro duris, Birutė man pa
sakė, kad vokiečių parašiutinin
kų desantas jau yra prie II Va
rėnos. Sugrįžęs, komjaunuolis 
įdavė man raktą, kad grįžęs į po- 
lig< ną palapinėje atsirakinčiau 
po dėžę ir paimčiau savo žinion 
ten esančius jo 200 rublių. Jis 
pats jau neturėjo vilties sugrįšti, 
bet tikėjo, kad, kaip vienos kuo
pos kariai, dar kur nors susitik
sime. Tai padaryti aš sutikau, 
nors galvoje pynėsi kitos min
tys, tik komjaunuolis neturėjo 
jų žinoti. Pakely bandžiau ben-

drakeleiviui užsiminti ar nebūtų dabar laikas kur nors sprukti. Jis, atrodė, betgi neturėjo tokiam žygiui pakankamai drąsos, tad temstant grįžome į stovyklą.Stovykla jau buvo apytuštė ir tie patys likučiai ruošėsi išvykti. Korpo štabas jau nusiimdinėjo. Kuopos vadui viską smulkiai pranešiau, ką buvau patyręs. Jis pradžiugo ir liepė man niekur toliau nuo jo palapinės neiti, kad reikalui esant galėtų mane kur pasiųsti. Vykdydamas jo įsakymą, netoli palapinės nuvirtau ir traukiau dūmą.Žemaitis jau buvo susirūpinęs man ilgai negrįžtant, o sužinojęs, kad atsiradau, atbėgo pas mane. Papasakojo naujienas:— Korpo štabas jau kraustosi. Aparatus, pakuodamas, sugadinau — vistiek mudu jais nebedirbsime. Dabar organizuojam išplėšti vieną sandėliuką, kuriame laikomi karininkams pisto- lietai. Parūpinsiu porą FN ir tau. Tiesa, mūsų kepėjas suvalkietis jau sutvarkė vieną politruką. Palaukęs už krūmo, su basliu per galvą nuėmė be šūvio...Aš jam pasakojau savo naujienas ir apie turimus savo žinioje du dviračius, kurie mums gal pravers. Žemaitis vėl nubėgo į štabą. Tuo tarpu kuopos vadas kažkur išėjo nieko man nepasakęs. Turbūt, tikėjosi greit grįšiąs, bet kitaip išėjo.
Baigė temti. Maskvos laikas 

rodė jau po 10-tos. Staiga pama
čiau parbėgantį batalijono vadą 
mjr. M. Įbėgo palapinėn ir gir
džiu sukant telefono rankenėlę. 
Užsimezgė rusiškas pasikalbėji
mas su korpo štabo v-ku rusu. 
Mjr. M. kalbėjo:

— Tik ką skambinau į I-mos 
Varėnos centrinę. Iš ten man at
sakė, kad “mes nieko negalim 
sujungti, nes pas mus yra nauji 

(nukelta į 11 psl.)
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Centro Valdyba.

ŠV. KALĖDŲ PROGAKanados Lietuvių Katalikių Moterų Draugijos skyrių Valdybas ir visas draugijos nares nuoširdžiai sveikina ir linki daug sėkmės organizaciniame darbe pradedant naujuosius metus.

ir

Tėvai PranciškonaiToronte

TAIKOS IR RAMYBĖS KALĖDŲ ŠVENTĖSE

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

visiems parapijiečiams ir bažnyčios statybos rėmėjams

' Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų proga sveikinameį visus Šalpos Fondo apylinkių Komitetus bei Įgaliotinius atskirus Šalpos Darbuotojus ir Aukotojus, visiems linkėdami tos skaidrios dvasinės nuotaikos, kuri neabejotinai lydi kiekvieną dirbantį, ar aukojantį artimo meilės var- 1 dan. iArtimo meilė yra toji dieviškoji galia, kuri saisto atskirų grupių, tautų ir visos žmonijos santykius, rikiuo- jančius žmonių gyvenimą tiesos, teisės ir ramybės dva- * šioje. Prieš 2000 mėtų Betliejaus kalnelių paunksmėje S nuskardėjęs tyliosios nakties šauksmas buvo ta didžioji auka, kurios pasaulis iki ano išganingo meto dar nebuvo • patyręs ir kurios didybės net ir šių dienų modernioji 1 žmonija dar yra neperpratusi. Vadinasi ramybė geros J valios žmonėms žemėje buvo pagarsinta per auką. Ir ta a auka buvo Dievo. Ir ji buvo kančia ir mirtis. jMes nelyginame savo kuklių aukų su ana didžiąja ? į auka. Tačiau ir jos, kad ir centų pavidale, sudėtos į vargo ? brolių ištiestas rankas, numalšina alkį, apdengia kūną ir, S kas svarbiausia, suteikia dvasinės paguodos ir ramybės, ft O visa tai ir yra artimo meilės įgyvendinimas žemėje.Tad ir šios Ramybės Paskelbimo šventės ir visos Naujųjų Metų dienos tegul ir vėl praeina artimo meilės į ženkle. |
KLB ŠALPOS FONDO CENTRO KOMITETAS. Ž

Apyl. šalpos Komit. sveikina torontiečiusMieli Lietuviai!Artinasi šventos Kalėdos, baigiasi 1953 metai. Naudodamasis šia proga, aš noriu Jums, mieli tautiečiai/tęumpais žodžiais apžvelgti tų metų atliktą šalpos darbą Toronto mieste.Kaip Tamstoms žinoma, organizuoto visam Toronto miestui šalpos darbo iki šiol kaip ir nebuvo, ir tik šių metų pavasarį KLB Toronto apyl. valdyba paskyrė mane,, savo narį, organizuoti Toronto apylinkės šalpos k-tą, kuris rinktų pinigines ir rūbų aukas iš Toronte gyvenančių lietuvių ir siųstų jas Vokietijoje likusiems tautiečiams sušelpti.Šalpos komitetą man pavyko gana greit suorganizuoti, nes atsirado žmonių, kurie liuosu nuo sunkaus fizinio darbo laiku, be jokio atlyginimo, vien artimo meilės vedini, sutiko į tą nedėkingą šalpos darbą įsijungti. Toronto miestas buvo padalintas į 13 rajonų, suieškoti adresai, sudaryti sąrašai ir į kiekvieną rajoną paskirti rinkėjai, kurie ir atliko tą sunkiausią šalpos darbo dalį, su baime beldėsi į kiek-

vieno lietuvio duris, nežinodami, kaip juos pasitiks, kaip juos priims ir kaip išlidės. Buvo visaip, bet bendrai paėmus didelė dauguma torontiečių suprato šalpos svarbą ir buvo duosnūs. Aš tikiu, kad ateinančiais metais jie bus dar duosnesni.Iš spaudos Tamstos žinote, kad Toronto šalpos k-tas motinos dienos proga sušelpė Vokietijoje likusias našles ir daugiavaikes motinas, pasiųsdamas joms $150, cukraus vajui $520, Vasario 16 gimnazijai $300, pradžios mokyklas Vokiet. sušelpti $300, viso išsiųsta — $1270.Smulki metinė apyskaita bus paskelbta vėliau.Baigdamas, apylinkės šalpos komiteto vardu sveikinu visus Toronto miesto lietuvius, savo duosnius aukotojus, rėmėjus ir talkininkus, sulaukusius linksmų Kalėdų švenčių ir linkiu visiems sveikatos, asmeniškos gerovės, džiaugsmo, laimės ir pasisekimo gyvenime per visus ateinančius 1954 metus.
V. Vaidotas, KLB Toronto apyl. Šalpos k-to pirmininkas. ,

Lietuviai į amerikoniškas partijasFaktas, jog senųjų Amerikos lietuvių inteligentų vaikai nestojo į ALTines lietuviškas partijas, bet, įsijungę į respublikonus ir demokratus, tik dar toliau klydo nuo lietuviškosios kultūros ir tautybės. Šį rudenį, atsižvelgiant jog kitais metais 25.000 naujakurių taps JAV garbingais piliečiais, naujakurių energingesnis jaunimas susirūpino kaip įsijungti į JAV politines partijas, prisidedant prie tos, kuri sekantiems rinkimams žada jiems tinkamesnę programą. Demokratai naujakurių įjungimo reikalu buvo kur kas apdairesni. Jie jau seniai turėjo “mažumų” skyrių savo Tautiniame Komitete Vašingtone ir paskutiniu laiku ypač išvystė vajų juos verbuoti į savo partijos eiles.
Ypač tai buvo ryšku pas len

kus, kurių Mr. Cieplinski buvo 
šitokio mažumų komiteto vedė
jas. Jis kaltino respublikonus, 
jog šie visada laikę svetur gimu
sius amerikiečius “antros eilės 
piliečiais”, tik jie demokratai esą 
kitokį. “TŽ” iškėlus “Spaudimo 
grupių” įtaką JAV užsienio po
litikoje, tūlas latvių žurnalistas 
kreipėsi į respublikonų tautinį 
komitetą Vašingtone. Priminęs, 
kad kitais metais apie 65.000 pa- 
baltiečių taps Amerikos pilie
čiais ir galėtų aktyviai paremti 
respublikonus, jis atsiklausė ar 
šitai komitetui yra žinoma ir jei 
taip, kas tuo reikalu rūpinasi. 
Tuo pačiu metu, visa eilė jaunų
jų lietuvių studentų ir profesio

nalų tiesiogiai kreipėsi į jaunųjų 
respubikonų rytinėse valstybė
se organizacijas ir ten buvo nuo
širdžiai priimti kaip nariai - kan
didatai, bent iki tol, kol taps 
Amerikos piliečiais. TRK atsa
kymas netruko. Jau nuo seniai 
pabaltiečių kilmės respublikonų 
reikalus Jungtinėse Valstybėse 
tvarko ALT narys, demokrato L. 
Šimučio pirmininkaujamos KSu- 
sivienijimo Organizacijos veikė
jas, Mr. William Kvetkas iš Wil
kes-Barre, Pa. Lietuviai didžiuo
damiesi, kiek teko patirti NY, šią 
žinią pranešė suinteresuotiems 
latviams ir estams. NY tikimasi, 
jog greitu laiku pasiseks išaiš
kinti kitą saugomą paslaptį, su 
kuo turėtų susirišti" tie, kurie 
jaučia simpatijas Adlai Steven- 
sonui, gąsdinusiam, jog McCar
thy ir ’’lietuvio” White skanda
las rodą, jog respublikonai įve
dę Amerikoje “baimės”, jei ne 
“teroro” sistemą. Aim.

Nubaudė už firmų susitarimą
Teismas nubaudė po $10.000 

kiekvieną 12* burnos gamybinių 
firmų ir Gumos-Sąj. Kadangi 4 
firmos nubaustos dvigubai, tai 
bendra baudos suma — $170.000. 
4 iš tų firmų — Goodyear, Dun
lop, Dominion, Gutta Percha.

— Varšuva. — Naują, komu
nistinę Lenkijos istoriją ruošia 

i moks- 
tomas ne-lininkai Maskvoje, 

trukus turi išeiti.
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KO MUMS DAR TRŪKSTA ŽENGIANT 1 1954 METUS?

TĖVIŠKSS ŽIBURIAI z

FELJETONAS

t

1. Mūsų VLIKas iš toli
ir iš arti

Turime Vyriausią Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetą, VLIKą. 
Džiaugiamės jo veikla. Kai kas 
sako, kad jam dar daug ko trūks
ta Žinoma, kiekvieną sukurtą 
turimą daiktą galima tobulinti 
Taip ir mūsų VLIKą. Vienok 
kiekvienas iš mūsų negalime ne
pareikšti pagarbos, susižavėjimo 
ir padėkos šiam mūsų tautiniam 
“Smegenų Trustui” už jo nu
veiktus gražius darbus, pasiau
kojimą, ištvermę, nuolatinį bu
dėjimą, nenuilstamo kovingumo 
dvasią Lietuvos išlaisvinimo ak
cijoje.

Be to, VLIKas yra pavyzdin
ga mūsų politinių partijų mo
kykla. Įvairių grupių žmonės 
čia yra priversti mokytis vienas 
kitą pažinti, suprasti, gerbti ar 
net pamilti, metant į šalį savo 
kampuotumą, aptvardant, įvei
kiant save, mokantis, taip sa
kant, anglosaksiškojo “Fair 
Play”. Kitų ideologijų pažini
mas yra drauge ir savosios ideo
logijos pagilinimas, praturtini
mas. Anglosaksiškojo “Fair 

' Play”, kurio dvasia persimetė ir 
į politinę bei visuomeninę sritį, 
esmė yra tame, jog kovojantysis 
mokosi ne tik nugalėti, bet ir 
“būti nugalėtas”, t.y. mokosi sa
ve įveikti, apvaldyti, ištikus gy
venimo/ smūgiui, ir tokių būdu 
išsilaikyti visur ir visada džen-

- telmenu.
Šita kryptimi ir mes turime 

eiti. Ir atrodo, kad jau einame. 
Štai, aną dieną skaičiau paskuti
niame “Tėvynės Sargo” nume
ryje prelato M .Krupavičiaus 
straipsnį sukaktuvininko prof. 
Kaminsko garbei. Gėrėjausi ir 
didžiavausi mūsų VLIKo pirmi
ninko augšta politine kultūra, 
džentelmeniškumu savo “priešo” 
atžvilgiu. Be abejo, ir kitos par
tijos paseks tuo pavyzdžiu.

2. Mūsų ALTas iš toli
ir iš arti

Turime ALTą. Džiaugiamės jo 
laimėjimais. Kersteno Komiteto 
sukūrimas ir jo veikla yra istori
nis įvykis Lietuvos ir pavergtų
jų tautų, išlaisvinimo akcijoje. 
Vardai visų tų, kurie tiesioginiai 
ir lemiamai prisidėjo prie šio 
paminklinio darbo, aukso raidė
mis turėtų būti įrašyti į mūsų 
istorijos lapus. Mažytė lietuvių 
tauta paėmė, pagaliau, už nosies

dar kaip tąso! Visas pasaulis 
stebi ir stebisi, o Maskva netve
ria iš pykčio, nustojo lygsvaros, 
nes pataikyta į neuralginę vietą. 
Nukankintieji, negyvieji iš Pra- 
veniškių, Rainių, Červenės ... į 
pasaulį prabilo! Lietuvių tauta 
savo iškentėtų kančių jaudinan
čiu testamentu nūn laiku pers- 
spėja pasaulį prieš bolševizmo 
grėsmę ir tokiu būdu, kad ir ne
įprastose, sunkiose sąlygose, ir 
toliau vykdo savo istorinę misi
ją: budriai stovi Europos ir Va
karų pasaulio sargyboje prieš 
klastingos Eurazijos tykojimus 
ir pasikėsinimus.

3. Ko turėtų imtis mūsų 
laisvinimo veiksniai 1954?

Puiku, kad turime VLIKąPuiku, kad turime VLIKą ir 
ALTą, atseit nedidelį ameriko
nišką VLIKą. Bet be šitų dviejų 
tautinių laisvinimo veiksnių, dėl 
kurių būtinumo ir turimų nuo
pelnų negali būti nė mažiausio 
abejojimo, laikas yra pagalvoti 
apie Jungtinį Visų Pavergtųjų 
Tautų Išlaisvinimo Komitetą, jo 
sukūrimą ir jo veiklą. Jisai su
vestų į tiesioginį kontaktą, ir ar
timą bendradarbiavimą tauti
nius laisvinimo komitetus bei 
veiksnius, kalbėtų, darytų pareis 
kimus, atsišaukimus, perspėji
mus, protestus, liudytų JAV se
natui, Amerikos, Europos ir vi-* 
so laisvojo pasaulio visuomenei 
jau ne 2-3 ar keliasdešimties mi
lijonų, bet 600-700 milijonų pa
vergtųjų vardu. Bolševizmas yra 
globalinis reiškinys. Visame ka
me vartoja globalinę kovos stra
tegijų milijonams mulkinti. Tad 
laikas pagalvoti apie atitinka
mus priešginklius. Negalima gi

tarptautinę kovos areną, kur 
vyksta lemtingi įvykiai, užleisti 
bolševikui, nepraplečiant tauti
nės kovos platformos. Bolševikui 
tai tik to ir reikia: paskiras, ne
organizuotas, ne jungtines kovos 
pastangas, kaip kokį svirplių 
čirškimą, jam lengva ignoruoti 
ar nustelbti.

Dėl to tai į minėtąjį Jungtinį 
Visų Pavergtųjų Tautų Išlaisvi
nimo Komitetą būtinai turėtų 
įeiti ir Kinijos, Rytų Vokietijos, 
Austrijos, Balkanų, Kaukazo 
tautų, pavergtos Šiaurės Korėjos 
ir t.t. atstovai. Visų pavergtųjų 
tautų dalia ta pati, visur bolše
vikų yra vartojami tie patys 
smurto, žmonių kankinimo, žu
dymo, naikinimo, tautžudybės 
metodai, todėl tų metodų vie
šas ir visuotinis -demaskavimas 
negalės nesukrėsti laisvojo pa
saulio, nepabudinti jo sąžinės ir 
jo neišjudinti, kol dar nevėlu. 
Antai, kai kuriems tremtiniams, 
gyvenantiems Kanadoje, teko 
susipažinti su vienu kiniečiu, pa
bėgusiu nuo raudonos diktatū
ros. Berods, 1951 metais jis buvo 
pakviestas kalbėti viename anti
komunistiniame mitinge Mont- 
realyje drauge su kitais paverg
tųjų tautų atstovais. Milžiniška 
salė buvo pilna. Masiškai daly
vavo žurnalistai, įvairių įstaigų, 
organizacijų atstovai, fotografai. 
Policija uoliai saugojo namą 
prieš raudonųjų kėslus. Kalbėto
jų buvo arti 10. Įspūdis buvo ne
išsakomas. Ypač kiniečio kalba 
buvo tikra konsternacija. Mitin
gas sukrėtė Montrealio visuome
nę, palikdamas neišdildomų įs
pūdžių kanadiečiams. Spauda 
tam skyrė pirmuosius puslapius 
ir įžanginius.

Taip pat gal būtų ne pro šalį, 
kad pavergtųjų tautų atstovai 
sueitų į kontaktą bei artimesnį 
bendradarbiavimą ir su antiko
munistiniais rusų sluogsniais, 
bent su tomis grupėmis, kurios 
pripažįsta ir viešai deklaruoja 
visuotinę tautų apsisprendimo 
teisę.

Jungtinis Visų Pavergtųjų 
Tautų Išlaisvinimo Komitetas,— 
kurio pareiškimai, nutarimai, 
perspėjimai, patarimai, protestai 
rastų , sau pamažu kelią ne tik 
į pavergtųjų bei tremtinių tau
tinę spaudą, bet ir į pačius žy
miausius pasaulio dienraščius, 
savaitraščius, žurnalus, spaudos 
konferencijas, JAV senatą,. Bal
tuosius Rūmus, “didžiųjų konfe
rencijas”, Jungtinių Tautų posė
džius. (Jungt. Pavergtųjų Tau
tų Komitetas čia privalo išsiko
voti savo nuolatinius atstovus, 
kurie nutildys žmogžudžių a la 
Višinskio balsą!) —- daug padė
tų ne tik laisvojo pasaulio vi
suomenei, ją informuodamas 
apie bolševizmą ir teisingai 
orientuodamas, bet taip pat ir 
žymiai palengvintų demokrati
nių kraštų vyriausybėms darbą 
ir visą tą atsakomybės naštą, ku
ri gula nūn ant jų pečių sąryšy
je su visais diplomatiniais Mask
vos triukais, mįslingomis noto
mis, “taikos” mostais, kurie, de
ja, dažniausiai iššifruojami, per
prantami per vėlai, arba net vi
sai neperprantami be pagalbos 
tų, kurie sovietų rojų yra ma
tę ir gerai pažinę.

Reikia manyti, kad Jungtinis 
Visų Pavergtųjų Išlaisvinimo 
Komitetas galėtų palengvinti ir 
kovą prieš bolševikų ir jų šnipų 
nuolatines užmačias, siekiančias 
susprogdinti iš vidaus tautinius 
laisvinimo komitetus,1 supiudyti 
skirtingų partijų vadus bei žino- 
mesnius asmenis, juos šmeižti, 
kompromituoti, visame kame 
įnešant neišnarpliojamus nesu
tarimus, keblumus, disonansus, 
visuotinę' dezorientaciją, įvarant 
tremtiniams “politinį nuobodu
lį”, sukeliant nusivylimą mūsų 
politinėmis partijomis, slopinant 
budrumo, kovingumo jausmą ir 
tuo būdu juos pamažu supant, 
liūliuojant, užmigdant didžiajai 
išlaisvinimo kovai... Kad šita 
pikto sėkla gausiai sėjama trem
tinių tarpe ir kad jinai neša vai
sių, o kartais ir netikėtai gerą

piūtį, parodo kad ir paskutiniai 
įvykiai Vokietijpje — rusų pabė
gėlių spaudoj gan plačiai nuai
dėję “antisovietiniai” suvažiavi
mai, sensacingi tokių šnipų kaip 
Mueller areštai ir kt.

Jungt. Visų Pavergtųjų Tautų 
Komitetas turėtų eiti prie to, 
kad stambieji JAV senato, Jung
tinių Tautų posėdžiai ir ypač 
“Voice of America” taptų jo žo
džio pagrindinėmis tribūnomis. 
Užtenka mums (600-700 milijo
nų!) pasilikti vien parduodamų
jų ir skerdžiamųjų rolėje!

4. Ar mūsų gyslose teka dar 
Vytauto Didžiojo kraujas?

Nuo Klaipėdos iki Peipingo, 
nuo Baltijos, nuo Suomijos iki 
Albanijos ir Kaukazo, nuo At
lanto iki Pacifiko, kaip nesulai
komas viesulas, kaip galinga su 
žaibais ir pedkūnijomis audra 
turi kilti, plėstis, praūžti visų 
pavergtųjų milijonų išlaisvini
mo sąjūdis, kuris, vieną gražią 
dieną, pavers į šipulius raudo
nųjų autokratų imperiją, ryman
čią ant medinių kojų, atnešda
mas visų svajonių ir vilčių išsi
pildymą trečdaliui kenčiančios 
žmonijos.

Esame tie patys lietuviai, ku
rie girdėme kadaise žirgus Bal
tijos ir Juodosios jūros vandeny
se. Sulaikėme laukines mongolų 
totorių hordas. Trupinome kry
žiuočių galybę. Tramdėme mas
kolius. Gynėme, saugojome Eu
ropą. Buvome jos skydu. Ir šian
dien 
pats

Dega širdyse ta pati augšto žmo
niškumo ir švento teisingumo 
idealų liepsna, kurią taip gyvai, 
taip skaidriai atvaizdina šv. Ka
zimiero asmenybė ir taip nuosta
biai įsimbolina Aušros Vartai! 
Ne, užtenka. Užtenka! Kąnčios 
taurės prisipildė. Persipildė. Is
torijos ratai turi sujudėti ir pa
sisukti priešinga kryptimi — at
sisukti prieš pačius žmogžudžius, 
nusikaltėlius, XX amžiaus žmo
gėdras, požmogius ir nušluoti 
visus juos nuo žemės paviršiaus. 
Mūsų atgimimo dainius Mairo
nis dainavo: “Jau slavai sukilo, 
nuo juodmarių krašto pavasaris 
eina Karpatų kalnais ... Auštan
čių laisvės dienų šūkiai tebūnie: 
“Jau visur pavergtieji sukilo ... 
Pavasaris eina Nemuno, Daugu
vos, Vyslos, Elbės, Dunojaus, 
Dniepro ... krantais .,.”

Lietuvis yra didžiai ištvermin
gas tikėjime, viltyje, meilėje ir 
kovoje už šventą teisingumą. Ne 
veltui gi mūsų tautos ženklas — 
Vytis — riteriškumo, karžygiš- 
kumo, krikščioniškojo dorybin
gumo ženklas. Ją, tą kilnią kar-

BALYS J. ARŪNAS.

ORIGINALI DOVANA
Atvirai tariant mane su Balt

ramiejumi nuo pat piemenavi
mo dienų rišo glaudi draugystė, 
bet štai čia, toje pačioje Kana
doje, reikalai susidėjo taip, kad 
visas mūsų * bičiuliškumas liko 
nevertas, teatleidžia Viešpats, 
gero šuns uodegos. Visa draugys
tė ir metų metais išbujojęs bi
čiuliškumas virto palaida neapy
kantos bala. Tarka pirmas, norė
damas mane paskandinti toje 
neapykantoje, viešai, per inži
nierių. ir kitų patentuoto proto 
žmonių balių, dar būdamas blai
viame stovyje, paleido gandą, 
esą aš, turėdamas tiktai prastos 
rūšies dirbtinius dantis, kram
tau gumą net bažnyčioje ir to
kiu būdu per gvoltą vaizduoju 
gryno kraujo jankį. O mano ant
roji pusė, girdi, taip pamilusi do
lerius. juk dėvinti vasarą ir žie
mą savo darbo vilnones kojines. 
Maža to, Tarka, siekdamas ga
lutinai sužaloti mano asmenybę,gUlJlV C/ AVV4.J. . lUUAim uUCUAUH lixaiiv UUH1V44J
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teka dar mūsų gyslose tas 
Vytauto Didžiojo kraujas!

išsaugoję ištisus šimtmečius po 
bakūžių stogais samanotais, jos 
nūn nepraraskime, bet atvirkš
čiai, naujais dideliais žygdar
biais įprasminkime, būsimoms 
kartoms įamžinkime, jungtinė
mis jėgomis stodami į likiminę 
kovą su nematyta, negirdėta dar 
pasaulyje tiranija. didvyriškai 
grumdamiesi už Lietuvos, Euro- O 7
pos idealus ir švenčiausių žmo
gaus teisių išsaugojimą ir galuti
nę pergalę!

Antanas Ramūnas.

gatvėje mėsininką — prasitaręs, 
girdi, Sietas nuo to laiko, kaip 
tiktai pradėjo nešioti kelnes, 
jaučiąs didelę silpnybę raudonai 
spalvai, atseit, jisai visada buvo 
veidu į Maskvą.

Va, tamstos, tokių paskalų ska
laujamas mano gyvenimas pasi
darė nebemielas, rodosi, jeigu 
turėtum gerą inšiurensą, šoktum 
į kokią upę arba pakištum spran
dą po stritkario ratais!.. .

O kaip manai, kad ir toje Ka
nadoje, kaip mes gražiai su Tar-

Komunistiniame pasaulyje
Vokiečių KgU spaudos žinio

mis, į Sovietų zonos įvairias kon
centracijos stovyklas nuo 1945 
iki 1950 m. buvo išsiųsti 185.000, 
iš jų ne mažiau kaip 96.000 yra 
iki 1950 m. mirę, o 37.000 yra de
portuoti į kone. stovyklas Sov. 
Sąjungoje. Tuo tarpu vokiečiai 
bolševikai oficialiai giriasi, kad 
jų zonos (DDR) konstitucija ne
leidžianti jų piliečių svetur de
portuoti ...

Bolševikų spauda stengiasi Įro
dinėti, kad karo belaisviai Korė
joje visi norį grįžti namo, tik 
amerikiniai imperialistai juos 
sulaiko jėga. “New York Herald 
Tribune” aprago,. kokia paini 
procedūra nustatyta 22.000 ko
munistinių belaisvių ir 23 JAV 
piliečiams pereiti “skryningus”. 
Tremtiniai gerai žino, ką toks 
skryningas reiškia. Tačiau maža 
kas iš Vakarų greičiausiai žino, 
kad komunistai, susirinkę apie 
kiekvieną nenorintį grįžti atgal 
žinias, paskiau atsikeršys iki 5* 
eilės jo giminėms tėvynėj. JTau- 
tų karo vadovybė nepatenkinta, 
kad sudarant skryningų- taisyk
les buvo pataikaujama komunis
tams, nebent tik tiek gera, kad 
NYHT nuomone, kiekvieno po
sėdžio metu neutralus stebėto
jas galės sustabdyti “skryningą”, 
jei pasirodys, kad jis virsta kan
kinimu. “New York Times” rašo, 
kad per vad. “smegenų perplovi- 
mo operaciją” komunistams ligi 
šiol- tepavyko vos 2% karo kinų 
belaisvių įtikinti, kad grįžtų na
mo. Net ir indų organai, kurie 
buvo persiėmę komunistine pro
paganda ir tikėjo, kad didžioji 
belaisvių dalis grįš, kai tik bus 
pašalintas Jungt. Tautų karo va
dovybės “teroras”, taip pat neut
ralieji dabar jau ima suprasti, 
ką reiškia turėti reikalo su ko
munistais. Jie čia pamatė visai 
ką kita, negu buvo tikėjęsi.

’’New York Times” reiškia vil
tį, kad naujoji Saugumo Taryba 
“vieningai pasisakys už akciją, 
nukreiptą prieš kiekvieną naują 
komunistų agresiją”. Deja, ir jis 
pats straipsnyje “Dviprasmiška 
Maskvos šventė” pripažįsta, kad, 
Vakarams nerodant reikalingo 
ryžtingumo, Maskva su savo pa
siūlymais išspręsti svarbiausias 
problemas nerodo tikro noro su
sitarti: pusiau oficialaus TSRS 
užs. reik, m-jos leidinio “New 
Times” siūlomoje 4 užs. reik, mi- 
nisterių konferencijoje nebuvo 
minimi tokie svarbūs dalykai, 
kaip Austrijos valstybės sutartis 
arba demokratinių teisių atsta
tymas pavergtose Rytų Europos 
tautose. Sovietai įvairiais “ne
kaltais formulavimais” netiesio
giai reikalauja likviduoti Šiau
rės Atlanto paktą ir kt. Vakarų 
susitarimus apsiginti;

Buv. laisvosios Čekoslovakijos 
pirmininko pavaduotojas ir Pra
hos burm. dr. P. Zenklis, šiuo 
metu laisvosios Čekoslovakijos 
Tarybos JAV-bėse vykd. komi
teto pirmininkas, “Washington 
Star” skiltyse paskelbė straips
nį, kuriame rašo, kad, pasibaigus 
2-j am karui, pasaulis buvo pri
trenktas tų žiaurumų, kuriuos iš
vydo nacinėse kone, stovyklose. 
Buvo jaučiama, kad. reikia kaž
ko daugiau, negu karo belais
viams ir smunkančiai žmonijai 
gelbėti. Deja, šiandien laisvasis

pasaulis ne tik neveda karo su i lai žydus priima ir Vengrija, ku- 
komunistais, bet, priešingai, pa- ri grįžtantiems atgal apmoka net 
laiko su jais diplomatinius san
tykius ir bendradarbiauja Jungt. 
Tautose, nors jau daugelis metų 
anapus geležinės uždangos kone, 
stovyklose milijonai tebežudomi, 
lyg karo prasikaltėliai. Tik vie
noje Čekoslovakijoje 1952 m. bu
vo 247 kone, stovyklos su 350.- 
000 darbo vergų. Tai būtų tas 
pats, jei pvz. JAV-se būtų 4 mi
lijonai kalinių. Ar toks skaičius 
neturėtų sukelti pasaulio susido
mėjimą, bent tiek, kiek 11 Ame
rikos komunistų, dėl kurių paso- 
diriimo į kalėjimą buvo keliamas 
.toks triukšmas? Atėjo pats Lai
kas, kad prabiltų Jungt. Tautos, 
nes tokie nežmoniškumai anks
čiau ar vėliau turės privesti prie 
karo. “Ar metodiškas milijonų 
žudymas gali būti vadinamas 
taika, —- klausia dr. Zenklis, pats 
naciu kalintas kone, stovyklose. 
Ar poros trejeto žurnalistų pa
leidimu ir kelių svetimų kraštų 
piliečių žmonų leidimu, išvykti iš 
TSRS bus nupirktas laisvasis 
pasaulis Arba laisvasis pasau
lis pareikalaus, kad būtų išlais
vinti milijonai geriausių jo są
jungininkų už gelež. uždangos?

Buv. Jogailaičių un-to Kroku
voje tarptaut. teisės dėstytojo 
prof. Korovičiaus teigimu, ligi 
šiol komunistams dar nėra pa
vykę sukomunistinti Lenkijos 
augštųjų mokyklų. Tik nedidelė 
profesūros dalis priklauso' kom. 
partijai, pvz. Krokuvos un-te 
iš 24 ord. profesorių — vos du, 
tačiau iš 62 asistentų komunistų 
yra jau 40, kurių vienas iš svar
biausių uždavinių — šnipinėti 
vyr. personalą, ar jie nepasakys 
ko nepalankaus komunistų at
žvilgiu.

Bolševikų vidaus politika po 
Stalino mirties paremta šūkiu: 
daugiau bulvių ir mėsos, o užsie
nių politika •— nuolatiniu vilki
nimu ir šaltojo karo stiprinimu, 
nes Maskva ir toliau tebėra Įsi
tikinusi, kad laikas dirba jos 
naudai. Tuo tarpu ji stengiasi vi
sokiais manevrais kiek galint 
daugiau suskaldyti laisvąsias 
tautas ir sukliudyti Europos ap- 
sijungimą. Dienos problemas, 
’’New York Times” tikinimu, 
Kremlius vis dar tebesitiki iš
spręsti be žymesnių nuolaidų 
Vakarams. Gi pačioje Sov. Są
jungoje gausėja raudonųjų mili
cininkų eilės, įstengiančias. AP 
žiniomis, nusipirkti ir už 35.000 
rublių šmarigdą, ir važinėti 16.- 
000 rublių (apie $4.000) kaštuo
jančiais “Pobedos” automobiliais 
ir vasaroti buv. carų rūmuose ir 
valgyti ikrą... Tai patvirtino ir 
paskutinės ^kilmės per revoliu- 
jos minėjimą.

Prahos bolševikų laikraštis 
“Lidova Dtmokrace”, katalikiš
ka pasividinusios bolševikų 
liaudies pattijos organas, vadov. 
ekskomuniiuoto sveikatos mi- 
nisterio Pkyharos, Kat. Bažny
čią apšauki^ “nusikaltėlių orga
nizacija”, vykdančia “nusikalti
mus ir špionažą imperialistams 
bei karo kui 
tarai nereik 

Vokiečių
Izraelio pra<
Pereitais me|ais iš jo emigravo 
svetur. 13.57, 
ta į JAV ir llanadą. Tačiau mie-

visas kelionės išlaidas. Vokieti
joje žydų tėra likusių per 25.000. 
Iš Lenkijos gaunamos žinios ro
do; kad visa eilė vokiečių arti
miausiu laiku numatyti iš sričių 
tarp Oderio ir 'Neisės perkelti į 
sritis apie Landbergą-Warth ir į 
Pomeraniją.

Kas dešimtas albanas sėdi ar
ba kalėjime arba uždarytas kon- 
centr. stovyklose. Sustiprėjo al
banų partizanų veikla. Šiuo me
tu vienintelis albanų faktiškasis 
valdovas yra Maskva. Ši Albani
ją taip ypatingai “globoja”, dėl 
to, kad tai yra vienintelis Mask
vos išėjimas į Adrijos jūrą.

Rezistencija prieš Maskvą 
stiprėja ir Rytų Vokietijoje, 
nors ją nusiaubė nauja suėmimų 
banga. Turima žinių, kad šiuo 
metu pogrindžio armija Rytų 
Vokietijoje turi tarp 5 ir 10.000 
kovotojų. Londone skelbiama, 
kad jie yra palyginti neblogai 
ginkluoti. Prie šių kovotojų pri
sideda ir tik šiais metais į Vaka
rus pabėgę 4.000 policininkų. 
Paskutiniai rinkimai Hamburge 
parodė, "kad komunistų partija 
Vak. Vokietijoje gali būti laiko
ma beveik visai žlugusi. ’

Vokiečių “Westfalisches Volks 
blatt” įsidėjo savo specialaus 
bendradarbio iš Bonnos praneši
mą, kuriame rašo apie estų vei- 

(Nukelta į 9 psl.)

ka gyvenome. Būdavo Tarkienės 
katė susilaukė prieauglio, jau 
maniškė skuba su dovanėle pas 
Tarkienę:

— Taigi sveikinu ... Ūkis di
dėja ... — sako maniškė spraus- 
dama dovanėlę.

O toji ginasi:
— Nu, ką tu čia dahąr, Barbor, 

juokus darai ir pinigus pavėjui 
laidai!... Supaisysi tu tą katę!... 
Jinai kiekvieną morčių ...

Ir tuojau prie stalo sodina. 
Tarka butelį stato. Mane telefo
nu iškviečia. Nugeriam. Papkor- 
nų pakramtome ... Arba, saky
sime, sužinojo Tarkos, kad tokią 
ir- tokią dieną sukako du metai 
ir du mėnesiai, kaip mes nuga
lėjome Atlantą ir išgėrėm pirmą 
Coca-Colds bonką, tai žiūrėk, jie 
jau su dovanų glėbiu ant mūsų 
trobos slenksčio:

— Būkite pasveikinti naujoje 
žemėje!... O čia, va, prašau, tai 
istorinei datai prisiminti, priim
ti tas kuklias dovanėles...

O ką jau kalbėti apie rimtes
nius įvykius, kaip vardadienius, 
gimimo, dienas, keturios dešim
ties metų jubiliejus, krikštynas, 
didžiąsias šventes!... . Čia jau 
mes su Tarkais tiesiog lenkty
niaudavome. Jei man Tarka 
žiebtuvėlį perka, tai aš jam ni
keliuotą primusą! Jei mano Bar
borai vardinėms Tarkienė nupir
ko auskarus, tai jinai savo patro
no dienos proga būtinai gaus 
apirankę! Žodžiu, jei tu man šir
dį į sirupą, aš tavąją į medų!...

Bet štai, vieną dieną, kurios 
nerodė — tegu juos perkūnas 
trenkia tuos tautinių kalendorių 
leidėjus — jokia metraščio kny
ga, Tarkai sukako keturios de
šimts du ir pusė mėtų, TSrkienei 
vienuolika metų, kaip ištekėjo 
ir septyni metai ir septynios die
nos, kai nuo jos grakščios nosy
tės galo operacijos būdu paša
linta karpa su trimis plaukais, 
kuri ilgus metus drumstė Tar
kienės veido ir sielos grožį, o 
kartais sugadindavo ir Tarkos 
ūpą. Šitų didžių įvykių virtinei 
paminėti T/rkos suruošė šaunų 
balių, pasisamdydami net pilno 
sąstato salavėišen armijos or
kestrą, kuris kariškais maršais 
turėjo drebinti svečių širdis ir 
pakinklius. Apie visus Tarkų ju
biliejus sužinojome atsitiktinai 
iš kaimynės Morkuvienės, kuri 
atlėkė pas manąją skolintis krak 
molo:

— Dušyt, — vos kvapą atgau
dama sako Morkuvienė — pa
skolink kelis grūdus krakmolo 
vyro manieškai sustamantrinti! 
Toksai balius, toksai balius pas 
Tarkas!... Sako, net miesto bur
mistro brolis dalyvausiąs. Or- 
ketras jau nuo saulės laidos 
maršus raito!.. . Vėliavos kone 
visoje ulyčioje iškeltos... O jūs 
ką manote? Laikas pradėti ruoš
tis ... Laukiate gal, kad pakvies
tų? Užmirškite tą madą, čia pat
sai turi žinoti, kada ir kodėl kai
mynas alasą kelia ir snapsą per
ka!..' . '

Mes klausinėti. Morkuvienė, 
žinoma, visą teisybę apie Tarkų 
jubiliejus išguldė. Nuo tų žinių

Vokiečiu specialistai S. Rusijoje 
politinės praeities, užtat puikiai 
sugebėjo išnaudoti jų gabumus 
ir darbo meilę. Ir to darbo re
zultatus veikiai visi pamatė.

Dabar dalis tų specialistų yra 
pasprukę į Vak. Vokietiją. Kai 
jų traukinys iš TSRS grįžo į So
vietų zoną, tai kom. jaunimas 
juos pasitiko su gėlėmis ir bolše
vikiškomis dainomis. Visi jie į 
Rytų zoną parvyko aprūpinti ge
ru maistu, įsodinti į miegamuo
sius vagonus ir apdovanoti vi
sokiomis gėrybėmis. Deja, ne vi
si pasiliko ten nuolatos gyventi 
— dalis, kad ir kaip globojami 
bolševikų, visdėlto pasirinko ke
lią į laisvę ir dabar Vak. Vokie
tijoje gyvena kaip pabėgėliai.

ty to jams”. Komen- 
lingi.
pauda rašo, kad iš
da jau bėgti žydai.

Daugiausia vyks-

Vokiečių savaitraštis “Christ 
und Welt” Nr. 45/53 išsamiai ap
rašo, kaip bolševikai, pasiremda
mi Potsdamo sutartimi, pagrobė 
visą eilę geriausių vokiečių avia
cijos specialistų ir juos įpareigo
jo... vykti “į svečius” į Sov. 
Sąjungą, kur jie buvo įjungti “į 
socialistinį atstatymo darbą”. 
Tokių šeimų susidarė apie 2000. 
Tai buvo vokiečiai aviacijos 
konstruktoriai, mokslininkai, in
žinieriai ir kitų rūšių specialis
tai, sudarę tikrą jų elitą. Ir ką 
jie ten savo noru ar be noro su
kūrė, dėl to vėliau pradėjo lau
žyti sau galvas specialistai Va
karuose. Jų pastangomis Sovie
tu aviacija ne tik netikėtai pa
sivijo Vakarų techninį pranašu
mą, bet kai kuriais lėktuvų ti
pais juos net pralenkė. Ypač žy
mi Sovietų pažanga konstatuota 
MIGo tipo sprausminiuose lėk
tuvuose ir tolimojo skridimo 
atominiuose, bombonešiuose.

Surinktiems vokiečių specia
listams nugabenti į TSRS buvo 
pristatyti patys geriausieji ryti
nės zonos traukiniai. Su jais bu
vo nugabenti Junkerio lėktuvų 
fabrikų konstrukcijos skyriaus 
šefas dr. Badė iš Dessau, direk
torius Roessingas iš Hallės, vyr. 
pilotas kapt. Ziese ir visa eilė 
kitų. Iš jų tik inž. Schalleriui pa
vyko iš važiuojančio traukinio 
iššokti ir pabėgti į Vakarus, o 
po 6 mėn. jis atsidūrė JAV-se. 
Specialistai Sov. Sąjungoje bu
vo užversti didžiausiomis premi
jomis ir tokiomis maisto gėrybė
mis, nekalbant jau apie pasakiš
kas algas, kurių jie Sov. Sąjun
goje niekados nesitikėjo gauti, 
ypač pokariniais bado metais. 
Bolševikai visai nesiteiravo jų

sutartinai ėmė drebėti mano ir 
Barboros blauzdos, o man dar, 
kaip žmogui turinčiam išgveru
sius nervus, šaltu prakaitu visas 
plikas pakaušis patvino. Na, tik 
pamanykite, jau vakaras, visos 
krautuvės uždarytos, kur nubėg
si ir ką nupirksi!... Netgi ir pa
rapijos klebonas čia jau padėti 
nebegali!... žodžiu, pakliuvome 
į kiaulišką situaciją. Tuščiomis 
rankomis irgi neisi sveikinti ir 
saldaus šnapso siurbti!... Visai 
nepasirodyti, tai būtų lygu, kad 
užsitrauksi visam amžiui Tarkų 
nemalonę. Didžios nevilties pa
gautas, aš pasiūliau Barbarai, 
kad mes Tarkoms dovanotumėm 
aisbaksą.

— Vistiek, — sakau Barborai,
— ta velnio skrynia niekam ver
ta, šalčio neužlaiko ir dar ledą 
rija. Be to, grindis pūdo... Nu- 
šveiskim ir. vilkim pas Tarkas, 
įspūdį padarys. Daiktas didelis. 
Iš viršaus ir vidaus baltai palia- 
vota...

— Nu, kur tavo protas tokį 
daiktą dovanoti!... Paskui: tu
rėsi dar ko gera kas savaitę ir 
ledą pirkti!... — užprotestavo 
Barbora. — Be to, čia, Kanadoje, 
visos didelės skrynios turi būti 
tik su motorais! O kur motoras 
tavo aisbaksui?!...

— Tai padovanokim tavo siu
vamą mašiną. Jinai su motoru ir 
ant šono turi sidabrinę karūną, 
o Tarkienė taip mėgsta karūnas, 
jinai visada sakosi, kad paeinan
ti iš karūnuotos giminės ...

— Siuvamą mašiną!... Tik pa
manyk, koksai mandrus! Siuva
mą mašiną!... Jei prieš kelius 
metus koksai felčėriukas Trakie- 
nei tris gyvaplaukius nuo nosies 
galo nurovė, tai jisai mano siu
vamą mašiną jai į sterblę ver
čia! Jei jau jinai tau taip apeina, 
tai padovanok jai savo šliubinį 
žiedą, tai nors visas svietas ži
nos, kad Tarkienė tau arčiau dū
šios negu sava žmona!... — ėmė 
ne juokais niršti mano Barbora.

Sukunkuliavo ir po mano pa
širdžiais: >

— Tai ką, — sakau— kad jau 
tu tokio narsi, tai pati sugalvok, 
kokią dovaną nunešti! Aš neno
riu prieš visą svietą apsikiaulin
ti ir kad paskui kiekvienas snarg 
liūs pirštais smaigstytų, esą, va, 
Sietai nei akių neparodė, pagai
lėjo bičiulio jubiliejui kelių cen
tų išmesti! ' • .

— Žinoma, kad aš sugalvosiu, 
o tu eik ir barzdą nusigramdyk! 
Vyras, mat, dar skaitosi, į krau
tuvę negali įsilaužti ir 50 dole
rių prašvilpti, tai jau ir skanda
las, isterijon puola, aisbaksus ir 
siuvamas mašinas dalina! Tfu... 
Kad tave... — trinktelėjo Bar
bora durimis ir dingo miegama
jame

— Pažiūrėsime, pažiūrėsime, 
ką jau tu sugalvosi... — tylo
mis pamaniau ir nukiutinau 
barzdos skustis.

Dar man nespėjus nei žandų 
įmuilinti, vonion įvirto Barbora:

— Ot jau ir sugalvojau! — sa
ko šokdama man ant kaklo. — 
Sugalvojau! Ir bus labai origi
nalu ir pigiai atsieis!... Tik tu 
skubėk, nes mes ir taip jau vė
luojame. .. Žinai, ką nunešim 
Tarkoms? Gaidi!... Gyva gaidi!

— Gaidį?!...
— Taip, gaidį!... Šiandien tur

guje nupirkau, norėjau tau šau
nius pietus rytoj ištaisyti... Ji
sai garaže uždarytas...

-r-Bet, kaip čia dabar, Barbo- 
ryt, gaidį, kažin kaip neįprasta...

— Aha, neįprasta sakai! — žie
žirbos šokinėja Barboros akyse.
— Tai ir gerai, kad neįprasta. 
Tai bent bus originalu ... Marš
kinius, kaklaraištį, žiebtuvėlį, 
kiekvienas durnelis gali nupirk
ti, bet gyvą gaidį milijoniniame 
mieste dovanoti, tai jau išpru
sinto žmogaus darbas!... Be to, 
tu įteikdamas kelius žodžius 
Tarkoms pasakysi, sakysime, te
gu jūsų gyvenimas ir toliau bū-
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. Gyvą gaidį!

t čurvpran Pictures JG6&I0
(Tramvajaus stotis tarp Spadina ir Bathurst) 

Informacijos telefonu KL 0850, Kl. 6319

štai Kalėdoms puikus naujas spalvotas filmas
WIENER NIAEDELN

(su angliškais parašais)
Pagrindinėse rolėse: WILLI FORST, VERA SCHMID, 

DORA KOMAR ,HANS MOSER
Tai filmas, kuris rodomas tik kartą, per metus. Muzika, spalvos, 

: ritmas. Nuo Hutmarschesohn iki pasaulinio garso kompozitorių, 
dirigentų — visi įtraukti į šį Carl Zierer gyvenimą vaizduojantį 
filmą

, PRIEDE: “STILLE NACHT, HEILIGE NACHT”.
(trumpas filmas)

Rodoma nuo gruodžio 25 iki sausio 2 d. Kasdien 6J0 ir 8,30 vai. 
vak. Penktadienį gruodžio 25 — 5,7,9 vai. vak. šeštadienį, gruo

džio ir sausio 1 ir 2 d.d» — 2 vai. pp.
V IS US MALONIAI KVIEČIAME



BAVARŲ IŠEIGINIAI RŪBAI

Bavaras nešioja trumpas elnio odos kelnes, jos yra pilkos 
spalvos ir turtingai išsiuvinėtos liemenyje ir pakraščiuose. 
Kelnes laiko odinės petnešos, ant kurių yra išsiuvinėti rau
doni paveikslai. Baltų marškinių apykaklė apvedžiota rau
donais ornamentais. Virš marškinių nešioja žalią liemenę, 
be rankovių, pagamintą iš vilnos, susegiotą kaulinėmis sa
gomis ir juodai išsiuvinėtomis kilpomisr/Švarkas — lengvai 
pilkos spalvos, užbaigtas gražiai išpiaustytomis sagomis. 
Bavaras nešioja taip pat juodą augštą skrybėlę su margu 
šniūreliu ir su balta plunksna. Jis nešioja rankų darbo bal
tas arba žalias vilnones kojinės nuo kelių iki kulno. Ant 
pėdos nešiojama storos baltos kojinaitės. Jų nesimato šiame 
paveiksle. Batai yra labai stiprūs ir su pakaustytais padais.

Šį straipsnį visuomenės naudai spausdina

BRADING BREWERIES LIMITED
Ottawa and Windsor

Tariama BREDINGS

MOTERU KIRPYKLA
961-A BLOOR ST. W., (prie Dovercourt) Tclef. 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

FRANK BOCHULIS
Taiso ir parduoda įvairių rūšių laikrodžius ir žiedus. 

Darbas garantuojamas. Kainos prieinamos.
Atidaryta iki 7 vai. vak. - - 272% QUEEN ST. W., Toronto

X
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Pavergtoje tėvynėje
Veda ALMUS

Statomas rūmas aspirantams
Rugsėjo mėnesį Vilniuje Sielininkų 

gatvėje, šolio Jaunimo stadiono, pradėti 
paruošiamieji Aspirantų Namo statybos 
darbai. Tai bus keturių augštų pastatas, 
kuriame bus 87 gyvenamieji kambariai.

Nauju LTSR Švietimo ministerio 
pavaduotoju

paskirtos drg. Dambrauskas, kuris tary
binėje spaudoje pavarė propogondę 
"energingai pradėti mokslo metus".

Obuoliauja
Jonas Liepoitis "Tiesoje" skundžiasi: 

"Kauno gatvėse dažnai golima sutikti 
nemažus būrelius paauglių, apsiginkla
vusių virvėmis ir kartimis. Jų užsiėmimas 
kauniškiams lobai aiškus — visuomeni
nių sodų apiplėšimas. Pasinaudodami 
kartimis ir virvėmis, jie be gailesčio laužo 
vaismedžių šokas, tu ©padarydami so
dams didžiulę žalę, o sodų sovinin- 
koms(?), kurie su meile, su didžiausiu 
rūpesčiu, metai iš mėtų puoselėja vais
medžius — skaudų nuostolį. Ypač tai 
dažnai atsitinka Kultūros ir Poilsio parko 
rajone (buv. Ąžuolyno) . . . "Nežiūrint į 
tai, kad Kaune sodų apiplėšimai pasitai
ko labai dažnai, iš teisingumo organų 
pusės nedaroma didesnių žygių tam, kad 
kaltininkai būtų nubausti".

valstybės išskirtos lėšos neišnaudotos". 
Po Karlo kalbėjęs ilniaus pareigūnas Gfct- 
rovski pasigyrė, jog "pradėti darbai tro
leibusų linijoms nutiesti, tačiau mūsų 
darbe yra nuolatinių trūkumų" . . . Ko
munalinio ūkio min. J. Svisčiov pripa
žino dalyvių kritiką ministerijos atžvil
giu.

"Tiesos" korespondentai apie 
kolūkį

S. Laucytė ir J. Astkis rašo: "Nuo 
Simno į "Raudonosios Aušros" kolūki 
kelios raitosi tarp kalvelių. Pakelėse kai- 
kur matyti iki šiol nenupiautų javų, ne
pašieptų po stogu šieno gubų. Saulė, pa
dažnėję lietūs negailestingai naikina ne
valyvo šeimininko paliktą be reikiamos 
priežiūros pašarą. Ten kur yra "RA" 
kolūkio gyvulininkystės ferma, plačiai 
šaiposi kiaurais stogais stambūs, dar vi
sai palyginti neblogi trobesiai. Priėji
mą prie jo saugoja išmėtyti, aprūdiję 
įrankiai, rąstgaliai, išdraikyto mėšlo krū
vos, tiršto purvo klanai. Kur-ne-kur slan 
kioja liesi gyvuliai ... Negeriau ir pa
čiuose trobesiuose".

V. Vokietijoje perdaug gydytojų
Šiuo metu Vakarų Vokietijoje v 

yra 59.000 gydytojų ir dar 8000 & 
mokslą baigusių praktikantų. £& 
Kadangi Vokietijoje 4/5 gyven- Šį 
tojų priklauso sveikatos draudi- 
mui, tai laisva praktika verstis » 
gydytojams galimybės nėra la- W 
bai palankios, ir 4.543 gydytojai S& 
neturi darbo arba dirba ne kaip 
gydytojai. Apie 13.000 gydytojų 
gyvena tik iš algų, gaunamų Ii- 
goninėse, laboratorijose ir pan. 
įstaigose. Dėl to daugelis gydy- Į 5F 
tojų emigruoja. Ir į Kanadą jau 1S? 
nemažai jų išemigravo. Jp

Tuo tarpu Rytų Vokietijoje 
gydytojų labai trūksta ir dar V 
daugelis iš ten bėga į vakarus. 
Tuo būdu R. Vokietijoje 1 gydy- 
tojui tenka 2000 gyventojų, kai ££ 
vakarinėje vos nepilnai 500. Kad 
užkištų susidarančias spragas, 
Rytų Vokietijoje įvesti gydy- 
tojų padėjėjai, maždaug felše- W 
riai, kurie skubotai apmokomi ir SŠ 
dirba ligoninėse bei klinikose m 
gydytojų priežiūroje. Kaiku- 
riems iš jų leidžiama net ope- 
ruoti bei amputacijas atlikti. gs

ŠV. KALĖDŲ ir T4AUJŲ METŲ proga, 
sveikiname visus mūsų Gimines, Prietelius ir 
pažįstamus lietuvius.

Lai šios šventės suteikia visiems ne tik dva
sinio atgimimo ir džiaugsmo, bet ir pasiryžimo 
kovai už lietuvio teises ir Lietuvos Atgimimą!

Jonas ir Maria F. Yokubynai.

Mielus savo Rėmėjus ir Bičiulius

ŠV. KALĖDŲ ir 1954 NAUJŲ METŲ

proga nuoširdžiai sveikina

Lietuvių Vasario 16 Gimnazija.

Iš 107 kankintų tik 36 palūžo Visus Kanados lietuvius, organizacijas, Tautos

Spalvotos LTSR filmas
Po didelių pastangų, padedčnt "bro

liškoms respublikoms", nors ir labai pa
vėluotai; lietuviškas spalvotas filmas 
nuo rugpiūčio mėn. paskutinės dienos 
rodomas Vilniaus kino teatruose. Pirmo
sios recenzijos, pažymėjusios faktą, jog 
tai propagandinis, tvirtina, jos Lietuvos 
spalvoti vaizdai esą pasigėrėtini.

Kolchozo brigadininkai baiseseni 
kaip "pono uriadninkai"

L. Kiuleikis "Tiesoje", rašinyje "Gė
dos vainikas", pavaizduoja, kaip bolše
vikų pastatyti uriadninkai varinėja lie
tuvius baudžiauninkus vaikydamiesi 
"soclenktynių laimėtojų" titulų . ... "Kai 
uždusęs brigadininkas pasiūlė kombaini
ninkui šią naktį padirbėti, tas nesupras
damas tik pečiais patraukė. —* Juk tu 
kombaino nenorėjai, sakei Keras tegu 
su kombainu terliojasi . . . Brigadininkas 
apipylė ji visokiais pažadais, pagaliau 
kombainininkas sutiko. Bet ir kombai
no nepakako. Apžergęs kumelaitę bri
gadininkas kaip viesulas apskrido visus 
kiemus ir įsakė per naktį nukirsti liku
sius žiemkenčius. Ta naktis brigadinin
kui buvo triukšminga. Nors apsiniau
kęs dangus kliudė darbui, bet žmonės 
dirbo greičiau, negu praėjusia dieną. Su
šilę kirtėjai šūkavo vieni kitiems bijo
dami užsigauti dalgiais, moterys apgrai
bomis rankiojo javus, rišo pėdus į r statė 
kaip papuolė Į gubas. Nerasdama s sau 
vietos, brigadininkas čia stverdavo dal
gį, čia vėl bėgdavo padėti nuo kombaino 
krauti šiaudus į vežimus . . . "Nakties 
darbai, dienos juokai", — juokėsi kol
ūkis sekančią dieną..

Nouji dainininkai LTSR
Šiemet baigęs Valstybinę konservatori 

ją zapyškietis A. Rudaitis surengė Za
pyškyje koncertą, kurtame: bė jo dalyva
vo kolegos D. Jončyte, V. Mozūroitis, A. 
Daugirdas ir kiti. ,

"Komunalinis ūkis" pavergtojoj 
Lietuvoj

Ankstyvą rudenį "Tiesoje" tilpo ‘LT 
SR komunalinio ūkio min. pavaduotojo 
drg. E. Karlo pranešimas. Pokario me
tais, sako jis, gyvenamųjų namų remon
tui išleista virš 550 milijonų rublių (bet 
padėtis tik pablogėjo), nežiūrint, jog dar 
šiais metais vykdoma plačios statybos. 
Nelietuviškos pavardės ministras Karlo 
tada prisipažino ir pats ... "Ypač blą- 
gai vykdoma kapitalinė statyba Klaipė
doje. Lėtai vykdomas gyvenamųjų namų 
bei komunalinio aptarnavimo Įstaigų re
montas, tuo tarpu kai šiems reikalams

Amerikiečių spaudoj apstu ži
nių, kaip bolševikai vertė prisi
pažinti prie nepadarytų nusikal
timų, jų karius, patekusius rau
doniesiems į nelaisvę Šiaur. Ko
rėjoje. Pasirodė, kad visos rau
donųjų pasakos apie Jungtinių 
Tautų tariamai naudotas bakte
riologinio karo priemones yra 
jų pačių prasimanytos. Jie tero
ru buvo išgavę iš visos eilės 
amerikiečių lakūnų pasirašytus 
tariamus prisipažinimus, kad jie 
tikrai mėtę maro, choleros ir ki
tas bakterijas raudonųjų užfron
tėje etc. Pasaulinio garso chirur
gas daktaras Charles Mayo, JAV 
atstovas JT, pateikė JT Politi
niam Komitetui liudininkų pa
rodymus su kita medžiaga, at
skleidžiančia, kokiomis žvėriš
komis priemonėmis komunistai 
paversdavo belaisvius gyvuliais 
ir smurtu išspausdavo iš jų ta
riamus prisipažinimus. Tada, kai 
sausos duonos trupinys ir kelios 
netrukdomo miego valandos to
kiems žmonėms, su kuriais el-

giamasi blogiau negu su gyvu
liais, pasidaro svarbiau už viską 
gyvenime, nesunku suprasti, 
žmonės palūžta. Vis dėlto daug 
žmonių ir šias sadistines kančias 
išlaiko ir atsisako tariamus pri
sipažinimus pasirašyti. Iš 107 
amerikiečių lakūnų, perėjusių 
tas kančias, 40 atsisakė pasirašy
ti, 17 laikomi dingę, 14 mirė ir 
tik 36 pasirašė;

Kaip belaisviai kankinami, pa
rodo, kad ir tas pavyzdys. Vie
nas belaisvis buvo 12 kartų pa
smerktas mirti — ir vistiek ne
pasirašė. Kitas buvo pastatytas 
prie duobės, baudžiamasis būrys 
su atkištais šautuvais stovėjo 
prieš jį, buvo duota komanda 
šauti, girdėjo nuleidžiant gaidu
kus— ir vistiek neprisiėmė ne
padarytų nusikaltimų.
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Fondo Atstovybės skyrius Kanadoje ŠV. KALĖ

DŲ proga sveikina ir sėkmingų NAUJŲJŲ ME

TŲ linki

Tautos Fondo Atstovybė Kanadoje.

SVEIKI SULAUKĘ ŠV. KALĖDŲ!

VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ 

Siuvėjas 
A. BERESNEVIČIUS

Didelis pasirinkimas importuotų me* 
džiogu moterų ir vyrų kostiumams ir 
paltams. Užsakymus atlieku žemiau
siomis kainomis.
1004 DUNDAS ST. W. TORONTO

Tel. LL. 3222.

yjįurso.vdabro papuošaldi. keramika, 
odosirmeno išdirbmiai.Ueluviskos

Šiuo mūsų senelių - prosenelių gražiuoju kalėdiniu i 
sveikinimu pirmiausia kreipiamės į Jus, Malonūs į 
Hamiltoniečiai, linkėdami "tyros širdies ramybės Ka- j 
ledų šventėse! . į

Su ilgesiu ir broliška užuojauta siunčiame šį gra- i 
" žųjį anųjų Kalėdų simbolį visiems tautiečiams, ken- j 

čįantiems ištrėmime ir vargstantiems priešo niokoja- ; 
moję Tėvynėje! j
Šiuo laisvųjų Kalėdų aidu kreipiamės į visus pla- i 

čiojo pasaulio lietuvius, nuoširdžiai trokšdami kuo i
greičiausiai šiuo sveikinimus! vėl džiaugtis išvaduo- j
tos Tėvynės Kalėdose! ;

Naujųjų 1954 Metų proga linkime visiems tautie- i
čiams laimingesnės ateities! i

Tautos Fondo Atstovybės Kanadoje 
Hamiltono Sk. Valdyba.

LINKSMŲ ŠVENČIŲ

VISIEMS SAVO KLIJENTAMS LINKI'

948 DUNDAS STREET W., TORONTO. TEL. ME. 8967

ALOYZAS BARONAS

UŽefSES SNIEGAS
ROMANAS

Septintas tęsinys.

— Žinoma, — pasako Vosylius, galvodamas apie Ger
dą. Jis atsimena keltuvą, kuriuo bijodavo važiuoti, jos 
žvilgsnį ir nenorą išsiveržti aną vakarą, kai tėvas už
ėjo su lazda, ir todėl pasitaiso, — žinoma, reikia ir laimės. 
Reikia jos, kad nepamestum kelio, daikto ar žmogaus. 
Kartais ir labai saugant pametama.

Ilgokai jie vaikšto pakluone ir iki baisaus neįtikina
mumo trumpėja valandos. Išsiskiria apie vidurnaktį. Vo
sylius brenda purvu, kuris tykšta augščiau kelių. Kaž
koks sunkumas neleidžia jam saugotis mažų balyčių, ku
rios blizga retai teuždengiamo mėnulio atšvaistoj. “Ne
suprantama”, galvoja Vosylius, “argi tikrai aš iš čia iš
važiuosiu?” Jam gerklėj kažko sausa. Nuo degtinės ar 
nuo keisto jausmo, koks būna norint verkti. Išėjo su 
neapsisprendimu vykti ar ne, o grįžta formaliai atsisvei
kinęs. Taip, kaip kartais eini pieva ir, įėjęs į mišką, 
labai vėlai tepastebi virš galvos kabančius lapus ir tai, 
kad ne ten eini, kur manei.

Taip, pabėgs iš čia ir iš nuolatinės grėsmės būti pa
gautam. Liks paukščiai, piemenio švilpimas, vėjas mėly
nas, išsprogstantys medžiai ir Gražina. Padarys žingsnį 
į užsitikrinimą. Niekada ateitis nėra užtikrinta, bet rei
kia eiti ten, kur atrodo sausiau. O kai paskui sugrįš, bus 
viskas praėję. Visi sėdės namie ir išeis tik tada, kai patys 
norės. Kapai ir prisiminimai apaugs žole. Didieji minės 
savo žygius ir skaičiuos išdalintus ir gautus ordinus. O 
mažųjų liks pėdos tik jų privačiame gyvenime. Nesuskai
tytos. Galbūt Gražina užrašys tą mažą gyvenimą, kuris, 
niekam nebus reikšmingas ir svarbus. Pėdos tik jiems 
patiems sugrįžt, ne rodyt kitiems, kaip mažas žmogus 

• ėjo. Kam svarbu lapai? Svarbu miškas, skaičiuojamas 
metrais ir kietmetriais. Žmonės — skaičiais, gyvi ir mirę.

Vosylius pastovi kieme. Tylu. Pasiutusiai. Net beržai 
nebešlama ir nedaužo liūdho trobos stogo. Tyla ir naktis. 
Jos stovi drauge, rankas viena kitai padavusios. Ant tro
bos ir daržinės stogo auga samanos. Metų metais. Beveik 

girdėti, kaip auga. Augs samanos ir toliau, paskui nu- 
drėks jas naujas gyvenimas kartu su šiaudais. Ant šir
džių pradės želti, ir niekas nedraskys. Eis gyvenimas 
paprastai, ir dienos sirgs nuoboduliu. Kova'gyvenimas 
ir kova mirtis. Ir du dydžiai skyrium lygūs trečiam. Vo
sylius pastumia priemenėlės duris ir sutinka tamsą. Tam
sesnę, negu ji buvo lauke. Už abiejų durų tamsa. Kiek
viena diena yra durys. Jos veriasi iš praeities į ateitį, 
ir niekada tie dalykai nėra šviesūs. Ir vien todėl, kad 
vieno nebėra , o kito nežinai. O buvo vaikystė mėlyna. 
Jauki. Su dangaus kraštu susiliejanti. Žavi ir šilta. Tik 
pasaulis virpa ir drumsčia gražų paveikslą. Ir mėlyna 
vaikystės ir tėviškės žemė, tolima ir nesugrąžinama.

Rytą Vosylius atsikelia anksti ir galvoja, kad vakar 
nebebuvo laiko užeiti pas Kaminską. O visdėlto reikia 
aplankyti tą, kuris žiemą prabuvo namie — be lentpjū
vės, kirvio ir Gerdos. Be visų tų dalykų, kurie pjovė, 
kaip lentpjūvė rąstus.

Kaminsko kieme mėtosi skiedros. Drėgnos, kvapios 
ir baltos. Kažin ką jis tašė? Vosylius pabaladoja plonų 
lentų duris, ir jas atidaro pats Kaminskas.

— Sveikas, — sako jis pirmas, pasisveikindamas, kiek 
iš balso galima buvo pažinti, nuoširdžiai.

Kai Vosylius atsisėda ant ilgo prasto suolo ir mažoj 
šviesoj žiūri į savo purvinus batus, Kaminskas vėl pasako:

— Matai, labai gerai, kad sugrįžai. Man iš karto ge
riau pavyko. Dalba išgelbėjo, — ir, tai pasakęs, pagal
vojo: “Geriau būtų likęs. Tada ir mergina man tektų. 
Galbūt būtų apsisprendusi. Dabar vėl viskas velniop”.

Vosylius, lyg norėdamas nudžiuginti, sako:
— Išvykstu į Vilnių. Bandysiu kur nors įsispraust. 

Įgriso čia. Nebenoriu, kad antrą kartą pasikartotų tai, 
kas jau kartą buvo. Ten vis saugiau.

Kaminsko galvoje pralekia vakaras su Gražina, pa
vasaris, pasivaikščiojimas, karo galas, vokiečio ūkis ir 
gyvenimas jame, todėl, nebegalėdamas paslėpti džiaugs
mo, taria: ,

— Pavešiu aš tave. Už tą prakeiktą ąžuolą. Ir litrą kokį 
išgersim. Negaliu juk užmiršti. Per mane visa taip išėjo.

— Kas čia žino per ką? Buvo ir praėjo. Dabar ką nors 
bandysiu. Dėl litro kitas reikalas, o šiaip į stotį nueisiu 
pats, arba tėvas nuveš. Kas man? Iš Prūsijos pėsčias 
parėjau.

Kaminskas suka suktinę. Pirštais stipriais ir pojuo- 
džiais. Tabakas byra ant stalo, ir jis braukia jį delnu į

tabokinę. Vosylius galvoja apie tai, kas įvyko per keletą 
mėnesių, ir jį galutinai užvaldo mintis, kad reikia bėgti 
iš to skurdaus kaimo.

Ateina Kaminsko motina, ir jie kalba paprastai ir 
labai iš lėto apie smulkmenas ir pačius didžiuosius daik
tus. Valdžias ir karą. Kai po valandos Vosylius eina na
mo, brisdamas gličiu purvu ir minkštu pavasario oru, 
ant slenksčio stovįs Kaminskas jaučiasi be galo laimingas. 
Jis klauso lengvo triukšmo žingsnių, vėjo, ramiai ošiančio 
krūmuose, kažkokio paukščio cieksėjimo, ir mąsto, kad 
verta gyventi. Ne, ne dėl pavasario, bet dėl vienos min
ties, kad šitas pavojingas žmogus išvažiuoja, palikdamas 
merginą. Ir, rodos, Kaminskui daugiau nieko netrūksta, 
kaip tik to Vosyliaus išvažiavimo. Kaminskas ilgai stovi 
ant slenksčio ir klauso sužadėtinės žingsniais einančio 
pavasario ir, kai perima šiurpulys, jis negali suprasti? 
nuo laimės ar vėjo. O kai Vosylius dideliais žingsniais 
tapnojo jau vieškeliu, Kaminskas priduria:

— Galiu išvežti tave, kur tik nori. Į patį pragarą galiu.

ANTROJI SIRENA

I ’ '

Du lentų barakai, prisiglaudę prie prekių stoties, lyg 
patyčiom stovi sveiki tarp daugybės apgriuvusių storų 
mūro henų. Plytų krūvos suverstos gatvių pakraščiuos. 
Kaikui dygsta žolė ir vėjo atneštos medelių sėklos bando 
įsikabinti į dulkes: poros gležnų lapelių veržiasi iš su
verstų plytų ir cemento gabalų. Aplinkui išdaužytais lan
gais namai, bažnyčių bokštai, iš kurių vienas žaliu stogu, 
lyg įgivęs spalvą nuo šalia bėgančio Maino žalsvo 
vandeni. . ' ,

Tašytais akmenimis grįstame kieme stoviniuoja vy
rai. Įvairaus amžiaus ir įvairiai apsirengę. Visokių kalbų 
mišiny! skamba kieme. Tarp abiejų barakų stovi sar
gybini! Linz ir, prisimerkęs nuo tekančios saulės spindu
lių, dideliu kišeniniu peiliu valo nagus. Šiuos įvairių 
tautybių prievarta sugaudytus žmones saugo jis dešimtį 
valanlų darbovietėj, o paskui kas šešios valandos dvi 
budi prie šių barakų, saugodamas juos nuo pabėgimo 
arba įuo savitarpio peštynių.

A]tstoti būrelio žmonių, stovi Vosylius, Mockus ir Ka- 
miskž! kankindamiesi, jog negali visiems iš karto atsa
kyti. Kiti sugaudyti daug anksčiau, ir kiekvienas naujas 
žmogis yra informacinis biuletenis. Rodos, kiekvienas

J | . '
ii * 

atėjęs,iš laisvės turi būtinai žinoti visą tarptautinę fron
to bei politikos padėtį ir datą, kada baigsis visuotinis 
pasaulio pasiutimas.

Pusvalandis apsirengimui ir kavai baigiasi. Prie Vo
syliaus prisigrūda senas, išdžiūvęs, smulkus žmogelis 
ir klausia:

— Tai kur tave pačiupo?
Vosylius įdėmiai žiūri į žmogelį. Jam pagailsta šio 

seno žmogaus, ir jis, valdydamas pyktį, sako:
— Tris kartus pasakojau. Važiavau į miestą laimės 

jieškoti. Mokytis. Kaimynas Juozas išvežė tokiu arkliuku, 
kaip katinu. Ta pačia proga ir Mockus išvažiavo, — pa
rodo Vosylius į greta stovinčius draugus. — Sustojom 
tokioj smuklėj. Žinote, ten nieko gero, tik smuklės var
das bėra, bet kai paklausi, iš po skverno naminės ištrau
kia. Išgėrėm truputį. Girtam mėnulis netoli, ir karalium 
jautiesi. Einam nebijodami to katino link. Mūsų arkliuko. 
Susitiko toks kareiviukas ir nusivarė. Taip ir liko visas 
mokslas kaip ir tas arkliukas kažinkur miestelio kieme. 
Žinoma, tėvas parsivedė arklį, o mes čia, — trumpai pa
pasakoja Vosylius pamąstydamas: “Ir aš su pavadžiu, 
kaip arklys. Su tokiu ilgu, namų pasiilgimo”.

Senis valandėlę patyli ir vėl klausia:
— Tai, sakai, nuo Vilniaus? Kaimynai. Aš nuo Minsko. 

O ir miegoti lovą, mačiau, pasirinkai virš mano galvos.
— Seniai čia? — paklausia Vosylius, žiūrėdamas į 

dvigubos lovos draugą.
— Jau metai, — susimąsto senis ir staiga pagyvėja. — 

Pasakyk, ar pražydo pienės jau? Ar karves jau gano?
Vosylius prisimena vieversio giesmę, Gražiną, jos tėvą 

ir savo motiną, amžinai stovinčią ant slenksčio, ir atsako:
— Dar ne. Bet tuoj žydės.
Senis pagalvoja ir vėl tardo:
— Tai lenkas būsi. .j.
— Ne, lietuvis.
— Tai kodėl pagavo? Lietuvių čia nėra. Jie nekaria

vo prieš vokiečius, — nepasitraukia senis.
— Pagavo. Ką padarysi? Ne aš vienas. Taip tik at

rodo, kad ne. Be to, netoli Lenkijos gimęs, tai ir lenkas. 
Kas čia smulkinsis.

Senis patyli ir klausia:
— Kuo tu vardu?
— Kęstutis.
— Keistas vardas. Niekad neatsiminsiu. Aš tai Alek

siejus. Iš labai didelio sodžiaus. Mokykloj nė dienos ne
buvau. Rašyt nemoku. Tu, matyt, didelis ponas buvai,
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S, . Oi skambink per amžius 
Vaikams Lietuvos: 
Tas nevertos laisvės. 
Kas negina jos . . .

Pirmoji Toronto lietuvių 
choro “Varpas” sukaktis

Lietuviškojo choro klausimas 
Toronte visada buvo labai aktua
lus. Šioje srityje buvo daug sėk
mingesnių ir mažiau sėkmingų 
mėginimų. Praėjusiais metais iš 
Montrealio į Torontą atsikėlė , 
muz. Stasys Gailevičius, kurį 
LOKas su J. R. Simanavičium- 
tuojau pat panoro įjungti į dai
nos meno barus.

1952 m. spalio 25 d. specialiai 
sušauktame steigiamąjame cho
ro susirinkime ir gimė naujasis 
Toronto lietuvių muzikinis vie
netas — tada dar nepakrikšty
tas jokiu vardu, bet palaimintas 
dainos mėgėjų karštu entuziaz
mu. Sekančią savaitę pradėtos 
mišraus ir vyrų choro repetici
jos. 1953 metų vasario 14 d. nau
jasis choras jau išeina ą viešumą 
tarptautinėje plotmėje — daly
vaudamas “Cavalcade of songs 
and dances” garsiojoj Massey 
Hall salėje. Čia jis savo pasiek
tais rezultatais nustebina lietu
vius ir svetimtaučius. Sekančią 
dieną Toronto lietuvių naujagi
mis savo skambia daina paįvai
rina Vasario 16 minėjimą. Tai 
buvo pirmieji naujojo lietuvių 
choro žingsniai Toronto padan
gėje.

Oi skambink per amžius 
vaikams Lietuvos! ...

Atsistojus tvirčiau ant kojų 
buvo pradėta galvoti apie cho
ro krikštynas. Choras, kaip ir vi
si naujagimiai, privalo turėti sa
vo vardą. 1953 m. gegužės 9 d. 
“Victoria Auditorium” Toronto 
lietuvių choras gauna “Varpo” 
vardą. Šūkiu pasirenkami Ame
rikos lietuvių Laisvės Varpe ka
daise . iškaldinti žodžiai: “Oi 
skambink per amžius vaikams 
Lietuvos: tas nevertas laisvės, 
kas negina jos”... Krikšto tė
vais buvo: Ontario parlamento 
narys John Yafemko su ponia 
Monkus, Jonas Matulionis su po
nia Indreliene ir Jurgis Straz
das su operos soliste panele Ra
dzevičiūte. Nuo tos dienos “Var
po” choras visus savo pasirody
mus ir saviems ir svetimiems 
pradeda “Laisvės Varpo” daina: 
“Oi skambink per amžius vai
kams Lietuvos...”

’-Bendro darbo gražūs . < 
rezultatai

Sunku pasakyti, kaip ilgai

KNYGA 
KIEKVIENAI 
ŠEIMAI

Kun. Dr. Jono Gutausko
VAIKO DIEVAS IR RELIGIJA 

Religinis vaiko auklėjimas ryšium 
su jo dvasine raida.

I dalis: vaiko kelias į pasaulį — dva
sinė ir fizinė raida;

II dalis: vaiko kelias į religiją — re-
. liginis vystymasis;

III dalis: religinis vaiko auklėjimas
šeimoje ir mokykloje;

IV dalis: ypatingieji religinio auklė
jimo uždaviniai.

Knyga tėvams, mokytojams ir tiems, 
kurie domisi voiko psichologija.

328 ir VIII psl. Kaino $3. 
Užsakymus ir pinigus siųsti: Spaudos 
B-vė "Žiburiai", 941 Dundas Str. W., 

Toronto, Ont., Canada.

to, 
St.

mums teks skambinti svetimuo
se pasviečiuose, kol vėl sulauk
sime laisvės aušros sovietų pa
vergtoje Tėvynėje, tačiau, ten
ka su džiaugsmu konstatuoti, To
ronto “Varpas” savo pirmųjų 
metų veiklos laikotarpyje pilnai 
pateisino pasirinktąjį šūkį. Šian
dien jo repertuare jau yra 35 
•surepetuoti ir koncertams pa
ruošti dalykai. Dalyvauja visoje 
eilėje koncertų Toronte ir už To
ronto ribų. Ypatingo tautiečių 
dėmesio buvo susilaukta Hamil
tone — “Lietuvių Dieną”.

Norėdamas parūpinti dainos 
mėgėjams lietuviškos muzikos, 
“Varpo” vyrų choras įdainavo į 
plokšteles keturias dainas: We- 
berio “Sugrįžimą”, Gounod “Ka
reivių maršą” iš op. “Faustas”, B. 
Vasiliausko “Pas tėvelį“ ir Ver
di “Tyliai, tyliai, nešlamėk” iš 
op. “Rigcletto”.

Pirmųjų metinių proga bus 
ruošiamas didelis koncertas se
kančių metų sausio 24 d. Čia 
pirmą kartą Toronto lietuvių 
publikai bus pateikta operinės 
mišraus choro muzikos. Be 
koncerte dalyvaus ir solistas 
Baranauskas.

Per pasiaukojimą —-į 
. dainą!...

Chorą mes paprastai pažįsta
me iš jo pasirodymų. Bepigu yra 
profesionalams, kurie iš dainos 
meno gerą duoną valgo ir net 
tūkstančius banke susikrauna. 
Toronto lietuvių “Varpo” choras 
yra mėgėjų vienetas, žengiąs la
bai sunkiu keliu. Visi jo nariai 
duonos kąsnį pelnosi fiziniu dar
bu fabrikuose. Ir dirigentas ir 
choristai dainai skiria poilsio 
valandas, kas, žinoma, reikalau
ja didelio pasiaukojimo ir net as
meniškų reikalų išsižadėjimo. 
Repetuojama iki penkių kartų į 
savaitę. Tačiau choro dalyvių 
entuziazmas nemažėja. Susibūrę 
aplink muz. Stasį Gailevičių, jie 
ryžtingai žada žengti į priekį. 
Tenka nuoširdžiai pasidžiaugti, 
kad Torontas pagaliau susilaukė 
pajėgaus choro vadovo ir gabaus 
pianisto. Tokio asmens čia visa
da trūkdavo. V. K.

Redakcijai prisiųsta
Dievo Tarnas arkivyskupas 

Jurgis Matulaitis, paruošė kun. 
dr. J. Vaišnora MIC, išleido Nek. 
Pr. Seserys, Putnam, Conn, 1953, 
24‘psl., kaina 15 centų.

Lietuvių Dienos, 1953 m. gruo
džio mėn. Vol. 4, Nr.10, 22 psl.

Šiame Nr. rašo vysk. Brizgys, 
St. Lūšys, B. Paramskas, išspaus
dintas pasikalbėjimas su prof. J. 
Brazaičiu.

“LD” prenumerata metams $4, 
adresas: 9204 S. Broadway, Los 
Angeles 3, Calif.

Eglutė, 1953 m. gruodis, Nr.l0, 
289-320 psl.

Paskutinis, kalėdinis šių metų 
numeris.

Šis gražus vaikų laikraštis me-, 
tams kainuoja Amerikoje $3, ki
tur $3.50. Adresas: Immaculate 
Conception Convent, RFD2, Put
nam, Con., USA.

Tėviškėlė, lietuvių vaikų laik
raštis, 1953 m. lapkritis. Nr. 11, 
24 psl.

Tėviškėlė, lietuvių vaikų laik
raštis, 1953 m. gruodis, 24 psl.

INFORMACIJA Nr. 15

KLB Švietimo komisija, narė- 
dama duoti progos mokytojams 
pagilinti pedagogines žinias bei 
pasidalinti mintimis, o taip pat 
siekdama sukelti visuomenėje 
didesnį susidomėjimą lituanisti
niu švietimu, 1954 m. kovo 6-7 
dienomis ruošia Toronte, Kana
doje, Mokytojų Dienas. Smulki 
Dienų programa bus paskelbta 
sekančioje informacijoje. Numa
tyta: keturios paskaitos su dis
kusijomis, pasisakymai iš vietų, 
koncertas ir arbatėlė. Visi Kana
dos lietuviai mokytojai mokyklų 
laikytojai bei kiti kultūrininkai 
kviečiami iš anksto ruoštis šiose 
Dienose dalyvauti.

2. Knygnešių Metai.
1954 metai yra sukaktuviniai. 

Sukanka 90 metų nuo spaudos 
uždraudimo ir ypač 50 metų nuo 
jos grąžinimo (1904). KLB Švie
timo komisija ragina mokyklas 
tų metų I-me pusmetyje atkreip
ti ypatingą dėmesį į spaudos 
draudimo laikotarpį ir knygne
šius. Apylinkių švietimo vadovai 
kviečiami ta proga suorganizuo
ti 1-2 minėjimus.

3. Jaunimo reikalai
Faktas lieka faktu, kad turime 

nemažai angliškai kalbančio lie
tuvių jaunimo, kuriuo iš mūsų

Lietuviy Enciklopedija
Kažkas, bene Pakštas, sakė 

Lietuvių Enciklopedijos išlaidi- 
mą esant lygų pusei Lietuvos iš
laisvinimo iš tironų kovos. Dau
gelis pasijuto tarytum pavasarį. 
Iešką priekabių laikraštininkai 
turėjo sutikti su visomis A. Ben- 
doriaus, LE atstovo ir bendra
darbio Niujorke, mintimis pir
mojo tomo krikštynų proga: LE 
A tomo išleidimas yra metų 
svarbiausias lietuviškos kultūros 
žygis; šiuo išleidimu lietuviai 
pralenkė estus (jų milijono tau
ta išleido visą savo enciklopedi
ją dar savos valstybės metais — 
žydų gi yra 16 milijonų ir šito
kiems tikslams kasmet jie su-

Vasario 16 Gimnazija, perio
dinis leidinys Vasario 16 gimna
zijos, rėmėjams, Nr. 2, 1953 lap
kričio 1 d,

Šv. Pranciškaus “Varpelis, 1953 
m. Nr. 12, 369-400 psl.

Į Laisvę, Nr.l (38), 1953 m. 
gruodžio 1 d., 64 psl.

Leidžia Lietuvio Fronto Bičiu
liai, vyr. red. J. Brazaitis, red. 
kolegija: J. Kazickas, A. Mustei
kis, L. Žitkevičius; administra
torius V. Maželis. Red ir admin: 
adresas 422 Menahan St., Ridge
wood, Brooklyn, NY.

Viršelio vinjetė dail. T. Va
liaus.

Studentų gairės, 1953 m. gruo
dis, Nr.l 1, 4 psl.

Laiškai lietuviams, 1953 
lapkričio mėn., Vol. IV, Nr. 
289-320 psl.

m.
H,

Dr. A. Tyruolio - Šešplaukio 
“Praktinę lietvių kalbos grama
tiką”, pritaikytą lituanistinei 
vargo ir namu mokyklai, leidžia 
“Bendrija”.

pusės iki šiol niekas nesirūpino. 
Komisija mano, kad pirmas 
žingsnis į tą jaunimą yra steigi
mas atitinkamų sambūrių-klubų 
sujungiant juos su kultūringu 
lietuvišku laisvalaikio praleidi
mu bei lituanistiniu švietimu.. 
Komisija ragina apylinkių švie
timo vadovus tokius sambūrius - 
klubus steigti ir globoti.

Veikiančios jaunimo organiza
cijos varo didelį lietuvybės iš
laikymo barą. To dėliai kviečia
me mokytojus, tėvus ir visą vi
suomenę parodyti šioms organi
zacijoms dar daugiau šilumos. 
Tenelieka 1954 metais nė vieno 
lietuvio jaunuolio-ės be lietuviš
kos jaunimo organizacijos!

4. Išleista gramatika
ALB Čikagos Švietimo taryba 

yra perspausdinusi Ambraškos 
ir Žiugždos “Liet, kalbos grama
tiką” I d. Kaina $1.80. Gaunama 
šiuo adresu: Mr. J. Tamulevičius 
2428 So Lawndale Ave., Chicago 
23, Ill., USA.

5. Sveikiname!
Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų 

proga sveikiname mokytojus, tė
vus, kultūrininkus, jaunimą ir 
vaikus, linkėdami, kad šie metai 
priartintų mus prie Lietuvos.

KLB Švietimo K-ja.

renka arti 250 milijonų dolerių) 
— lietuvių štabą sudarė vos 10 
asmenų, kurių algos vidurkis bu
vo apie $50 ir kurios leidėjas J. 
Kapočius susiskolinęs pradinį 5 
skaiemenų fondą, kuriam'gresia 
užlaikomi už COD knygos pri- 
siuntimą pinigai. LE išleidimas 
liudija pasiryžimą nors 50.000 
laisvųjų sąmoningų lietuvių iš
laikyti savo tautą ir jos .kultūrą; 
LE—A tome telpa 846 lituanisti
niai straipsniai; “Spaudos Fon
do” prieškarinis leidimas nepri
lygsta LE kokybei; LE turi dau
giau prenumeratų negu bet koks 
kitas lietuviškas leidinys; nežiū
rint “nelaimingų” praleidimų 
(tokios sąlygos), LE pateikia pa
čias paskutiniąsias žinias, kurių 
neturi nė paskutinės “Britanni
ca” ar . “ Americana” ’’tomai. LE 
bendradarbiauja 80 nuolatinių 
bendradarbių; sekantis tomas B 
pasirodys vasario mėnesį ir po 

-to tais pačiais metais dar trys 
sekantieji tomai. Tikimasi išleis
ti nemažiau kaip 12 tomų, gi 
esant pakenčiamoms sąlygoms— 
17. Pirmo tomo redaktorium bu
vo P. Čepėnas, šiuo metu reda
guojamo J. Girnius, o trečio — 
A. Benderius, kuris, kaip ir kiti 
redaktoriai turėsiąs keltis iš NY 
į Bostoną. Vyr. red. yra V. Bir
žiška.

LE sukėlė ypač naujakurių 
tarpe tokį entuziazmą, jog V. 
Žvirgždys, Madison, Wise., šūk
telėjo “Drauge” išleisti LE — 
anglų kalba! Tačiau nenurodė, 
kur surasti kitą leidėją kaip J. 
Kapočių ar jo ryžtingus bendra- 
dabius, kurie, visko atsisakę, pa
sišvęstu šiam dideliam darbui. 
Jis net tikėjos, jog šitokie daly
kai bus svarstomi ALTarybos 
suvažiavime.

Juokas juokais, LE priedas

Lietuvių Enciklopedijos 
' prenumeratoriams 

pranešama, kad LE pirmas to
mas jau išėjo iš spaudos ir iš
siuntinėtas visiems prenumera
toriams, kurie yra už jį užsimo
kėję. Kadangi išperkamuoju mo
kesčiu JAV paštas siuntų į Ka
nadą nepriima, tai LE leidykla 
prašo visus prenumeratorius 
tuojau išsiųsti 7.50 dol.-}-0.48 dol. 
pašto išlaidų, viso 7.98 dol. šiuo 
adresu: Mr. Juozas Kapočius, 
366 Broadway, So Boston 27, 
Mass., USA. Kam būtų patogiau, 
gali kreiptis į LE platintoją Aug. 
Kuolą, 143 Claremont St., telef. 
EM. 4-1581, kuris mielai patar
naus pinigų persiuntime. Ta pa
čia proga pranešamą, kad dar 
nevėlu užsisakyti Lietuvių En-

1 ciklopediją.
z Prof. A. Ramūnas-Paplauskas, 
profesoriaująs Otavos universi
tete buvo sunkiai susirgęs. Prieš 

-3 savaites jam padaryta sunki 
vidurių operacija. Šiuo metu 
profesorius jau sveiksta ir pajė
gė mūsų šiam numeriui parašy
ti straipsnį “Ko mums dar trūks
ta žengiant į 1954 m.” (žr. 3 psl.)

Dail. Ad. Varnas baigė pasi
ruošimus Mindaugo karūnacijos 
paveikslo ir tuoj aus pradės dar
bą didžiojoje drobėje,

Dr. Strauchas, buvęs VD univ. 
filosofijos istorijos profesorius, 
dabar gyvena Linze ir kartų su 
prof. VI. Šilkarskiu, dirbančiu 
Bonnos univ., verčia į vokiečių 
kalbą Solovjevą.

Prof. J. Eretas paruošė reika
lingą medžiagą tarptaut. moterų 
leksikonui, be lietuvių, ir apie 
kitus pabaltiečius.

Monografijoje apie M. Šleže
vičių pagrindinius straipsnius 
parašė M. Mackevičius ir K. 
Škirpa.

“Ateitis” paskelbė savo skai
tytojų balsavimus 1953 m. iš
spausdintai geriausiai novelei ir 
geriausiam eilėraščiui nustatyti. 
Išrinktųjų kūrinių autoriai gaus 
premijas po $50. .

Liet. Frontas pradėjo leisti 
žurnalą “Į Laisvę”.

“Darbininkas” prenumeratos 
mokestį $1 padidino ir nuo 1954 
m. bus $6 JAV, o užsieny ir Bos
tone $6.50.
“Prenumeratorių sąrašas” tapo 
populiariu lietuviškosios inteli
gentijos laisvame pasaulyje ir 
nuoširdaus patriotizmo rodyklių. 
Jame betgi nerasite daugumos 
Amerikos lietuvių laikraščių, 
net dienraščių redaktorių, nera
site daug iš lietuviškosios dva
siškuos, nerasite ALTarybos ar 
LAIC nei “Amerikos Balso” 
veiksnių. Nerasite fundatorių - 
organizacijų, kurios užsakytų 
LE svarbiausiems JAV ir Euro
pos universitetams. (Leidėjas 
skelbė, kad JAV moksl oįstaigos 
iš anksto užsiprenumeravo. Re- 
dakcr). Keisčiausia visdėlti. jog 
žmonės gyveną iš lietuvybės ar 
per ją sieki ągarbės, net infor
macijos pareigūnai, kurie patys 
turėtų būti vaikščiojamom LE, 
nematė reikalo šitokio veikalo ir 
paminklo užsisakyti. Viliamasi, 
jog jie ir daugybė kitų “neviernų 
Tamošių” tai padarys Kalėdų 
proga. LE priedas parodė, kokia 
lietuviškumo tvirtove yra tapę 
Kanados lietuviai. Aim.

Iš kultūros ir knygy pasaulio
Visuotinis Am. liet Studentų 

Sąjungos suvažiavimas šaukia
mas 1954 m. sausio 2-3 d.d. Niu
jorke. 1954 m. Bostone pramato- 
mas pravesti studentams litua
nistikos seminaras, o Detroite — 
studentų politinių diskusijų sa
vaitgalis.

Inform. Tarnyba jau atidavė į 
spaustuvę “Mažuosius Katynus” 
prancūzų kalba — “Les Martyrs 
de Lithuanie”.

Pasaulinės literatūros leksiko
nas “Die Weltliteratur”, Vienoje 
leidžiamas, duoda eilę straipsnių 
ir apie lietuvių žymiausius ra
šytojus. Šis leksikonas apima vi
sų tautybių žymesniuosius rašy
tojus. Leksikonas turės 3 tomus, 
po 600 puslapių. Apie lietuvių li
teratūrą ir žymesniuosius rašy
tojus leksikono leidėjų buvo pa
prašytas parašyt prof. A. Macei
na.

Latvis S. Sprūdis, kuris šiuo 
metu lanko Luvaino un-tą Belgi
joje, rašo veikalą apie JAV poli
tiką po Antrojo Pasaulinio karo 
ir jų santykius su Pabaltijo vals
tybėmis. Šį kartą ypač plačiai 
domisi Lietuva. Inf. Tarnyba 
jam pasiuntė reikalingos doku
mentinės medžiagos. Vienas jo 
ankstesnis darbas įteiktas Kers- 
teno komisijai.

Prof. Paolo Albertario, Italijos 
žemės ūkio ir miškų ministerijos 
generalinis direktorius, bendra
darbiaujant kun. V. Mincevičiui, 
pradėjo ruošti leidinį apie Lie
tuvos folklorą ir liaudies me*ną.

Baltų studentų bendrabutyje 
prie Godesbergo, netoli Bonnos, 
gyvena liet, studentai: Černius, 
Kempka, Gelžinis, Aukštinkal- 
nis, Gintautas ir Uleckas.

Prie''VT Lietuvybei Išlaikyti 
Tarnybos sudaryta švietimo ko
misija tokio sąstato: pirmininkas 
dr. A. Rukša, nariai — Vasario 
16 gimnazijos dir. A. Giedraitis 
ir A. Venclauskas. Komisijos 
tikslas — koordinuoti lietuviškų 

Lietuvių Enciklopedija - 
geriausia Kalėdų dovana!! į-:

'Kiekvienam lietuviui, kuris supranta tautinės kultūros reikšmę, dar 
nevėlu Lietuvių Enciklopediją prenumeruoti. Nei viena svetima en
ciklopedija neduoda tiek lituanistinių žinių, kiek jų duoda savoji. 
Lietuvių Enciklopediją galima užsisakyti šiuo adresu: LE Leidykla, 
366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.
Kiekvienoj didesnėj lietuvių kolonijoje Lietuvių Enciklopediją plati
na leidyklos įgalioti atstovai, tad galima ir per juos LE prenumeruoti. 
Lietuvių Enciklopedijos I-jo tomo nedidelį likutį leidykla dar turi. Kas 
norėtų tą tomą gauti---- prašomas leidyklos adresu iš JAV siųsti
$7.75, iš užsienio $7.98. Į tas sumas įeina ir paprastosios pašto iš
laidos. ' ■ .■ ■ ;

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA — GERIAUSIA DOVANA KIEKVIENA PROGA!

Tinkamiausia Kalėdų dovana 
sau ir artimiesiems

JAU IŠSPAUSDINTA IR PARDUODAMA buv. Lietuvos 
Pinigų Kolykloš Vedėjo Jono K. KARIO originoli knyga

“NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS PINIGAI”

(istorija ir numizmatika)

Tai pustrečio šimto puslapių niekad nesenstančių žinių, papildytų ir paryškintų 
160-čia iliustracijų. Šalia gyvo faktų aprašymo, čia skaitytojos pamatys Rusijos 
caro, Vokietijos kaizerio, Sedos apskr. /,Kreisamtmanno'/, Panevėžio Darbininkų 
Tarybos (1918), bermontininkų, Kerenskio, Dūmos, bolševikų ir kit. pinigų 
pavyzdžius; čia jis ras visų Ostrublių, Ostmarkių bei Auksinų ir Litų banknotų 
ir monetų atvaizdus. Išsami anglų kalba santrauka daro šį veikalą įskaitomą ir 
kalbantiems angliškai. Knyga atspausdinta liuksusiniame popiery ir aplenkta 
puošniu viršeliu. Nežiūrint didelių spaudos kaštų, ji parduodama tiktai už 5 dol.

PLATINTOJAMS — 20%.
Užsakymus, pavieniui ir grupėmis, siųskite šiuo adresu: 

Jonas K. Karys, 45 Park Terr., Bridgeport 4, Conn.

įstaigų darbą, vienodinti litua
nistikos mokymą lietuviškose 
mokyklose ir kt. Tų tikslų siek
dama, komisija ruoš lituanisti
kos programas gimnazijoms ir 
koledžams, pradžios, vargo ir sa
vaitgalio mokykloms, rūpinsis 
tinkamų vadovėlių parengimu, 
įvertins pasirodžiusius vadovė
lius etc.

Mid Europeen Center 
stipendijos

ir ateinančiais metais bus skiria
mos. Kandidatai turi būti 18-32 
m ..gimę kraštuose už geležinės 
uždangos, norį studijuoti agro
nomiją, odontologiją, inžineriją, 
miškininkystę, mediciną, gam
tos mokslus. Turį bakalauro 
laipsnį gali gauti stipendiją ir 
ūkio teorijai, užsienio prekybai 
ir politiniams mokslams studi
juoti. Stipendija padengia visas 
išlaidas ir po $75 mėnesiui nuo 
spalio iki birželio mėn. Prašy
mai priimąmi iki 1954 m. vasario 
28 d. Juos siųsti: Free Europe 
University in Exile, United 
States Scholarchip program, 
Room 308, 4 West 57th St., New 
York 19, N.Y. Teri pat gaunamos 
ir prašymų formos.

ALIAS valdyba iš VKV pasiū
lytųjų trijų kandidatų stipendi
jai gauti pasirinko Stuttgarto 
apylinkės pasiūlytą Mečislovą 
Bružą.

ALIAS centro valdyba Bružui 
skiria stipendiją vieniems me
tams, pasižadėdama mokėti 10 
mėn. po $65 mėnesiui. VKV pir
mininkas inž. Pr. Zunde, ALIAS 
centro valdybos prašomas globo
ti stipendiatą ir pranešinėti jai 
apie studijuojančio pažangą. Ji 
taip pat praneša, kad, nors ji tuo 
tarpu galinti patenkinti tik vie
ną prašymą, kiti du kandidatai 
stipendijai gauti nebus jos už
miršti. Galbūt, centro valdybai 
pavyks suorganizuoti jiems atei
tyje bent pusę stipendijos.

jog ir dabar norėjai mokytis. Na, bet gal ilgai nebereiks 
vargt, — baigia senis.

Vosylius neatsako. Šitokie sakiniai yra politika, o 
politika reiškia mirti.

Netrukus sargybinis švilpia. Iš bafakų į kiemą eina 
žmonės. Jie šoka nuo dviaugščių ir triaugščių medinių 
lovų žemėn, iš po galvų trankia terbas su šaukštais bei 
tuščiom konservų dėžutėm, sudėtom kartu su rankšluos
čių ar kojinių pakaitalais, ir eina laukan. Čia didelę dalį 
turto nešiojasi su savim.

Vosylius apsidairo žvilgsniu. Nepažįstami ir panašūs 
į vienas kitą veidai. Suvienodino sąlygos. Visi stoja po 
tris. Vosylių, Mockų ir Kaminską taip pat įspraudžia 
į rikiuotę.

— Visada čia stovėsit. Mano grupėj būsit, — pasako 
sargybinis, prieš keliolika minučių dideliu peiliu va
lęs nagus.

Šalia stovėdamas Mockus taria:
— Aš jau su viskuo čia susipažinau. Galiu tau paaiš

kinti visą tvarką. Gyvena žmonės, ir baigta. Žiūrėk, kiti 
sau stovi kaip namie. Kaip žiopliai mes įlindom. Pus
butelis įkišo.

— Nežinai kas, — murmtelia Vosylius, — gal pus
butelis, o gal kas kitas. Žiūrėk, Gražinos brolis Stasys 
visą laiką miestely gyveno, neapkalbant tikras miesčio
niukas, net žydus apsukdavo, bet kartą iš kino drauge 
su didžiausiais žiopliais išgabeno. O mums, tokiems ne
apsukriems, nevertėjo nė iš kiemo eiti, — o pats pagal
voja: “Žinoma, su šlėktelėmis susidėjau. Reikėjo seniai 
Vilniuj ar Kaune sėdėt. Nors vėliau universitetus ir 
uždarė. Bet aš ne žioplys. Pabėgau vieną kartą”, ir jam 
akyse pasirodo Gerda, Jonas, besisupąs ant plonos virvės, 
gulįs šeimininkas ir spjaunąs kaklajuostę mašinistas. — 
Brr, — nupurto Vosylių prisiminimai.

— Šalta?
— Nešilta, — abejingai atsako Vosylius.
— Na, bet velnias negriebs. Sesuo barėsi, kad aš 

nesimokiau. Vis muzikai praskelta galva buvo. Dabar 
matau, kad nei tas nei tas nereikalinga. Karas tai 
bent mokykla.

Šalia stovi Kaminskas ir tyli. Atrodo, kad jo veidas 
per naktį įkrito ir tie ūseliai dar labiau pakumpusios 
nosies prispausti. Ir veidas lyg perdaug pageltęs. Nors 
Kaminskas stovi gerokai pasilenkęs, bet atrodo, kad jis 
didesnis, negu visada buvo. Rūpestis išdrožė jį ir 
paaugštino.

Prieš juos sfbvi senukas Aleksiejus, vienas gal pen

kiolikos metų vaikinas ir keletas suaugusių vyrų. Moc
kus pažiūri į Aleksiejų ir kalba:

— Matai, žmogus klausia, ar pienės žydi. Žmogus vi
sada pasiilgsti namų. Įsivaizduoju: moteris eina pieva, 
sijoną prisilaikydama. Ant kalno žmogus aria. Paukš
čiai gieda, pienės žydi ir varnos rėkia. Blogiausia, kad 
negalėsiu groti. Sakau, būtų smuikas — būtų daug leng
viau. Grieži, ir verkt nereikia. O verkt norisi.

Po valandėlės kolona išeina pro vartus, beveik tvar
kingai išsirikiavus. Barška katiliukai ir klumpės. Tokia 
apyliūdnė procesija.

— Kur einame? — klausia Vosylius Aleksiejų.'
— Į sandėlius. Visko tenai privežta. Drabužių rietimai, 

batų kalnai ir rudų kepurių vežimai, — sako Aleksiejus, 
truputį atsigrįždamas. Jis tpks smulkus ir šalia augšto 
kaimyno atrodo dar labiau sunykęs ir susiraukšlėjęs, 
kaip sugulėti drabužiai.

Vėl eina tylėdami. Visa šimto vyrų kolona. Kiekvie
nas turi labai daug ko galvoti. Vis apie tą patį karo galą.

Nuo barakų ligi sandėlio valanda kelio. Vienam ei
nant — truputį greičiau. Kolona velkasi griuvėsių susiau
rintam gatvėm, pilnom ūžesio ir dulkių, ir iš kažkur 
atklydusio degančios gumos kvapo. Vosylius dairosi į 
senus ir storus bestiklius pastatus. Akli namai ir aklos 
gatvės, pirmiau vedusios į miesto centrą ar pakraštį, 
dabar atsirėmusios į plytų krūvas — per jas beeina siau
ri takai. Žmogus atranda, pro kur arčiau namo ar 
į kapines.

Sandėlis medinis ir belangis. Atrodo, kad kažkada 
čia buvo pilami grūdai. Dabar jis pilnas karui ir taikai 
reikalingų medžiagų. Koloną lydėję trys kareiviai pa
sidalina žmones į tris grupes, ir jie nešioja ritinius ka
reiviškos medžiagos. Šilko ir kartūno. Šios galbūt ka
reivių ir pareigūnų žmonoms. Krauna į sunkvežimius 
ir vėl iš sunkvežimių. Visą laiką vaikščioja ir kilnoja. 
Pertraukas, kaip ir visur, tik aliarmai tedaro. Sirenoms 
kaukiant, pasakojo Vosyliui, eidavę į netoli esančius be
toninius griovius su, palyginti, plonu lubų sluogsniu, 
džiaugdavęsi, kad viršum jų galvų skrenda draugai ir 
kad tuo momentu visi lygūs prieš urzgiančių sparnų 
metalinį spindesį. v

Keletas valandų eina lėtai. Nei sargybiniai, nei ci
viliai, nurodinėją darbus, neveja darbininkų. Visi lauki
mo stadijoj, ir tas darbas atrodo tereikSftingas tam lau
kimui trumpinti. Beprasmiškumą jaučia ir tie, kurie dir
ba už pavalgymą, ir tie4 kurie už atlyginimą. Apie vi
dudienį sušvilpia sirenos. Dvi paras buvę ramu. Visi 

sueina Į lauke iškastą, nedideliu cemento sluogsniu pri
dengtą apkasą. Vyrai sutupia ant drėgnų cemento grin
dų ir snaudžia.

Mockus pakelia galvą į Vosylių:
— Kažin.kas, Kęstai, per radiją girdėti?
Prie Įėjimo angų kankinasi sargybiniai, negalėdami 

užsirūkyti. Vosylius valandėlę stebi juos, paskui sako:
— Kas? Nieko. Tikriausia kaip visada. Liepia griauti 

ir taip trumpinti karą. Nors, žinote, tai nėra lengva, — 
atsako po ilgos tylos. Netoli sėdi Kaminskas, galvą pana
rinęs tarp kelių. Atrodo, kad jani skaudėtų smilkiniai.

— Žinoma, — taria Mockus, — lengva iš kambario 
patarinėti.

Visame betono pastate pusgarsis niurnėjimas. Lauke 
girdėti lėktuvų ūžimas. Sunku suprasti — savų ar sve
timų. Ir jei kas nors paklaustų, jie neatsakytų, ar savi 
tie, kurie mėto bombas, ar tie, kurie nuo bombų gina. 
Po minutės Vosylius atsiliepia:

.— Matai, Jurgi, padaro. Viską padaro, tik turi būti 
priežastis. Reikia norėti būti didvyriu, reikia norėti ko 
nors. Reikia arba labai mylėti tėvynę, arba labai nekęsti 
priešo. O mes mylime save ir todėl nė žingsnio nežen
giame ten, kur galima kluptelėt. Tikrai mūsų kaime pa
vasaris. Didelis ir rėkiantis. Lyg niekur nieko. Mes no
rim tą pavasarį pamatyti, todėl nejudam. Aš bandžiau 
judėti vieną kartą, nors tai daugiau atsitiktinai išėjo.

Jie vėl tyli, ir Vosylius galvoja apie Gerdą. Anie 
įvykiai padarė. Ta nedidelė mergina. Dabar, jei reiktų 
ką nors daryti, būtų lengviau. Daug paprasčiau viskas 
eitų. Reikia priprasti kąsti, todėl Vosylius prideda:

— Galima padaryti ir čia. Viskas visur galima.
' Kaminskas vis laiko galvą tarp kelių ir padilbomis 

pro prieblandą žiūri į sėdinčių draugų galvas. Prie įėjimo 
angų sargybiniai. Jie nori karo galo, bet bijo taikos, nes 
ji jiems reikš pralaimėjimą. Jie žino, kad laimėti beveik 
nebegalima. Kaminskas norėtų išeit pro tas duris. Pra
smuki pro sargybinius. Išbėgt. Sugrįžt namo. Pavasaris 
ir Gražina. Ji viena teri. Vosylius čia, ir ji reikalinga 
paguodos. Kai Vosyliaus nebuvo, ji buvo sukalbama. 
Atvažiavo, ir pasikeitė. Dabar eitų papieviais ir pava
kariais. Ji dabar tikriausia apsiprastų. Niekas nedrumstų 
ramybės. Ir Kaminskas sako staiga:

— Ir ąžuolo kitos pusės, kuri liko, niekada neparvešim. 
“Matai, ką jis prisiminė”, pagalvoja Vosylius ir taria: 
— Tegu guli prie kelio.
“Taip, tegu guli”, vėl mąsto Kaminskas. “Pareitų na

mo. Išeitų pirmiausia pro tas angas, mieste gautų kitus 

drabužius ir pabėgtų. Tegu kiti kariauja ir griauna. Fron
te ar iš pasalų. O namuose taika. Jeigu tik namai, tai ir 
taika. Tie dalykai tarpusavy labai artimi”.

Sargybiniai išsitiesia ir dega cigaretes. Matyt, viskas 
praėjo. Jie dabar drąsūs ir kietais balsais šaukia:

— Lauk! Prie darbo!
Vėl didelė salė, ritiniai, vagonėliai, sargybiniai, ir 

keletas civilių darbininkų. Šoferis ir meisteriai.
“Kad taip šį pastatą uždegus”, galvoja Vosylius, stum

damas vežimėlį. “Tai būtų pleškėjimo. Ir nuostoliai būtų 
padorūs. Bet kas tai padarys? Po velnių tokie tėvynės 
mylėtojai. O fronte kaunasi legijonai vienokie ir kitokie. 
Mes čia talkininkaujam priešui, o anie ten mušasi. Mes 
čia sėdim ir rūpinamės tabaku, valgymu ir gyvenam 
laukimu namo. Jokios laisvos aukos. Absoliučiai nieko 
nebūsim padarę ir paskui dalinsimės duona ir taika. 
Tiesa, ten bent truputis buvo padaryta. Toj lentpjūvėj. 
Bet ir tai daugiau iš atsitiktinumo. Privalome ką nors 
veikti. Žinoma, vėliau. Vėliau”, ir nuo to vieno žodžio 
Vosyliui labai palengvėja.

Iš vežimėlio iškrauna į sunkvežimį ritinius medžiagos 
ir vėl grįžta prie suverstos krūvos daiktų. Prikrauna ir 
veža. Stumia septyni vyrai. Lėtai, lyg savo pačių grabus. 
Netoli Vosyliaus Aleksiejus, vežimėlio priekyje Mockus. 
Kiti visi, išsiskirstę po patalpas, dirba viena ar kita. 
Nedidelė grupelė vyrų ridena didžiulį ritinį požeminio 
kabelio. Vosyliui ’ įdomu pasidairyti, ir jis stumia dar 
lėčiau. Vežimėlis dar labiau sulėtėja, nes tik Vosylius 
ir Mockus vieni iš tų, kurie dar šį tą dirba. Jie dar pilni 
jėgos, ir pirmoji diena yra lygi botagui.

Sargybinis Linz eina iš paskos, nieko nesakydamas. 
Antras sargybinis Šramek stovi prie durų atramos ir 
žiūri į kitą salės pusę, kaip sunkiai juda požeminis ka
belis. Vyrai nenoromis ir be pastangų ridena už save- 
didesnį vario ir gumos ritinį.

— Matai, čia nelabai sunku, — sako Aleksiejus. — 
Reikia tik mokėti dirbti. Iš lėto reikia. Sodžiuj aš išmo
kau. Iš lėto, parūkydamas. Na, ką uždirbi — ir užtenka. 
Nereikia daug, šimtas vežimų. Blogai gyvenom, bet ir 
dabar blogai. Tam ir žmogus, kad blogai gyventum. Ne
reikia kažinko norėti. Pasižiūri į laukus, kaip žaliuoja, 
naminės kartais išgeri, suplyšusiom kortom paloši, šiau
duose guli, ir gana. Duonos kartais maža. -Bet nesvarbu, 
tūkstantis prakeiktų velnių vežimų. Reikia mokėti links
mam būti Mes linksmai gyventi mokam. Rusas dainuoja, 
ir ko jam nedainuot? Aš gudas, bet išmokau iš jų.

(Bus daugiau)



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

kūčių žiburėlis
Gražiausi linkėjimai

linki savo klijentams ir bičiuliamsŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ proga

E & J GROCETERIA
Dr. A. PACEVICIUS (u/sakymai pristatomi į namus)

384 Roncesvalles Avę. Telef. KE. 7200314 Bathurst St., Toronto, Ont

J. E. PUNKRIS ir J. A. KRASAUSKAS
Margis Drugs1 Maisto produktų parduotuvė

19 St. John’s.Road (prieš 3131 Dundas W.). Toronto, Ont. 335 Roncesvalles Ave., Toronto
TeL LL. 1258

Sveikiname su šv. Kalėdomis ir linkime mieliems
klijentams linksmų 1954 Naujų Metų

Lietuviškos krautuvės savininkas

GRIGAIČIAI ir BASALYKAI Kleopas Kazlauskas
991 Dundas Str. W., Toronto

1579 Dundas St. W., Toronto. Tel. KE. 6398

nuo

JADVYGA BARZDAITIENĖ
870 Dundas St. W., Toronto, Ont

VL. GERMANAVIČIUS

LIETUVIŲ BALDŲ KRAUTUVĖ
Visus mielus pirkėjus bei prietelius

J, BERZINSKAS 'Mohawk Furniture
Montrose Butcher & Grocery

Savo mieliesiems klijentams linki linksmų

SV. KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ
JULIUS MILIUŠAS

2418 DANFORTH AVE., TORONTO, ONT. TEL. OX. 4414

Vytautas PESECKAS

Ford-Monarch” automobilių pardavėjas

1638 Bloor St. W. Telef. OL. 2371 Veritas Sewing Machine Company

J. TUMOSA

RELIGIJOS LAISVE 733 Euclid Ave., Toronto

L. SALMONAITIS
Derby Men’s Shop

Kiekvienas kanadietis gali laisvai išpažinti betkokį tiko

jimą be jokio valdžios ar kieno nors kito trukdymo.
J. BERZINSKAS

Religijos laisvė yra viena iš svarbiausių teisių, kuriomis
General Insurance

1212 Dundas St.W., Toronto., tel. LA.9547, buto tel. MU.3940
neįkainojamos teisės

PETRAS KAIRYS
Lithuanian Grocery

889 Dundas Street West, Toronto, Ont

RUTH FROCKS
Gerbiamus mūsų klijentus ir bičiulius

KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir NAUJŲ METŲ proga
nuoširdžiai sveikiname

High Park Food Market
1669 Bloor SL W., Toronto. Telef. LL. 3453

Valgyklos “BALTIC

Savo mieluosius klijentus 
KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 

proga sveikinu, daug laimės ir sėkmės linkėdamas

2576 Yongc Street, Toronto, Ont. 
Telef. IIU. 9-9624

996 Dundas Str. W., Toronto, Ont.
Telef. 4WE.57462 - " ^t V

mes naudojamės Kanadoje. Tad būkime dėkingi dėl šios

Kristaus Užgimimo ir Naujųjų 1954 Metų proga 
savo mielus klijentus, bičiulius ir prietelius 

nuoširdžiai sveikiname

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

Gerbiamus niūsų parduotuvės klijentus 
KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir NAUJŲ METŲ proga 

nuoširdžiausiai sveikina Jums dėkingi

Moteriškų suknelių, kostiumų, paltų ir kt 
rūbų krautuvė

Linksmų švenčių ir laimingesnių 1954 metų 
linkiu visiems,savo maloniems klijentams ir 

ir prieteliams

degti, o močiutė, nesulaukusi, 
pakėlė akis į žvaigždėtą dangų 
ir prašė Augščiausiojo jiems pa
laimos ir ramybės.

Jis matė miške brolį partizaną 
ir girdėjo, kaip anas užbaigė 
maldą: “Viešpatie!, sugrąžink 
laisvę žmonėms šv. Marijos nu
mylėtoje žemėje. Mes Tavo vai
kai, taip jos trokštame ir be jos 
žūstame.

Matė, kaip broliai tolimąjame 
Sibire, sukaustyti bado ir šalčio 
siuntė maldą į dangų, slaptai 
nuo beširdžių enkavedistų ir 
prašė Visagalio pagalbos, jėgų, 
o nusilpę laimingos mirties.

Jis matė Vokietijoje vargstan
čius tremtinius nusigandusius, 
išbalusiais veidais, kurie prašė 
Atpirkėją duoti jiems galimybę 
išvykti toliau nuo “priešo bai
saus” į kraštą, kuris suteiktų 
jiems darbo, duonos ir ramų gy
venimą. Negalintieji išvykti dėl 
ligos, ar senatvės, prašė sveika
tos ir mūsų paramos...

Ateis valanda, kada mūsų tė- 
vynei, Gedimino kalne vėl su- 
žybės ramybės — laisvės žibu
rys. Jos vaikai sugrįž pas savuo
sius brolius prie Kūčių stalo. • .

Jie su džiaugsmo ašaromis bu
čiuos jos žemę, mylės ir gerbs 
ją dar daugiau. ...

B r. Abromonis.

Jurgis iš vienos Vokietijos 
tremtinių stovyklos atvyko į Ka
nadą pagal vienerių metų sutar
tį miško darbams. Gyveno miš
ke, kur tarp daugelio kitų tau
tybių vyrų rado ir savo tautie
čių. Darbas buvo nelengvas, bet 
sveikas, gamtoje, gryname ore, 
o sočiai pavalgius pasidarė ir ne- 
persunkiausis. Jurgis jautėsi pa
tenkintas, kad ištrūko iš nera
mios senutės Europos į sotų, ra
mų kraštą. Viskas būtų buvę ge
rai, jeigu ne tėvynės ir savųjų il
gesys. Kai artindavosi Lietuvos 
religinės ar tautinės šventės, 
Jurgis dar daugiau kankindavo-

1006 Dundas St W-. Toronto 
Telef. ME. 9714

KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir NAUJŲ METŲ PROGA 
prašau priimti mano nuoširdžiausius sveikinimus

Visiems savo klijentams (buvusiems ir būsimiems) 
linkiu linksmiausių Kalėdų ir ateinančių 1954 metų

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
visiems savo bičiuliams ir klijentams linki

1637 Queen St W. (prie Roncesvalles), Toronto, Ont 
Telefonas LO. 7882

Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų proga 
savo mieluosius klijentus sveikina

Savo mieluosius klijentus šv. Kalėdų ir Naujųjų 
— 1954 metų proga sveikinu, linkėdamas -sėkmės

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ . 
proga nuoširdžiai sveikiname savo mielus lankytojus, 

draugus ir pažįstamus.

Kristus Darbininkas
Italijoje, vienoje labiausiai ko

munistų užvaldytų parapijų 
naujas klebonas nusprendė pa
statyti Kristaus - Darbininko 
šventovę. Ir jam tai pasisekė. 
Net daugelis komunistų aukojo 
ir dar nebaigtame pastate prieš 
keletą savaičių buvo iškilmingai 
atidengtas gal pirmasis pasauly
je Kristaus-Darbininko pamink
las. Kristus ten pavaizduotas 
kaip stalius, dirbąs prie varstoto, 
su dviem padėjėjais. Atidengi
mo iškilmėse dalyvavo apie 800 
žmonių, nors šiaip iš 3000 vie
tovės gyventojų pamaldas te
lankę apie 200.

jo dar daugiau prislegi 
jisai užniūniavo:

• O Jėzau, Vaikeli, 
Užgimęs tvartely. 
Ištiesęs rankutę i mus.

Linksmiausių Kalėdų švenčių ir laimingų 
Naujų Metų savo klijentams linki

Savin inkai:
V. ir J. IVANAUSKAI

Poloimink šiandienę 
Benamį kiekviena.

LINKSMŲ ŠVENČIŲ ir LAIMINGESNIŲ 1954 METŲ 
linkiu visiems savo maloniems klijentams ir prieteliams

Čia pat ir Kalėdos. Jau Kūčių 
rytą Jurgio nuotaika pablogėjo. 
Jis pasistengė tai dienai gauti 
darbą vienas prie šakų deginimo. 
Parinko vietą ant kalnelio, kad 
matytų “vyresnįjį” ir laisviau 
paskęstų tėviškės Kalėdų prisi
minimuose.

Jurgis prisiminė, kaip jį mažą 
jo geroji mamytė nuvesdavo per 
Kalėdas į bažnyčią, kad parody
tų užgimusį kūdikėlį — Kristų. 
Jisai paguldytas, kai ir menku
tėliame tvartelyje ant šieno, bet 

l toks ramus ir ištiesęs rankutes, 
lyg sakyte sakė: “Ramybė jums, 
geros valios žmonės”. Jurgiuku! 
pasidarydavo gėda, kad jisai bu
vo daug didesnis už gimusį Kris
tų, gyveno geresnėse sąlygose, 
bet ne visuomet būdavo toks ra
mus ir geras.

Jis prisiminė, kaip būdamas 
studentu atvažiuodavo pas tėve
lius Kalėdų šventėms. Kūčių va
karą susirinkdavo broliai ir se
serys prie bendro tradicinio šv. 
Kūčių stalo, pasidalindavo pa
plotėli — vienybės, taikos, ra
mybės ir artimo meilės simbolį.

Labai prislėgtoje nuotaikoje, 
Jurgis prisiminė likusiąją Lie
tuvoje šeimą ir praleistas jų tar
pe paskutines Kūčias. Kaipo šei
mos galva, visiems sustojus, 
skaitė Kūčių maldą, dalinosi pa
plotėliu ir ’tokioj pakilioj 
taikoj praleido tą vakarą.

Prisiminė Advento laike apy
aušrių “Rarotas” ir Piemenėlių 
mišias, kurias jisai taip mėgo ...

Liūdna melodija šėlstančio vė-

Ir nepajuto kaip iš jo krūtinės 
galingai suskambėjo:

Porvesk į gimtuosius namus.
Varpai giedokit giesmę sutartinę. 
Trimitai gauskit: Grįžtam j Tėvynę! 
Žvaigždė vadovė viltimi nušvitus 
Parves keleivį į savuosius rytus . . .

(Iš kun. S. Ylos moldakn. "Sveika
Marija")
Tuo laiku vėjas, lyg suprasda

mas ir atjausdamas Jurgio siel
vartą, sušvelnėjo, pagaliau vi
sai aprimo ir jam pasidarė ra
miau ...

Po ilgesnės tylos, Jurgis pasi
ryžo prisitaikinti prie esamų ap
linkybių ir priduoti Kūčių vaka
rui šventadienišką vaizdą. Grį
žus iš darbo, pasikvietęs į talką 
draugą Joną, iškirto miške dide
lę eglę ir pastatė vidury stovyk
los kiemo. Kuomet visi išėjo iš 
palapinių į valgyklą vakarienės, 
Jurgis pakabino ant eglės vir
šūnės žibintą ir jį užžibino.

Buvo ramus, tylus vakaras. 
Žemę puošė krintantis švarus, 
baltas naujutėlis sniegas, lyg 
ruošdamas ją šventėms.

Išeinantieji iš valgyklos pa
matė, eglės viršūnėje, žibintą — 
“Žiburėli” ir jiems prisiminė 
mieloji tėviškė.

Tik tėviškė šį kartą buvo ne 
tokia, kaip palikome ją bėgdami 
nuo“raudono slibino”. Joje gir
dėjosi žvangėjimas pančių ir de
javimai. Nemunu plaukė brolių 
ašaros ir kraujas į Baltijos jūrą, 
pasiskusti pasauliui apie daro
mas jiems skriaudas ir neteisy
bes.

Tik vienas senelis ąžuolas sto
vėjo ant Rambyno kalno pakė
lęs galvą, kaip senas užgrūdin
tas mūšiuose karys. Jis savo gy
venime daug skriaudų matė, 
daug kentėjo ir nepalaužiamas 
viską pergyveno.

Jurgis, išėjęs i stovyklos kie
mą. ilgai, ilgai žiūrėjo į ta žibin
tą — “Žiburėlį”.

Jame pasirodė sena močiutė



TtVIS-KfiS ŽIBURIAI

SULAUKUS NAUJŲ METŲ VISUS PASILINKSMINTI KVIEČIAME

Grojant garsiam TLO “Trimitas”, kuris savo puikia ir žavinčia muzika linksmins visus ir kels naujametinę nuotaiką

Nepraleiskite progos linksmai praleisti pirmęję 1954 metų dienę

Bufete gausite kietų ir minkštų gėrimų bei užkandžių Pradžia 7.30 v. v Lietuvos Atgimimo Sąjūdis, Toronto Skyrius.

Dešimtosios Kalėdos tremtyje
Kalėdos savo gražiose ir įvai

riaspalvėse tradicijose slepia la
bai svarbų istorinį įvykį ir da
barties realybę. Istorinis įvykis

• — tai Dievo žodžio gimimas 
Betliejaus prakartėlėje prieš 
1953 metus. Kiekvienos Kalėdos 
mums primena šį įvykį, aną die- 
džiąją Dangaus dovaną žmonių 
giminei. Iš Betliejaus prakartė- 
lės sužibo nauja šviesa, nauja 
gyvybė ir išsigelbėjimo viltis, 
kaltės išpirkimas visai žmonijai. 
Iš Betliejaus einanti šviesa ir 
antgamtinė meilės šiluma sukū
rė pasauly naują dvasinę atmos
ferą. Silpnutis Betliejaus Nau
jagimis atėjo į šį pasaulį, atneš
damas mums ugnį iš Dangaus, 
tiesos, meilės ir tikros brolybės 
idėjas. Šią linksmą naujieną kas
met skelbia pasauliui Kalėdų 
varpai.

Kalėdos nėra vien istorinio 
įvykio paminėjimas, bet yra 
drauge ir dabarties realybė. Die
vo Žodis gimė Betliejuje tam, 
kad mistiniu būdu užgimtų ir 
gyventų žmonių sielose. Taigi 
Kalėdos yra dvasinio Kristuje 
atgimimo šventė. Atgimti Kris
tuje reiškia tapti Jam panašiu: 
tapti tiesos, šviesos ir meilės bū- r__ ____ x__ T ....__
timi. Atgimti reiškia tapti nauju j dar tebeesi gimtinėje, žilagalve 
žmogumi savo mintyse, jaus-< motinėle, tai šį šventą ir tylų

skeveldromis.
1953 m. Kalėdos — mums jau 

dešimtosios Kalėdos tremtyje! 
Ar jau jos bus paskutinės ištrė
mime, vienas gerasis Dievas te
žino ... Iki šiol nepaliovėme mi
nėję šią didžiąją krikščionybės 
šventę, kiek tik aplinkybės leido, 
lietuviškame fone, su mums 
brangiomis lietuviškomis tradi
cijomis. Ir šiais metais, laužiant 
tarp savųjų Kūčių plotkelę, mūs 
mintys skris į Nemuno šalį, į 
Tėvų Žemės sniegu baltuojan
čias lygumas. Mūs vaizduotė at
gamins melsvo Kūčių vakaro 
prieblandą, kada skubėdavome 
visi į tėvų namus valgyti kūčių 
ir praleisti savo šeimos židinyje 
jaukias, brangias valandas. Ne
rami mūs širdis, besiveržianti į 
mūs brangią Žemelę, bus su
spausta gilaus skausmo, kad da
bar į ten priėjimo nėra ... Mūs 
mintys ir jausmai suksis apie 
tautos tragediją, apie jos baisias 
kančias!.. . Kur dabar valgo kū- 
čias ir švenčia Kalėdas mūs 
brangūs tėveliai, broliai ir se
sers?... Gal jau jų kaulus den
gia storas Sibiro sniego klodas... 
O gal dar Lietuvos žemėje vaito
ja po svetimais ponais... Jei tu

VOKIETIJOS KRAŠTO VAIDYBOS ATSIŠAUKIMAS
ganizacijų ir mūsų tautiečių au
kų, iš JAV į.282 pM, Vokietijoje 
— 8.345 DM ir iš kitų kraštų — 
461 DM. Viso 102.505 DM. Ton 
sumon neįskaitytos aukos, ku
rios įmokėtos BALFui, bet čia 
dar negautos. Iš surinktų pinigų 
apmokėti remonto darbai, nu
pirkta naujo inventoriaus ir da
lis įmokėta už namus.

Valdybai dabar lieka sumokė
ti už namus 150.000 DM, iš kurių 
45.000 DM įmokėtini iki 1954 m. 
sausio 15 d. Kad galėtų tuos liku
sius savo įsipareigojimus tesėti, 
valdyba prašo skubios mūsų tau
tiečių paramos.

Perkant gimnazijai namus, 
mūsų vienintelis kapitalas buvo 
tikėjimas, kad Vasario 16 gim
nazija, kaip simbolis iš ašarų, 
kraujo ir griūvėsiu kylančios 

caru, 25.000 DM iš" šveicarų or- Lietuvos, visiems lietuviams yra

Tautiečiai!
Vasario 16 gimnazijos namai 

jau atremontuoti ir įrengti. Ne
trukus gimnazija pradės ten dar
bą. Keturis metus nuo gimnazi
jos įsteigimo mus slėgė nežinia, 
ką lemia jai rytojus, nes vien 
nuo svetimųjų malonės priklau
sė jos pastogė. Dabar lietuviai 
patys bus tikri jos šeimininkai. 
Keturis metus vaikai praleido 
skurdžiuose Diepholzo stovyklos 
mūruose. Dabar jų ten laukia 
nepalyginamai geresnės sąlygos.

Iki š. m. lapkričio mėn. antros 
pusės namams išpirkti ir įrengti 
PLB Vokietijos krašto valdyba 
gavo 67.417. - DM. iš Lietuvių 
Bendruomenės Šveicarijoje, kur 
buvusio jos pirmininko J. Stan
kaus pastangombis buvo praves
tas tam reikalui vajus tarp švei-

muose ir darbuose. Atgimti reiš
kia drauge su Kristumi kurti, 
statyti, bet ne griauti, mylėti, 
bet ne keršyti, atleisti, bet ne 
pykti. Kiekvienas doriniai nevi
siškai sugedęs žmogus nešioja 
savo širdyje tikro gėrio troški
mo kibirkštėlę, kuri tyliąją Ka

Kūčių vakarą, lauždama baltą 
plotkelę, prisimindama savo sū
nus ir dukteris, su kuriais išsi- 
skyrei jau prieš kelis metus, lie
ji ant jos gailias ir tyras kaip 
krištolas ašaras. Tavo ši gaili 
ašara, jazmino žiedu riedėdama 
ant baltos Kūčių plotkelės, virs

tėlės labiau įpučiama, kad-taptų 
antgamtine spinduliuojančia ug
nele, šildančia aplinką ir naiki
nančia sielos usnis bei kitas pikt
žoles. Kitaip Kalėdų sveikinimai 
bei linkėjimai liktų tuščia for
ma. o gal net veidmainiavimas.

Krikščionybės esmė visur ta 
pati, bet jos Steigėjas yra jai su
teikęs galią nesikeičianti turinį 
išreikšti įvairiomis formomis. 
Todėl kiekviena tauta turi savi
tas religines tradicijas. Gražios 
savitos Kalėdų tradicijos yra la
bai giliai įsišaknijusios mūsų 
tautoje ir šiai didžiajai šrikščio- 
nybės šventei suteikia pasigėrė
tinai žavingą nuotaiką. Lietuvis 
kitaip sau neįsivaizduoja Kalė
dų, kaip su Kūčių stalu, su Ber
nelių mišiomis ir su Betliejaus 
prakartėle. Visos šios gražios 
tradicijos palaikytinos ir saugo
tinos tremtyje, kad mus atgai
vintų religiškai ir tautiškai ir 
neleistų mums pasidaryti suvy
tusiomis mūs tautos kamieno

mo deimantu. ■ -
O tu, brangus partizane, kurs 

su skaudančia dėl tėviškės su
nykimo širdimi, su vystančia 
jaunyste, su kupina meilės širdi
mi savo kraujo ir gyvybės auka 
gini tautos amžių palikimo didį 
testamentą, kaip tikras persekio
jamas benamis leisi šias Kalė
das, sniego pūgai siaučiant. Tė
vynės miške. Tau. mielas Tėviš
kės miško Broli, priklauso mūs 
visų giliausia pagarba ir dėkin
gumas. Tu esi mūs garbė ir pa
sididžiavimas! Tavo negirdėto 
heroizmo auka, Betliejaus vil
ties žvaigždei šviečiant, mums 
užtikrina Tėvynės atbundantį 
pavasarį ir tremtinių sugrįžimą. 
Tu, sudėdamas savo kraujo ir 
gyvybės auką ant Tėvynės au
kuro, tik viena tetrokšti: kad 
Tėvynė pakiltų vėl jauna, graži 
ir žydinti ir kad visi tremtiniai 
grįžtų naujai atgimę, tvirti ir 
vieningi.

Kun. J. Navickas.

IR BERIJA PRISIPAŽĮSTA
Kaip Stalino laikais, taip ir da

bar Sovietų Sąjungoje kiekvie
nas kaltinamasis, kuri reikia su
naikinti, prisipažįsta padaręs vi
sus nusikaltimus, kokie tik jam 
primetami.

Gruodžio 17 d. Maskva oficia
liai paskelbė, kad Berija, apie 
kurio tariamą pabėgimą prieš 
trejetą mėnesių buvo tiek daug 
rašoma, prisipažinęs ruošęs išda
vikišką sąmokslą. Jo byla esanti 
jau paruošta.

Pagal kaltinamąjį aktą, Beri
ja savo išdavikišką veiklą pradė
jęs nuo pat revoliucijos pradžios. 
Kartu su juo kaltinami dar 6 
augšti pareigūnai: buvęs saugu
mo m misteris Merkulov, buvę 
du vidaus reikalų ministerial 
Gruzijos - Lietuvos budelis De
kanozovas ir Gaglidze, buvęs 
Ukrainos vidaus r. ministeris 
Mešik, buvęs saugumo tardymų 
skyriaus viršininkas Vlodzimirs- 
kis ir buvęs Gruzijos, o vėliau 
visos Sov. Sąj. vidaus reikalų 
viceministeris Kobulov.

Berija užmezgęs ryšius su už
sienio saugumo agentais dar 1918 
m., vėliau veikęs kiršinančiai vi
suomenę ir stengdamasis ardyti 
Sovietų Sąj. tautų sugyvenimu, 
kitų tautų draugystę su didžiąja 
rusų tauta. Jo sudarytoji grupė 
pasiremdama vidaus reikalų mi
nisterijos organais veikusi prieš 
komunistų partiją ir vyriausybę, 
svetimo kapitalo naudai. Jis no
rėjęs pagrobti valdžią, panaikin
ti sovietų darbininkų valdžią ir 
atstatyti kapitalizmą su buržua

zija kaip vyraujančią klase. Jis 
taip pat sabotavęs kolchozinę 
santvarką, kad sutrukdytų gy
ventojų gerbūvio kilimą. Savo 
tikslo siekdamas, jis saugumo 
organų pagalba sunaikindavęs 
kiekvieną iš centro ar provinci
jos žmonių, kurie jam pasirodę 
pavojingi.

Žinoma, pastarasis kaltinimas 
teisingas. Tačiau kažin ar po ku
rio laiko lygiai tie patys žodžiai 
nebus įrašyti į kaltinamąjį aktą, 
pateiktą Malenkovui? Revoliu
cija ėda savo vaikus... Berija 
prisipažino. Kažin ar prisipažins 
tada Malenkovas?

Londone yra manoma, kad Be
rija su visais 6 savo draugais bū
sią sušaudyti netrukus. Viešo 
teismo nebūsią. Juos “nuteisią” 
pagal 1934 m. įstatymą už akių 
ir be teisės apeliuoti ar prašyti 
malonės.

IMIGRACIJA 1 KANADĄ
kacijos valdžios organų pripa
žįstamos Kanados ūkiui pagei
dautinomis. Vyriausybė pati 
sprendžia, kokios rūšies darbi
ninkų yra reikalinga ir kokiuos 
įsileisti. Pageidaujamos rūšies 
darbininkai parenkami tiek iš 
betkurio Europos krašto piliečių, 
tiek iš ten gyvenančių politinių 
pabėgėlių. Šeimų galvos gali 
gauti kelionės išlaidoms paskolą 
iš vyriausybės, kuri tam yra pa
skyrusi 9 mil. doL, o kiti šeimos 
nariai gali gauti paskolas iš pa
sauliniu organizacijų ICEM ir
PEP< ■■

Giminių-iškvietimas yra gali
mas, tačiau be jčkių kliūčių ga
lima iškviesti tik vyrą -— žmoną 
— žmoną — vaikus — tėvus, net 
broliai bei seserys nelaikomi 
"artimiausiais giminėmis”.

Tokias informacijas pateikė 
prieš kuri laiką Otavoje įvyku
sioje specialioje konferencijoje 
imigracijos viceministeris Lavai 
Fortier.

Kanada imigracijos reikalu 
paskutinį kartą naujus nuosta
tus priėmė 1953 m. birželio mėn. 
Pagal juos imigracijos tvarky
mas bei normavimas yra paves
tas grynai imigracijos ministeri
jos įstaigoms.

Anksčiau praktikuota kvietėjų 
(sponsorių) sistema, tiesa nepa
naikinta, tačiau pripažinta ne
tikslia ir dabar įvažiuoti leidžia
ma ne tiems, kuriuos kas kvie
čia, kad ir duodamas visas darbo 
bei buto garantijas, bet tiems, 
kurių pasiruošimas bei kvalifi-

įstatymas
Po Kalėdų švenčių pertraukos, 

susirinkęs sausio 12 d., Kanados 
parlamentas svarstys naują na
mų paskolų įstatymą, kurį vy
riausybės vardu pateikė viešųjų 
darbų ministeris Winters.

Projekte numatoma didelė 
naujovė, kad paskolas įkeičiant 
namus (mortgages) bus leidžia
ma duoti ir charterius turin
tiems bankams. Perkant, pradinį 
įmokėjimą siūloma sumažinti. 
Siūloma už pirmus $8.000 mokė
ti 10%, o už likusius 30%. Pa
skolos laikas prailginamas iki 
25 metų (dabar paprastai 20).

Butų nuomų kontrolė 
Ontario provincijoje pasibaigia 
kovo mėn. Po to ji liks tik ten, 
kur ją perims savivaldybė. To
ronto miesto vadovai mano, kad 
įkurti savo nuomų kontrolės 
įstaigą per daug kainuotų, o be 
to, tai esąs ne savivaldybės rei
kalas. Tuo reikalu sausio mėn. 
įvyks miesto kontrolierių pasi
tarimai su min. pirm. Frost.

— Londonas. — Lordas Ismay 
iš Š. Atlanto Sąj. gen. sekreto
riaus pareigų atsistatydina. Jo 
įpėdiniu bus, gal būt, Sir Oliver 
Franks; ‘ :

— Otava. — Kanados parla
mentas siūlymą nustatyti kraš
to vėliavą atidėjo kaip šiuo me
tu neaktualų, nors prieš niekas 
nekalbėjo. . •-. > ■ ;

— Varšuva.— Lenkijos spau
dos agentūra pdskfelbė, kad’ ka
talikų dvasiškija prisiekė ištiki
mybę.

brangi ir kad tai, kas daroma 
jos labui, visada ras mūsų tautįe-. 
čių tarpe pritarimo. Kad mūsų 
tikėjimas nebuvo tuščias, tie, ku
rie pirmieji savos aukomis tą 
žygį parėmė, jau tai įrodė. PLB 
Vokietijos krašto valdyba jiems 
nuoširdžiai dėkoja. Dar didesnės 
padėkos yra nusipelnę tie mūsų 
bičiuliai, kurie tam reikalui pa
šventė ne tik dalį savo uždarbio, 
bet ir nuo sunkaus darbo atlie
kamas valandas, rinkdami aukas 
ar žodžiu ir plunksna tą reikalą 
garsindami.

Tikslas tikrai yra ir aukų ir 
pasišvėntiimo vertas. Mes ryžo
mės užpirkti Vasario 16 gimna
zijai namus tik būdami giliai įsi
tikinę to žygio reikalingumu ir 
tikslingumu, gerai žinodami, kad 
nuo jo pasisekimo ar nepasiseki
mo priklauso gimnazijos ateitis. 
Kad tikslas būtų pasiektas, pir
moje eilėje mes patys darome 
visa, kas mūsų jėgomis įveikia
ma, ir daroma taip, kaip Vokie
tijos sąlygomis yra įmanoma ir 
realu. Ne vietoje yra visos abe
jonės ir nepagrįsti, nenuoširdūs 
yra priekaištai, kurių tenka pa
tirti. Deja, vienintelis kelias’jų 
išvengti buvo ’ nieko nedaryti.

1 Mes pasirinkome kitą kelią, jis 
yra sunkus, bet veda į tikslą. 
Ačiū pirmųjų aukotojų ir talki
ninkų paramai, darbas jau įpu
sėtas. Kviečiame ir kitus tautie
čius pasekti jų gražiu pavyzdčiu, 
kad galėtumėm jį sėkmingai už
baigti.. ;

Kadangi, kaip mums praneša 
BALFas ,Vasar^i^i6 gimnazijos 
namų vajMis nerems' ir nėtarpi^ 
nįnkaus aukų persiuntime, PLB 
Vokietijos krašto valdyba prašo 
tautiečių JAV-ėse, kol. nebus ki
tų nurodymų, aukas siųsti če
kiais betarpiai Krašto valdybos 
adresu: Litauishes 'Zentralkomi- 
tee, Hegelstr. 6, Hannover-Klee- 
feld. Germany.

PLB Vokietijos kr. valdyba.

Savaitės įvykiai
Laukiamoji konferencija Berlyne, sutarta galutinai Bermudoje, 

veikė visas pereitos savaitės politikų nuotaikas bei žygius. Viską 
darant buvo saugomasi nesupykdyti Maskvos prieš konferenciją. 
Tai ypač ryškiai pasirodė pereito ketvirtadienio Britų parlamento 
debatuose dėl užsienio politikos bei Churchillio pranešimo apie 
Bermudos konferenciją. Churchillis vyliojo Molotovą į Berlyną 
pažadais saugumo garantijų Sov. Sąjungai, apgailestavo, kad 
Prancūzija nelinksta ratifikuoti Europos armijos sutartį, nes Vo
kietija Vistiek apsiginkluosianti, 
o tai dar blogiau. Nors net 36 pa
čių konservatorių atstovai pasi
sakė prieš pasitraukimą iš Sue- 
zo, grasindami balsuoti prieš ka
rinį biudžetą, Churchillis pareiš
kė, kad vyriausybė savo nusista
tymo nekeisianti. Attle.e Chur
chillio kalbą pavadino Kalėdų 
senelio atsilankymu be dovanų. 
Debatai buvo labai trumpi — 
tetruko vos vieną dieną, kai net 
dėl komercinės televizijos leidi
mo buvo prakalbėtos dvi dienos. 
Užsienio politikos klausimu at
stovai neturėjo ką pasakyti.

Š. Atlanto Sąj. ministerių kon
ferencija Paryžiuje, pirminin
kaujama Bidault, sukėsi apie su
darymą sąlygų įjungti Europos 
gynybon V. Vokietijos pajėgas.

■ Daug kalbėta dėl būtinumo Pran 
cūzijai ratifikuoti Europos ar
mijos sutartį, tačiau nei Bidault, 
nei kas kitas iš prancūzų nepa
sakė nei taip nei ne. Dulles JAV 

’nusistatymą išdėstė labai griež
tai. Jei Europos Gyn. Bendruo
menė nebus sukurta, JAV bū
sią .priverstos savo politiką per
žiūrėti. Esą, EGB pašalintų Vo
kiečių.,- Prancūzų susidūrimus, 
jei^^iėbūtų išvengta, naujas 
karas rėikstū'satižutiybę ir Ame
rika tame kare jau nedalyvautų. 
Šitas grasinimas atitraukti Eu- 

. ropai paramą, jei neratifikuos, 
prancūzus labai sujaudino. Spau
doje pasipylė pasipyktinimo bal
sai, kad 
vaitauti 

Prez.
atominę

amerikiečiai norį prie- 
prancūzus.
Eisenhowerio siūlymas 
energiją perduoti civi-

Esą, tai atomazga 30 metų už
trukusios įtampos tarp saugu
miečių ir armijos. Malenkovas 
pasirėmė armija, ir jo likimas 
dabar priklauso nuo armijos. 
Budinga, kad ir prokuroru Be- 
rijos bylai paskirtas kariškis — 
gen. Rudenko.

Dabar pats patogiausias laikas
pratęsti “Tėviškės Žiburių“ prenumeratą

v Prenumeratoriams priedas -
Aloyžo Barono naujas romanas “Užgesęs Sniegas“ ■■ 
285 psl. — jau baigiamas spausdirrtrir netrukus bus.... 
išsiuntinėtas.
Norinčius priedą — romaną gauti, prašome prie 
prenumeratos mokesčio pridėti $1. (Jo rinkos kaina 
bus $2.50).
Jei kas, pamiršęs priedą, yra prisiuntęs tik $4, .bet 
norėtų priedą gauti, prašome prisiųsti dar $1.

LINKSMU
KALĖDŲ!

EATON'S OF CANADA

Jeigu tai būtų Jūsų pirmosios 
Kalėdos Kanadoje, lai jos atneša gi- 
lię ir nuolatinę ramybę ir lai jos vi
suomet būna LINKSMIAUSIOS 
KALĖDOS!

Jungdamiesi į bendra viso krašto 
džiaugsmę, mes siunčiame savo šil
čiausius sveikinimus daugybei savo 
bičiulių visoje Kanadoje. Sis sveikini
mas yra praamžinas, bet kartu pa
prastas ir nuoširdus. •. nuošfrdus lin
kėjimas, kad šios Kalėdos būtų Jums 
ir Jūsų artimiesiems laimingos.

linei pramonei visų buvo palan
kiai sutiktas, o JAV karo min. 
Wilson pranešė, kad vyriausybė 
ruošianti pateikti parlamentui 
įstatymą, leidžiantį atomines pa
slaptis iškelti į viešumą. Ir jis 
parėmė Dulles, pareikšdamas, 
kad JAV sąjungininkus parems, 
jei jie patys rodys pastangų rei
kalą sutvarkyti.

Kanados užs. r. min. Pearson 
posėdžiuose pareiškė remiąs 
Dulles siūlymą greičiau baigti 
EGB kūrimą, o po konferencijos 
spaudai pasakė, kad Kanada sa
vo politikos nekeistų, jei EGB ir 
nebūtų suorganizuota. Kanada 
būtų patenkinta, jei Vokietijos 
pajėgos Europos gyniman būtų 
ir kita forma įjungtos. Italija pa
reiškė sutarties ratifikavimą ri
šanti su Triesto bylos išsprendi- ' 
mu.

Štabo reikalavimas padidinti 
Š. Atlanto Sąj. pajėgas priimtas. 
Nutarta 1954 m. visas pajėgas 
padidinti 5%, laivyną 15% o 
aviaciją net 25%. Dabar turima 
98 divizijos, bet jų tarpe gana 
stambią dalį sudaro Turkijos ir 
Graikijos pajėgos. 1954 m. padi- 
dėsią Vakarų daliniai. Būsią 103 
divizijas.^'

Prancūzijos atstovų rūmai ir 
senatas pereitos savaitės antrą 
pusę rinko prezidentą. Po 8 bal
savimų reikiamo balsų skaičiaus 
dar negavo neivienas kandida
tas. Pirmauja dabartinis prem
jeras Laniel (nepriklausomas), 
surinkęs 430 balsų (trūksta 22), 
o jo pirmas varžovas buvęs Al- 
žiro gub., pasisakęs prieš aktua
liųjų sutarčių ratifikavimą, so
cialistas Naegelen, surinkęs 381.

JAV tebeakcen tuoj amas rei
kalas pasiruošimų. Pereitą savai
tę prez. Eisenhoweris 175 miestų 
burmistrų suvažiavimui ypatin
gai užakcentavo reikalą suorga
nizuoti gyventojų apsaugą. Vi
ceprezidentas Nixon, grįžęs, iš 
kelionės apie pasaulį, tikrina, 
kad Azija yra nepaprastai iš
troškusi taikos ir ten visi džiau
giasi Eisenhowerio pasiūlymu 
atominę energiją naudoti civi
liams reikalams. Esą, jei Maskva 
to siūlymo nepriimtų, ji labai 
daug prarastų Azijos tautose.

Korėjoje derybos Panmunjo- 
me faktiškai nutrauktos. Komu
nistai siūlė jas tęsti, bet amba
sadorius Dean pareiškė, kad neis 
į derybas tol, kol komunistai ne
atšauks JAV įžeidimo, jog P. Ko
rėja belaisvius paleidusi su jų 
žinia. Jis išvykstąs į JAV.
. Belaisvių apklausinėjimas su
triko. Iš apklaustųjų pietų korė
jiečių nei vienas nesutiko grįžti, 
o likusieji 78 visai neina. 22 ame
rikiečiai ir britas taip pat neina. 
Vienas pietų korėjietis iš sto
vyklos pabėgo ir pasakoja, kad 
4 amerikiečiai ir 20 korėjiečių 
tikrai norėtų grįžti, bet esą te
rorizuojami grupės komunistų. 
JT pareigūnai svarsto, kaip juos 
galima būtų iškviesti, kai pa
vardės nežinomos. Komunistai, 
po 35 d. pertraukos, šį pirmadie
nį staiga vėl pradėjo belaisvių 
apklausinėjimą.

Irano vyriausybė paleidžia 
parlamentą ir skelbia naujus 
rinkimus. Išeitų, kad po rinkimų 
turėtų būti sudaryta tokia vy
riausybė, kuri gautų parlamento 
pasitikėjimą.

Naujos kanonizacijos
Šiais Marijos metais numaty

ta paskelbti 7 naujus šventuo
sius: popiežių Pijų X, mirusį 
1914. Pierre Chanel; prancūzų 
kankinį Okeanijoje; Vincenzo 
Pallotti, Pallotinų misijų draugi
jos įkūrėją; Maria Crocifissa di 
Rosa, Labdarybės Instituto įkū
rėją; Domenico Savio, salezietį 
jaunuolį; Giuseppe Maria Pig- 
natelli, jėzuitą ir Gaspare del 
Bufalo, Romos kunigą.
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TFA Kanadoje Hamiltopo sk.

Daug gražių dovanų mūsų krautuvėje

popietę ir vakarą lietuvisko- 
šeimyniškoje nuotaikoje. Tai

ESTO BAKERY
1378 Queen St. E. Tel. GL. 2607

783 Yonge St. Tel. PR. 5845

Gražiausi sveikinimai mūsų klijentams lietuviams
* ' • offer ■ *

ateinančių švenčių proga

Juodos ir baltos duonos specialistai 
Kepame tortus, įvairius pyragaičius, o taip pat 

parduodame sūrius ir įvairių rūšių dešras.

Gros puikus Benni Ferri orkestras 8 asmenų sąstate! 
Veiks medžiotojų bufetas su įvairiais pastiprinimais!

Medžiotoju Laliu tiamiltone
kuris įvyks Royal Connaught viešbučio Crystal salėje (kampas King ir John).

Dr. GUNPARS DRILLlS
M.D. — LM.C.G

780 Main St., East, Hamilton 
GIMDYMO PAGALBA z

Priėmimo vahiidM 2-4 ir 7-8 vai. vok. Ir pagal tahfaaląj mtlterimq tai. 9-6634

KLB Hamiltono Apylinkės Valdyba.

HAMILTON, Ont

3į

£

WINDSOR, Ont.

Hamiltono Liet Choras “Rūta”.

MHAMILTONO LIET. KAT. MOTERŲ D-JA maloniai 
kviečia visus atsilankyti į rengiamą

Ponui A Steigviloi nuoširdžioi dėko
jame už parėmimę mūsų choro rengiant 
linksma va karį.

Hamiltono Liet. Choro ''Rūta" v-ba.

Mielus rūtiečius
PETRĄ ZUBĄ ir p-lę IRENĄ STANKEVIČIŪTĘ, 

sukūrusius šeimos židinį, sveikina ir linki saulėto džiaugs
mo naujame gyvenime

STANLEY SHOE STORE
Augiausios rūšies moterų, vaikų ir 
vyrų batai, normalaus dydžio ir platus 

EE-tEEE
1438 Dundas St W. Toronto

KLB Hamilyjno Apylinkės Valdyba šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų 
proga nuoširdžiai sveikina visus brolius ir seses, pasilikusius pavergtoje 
Tėvynėje, kenčiančius' Sibiro ištrėmimo stovyklose, linkėdama jiems iš
tvermės ir jėgų kovoje su pasaulio slibinu — komunizmu.

Sveikiname tautiečius, išsisklaidžiusius po visą laisvąjį Vakarų 
pasaulį, sveikiname visus Hamiltono ir apylinkės lietuvius linkėdami 
daug asmeninės laimės. 1954 metais dar tvirčiau sustokime į kovotojų 
eiles, tikėdami visų mūsų troškimo išsipildymo — greito Nepriklausomos 
Lietuves atstatymo! x

Ark. metropolito J. Skvirecko 
80 m. amžiaus sukakties minėji
me, kurį gruodžio 13 d. surengė 
ateitininkai, dalyvavo per 150 
lietuvių.

Torontietė p-lė Matusevičiūtė 
savo paskaitoje nupasakojo Ga
nytojo darbus, ilgiau sustodama 
ties jo “męnumentaliu darbu 
Lietuvai” — viso šv: Rašto verti
mu, atliktu pagal paskutinius 
mokslo reikalavimus. Baigdama 
prelegentė su retu nuoširdumu 
kreipėsi į lietuvius tėvus, kad 

' savo vaikų religinį auklėjimą ir 
religinę praktiką atlikinėtų tik 
gimtąja kaba. Arkivyskupo taip 
didelėmis pastangomis verstas 
šv. Raštas turėtų būti kiekvienoj 
lietuviškoj šeimoj.

Meninėj daly solo dainavo V. 
Verikaitis, keletą dainų išpildė 
vyrų ir mišrus coras, ved. Untu
lio, šeštadieninės mokyklos ma
žosios mergaitės, paruoštos mok. 
Ant. Grajauskaitės, pašoko pora 
baleto dalykėlių.

Hamiltono ateitininkams rei
kia priskirti kaip didelį nuopel
ną —' mūsų kolonijoj varomų 
kultūrinį darbą: .šio rudens sezo
ne jie duoda lietuviškai visuo
menei jau antrą atydžiai paruoš
tą minėjimą. Pirmas buvo Kris
taus Karaliaus.

Norėtųsi šioje vietoje hamilto- 
niečių dėmesį atkreipti į vieną 
didelės svarbos reikalą: Mes tu- 
rime lietuvišką šeštadienio mo
kyklą, kurią lanko beveik visi 
mokyklinio amžiaus vaikai. Nuo 
mūsų suaugusių daug priklauso 
jos tolimesnis gražus veikimas. 
Kad iŠlaikytumėm jiems norą iš
tisai šią mokyklą lankyti, mes 
privalome skaitlingai dalyvauti 
mažųjų pasirodymuose. Be to, 
gi ir labai įdomu! Kad ir pasku
tiniame minėjime mergaičių iš
pildytas baletas —- baltai apsi
rengusios jos scenoj atrodė lyg 
angeliukai — tokią mielą nuo
taiką žiūrovui sukėlė!

Prie šio minėjimo suorganiza
vimo daugiausia prisidėjo Jer. 
Pleinys, parodydamas vispusiš- 

. ką pasiimtoms pareigoms atsi
davimą.

Kalėdų Eglutė vaikams ren
giama gruodžio 27 d., sekmadie
nį, parapijos salėje, 58 Dundurn 
St. N. Tėvai prašomi savo vai
kams paruošti dovanas ir prista
tyti mokyklų vedėjui J .Mikšiui, 
18 Barton St. W., tel. 3-8593. 
Kviečiami dalyvauti vaikai nuo 
3 m. Kalėdų senelis su maišu 
kuklių dovanėlių atvyksta iš pa
vergtos Lietuvos, iš mielos Že
maitijos žemelės!...

Iš TF vietinio skyriaus v-bos 
gruodžio 1 d. pasitraukė Zuza
na Boguslauskienė, dirbusi nuo 
š. m. gegužės 25 d. Prisiminimui 
šio gražaus darbo, v-ba nutarė 
įteikti jai Laisvės statulą.

Iždininko pareigas nuo gruo
džio 9 d. perėmė Urbaitis Vin
cas — 523 Catherine St. N., tel. 
3-9993.

Nuo gruodžio 1 d. į v-bą su
tiko įeiti Lesevičius Pranas — 
100 Ontario Ave.
P. Lesevičius neperseniausiai at
vyko iš Anglijos, kur ėjo vieno 
DBL S-gos skyriaus p-ko parei- 

• gas. Tai yra pirmasis nuoširdžių- 
jų Dzūkijos lietuvių atstovas 
mūsų v-boje.

TF sk. v-ba gruodžio 9 d. po
sėdy nutarė Centrui persiųsti 
$1254.63. Tuo būdu Centrui iš 
Hamiltono nuo skyriaus įsistei- 
gimo 1951 m. gegužės 27 d. pa
siųsta $6000.

Tame pačiame posėdy iš Prieš- 
adventinio baliaus pelno paskir
ta $100 Šalpos fondui, prašant , 
juos įteikti pp. Orvydams.

Lietuviai pasaulyje

,Išėjusiam iš skyriaus v-bos lie
pos 6 d. Patamsiui Alfonsui, 
gruodžio 20 d. įteiktas puikus 
tautiniais motyvais albumas su 
atitinkamu įrašu ir visų v:bos 
narių parašais.

Medžiotojų balius rengiamas 
TF skyriaus, įvyks sausio 9 d. 
Royal Connaught viešbuty. Už- 
kandžiams bus tik zuikio keps- 
nis, kurį paruoš geriausi hamil- 
toniškiai medžiotojai susitarę su 
šių valgių gaminimo. specialistė
mis.

Žvėrienos patiekalas gauna
mas ne pagal bilietą, kaip anks
čiau buvo skelbta, bet svečių už
sisakomas atskirai. Nenorėta 
perdaug didinti įėjimo kainos ir 
suvaržyti atsilankiusiųjų laisvą 
apsisprendimą.

Nepamirškime laiku užsisaky
ti staliukus žodžiu, ar raštu pas 
V. Urbaitį 523 Catherine St. N.,

Hamilton, Ont., tel. 3-9993.
Apyl. vald. pirm. J. Kšivickas 

ir vicepirm. K. Baronas, kartu 
su p. Griniene ir Antanaitiene, 
pasipuošusiom tautiniais rūbais, 
gruodžio 15 d. pasveikino naujai 
perrinktą miesto merą p. Jack- 
son. Ta proga pasisakius, kad lie
tuviai neturi salės Naujiems Me
tams sutikti, kai atsakytas lei
dimas gėrimams “Dainavos” sa
lėje, p. Jackson pasikvietė poli
cijos vadą, kuris pažadėjo leidi
mą duoti, bet visi 7 valdybos na
riai turėjo pasirašyti garantiją, 
kad jokių nemalonumų neįvyks.

Tad N. Metus sutiksime “Dai
navos” salėje su šampanu,- mu
zika ir. liet, daina. Sk. St.

kuris įvyks antrą šv. Kalėdų dieną, gruodžio 26, 7.30 vai. 
vak., gražioje ir erdvioje “Rainbow Room” Rose salėje, 
6 Sanford St. S. (t.y. Sanford ir King gatvių kampe).
Šokiams gros visų mėgiamas Benny Ferri orkestras ir 

veiks turtingas bufetas su alučiu.
Rengėjos.

JA VALSTYBĖS
ALTas, kaip pranešė Am. L. 

Kongrese iždininkas M. Vaidyla, 
per metus nuo 1952 m. lapkričio 
1 d. iki 1953 m. spalio 31 d., pa
jamų turėjo $44.108.90, o išlaidų' 
— $55.305.77. Kasoje tą /dieną bu
vo likę $13.846.77. Nuo 1943 iki 
minėtos datos ALTas išviso yra 
surinkęs $397.537. Daugiausia su
rinkta 1947 m. — $92.736.37.

Į Liet. Laisvės Kom. JAV-se 
išrinktas M. Brakas, kuris jame 
atstovauja mažlietuvius.
VOKIETIJA

Prof. G. Galva, atvykęs iš JA 
V-bių, įsijungė į laisvinimo 
veiksnių darbą. Jis vadovauja 
VT Informacijos Tarnybos radi
jo skyriui. Darbą pradėjo gruo
džio 1 d.

VLIKo Vykdomoji Taryba su 
visomis savo tarnybomis ir EL 
TA, taip pat Lietuvos Raudona
sis Kryžius nuo š. m. gruodžio 
1d. persikėlė į naują būstą: (14b) 
Reutlingen, Gartenstrasse 5. 
Šiuo adresu prašoma siuntinėti 
visą korespondenciją ir spaudą. 
Kad laikraščių pristatymas ne
susivėluotų, visos laikraščių ad
ministracijos prašomos nedel
siant senąjį adresą pakeisti nau
ju.

Radijo skyrius ieško asmenų, 
mokančių anglų, vokiečių, rusų 
kalbas, turinčių tinkamą balsą 
radijui ir sugebėjimus paruošti 
medžiagą radijui lietuvių kalba. 
Kreiptis, pridedant biografines 
žinias šiuo adresu: Radijo Sky
rius, (14b) Reutlingen, Garten
strasse 5, Germany.

VT Lietuvybei Išlaikyti Tar
nyba pasiuntė ALTai 110 , liudi
ninkų parodymus, kad juos per
duotų Kersteno komitetui. Pa
rodymų rinkimas dar nebaigtas.

Vokietijos Kr. Valdyba krei
pėsi i B ALFO Vasario 16 gimna
zijai remti komisiją, prašydama 
jos pervesti Rennhofo pilies pir
kimo sumos antrosios ratos ap
mokėjimui 45.000 DM arba parū
pinti JAV bankuose garantiją 
šiai sumai, kad Krašto Valdyba 
galėtų bent pasinaudoti vokie
čių bankų paskola.

BALFo sąskaitoje yra sutelk
ta apie 2000 dolerių, suaukotų 
gimnazijos rėmėjų sava iniciaty
va. 45.000 DM sumos mokėjimas 
pasidaro jau labai aktualus, nes 
Krašto Valdybai nebepavyks be 
didesnių nuostolių dar toliau nu
tęsti antrosios ratos mokėjimą.

SAUSIO 9 dieną visi suvažiuokime į pirmąjį Naujųjų Metų 
LINKSMIAUSIĄ ir NUOTAIKINGIAUSIĄ

Puiki lietuviško pavyzdžio Medžiotojų virtuvė, vedama turinčio didelį šioj srity patyrimą me
džiotojo, gelbstint mūsų geriausioms žvėrienos paruošimo specialistėms, pagamins specialiai 
šiam vakarui zuikienos karštų užkandžių su raudonais burokėliais ir kitais, retai kam žino

mais, prieskoniais!
Kviečiame visus skaitlingai dalyvauti! 10% nuo gauto pelno skiriama šalpai!

Pastaba: Staliukus maloniai prašome rezervuoti. iŠ anksto raštu ar telefonu pas V. Urbaitį, 
523 Catherine St. N., Hamilton, Ont.; tel. 3-9993 nuo 6 iki 10 v.v. kasdien.

Bendros kūčios. Windsoro 
miesto ir apylinkių lietuviams 
rengiamos bendros Kūčios gruo
džio 24 d. 8 vai. v. Vienintelėj 
lietuviškoj valgykloj pas Anta
ną Patašių 1100 Cadillac Str. Vi
sos šeimos ir paskiri asmens re
gistruojasi pas valgyklos savi
ninką iki gruodžio 22 d. imtinai. 
.Vienam asmeniui kaina $1.25. 
Bus visi lietuviškų Kūčių valgiai 
bei patiekalai. Kalėdų plotkelės, 
sližikai kisieliai etc.

Tad vietos kun. klebonas V. 
Rudzinskas kviečia visas šeimas 
ir pavienius asmenis, kaimynus 
detroitiečius gausiai dalyvauti 
mūsų-rengiamose Kūčiose. Bus 
choras, giedamos kalėdinės gies
mės. Vietos visiems pakaks.

Bendros Kūčios ar bendros 
agapės, atseit pirmųjų krikščio
nių meilės pokyliai. Jie mus jun
gia, riša, vienija, vienus su kitais 
cementuoja. Kalėdų plotkelės 
yra mūsų meilės ir vienybės

simbolis. Kun. V. Rudzinskas.
Naujųjų Metų sutikimas. Wind- 

soro Lietuv. Bendruomenės val
dyba ruošia nuotaikingą 1954 
metų sutikimą erdvioje ukrai
niečių St. Vladimir salėje, 2690 
Seminole ir Hickory g-vių kam
pas. Ši erdvi salė lietuvių bus 
naudojama pirmą kartą. Ji labai 
lengvai surandama — sekančia
me į rytus namų bloke nuo ge
rai žinomos ir įprastos Kroatų 
salės.

Šiam Naujųjų Metų sutikimui 
pra parūpintas didesnis skaičius 
mažų staliukų, kurie bus patal
pinti šokių salėje. Atsilankiusių 
malonumui veiks turtingas įvai
raus maisto ir gėrimų bufetas, o 
kartu prie geros muzikos vyks 
ir šokiai. Rengėjai yra numatę 
ir kitų gerai nuotaikai papildy
mų. Salė bus atvira nuo 7 vai. 
v., o šokiai vyks ir bufetas veiks 
iki 2 vai. ryto. Visi plačios apy
linkės lietuviai kviečiami gau
siai atsilankyti ir geroje nuotai
koje sutikti Naujuosius Metus.

Apyl. valdyba.

SUDBURY, Ont.
Kalėdų senelis lietuviukams 

dovanas išdalins gruodžio 27 d., 
sekmadienį, Kristaus Karaliaus 
parapijos salėje, kur būna lie
tuviams pamaldos. Pradžia 4 v. 
pp. Po vaikų programos bus šo
kiai suaugusiems. Veiks bufetas 
su karšta kavute ir užkandžiais. 
Už kolonų bus pastatyti neseniai 
nupirkti elegantiški staliukai, 
kur bus galima kultūringai pasi
vaišinti, o vidury salės bus pa
kankamai vietos pasišokti, ir 
taip jaukiai praleisti sekmadie
nio popietę ir vakarą lietuviško
je

Susitarus su Pabaltiečių Krikš 
čionių stud. Sąj. bendrabučio ve
dėju kun. J. Urdze, Vokietijos 
Krašto Valdybai pavyko Nord- 
rhein-Wetfalijos įstaigose iš per
imtų amerikiečių sandėlių gauti 
pigiomis kainomis patalinių: 150 
paklodžių po 2.50 DM, 100 pa
klodžių po 3 ir po 7 DM, 200 pa
galvių užvalkalų po 0.70 DM, 70 
staltiesių po 2.50 DM ir 100 vil
nonių antklodžių po 17 DM, T§ 
viso 2.890 DM sumai.

Su federaline ir Baden - Wiirt- 
temberg vyriausybėmis Vokieti
jos Kr. Valdyba toliau tariasi 
dėl paramos gimnazijos išlaiky
mui ir gimnazijos namams ir 
įrengimams. Federalinės vyriau
sybės atstovas, Oberregierungs- 
rat Wussow lankėsi tais reikalais 
pabėgėlių ir švietimo ministeri
jose Stuttgarte ir turėjo pasitari
mų su augštaisiais tų ministeri
jų valdininkais, remdamas Kraš
to Valdybos pastangas. Sumų 
tam reikalui asignavimas parei
kalauja daug laiko jau vien dėl 
techniškų priežasčių, nes švieti
mo reikaluose kraštai yra visai 
autonomiški ir negali būti iš 
Bonnos diriguojami, bet antra 
vertus, finansiniai reikalai vis- 
dėlto yra susiję ir su federalinės 
vyriausybės biudžetinėmis su
momis.

Hannover - Stockeno lietuvių 
bendruomenėje mirė Martynas 
Mozūras, gim. 1884. I. 11 Stumb
rių kaime, Klaipėdos krašte. Tai 
jau antras tautietis vienerių me
tų bėgyje miręs Hannoveryje. 
Prieš kelis mėnesius mirė čia 
paralyžiumi Rengvicas Liudas, 
kilęs iš Raseinių.

Dortmund - Evinge lapkričio 
17 d. tragiškose aplinkybėse nu
sižudė Stasys Petkūnas, gimęs 
1906. III. 18, kilęs nuo Tauragės, 
palikęs žmoną su 8 vaikais.

St, Catherines, Ont.
Nauja valdyba. 1953 m. lap

kričio 8 d. visuotinio susirinki
mo buvo išrinkta nauja KLB 
apylinkės valdyba, kuri pasi
skirstė pareigom: pirmininkas 
K. Skributėnas, vicepirm — Z. 
Piliponis, sekr. J. Alonderis, ižd. 
V. Satkevičius ir narys J. Ša- 
rapnickas. Naujojo pirmininko 
adresas: 19 Beard Place, sekre
torius — 39 Thomas St. Apgailė
tina, kad susirinkimus lanko vis 
mažiau žmonių, nors gyventojų 
skaičius didėja.

Valdyba, vos pasiskirsčiusi pa
reigom ėmėsi skubiai suruošti 
kariuomenės minėjimą. Vietinė
mis pajėgomis tai padaryti buvo 
permaža laiko todėl šaukėsi Ha
miltono pagalbos. Hamiltonie- 
čiai mielai sutiko ir atvyko gau
siu būriu. Prelegentas pulk. 
Giedraitis st. catheriniečius ir 
artimesniųjų apylinkių lietuvius 
perkėlė į Lietuvos praeitį ir su
pažindino su kariuomenės nu
veiktais darbais. P. Untulio cho
ras ir p. Panavaitės tautinių šo
kių grupė patvirtino, kad lietu
vis moka susikaupti ir džiaugtis. 
Stcatheriniečiai liko giliai dė
kingi.

Laukiama didelės paramos iš 
skautų, kurie dar tik prieš kele
tą mėnesių įsikūrė. Jie, nenu
ilstančio darbe A. Šeteko vado
vaujami, duoda pirmuosius vai
sius: papildė kariuomenės minė
jimo programą, o gruodžio 26 d. 
slovakų salėje, Page St. ir Wel
land Avė. kampas, remiami 
bendruomenės ir parapijos, ren
gia bendrą Kalėdų eglutę, kur 
Kalėdų senelis visus vaikučius 
nudžiugins dovanėlėmis, o vaka
re toj pačioj salėje linksmą šokių 
vakarą suaugusiems.

Numatoma iki gruodžio 20 d. 
aplankyti visus tautiečius, pra
šant paaukoti rūbų ir pinigų li
kusiems Vokietijoje. Rūbai dar 
prieš Kalėdas per BALFą bus 
išsiųsti į Europą. J. A.

KALĖDŲ PROGA SVEIKINA

™bank?>toronto
Incorporated USS

B. O. BRANSTON 
Manager

Dundas - Roncesvalles Ave.

ir

G. M. KENNEDY ;
Manager

Dundas - Ossington Ave.

LINKSMIAUSIŲ ŠVENČIŲ 
savo mieliems klijentams - lietuviams 

linki

Kino “CENTRE”

772 Dundas St. W., Toronto, Ont.

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
visiems lietuviams klijentams linki

METRO RADIO
APPLIANCES & FURNITURE

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

Sveikinu su
ŠV. KALĖDOMIS ir NAUJAIS METAIS, 

linkėdamas laimingo įsikūrimo pirkusiems 
nekilnojamą turtą per

J. M. CHARLES Real Estate
911 Bloor St. W. (kampas Concord) 

Tel. KE. 4111 ir KE. 0742
P. LEDAUSKAS

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ir 
LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ

VITA CONFECTIONERY

1033 College St. Toronto 
Tel. ME- 0525

pirmas tokio stiliaus vakaras 
mūsų kolonijoje. Visi lietuviai 
su savo draugais maloniai kvie
čiami apsilankyti. Atskiri pa
kvietimai niekam nebus siunčia
mi. Įėjimas — laisva auka.

Mokytojai ir Tėvų Komtietas.
Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 

lietuviams klijentams linki

MOHAWK FURNITURE CO. 
2446 DANFORTH AVE. - TORONTO - TEL. OX. 4444

DEMPSTER’S BREAD LTD
(anksčiau Victoria Bakery)

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

dulkių siurbliai tik $49.50. 
Tai viena iš retų progų.

/ Ribotas kiekis.

Pilnos nomų apstatymas bbldais. Radijo, Televizijos 
aparatai, šaldytuvai. Krosnys, Siuvamos mašinos, Ki

limai, Vaikų vežimėliai ir baldai.

Vita, kas reikalinga namam*, rasite mūsg krautuvėje.

Europietiškos duonos gamintojai: klauskite visose maisto 
ir departamento (Dominion, Lablows) krautuvėse.
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TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

ORIGINALI DOVANA
(Atkelta iš 3 psl.) 

na spąlvotas, kaip to paukščio 
uodegos plunksnos ir visada su
tikite likimo užmačias su to 
paukščio įgipata drąsa ir išdidu
mu. .. Nu, ar sakysi, kad neori
ginalu? Visi, matysi, pakels 
mums ovacijas...

Aš tapau sužavėtas Barboros 
planu ir, paskubomis apsiskutęs, 
atsivilkau iš garažo gaidį. Jisai 
buvę įųlkinas ir jo plunksnos 
nei pagal uodegą nei pagal kitas 
kūno dalis neišdavė jokio poe
tiško švilgesio.. Tokiame stovyje 
to paukščio negalėjai nešti į ba
lių, todėl aš su dulkiu siurbliu 
ėmiau ' valyti tam sutvėrimui 
kailį, o Barbora tuo laiku, nagų 
laku raudonai nudažė jo kojas 
bei pentinus, o taip pat ir skiau
terę, nes pastaroji buvo ^pamėlu
si, kaip prinokusi slyva. Galuti
nam gaidžio tualeto užbaigimui 
Barbora jį apipurškė “Evening 
in Paris” odekalonu (idant už
mušus vištininko kvapą). Po to 
viso mūsų gaidys buvo tikrai pa
našus į karališko dvaro povą.

Skubiai apsirengę, išskubėjo
me pas Tarkus. Aš stipriai su
spaudęs nešiau gaidį, kurį Bar
bora buvo apgaubusi ružava 
plastika. Gaidys, ar tai odekalo- 
no kvapo paveiktas, ar tai jaus
damas savo svarbą šiame mūsų 
žygyje, spardėsi, kaip • piktoji 
dvasia įpuolusi švęstan vandenin 
ir aš ne juokais ėmiau baimintis, 
kad tasai vištų karalius gali pa
sprukti iš mano glėbio dar ne
pasiekus Tarkų namų.

— Barbor, — perspėjau savo 
žmoną, — nusivilk paltą, nesu- 
šąlsi per tas kelias minutes, bet,

LIETUVIS 
PARDUODA 
VARTOTAS .

AUTO 
MAŠINAS

Jei nortiee pirkti vartotų automobilį, 
užeikite or .paskambinkite mums. Mū
šų automobiliai yra garantuotame sto
vyje. Užeikife---- įsitikinsite mūsų
kainų pigumu.

Pavyzdžiai:
"Fordas"
"Pontiacas"
"Oldsmobilįs 88 
"Cadillacas"

Kreiptis:

Mr, VYTAS
CAR-RITE

. 57 COLLEGE ST. (prie Eaton's) 
Tel. EM. 3-5318

52 metų
52 metų
50 metų
50 metų

$1495.00
$1295.00

' $1395.00
$2695.00

jei neduok Dieve, tasai varijotas 
Išspruktų, tai nieko nelaukdama 
mesk jam ant galvos paltą, nes 
kitaip jo nei su kariuomene ne
pagausi! .'..

— Sarmatą turėtum taip ir 
kalbėti! — nusišypsojo Barbora 
— vyras, mat, gaidžio nebesu
valdo! ... S

Tarkų namus pasiekėm 
mingi. Priebutyje pataikėm 
pačio šeimininko:

— O jūs, šelmiai, ko taip 
luojate!? Tuojau pirmyn, nu
bausti teks!... — ir plačiai pra
vėręs duris, stumtelėjo tiesiai į 
salioną. O ten žmonių kai bičių, 
tik ūžia! Orkestras kampe, kaip 
užsakytas groja maršą. Žmonės 
sustojo. Man kraujas galvon šo
ko. Tai sulaukėm dienų! Lietu
voje paties apskrities viršininkę 
taip nesutikdavo!... Tačiau gai
dys, kad jį visi peklos nelabieji, 
ar tai pasinaudodamas mano 
dvasiniu pakilimu, ar tai mirti
nai persigandęs būgno trenksmo 
(šito muzikos instrumento, sako, 
bijo net raitarijos arkliai!) tik 
susimuistė, pasispardė, ir vienu 
šuoliu iš po mano pažasties at
sidūrė ant vaišių stalo. Kelius 
žingsnius žengęs, tasai velnio pa
daras abiem kojom įklimpo tor- 
tan ir, turbūt, įsivaizduodamas, 
kad jį vėl kažin kas kėsinasi nu
tverti už kojų, baisiai rėkdamas 
ir plakdamas sparnais nuskrido, 
ant kampe stovinčio televiženo.

Kilo nelabai malonus alasėlis. 
Drąsesnieji svečiai ėmė šaukti:

— Vyrai, gaudikite tą liųcipie- 
rį!... Visą snapsą velnias išvar- 
tys!...

Gaidys, trepsėdamas saldybė
mis apsivėlusiomis kojomis ir 
užųosdamas laisvės kvapą, dai
rėsi, lyg rinkdamasis vietą nau
jam šuoliui.

— Atidarykite langą! .,. Dėl 
Dievo meilės, atidarykite langą,, 
o tai vėl tasai šėtonas šoks ant 
stalo! — ėmė klykti pati Tar- 
kienė.

Bematant langas tapo plačiai 
pravertas, o gaidžiui to tik ir te
reikėjo! Nelaukdamas, kol jį 
k’oksai narsuolis nutvers už uode 
gos, spruko laukan.

Prakalbos man nebereikėjo sa
kyti. Mudu su Barbora užstalėn 
užgrūdo ir patsai šeimininkas 
ramino:

— Nenusimink, Sietai, gaidį 
rasime! Kur toks kvailas paukš
tis nakties tamsoje ir per tokį 
trafiką gali pabėgti . . . Išgerk I...

Na, taip pamažu visi gaidį ir 
pamiršo. Apie vidurnaktį man 
ėmė po pakaušiu kaisti ir kairį 
inkstą niežėti.

Išėjau į priebutį. Virtuvės du-

lai- 
ant

rys praviros, o jos viduryje Tar
ka, kaimyhų apsuptas, kažin ką 
pasakoja, rankomis skerečioja. 

į Įsiklausau ir girdžiu Tarka sako:
— Tai, va, broliai, jūs matote, 

ką Kanada iš žmogaus padaro! 
Gaidį velnias atnešė ir stačiai 
ant stalo paleido!... Blėdei pa
daryti ... Dievaž, gaidys mokin
tas —ir Sietai parėję namo jį 
ras ant slenksčio, betupintį... O 
žiūrėkite, kaip Sietas rija, kaip 
jis geria! Pila šnapsą, kaip į pe
lenų statinę. Ir ko jam nelakti, 
negi jam gaila svetimo gero!...

Šitoje vietoje aš jau neišken
čiau ir sušukau:

— Napliovat man ant tavo ba
liaus! Jei nori, tai galiu sumokė
ti už tuos tavo valgimus ir gė
rimus! ...

— Ką tu, ubage, sumokėsi, kad 
ir dovanos neįstengei nupirkti!

— O gaidžius, manai, tai mies
to burmistras dovanai dalina! — 
bandžiau laikytis prieš Tarką, 
bet visi pradėjo šaukti:

— O kur tas tavo gaidys? Kur 
jisai? Buvai pasiskolinęs! .

Nieko daugiau neliko, kaip ei
ti namo.

Gaidį radome tupintį ant ga
ražo stogo.

Kalėdos jau ranka pasiekia
mos. Reikėtų su Tarkais bičiu
liškus ryšius vėl sumegzti,, juo 
labiau, kad jie, kaip minėjau, 
apie mane ir Barborą drumzli
nus gandus skleidžia, bet kokią 
šventine dovana jiems nupirk
ti?!. . . . -

Incidentas įteikiant Nobelio 
premijas

Oslo, Norvegijos sostinėje, įtei
kiant taikos premiją buv. JAV 
štabo viršininkui ir Valstybės 
Sekretoriui gen. George Mar
shall įvyko nemalonus inciden
tas. Kaip tik prasidėjo iškilmės, 
iš balkono pasigirdo balsai “Pro
testuojame” ir pasipylė agitaci
niai lapeliai, kuriuose Maršalis 
kaltinamas dėl 100.000 gyvybių 
Hirosimoje ir Nagasaki nume
tus atomines bombas, o taip pat 
dėl pasaulio padalinimo į du la
gerius vad. Marshallio planu bei 
Š. Atlanto Sąjunga.

Susidariusią nejaukią padėtį 
išblaškė karalius Haakon, kuris 
staiga atsistojęs pradėjo ploti, o 
jį pasekusi visa minia demonst
rantu trukšma nustelbė.

Pasirodė, kad tai buvo 3 ko
munistai laikraštininkai, į iškil
mes patekę su žurnalistų pažy
mėjimais.

— Stockholmas. — W Chur- 
chilliui paskirtos Nobelio litera
tūros premijos atsiimti į Stock- 
holmą atvyko jo žmona, kuri 
perskaitė ir jo parašytą kalbą.

ŽEMOS KAINOS - AUGŠTA KOKYBĖ
ESTŲ MĖSOS KRAUTUVĖS

Central Meat Processing 
and Marketing Company

3 KRAUTUVĖS JŪSŲ PATARNAVIMUI:
810 BATHURST ST. - (Tel. OL. 2868)

323 RONCESVALLES AVE. - (Tel. LO. 7582)
268 SPADINA AVE. - (Tel. EM. 6-1461)

Nevėluokite pirkti maistą Kalėdoms!! !vvS%o^Lprdetrų‘ai

PERKANT-PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ 
KREIPKITėS Į LIETUVIŠKĄ BIURĄ 

A. MINIOTA
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

1333A Dundas St. W„ Toronto OL. 8443 - OL. 8444
Visais biznio reikalais mūsų agentai nemokamai suteiks informacijas lietuvių kalboj ir mielai 

Jums patarnaus pirkimo — pardavimo atveju.
MES PATARNAUJAME

TEISINGAI 
SKtJBlAI

SAVO KALBOJ

$500 —$1.500 MŪSŲ PRITYRĘ TEISININ-
Galite gauti per mūsų biurą, KAI pigiai, sudaro pirkimo — 
tik už Jūsų parašą, be žirantų, pardavimo dokumentus, 
jei Jums trūksta pinigų įmokė- 
jimui perkant namą.

Komunistiniame pasaulyje
(Atkelta iš 3 psl.)

kėjo dr. Mae išleistą leidinį 
“Trys kalbos prieš komunizmą”. 
Jame įrodinėjama, kad Maskvos 
režimas nėra toks galingas, kaip 
kiti įsivaizduoja. Tai patvirtina 
kad ir tas faktas, jog Šiaurės Ko
rėtoje buvo “sutvarkyti” ir nu
teisti Maskvai ištikimi politikai. 
Malenkovo režimą jis apibūdina 
kaip “nauiajį trockizmą”, kuris 
žvmiai skiriasi nuo Stalino val
džios. Dabar Stalino kultas tu
rės būti visai išrautas su šakni
mis, o visas atsakingumas vietoj 
atskirų asmenų sukrautas tam 
tikriems gremijumams. Polici
jos reikšmė, likvidavus Beriją 
esanti visai nusmukusi. So
vietų komunistai nepasitiki sa
vo vienminčiais, esančiais lais
vajame pasaulyje. Slaptosioms 
komunistų organizacijoms esąs 
duotas įsakymas apie kiekviena 
žymesni žmogų iu priešą rinkti 
“skandalingas žinias”, kurias 
paskiau komunistai galėtu pa
naudoti savo reikalams. Tokios 
žinios yra segamos į specialias 
bylas ir stropiai saugojamos, kol, 
bolševikų manvmu, ateis laikas 
jas paskelbti. Tačiau nuo likvi
davimo negali išsaugoti jokie 
nuopelnai, jokia ištikimybė ir 
net didžiausias komunistams pa
klusnumas.

Bolševikai per savo propagan
dą šaukte šaukia, kad tik jie vie
ni tėra taikos skelbėjai, o Vaka
rai didžiausi imperialistai ir nau
jo karo provokatoriai. Tačiau vi
sai ką kitą rodo tikrovė. Palygi
nę kariniams reikalams skiria
mas sumas tarp JAV ir SoV; Są- 
jnugos, matome, kad pradedant 
1945 m. procentiškai karo rei
kalams skiriamos JAV-bių su
mos visa laika buvo mažesnės 
už Sovietų sumas, kai kur net du 
kartus. O reikia žinoti, kad Sov. 
Sąjungos biudžete tik iš dalies 
parodomos lėšos, skiriamos karo 
reikalams, faktiškai tos lėšos yra 
žymiai didesnės. Ten yra visą ei
lė skyrių, kurie netiesiogiai fi
nansuoja karo pramonę ir ruo
šimąsi į karą. Sudėjus visas lė

šas. skiriamas paruošti karinin
kams, pravesti karinio pobūdžio: 
tariamai moksliniams tyrinėji-; 
mams, saugumo policijai, atomi-, 
nės energijos reikalams etc., ka- > 
ro biudžetas dar padidėtų kokia 
30-40%. Be to. 1953 m. TSRS 
biudžete labai didelės sumos nu
matytos nepaprastoms išlai
doms. kurių didžioji dalis taip i 
pat eina karo reikalams. Šie fak-1 
tai nedviprasmiškai įrodo, kas 
Iš tikro yra karo kurstytojai ir 
imperialistai. Visokie Sovietų 
organizuojami taikos kangresai 
ir visa propaganda už taiką vra 
tik priedanga TSRS imperialis
tiniams siekimams paslėpti. Is
torija yra jau pakankamai įro
džiusi. kad diktatūra ir taika yra 
du visiškai nesuderinami daly
kai. Sovietinei diktatūrai tai tin
ka dar daugaiu, negu bet kuriai 
kitai.

Iš paskiausių Sov. Sąjungos 
komunistų partijos skyriams tei
kiamų direktyvų matyti, kad, 
nors ir nenusakant tikraisiais 
vardais visu šimtu procentų, bet
gi stalinizmui prikišama, kad jis 
‘nuo 1938 m. partiją nuvedęs 
klaidingais keliais” ir atitolinęs 
nuo tikrojo marksizmo - leniniz
mo. Paskutinius komunistų va
dovų patvarkymus Sov. Sąjun
goje, kad keltų žemės ūkį ir iš 
viso gamybinį pajėgumą nuo 
stambiosios pramonės daug kur 
pereinant i lengvąją. Vokietijos 
koncleris Adenauer. “Der Spie
gei” žiniomis, Įvertino kaip Sov. 
Sąjungos valdovų prisipažinimą, 
kad kraštas eina į bankrotą, o jo 
mityba pasidarė iš tikro nepa
kenčiama. M. N.

— Varšuva. — Ruošiantis su
aktyvinti puolimą katalikų Baž
nyčios Varšuvoje pravesti 4- die
nų kursai su diskusiniais semi
narais vad. “kunigams patrio
tams”. Seminaruose nustatytas 
kelias, kaip ginti valdžios prie
mones ir kaip vesti komunistinę 
propagandą tarp katalikų.

GERIAUSIOS ANGLYS - YRA PIGESNĖS!
V. ir S. AUŠROTAI

priima Jūsų užsagymus

kasdien nuo 10 vai. ryto iki

10 vai. vakaro.

DOMINION 
COAL & WOOD

206 GILMOUR AVE.. TORONTO Telefonas: LY. 0305

Latviu gėlių krautuvė
“LO T U S”

802 BATHURST ST. (prie Bloor kampo) 
Telefonas KE. 3884 (tas pats ir apartamente)

• Puokštės nuotakoms ir kitomis progomis europėjiniame ir ka- 
nadiškame stiliuje.

• Didelis įvairių skintų gėlių ir vazonų augalų pasirinkimas.
• Žvakės ir žvakidės Kalėdoms.

UŽSISAKYKITE KALĖDOMS IŠ ANKSTO!

Dėmesio vertas pranešimas
Kalėdos čia pat. Tinkamiausių ir puošniausių dovanoms prekių, kaip tai:

T. Baltijos — Prūsijos tikro gintaro išdirbinių didelį pasirinkimą;
2. Vokiškų’ radijo aparatų, pritaikytų Europos stotims klausytis;
3. Rašomųjų mašinėlių, tinkamų mokykloms, komersantams ir keliauto jams;
4. Įvairių firmų šveicariškų laikrodžių;
5. Anglų, vokiečių, belgų ir čekoslovakų porcelono, kristalo ir stiklo išdirbinių;
6. Foto aparatų: Leica ir Retina, rotatorių, braižytojams instrumentų, skai

čiavimo liniuočių:
7. Ispanų ir anglų gamybos grožių odos išdirbinių;
8. Meno išdirbinių: įvairių paveikslų, medžio drožinių, lėlių, albumų, o taip 

pat knygų, kalėdinių atviručių ir laikraščių

JŪS RASITE PAS

ATLANTIC EXPORT-IMPORT COMPANY
SAVININKĄ K. MOTUŠJ

1622 BLOOR ST. W., TORONTO. TEL. LA. 0628

Jūsų maloniu atsilankymu bus lengvai išspręstas galvosūkis, kokią 'dbvaną 
geriausiai įsigyti.

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Perlon

Blaupunkt

Dovanos

įmokėti $3000. Garden-Roncesvalles 
rajone, 7 k. pusiau atskiros, mū
rinis, garažas, Pilna kaina $13.- 
000.

Mūsų šios savaitės pasiūlymai:
$3000 įmokėti. High Pork rajone 5 

k. atskiras namas, oru anglim 
šildomas. Vieta garažui. Kaina 
$13.000.

Imperial Auto Collision

Plokštelės — lietuviškos, vokiš
kos ir kitos euro- 
pietiškos.

iš Vokietijos importuotos kojinės (mo
teriškos), taip pat kojinių taisymo įran
kiai.
ir kiti vokiečių gamybos radijo aparatai 
su fonografais.
su lietuviškais ir europietiškais papuo
šimais — odinės, medinės, auksinės, si
dabrinės, porcelianinės, tikros gintari
nės ir tt. ir tt.

Rankinukai ~ su lietuviškais ornamentais, importuo
ti iš Vokietijos, “Gold-Pfeil” ir kitokių 
spalvų, įvairaus dydžio ir įvairių kainų.

WALTER KOPPEL

Kalėdinės dovanos vaikams!
GURNEY 

1954 m. goto krosnis Atvykite ir apžiūrėkite. Pas mus 
didžiausias viso rajono gazo 
krosnių pasirinkimas pigiausio
mis kainomis, virimo krosnis tik

$99.00
ir daugiau.

Visas baldų, radijo ir televizijos 
inventorius parduodamas suma
žintomis kainomis.

Lengvos išsimokėjimo sąlygos.
Ši krosnis kainuoja $199.00

GROTELL
FURNITURE & APPLIANCES

214 OSSINGTON AVE. - Telef. ME. 6788 
(prieš kiną Pix, arti Dundas St. W.)

ELECTRIC

TORONTU1, HAMILTONUI IR APYLINKĖMS.

Kontraktorius K. TRUMPICKAS
Įrengiami nauji visų rūšių namų apšildymai anglimis arba alyva. Keičiamos 
senos krosnys į naujas, moderniškas alyva apšildomas ir pilnai automatiškas. 

Įrengiami alyvos apšildymai (Oil Burneriai) į senas krosnis ir taisomi 
r seni apšildymai.

Didelis pasirinkimas įvairių firmų krosnių ir Oil Burnerių. Kadangi prekės 
gaunamos tiesiog iš urmo sandėlių, be jokių tarpininkų, todėl įrengimai daromi 

žymiai papigintomis kainomis ir išsimokėjimui dviems metams.

Visi patarimai veltui.

Užsakymai priimami:

TORONTE: 693 DOVERCOURT RD. TeleL LO. 8951
HAMILTONE: 18 SPADINA AVĖ. Telef. 92035.

Dieną

Pirkdamas pas PHILLIPS pačius puikiausius minkštus baldus tikrai sutaupysi. 
PHILLIPS CHESTER?)EL MFG. parduoda tiesiai klijentams. Pirkdamas tiesiai iš 
mūsų fabriko sutaupysi 50% kainos, nemokėdamas nei cento baldų prekybinin
kams. Mūsų ilgametė praktika — miegamųjų sofų srityje. Mes patarnaujame 
visiems visas 24 valandas.

Kaina $39.95

PHILLIPS 
CHESTERFIELD 

MFG.
953 DUNDAS ST. W., TORONTO 

(netoli lietuvių božnyčios)
Telef. EM. 3-1611

Kolbame slavų kolbomis.

Įmokėti $7.000. Humberside An
nette, 12 k. atskiros, alyva Šil
domas, mūrinis dupleksas, dide
lis gražus kiemas, 2 garažai. 
Kaino $23.000.

$5000 įmokėti. Roncesvolles-Wright 
rajone 9 k. mūrinis namas. 2 
mašinom garažas. Kaina $16 - 
900.

Veikiantis kino teatras 400 vietų, 
duodantis metams gryno pelno 
apie $12.000, kortu su 16 k. 
gyv. mariniu namu Queen gat
vėje. (mokėti $17.000. Kaina 
$50.000.

$5000 jmpkėti. Parkdole rajone 8Vi 
k. pusiau atskiras mūrinis na
mas. 2 mašinom garažas. Kai
no $17.500.

$4000 įmokėti Dundos-Monning ra
jone 6 k. pusiau atskiras namas. 
Kaina 11.000,

FENNINGS — Queen, 8 k. pus. ot-’ 
skiros, olyva šild. 2 virt, gara
žas; įmokėti $4000, pilna kai
no $13.000.

RUSHOLME RD. — Dundas, 8 k. 
mūr. atskiras, vand. olyva šild. 
2 mod. virt. 5 k. baldai, gara
žas. įmokėti $6.000, pilno kai
na 22.000.

CONCORD — College, 8 k. mūr. 
pus. atskiras, 2 virt, garažui 
vieta, (mokėti $6.000, pilna 
kaino $17.000.

GALLEY — Roncesvalles, 8 k. atski
ras, mūrinis, 2 virt, alyva Ii Id. 
privažiavimas, (mokėti $7.500, 
pilna kaina $18.000.

Pilnas DUCO ir DELUX 
užbaigimas.

PATARIMAI DUODAMI 
VELTUI

Naktį

Turime daugelį kitų labai gerų ir įvairiomis kainomis bei įmokėjimois namų, kurių dėl vietos stokos neįmanoma paskelbti.

F. Jonynas P. Dambrauskas V. Jučas
Biznio telef. OL. 8444

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

561 - 567 KEELE ST.
1% Block South of St. Clair 

TORONTO, ONT.

TEL. Junction 4773 , 
Namų tel. CE. 1-3444 

Sav. G. KERAITIS

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.

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

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

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai 
netinkamai laikomi sugenda. Mū
sų sandėliuose jūsų vasariniai rū
bai bus rūpestingai saugomi. Kai

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

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

30 metų valymo patyrimas

Ii i MH
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R. TESLIA
REAL ESTATE

Seniausia, didžiausia ir patikimiausia firma padedanti nusi
pirkti arba parduoti nejudomas nuosavybes; sudaranti pa
skolas; veltui suteikianti informacijas apie parduodamus 

namus, paskolas, biznius ir tt.

Kanadoje didžiausia nuosavybių 
pardavimo Įstaiga.

. ‘. A
SAUGU — PATIKIMA

BIURAI:
2390 Bloor Street West, Toronto
863 Bloor Street West, Toronto
575 Queen Street West, Toronto
1294 King Street East, Hamilton

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

V. Vasiliauskas
Td. OL. 7525 

863 Bloor Street West

Indian Rd. — High Pork Blvd.,
12 did. kamb. (2 otsikiri butai), 
per du augštus, mūrinis, atski
ras, 2 vonios, 2 virtuvės, vande
niu šildomas, didelis kiemas ir 
garažas. įmokėti $8.000, viso 
$20.500.

Indian Rd. — Westminster Ave.,
10 did. komb., atskiras, mūrinis, 
vandeniu-alyva šildomos, 2 vir

tuvės, didelis kiemas, garažas, pri
vatus įvažiav. Įmokėti $8.500, 
kaina $22.600.

Bloor — Indion Rd.,
9 did. komb., atskiros, gero mū
ro, vandeniu-alyva šildomas, 2 
vonios, 2 virtuvės, vienas kamb. 
rūsy, gražus kiemas ir vieta ga
ražui. Įmokėti $6.000. Kaina 
$18.000, geras pirkimas.

Bloor — Christie,
7 kamb., mūrinis, vandeniu-aly
va šildomos, moderni virtuvė, 
mos apynoujis, privatus įvažta
vim. ir garažas. įmokėti $4.500. 
Kaina $15.500. ‘

VISI GERBIAMI 
TAUTIEČIAI, 

kurie parodydami gražų lietu
višką susipratimą pasinaudojo 
lietuvių agentų patarnavimu 
ir pirko nuosavybes arba ku
rie dar rengiasi tapti tokiais 
klijentais, — prašomi priimti 
nuoširdžius linksmų

Šv. KALĖDŲ
ir

laimingų 1
NAUJŲ METŲ
' linkėjimus

J. Kaškelis
Telef. EM. 8-2646, EM. 8-2648' 

575 Queen Str. W. (prie Bothurst) 
Toronto

MIELI HAMILTONIEČIAI!
Perkat, parduodat namą? Turit problemų su apdraudimu?

Nepamirškit manęs!

E. KRONAS z

REAL ESTATE AND INSURANCE
1294 KING ST. EAST, HAMILTON, ONTARIO 

Telefonas: 9-3558

Dėmesio Hamiltoniečiai!!
Visois namų 

pirkimo - pardavi
mo reikalais jums 
visuomet sąžinin

gai patarnaus 
patyrę mūsų 
salesmanai. 

Mes parūpiname 
įvairius morgičius, 

paskolas ir 
draudimus^

įkainuojame 
nemokamai jūsų 
namą. Turime 
namų įvairiose 
miesto dalyse. 
Duodame 
paskolas sudaryti 
trūkstamą sumą 
įmokėjimui.

L MACKEVIČIUS
ATSTOVAUJA

C. Gordon TODD
REAL ESTATE

Phone 3-9112, 3-9777 — 418 Main St. E., Hamilton, Ont.
STINSON ST. 11 komb. atskiros mūrinis nomas naujai išdekoruotos. Vienas 

iš geriausių Hamiltono Firmos, naujos kietos grindys, nauji elektros laidai, 
nauji vandentiekio vamzdžiai. Yra leidimas padaryti į 4 apartamentų 
namą. $14.000, įmokėti $5000. Namas kuris duos geras pajamas ir ne
reikalingos jokio remonto ilgam laikui.

MES JUMS ĮRODYSIME faktais, kad dabartinis savininkas turėjo 6 metų laiko
tarpyje gryno pelno $45.000, sveikata verčia parduoti šią "aukso ka
syklą" Maisto krautuvė-rSodabar ir 8 kamb. namas. Kietos grindys, 
namas ir biznis gerame stovyje ir lietuvių gyvenome kvartale. $24.000, 
įmokėti $7.500. Be absoliučia įsipareigojimo, apžiūrėki t šį dėmesio vertą 
biznį ir duokit man savo pasiūlymą.

DĖMESIO norintiems statytis naujus namus. Mes turime įvairių dydžių sklypų, 
o taip pat turime sutartį su gerai žinoma Kanadoje statybos bendrove, 
kuri pastatys sulig jūsų skoniu nomx, su mažu įmokėjimu ir lengvom 
išsimokėjimo sąlygom. Užeikite į mūsų raštinę 418 Moin St. E. ir mes 
jums parodysime įvairaus dydžio namų plonus.

C. GORDON TODD real estate pa:*ūpins jums įvairius morgičius, jums norimom 
sąlygom. Atsistojimas (per trumpą laiką) į vieną iš pirmaujančių Hamiltone 
Real Estate, vaisius sąžiningo ir greito patarnavimo mūsų klijentūros.
Dėmesio naujai atvykę Kanadon. Jeigu jums trūksta pinigų įmokėjimui ir tai 
stabdo jus nuo įsigijimo nuosavybės, užeikite į mūsų raštinę ir mes padėsime 
jums tinkamom sąlygom jūsų problemą išspręsti.

PI RK AR PARDUOK PER

C. Gordon TODD
REALTOR

Parduodant ar perkant namę ar biznius
JŪSŲ PATARNAVIMUI

Antanas-Tony MORRIS
Real Estate darbe turįs didelio patyrimo

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

KE. 7904 Vakarais LL. 5143

General Insurance & Real Estate
Draudimo įstaiga, atstovaujanti didžiąsias 
Amerikos draudimo kompanijas

Norėdami apdrausti savo automobilį, namą, turtą, gyvybę arba 
turėdami neaiškumų dėl draudimo—kreipkitės į lietuvišką biurą

Informacijos veltui.
SPECIALYBĖ: papildomas namų draudimas iki pilnos jų vertės

Taip pat tarpininkaujame Real Estate reikaluose
AL DUDA OL. 7997

Pirkdami ir parduodami pasitarkite su mūsų ekspertais. Mes turime šimtaus įvairiausių na
mų. Taip pat duodame paskolas.

$16.000. Dovercourt — Bloor, otski- 
ros mūrinis 6 komborių na
mas su garažu. Lobai gera
me rajone, patogus išnuo
moti.

$17.000, — Swansea — atskiras, 
mūrinis 6 kambarių, alyvą 
šildomas, labai gražiai de
koruotas, Šoninis įvažiavi
mas, garažas.

$20.000. Dovercourt — Bloor, at
skiras mūrinis 10 kamba
rių vandens - alyvos Šildy
mas, 3 garažai. Namas 
tuščias ir tuojau gali būti 
paimtas.

$22.000. College — Dufferin — ge
ro proga pirkti namą su 
krautuve. Namas mūrinis 6 
kambarių ir krautuvės, 
vondens-olyvos šildymas.

$24.500. Parkdole, atskiras, mūrinis 
]0 kambarių narnos, van- 
dens-olyvos šildymas, gara
žas. Kambariai gražiai de
koruoti. Didelis kiemas, ro
mi vieta/ patogus išnuo
moti.
SKAMBINKITE:

A. Kiršonis
OL. 7511

RIDOUT
NAMŲ FOTO

TARNYBA

suteikia jums galimy
bę pažiūrėti porduo- 
d o m ų nuosavybių 
nuotraukas savo na
muose.

SKAMBINK OL. 7511 DABAR

apžiūrėk šimtų šion- • 
dien parduodamų na
mų nuotraukos.

Arba jei:
PARDUODI SAVO NAMĄ

skubiam pardavimui 
skambink

OL. 7511.

$12.500. High Park — Roncesvoles 
atskiros mūrinis namas, ge
ram stovy, vieta garažui. 
Įmokėti $3.000.

$13.900. Runnymede—Annette, at
skiras mūrinis 6 komb. na
mas, garažas. $4.500 įmo
kėti.

$15.500. Bloor -— Rusholme gero 
mūro 7 kambarių namas, 
vandeniu Šildomas, dvi’mo
derniškos virtuvės. Nedide
lis. įmokėjimas.

$17.500. Runnymede — Annette, 10 
kambarių, atskiras mūrinis 
namas, 2 modernios virtu
vės. $5.000 įmokėti, vie
nas atviras morgičius ba
lansui. \

$18.000. RoncpsvaIles — High Park, 
9 kambarių atskiras mūri
nis namas. 2 virtuvės, van
deniu alyva šildymas ir ga
ražas.

Jei norite
$3000 įmokėti, High Pork rajone, 

prie Anette, 6 komb. per 2 augš 
tus, vandeniu šildomas, garažas.

$5000 įmokėti, Bloor — Dovercourt 
Rd., labai gerų plytų, atskiros 
8 kamb. per 2 ougštus, gero 
plono, 2 garažai.

$5000 įmokėti, Sunnyside rajone, 
mūrinis, 8 kamb., ultra-moderni 
virtuvė ir vonia, dideli komb., 
visuose kietos grindys, 2 garažai 

$6000 įmokėti, High PaPrk prie Bloor 
7 kamb. per 2 augŠtus, erdvūs 
kambariai, garažas.

$6000 įmokėti, arti lietuvių bažny
čios, mūrinis, 8 kamb., 2 virtu
vės, įvažiavimas į kiemą, namas 
puikiame stovyje, 1 skola.

$16.500 pilno kaino, Bloor — High 
Pork Ave., atskiras, mūrinis, 7 
kamb. per du augŠtus, 2 mo
dernios virtuvės, kambariai da
žyti, aliejum šildomas, garažas.

PARDUOTI AR PIRKTI 
NAMĄ ir sunkiai Jums sekasi, 
bandykite paskambinti mums.

$9.500 pilno kaino, Quebec—Anette 
mūrinis, 6 kamb., aliejumi šildo
mas, įvažiavimas į kiemą, Įmo
kėti $2.500.

$16.000 pilna kaina, Parkdale rajone 
mūrinis, 11 komb., 2 vonios, 2 
virtuvės, 2 garažai, vandeniu 
šildomas, 1 skola.

$15.400 pilna kaino, Bloor—Ossing- 
ton, 7 komb., per 2 ougštus, 
mūrinis, atskiras įvažiavimas į 
kiemą, vandeniu - aliejumi šildo
mas.

$13.000, Loke Simcoe, prie 11-to ke
lio, gazolino stotis ir remonto 
dirbtuvė, su visois įrengimais ir 
inventoriumi.

$16.500, High Pork rajone, prie Pa
cific, atskiras, mūrinis, vande
niu šildomas, 8 kamb., per 2 
augštus, garažas.

$17.500, Bloor — Pacific, 9 kamb., 
mūrinis, 2 virtuvės, 2 garažai, 
vandeniu - alyva šildomas.

Mielai suteiksiu informacijos apie 
bet kurį Ridout skelbiamą namą.

SKAMBINKITE:

B. Sergautis
OL. 7511

1460 Dundas St. West (prie Dufferin), Toronto
HAMILTONO LIETUVIAI. Visais nekilnojamo turto pirkimo bei pardavimo reikalais kreipkitės 
į šios įstaigos atstovus Hamiltone J- Valevičius ir A. Pranckevičius Visokeriopas 
informacijas suteiks bei patars namų problemose nemokamai. Skambinkite ar užeikite į įstaigą

913 MAIN ST. EAST, HAMILTON — PHONE 9-4121
ERNEST

REAL ESTATE LIMITED
' BRANCHES •„.■</

TORONTO — HAMILTON—LONDON — SARNIA—KITCHENER —PETERBOROUGH

Lietuvis siuvėjas
K. A R DAV I Č I U S

2102 DUNDAS ST. W., Toronto - Telefonas KE. 2220 
Siuvu vyriškus ir moteriškus rūbus (pagal išmatavimą)

DĖMESIO! DĖMESIO!

VALGYKLOJE “BALTIC”
870 DUNDAS STREET WEST. TORONTO, ONT.

Valgiai gaminami pagal lietuvių skonį iš šviežių produktų.
Gamina prityrusios virėjos. - - - - - Sav. V. ir J. Ivanauskas.

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

LAIKRODININKĄ
turintį 30 meti: profesinę praktikų

Kalbu lenkiškai
1203 BUNDAS STREET WEST. TORONTO

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS

Suite 410
394 Bay St., Toronto, Ont.

Telef.: EM.4-9912

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

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

MES SKOLINAME pinigus įmokėjimui padidinti vien 
tik už Jūsų parašą. Galime paskolinti tiek, kiek Jūs turi
te savo pinigų įmokėjimui. Pvz. jei Jūs turite $2.000, mes 
galime paskolinti Jums kitus $2.000; jei Jūs turite $3.000 
mes galime paskolinti kitus $3.000.

Įstaigos telefonai: OL. 7996 arba OL. 7997
KUZMAS - BALTAKYS - PLIOPLYS

Namų telef. LA. 12S0. Hemų telef. LL. S310. Hemų telef. RO. 3345.

POŠIUS - DŪDA MACIUNSKAS
Namų telef. JU. 7558.

J. KARPIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

1609 DUNDAS STR. W. (kampas Dundas - Brock) TORONTO

Mann & Martel
REAL TO R S .

1245 Bloor St. W. Tel. OL. 8481
linki 

Visiems mūsų gerbiamiems kiljentams 
LINKSMŲ ŠVENČIŲ 

. 'ir .
LAIMINGŲ 1954 METŲ

Taip pat pranešame, kad mūsų agentas p.J. Tamu- 
lionis persikėlė iš mūsų įstaigos 2336 Bloor St. W.
į — 1245 Bloor St. W. prie Lansdowne. Todėl visais 
namų pirkimo bei pardavimo reikalais prašom 
kreiptis jo nauju adresu

J. TA MUILO N IS

MANN & MARTEL REALTORS 
1245 Bloor St. W

Tel. įstaigos — OL 8481; namų — OL. 8074.

J. J. ELLIS
REAL ESTATE

1072 BLOOR STREET WEST - TORONTO - TEL. MEIrose 2471
Sąžiningu ir maloniu patarnavimu visų tautų klijentams mūsų firma yra įsigijusi gerą vardą Toronto visuomenėje ir 
sparčiai auga bei plečiasi, atidarydama vis naujus skyrius. Šiuo metu pas mus dirba virš 100 įvairių tautų agentų. Į die
ną gauname apie 60 naujų namų pardavimui. Tai faktas, kad pas mus ir jų pasirinkimas tikrai didelis. Štai tik ke
letas pavyzdžių:

_ Sveikiname mielus lietuvius Kalėdų švenčių proga ir linkime laimingų 1954 Metų! s
į Taip pat ir po švenčių norėtume Tamstoms patarnauti nuosavybių pirkimo ir pardavimo reikaluose, todėl prašome ir 

toliau taip pat gausiai kreiptis — būsime patenkinti galėdami savo įsipareigojimu padėti.

$13.200, įmokėti $4000, Symington 
— Dupont, 6 kamb., mūri
nis, pusiau atskiros nomas, 
naujas apšildymas, viduje 
je, 2 mod. virtuvės, užėmi- 
ir iš lauko puikiame stovy- 
mas tuojau. Galimo siūlyti 
ir mažesnį į mokė j imą.

$13.000, įmokėti $5000, Sorauren 
— High Pork Blvd., 6 
kamb. nomas, nepereinami 
kamb., moderni virtuvė, 2 
vonios, lobai geros rūsys, 
alyvos Šildymas ir vieta ga
ražui.

$14.500, įmokėti $3.500, High Park 
— Bloor, visai atskiras, 7 
komb., mūrinis narnos, at
skiras įvažiovifnas ir gero
ko ršto vandens - alyvos Šil- 
žas, nepereinami komb., 
dymas.

$17.500, įmokėti $6000, McDonald 
— Gorden, 9 komb., pu
siau atskiros kampinis na
mas, nepereinami dideli 
gražūs kambariai, karšto 
vandens-olyvos šildymas, 2 
virtuvės, 2 garažai, priva
tus įvažiavimas.

Mielas Bičiuli' Jei nori pirkti namą 
bei kokį biznį ar ūkį, pats atsimink 
ir pažįstamiems primink, jog šiuose 
reikaluose Jums be jokio įsipareigo
jimo iš Jūsų pusės — visada mielai 
patars ir patarnaus

P. KERBERIS
agentas, kuris niekuomet nepyksta, 

nesinervuoja, nepavargsta.
1113 ST. CLAIR ST. W. 

TEL. OL. 8821.

Gladstone -— Bloor $14.500, įmokėti 
$4-5000. 6 nepereinamų 
komborių, pusiau atskiros 
lobai gero mūro namas. 
Gražus kiemas. Arti susi
siekimo ir didžiųjų krautu
vių. Vertos dėmesio.

Bellwoods — Queen. $16.500, įmo
kėti $5.300. Pusiau atski
ras 8 nepereinamų kamba
rių namas. Alyvos Šildy
mas, dvigubas garažas.

Roxton — Horbourd. $18.000, įmo
kėti $7000. 8 nepereinamų 
kambarių pusiau atskiras 
gero mūro namas, alyvos 
šildymas, 2 virtuvės, gara
žas.

Beaconsfield — Dundas. $19.000, 
įmokėti 7.500. Visai atski
ros gero mūro 10 neperei
namų kambarių namas. 
Alyva šildomas. 3 virtuvės, 
dvigubos garažas. Duodan
tis geras pajamas namas.

Dundos — Bathurst rajone. $18.500, 
įmokėti $6000. Visai at
skiros gero mūro 10 neper
einamų kambarių namas, 
vandeniu alyva šildomas, 2 
virtuvės; geros išnuomavi
mui.

Nebijokite kreiptis, jei Jums trūksta 
pinigų. Mes sudarome paskolos.

PR. GRYBAS
1072 BLOOR ST. W.

Td. ME. 2471 - into td. KE. S06S

$12.800. 8 komb., pusiau atskiras, 
2 garažai. Kietos grindys. 
High Park rajone. Įmokėti 
apie $4.000.

Parkdale — Sunnyside. Įmokėti apie 
$700p. Tikrai gražus ir 
vertingas namas. Visiškai 
atskiras, šoninis įvažiavi
mas, garažas, didelis kie
mas, karštu vandeniu aly
va apšildomas, centr. hall - 
plonos. Žaidimų kambarys 
rūsyje. Reikalingas kiek 
valymo ir švarinimo. Kaina 
pakiltų 4 tūkstanč. Balan
sui vieno atvira skola.

Garden — Roncesvales. 7 kambarių 
mūrinis, švarus iš lauko ir 
vidaus, garažas, kietos 

t naujos grindys. Kaino 12.- 
600. Galima tuojau užimti.

$23.000 pilna kaino. Atskiras, pri
vatus įvažiavimas, garažas. 
9 kambariai per 2 ougš
tus. Karštu vandeniu-alyva 
apšildomos, apie 18 m. se
numo, puikioje Rusholme 
gatvėje, prie naujai stato
mos bažnyčios.

Visus Jūsų nekilnojama turto pirkimo, 
pardavimo ir iškeitimo rūpesčius pati

kėkite kreipdamiesi į

$16.500, Įmokėti $5.500. Parkway - 
Grenadier Rd. 8 nepereina
mi komb., mūrinis namas, 
alyvos šildymas, 3 modern, 
virtuvės, labai gražus rū
sys, didelis kiemas, naujos 
mūrinis garažas.

$17.500, Įmokėti apie $8.000. Hum
berside - Medland - High 
Pork. Visai atskiras, 9 ne
pereinamų kambarių mūro 
namas, 2 virtuvės, vande
niu šildomas su stokeriu — 
3 garažai. Puiki proga nu
sipirkti gerą namą — gra
žioje vietoje.

$18.500, įmokėti apie $7.000. Paci
fic Avė. — Bloor St. W. 
11 komborių geros mūrinis 
namas, vandeniu-alyva šil
domas, geros plonos — di
delis kiemas ir 2 garažai.

$23.000, įmokėti tik apie $7.000. 
Visai atskiros, beveik nau
jas, 12 kambarių duplek
sas. Didelis kiemas — 2 
garažai. Pastatas gražus ir 
iš lauko ir-iŠ vidaus. No-s 
mos randasi Evelyn Ave. - 
Annette rajone.

Vytautas LUNYS
383 RONCESVALLES AVE.

Td. OL. 6321 . Bwto td. LA. 6338

Mieles Tautieti! Mielai Jums patar
nausiu ir patarsiu namų ar biznių pir
kimo ir pardavimo reikaluose —- be 

Įsipareigojimą H Jūsų pusės

P. MALIŠAUSKAS
agentas, kuris kiekvienam greitai 

patarnauja ir nepavargsta!

1072 8L00R ST. W.
Tei. ML 2471 • Buto tol. KL 742S

$24.000, jmokėt 10.000. High Pork, 
Visai atskiras gerų plytų 
13 kambarių namas, šia
me name visi reikalingi pa
togumai.

$16.900, įmokėti $6000 Swansea — 
Bloor. Visai atskiras gero 
mūro namas. 6 kambariai 
ir šildomas saulės kamba
rys, vandens - alyvos šildy
mas, garažas. Gražus na
mas, groži ir rami gatvė.

$3.500 įmokėti. Emmerson - Bloor. 
8 kambarių gero muro na
mas per 3 ougštus, gara
žas,, kietos grindys, namas 
be skolų.

$19.500 pilna kaina. Wright - Park
side dr; įmokėt apie 7000; 
visai atskiros 8 komborių 
gerų plytų namas vande
niu alyva šildomas, per du 
ougštus, dvi virtuvės, ga
ražas. Lobai geras pirkinys.

$30.000. Bloor — Indian Rd., Visai 
atskiras mūrinis 14 kamba
rių namas, vondens-olyvos 
šildymas, du garažai. Na
mas yra lobai stiprus ir 
gražus, duoda puikias pa
jamos, tinko bizniui ar 
daktarui arba norintiems 
investuoti kapitalą.

Parūpinamos paskolas padidinti 
Jūsų įmokėjimą.

R. ŽULYS
1072 BLOOR ST. W.

Td. ME. 2471 . Bdo td. EM. 3-6711
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Vestiį našlę su sąlygaNashvilles miesto laikraštis paskelbė šitokį vedybinį skelbimą: ‘‘Sveriu 144 svarus, esu mėlynų akių, baltaplaukis ir sutinku vesti betkokio amžiaus našlę su sąlyga, kad ji sutiktų mane išlaikyti, kol aš baigsiu mokslus, ir turėtų gerą pažintį su valstybės gubernatorium”. Pirmosios našlės sužinojo, kad busimasis sužadėtinis sėdi kalėjime 5 metams už įvairias vagystes.
Moters paskirtisŠeimyninio ginčo metu dėl karakulinio palto vyras savo žmonai:— Jeigu visatos Kūrėjo reikalavimai tau būtų buvę kitokį, Jis ir kailius būtų davęs...——o—-— Dauguma vaikų sektų tėvų pėdomis, jei jie žinotų, kokiais keleliais tėvai buvo vaikščioję.

Jei tu negali, tai ir mesGarsusis radijo ir televizijos kalbėtojas vysk. Sheen pasakoja:— Daugiau viešai nesakau savo pamokslų skaitydamas, nes kartą moterėlė man prikišo:— Vyskupe, jei tamsta neatsimeni, ką mums turėtum sakyti, tai ką jau norėti, kad mes turėtumėm atsiminti, ką tamsta pasakai.
Nustatė amžiųParapijos vakarienėj gretimai sėdinčios moterys kalbasi:— Ta višta labai sena.— Iš kur tu žinai?— Tai dabar! Iš dantų.— Eik jau eik, višta ne arklys, dantų neturi. >— Bet aš turiu, — aiškino nii- siskundžiusioji vištos amžiumi.

Girdi, bet nematoKaune- žmogelis užeina pas į daktarą Ir klausia:— Drauge, juk dabar pas mus visko yra?Daktaras nustebęs aiškina:— Yra, rusai visko privežė.Žmogelis paprašė patikrinti jo i ausis. Tos tvarkoj rastos. Jis vėl i paprašė pažiūrėti akis. Daktaras j ir akyse nerado jokios ligos. Ta-i da žmogus klausia:— Tai kaip čia yra? Ausys ge- 1 ros ir girdžiu, akys sveikos, bet Į nieko nematau, nors rusai visko ' privežė ir visko yra
Aišku, dėl ko— Tai mūsų senas mokyklos draugas Braunas. Pastaraisiais; metais jis labai pagarsėjo savo : knygomis.—taip. Tik man nesuprantama, kaip toks rimtas vyras rašo tokius nepadorius dalykus.— Suprantama, — kad galėtų padoriai gyventi..,

Įstaigoje turi būti tvarkaViename pašte užėjęs pilietis i rašo telegramą. Bet plunksna j taip netikus, kad jis nepajėgia baigti. Tada jis kreipiasi per gretimą langelį į pašto tarnautoją: ;— Sakykit, su šia plunksna, > turbūt, buvo pasirašyta Vienos taika? A .—-Informacija sekančiam lan- i gely! — atsako tarnautojas. ;
Paieškojimai

Šlajaus ir jo žmonos Birutės,} atvykusių iš Belgijos j Kanadą 1953 m. spalio ar lapkričio mėn., ieško Antanas Bendoraitis, 682 Hudson Ave., Rochester 21, N. i .Y., USA.
Trijose kariuomenėse

Dr. S. V. FEINMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

251 CRAWFORD STREET, TORONTO 
(kampas Dundas) 

Telefonas LL. 5739
Darbo vai.: 1.30-3 ir 6-8 vai. .p p. 

Kalba vokiečių ir rusų kalbomis

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W. 

(prie Dufferin)

Dr. A. Ratinow
L.M.C.C.

Dirbęs Europos ir Kanados ligoninėse
Vidaus ligų speciaHstaš: Širdies ast

mos, reumatizmo, skilvio ir kt.
479 ¥2 Euclid Ave., Toronto 

Tel. RA. 6708.

priima ligonius ir gimdyves nuo 2-4' ir nuo 6.30-8 vai. vak. Ketvirtadieniais ir šeštadieniais nuo 2-5 vai. Kitu laiku pagal susitąrimą.
Telefonas ME. 2933.

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ• ♦

KAMPAS BLOOR IR BROCK AVE., 
TORONTO

(įėjimas iš 613 Brock Ave.)
Priima ligonius, gimdyves ir moterų 
ligomis sergančias kasdien nuo 1-4 ir 
nuo 5-8 vai. p.p., šeštadieniais nuo 
11-3 vai. p.p., kitulaiku pagal susi- 
tarimą.

Telefonas OL. 6851

Dr. Peter MORRIS
PERKĖLĖsavo dantų kabinetą į

1082 BLOOR ST. W.(į rytus nuo Duffėrin Št.)
Tel.'OL. 4451. Toronto 4, Ont.

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

YARMEY CLINIC. 
314 BATHURST ST.

Toronto

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

RENTGENAS, PHYSIOTERAPUA, 
LABORATORINIAI TYRIMAI
Priima ligonius ir gimdyves: 

kasdien 11-12 vai., 2-4 vai. ir 7-9 v. 
šeštadieniais nuo .11-3 vai.

Dr. J. SEGAMOGAS 
chirurginė ir bendroji 

praktika.
4906 WELLINGTON, 

VERDUN. P.Q.Vai.: 11-12, 2-4, 6-9, šeštadieniais 11-1 ar pagal susitarimą.
Tel. Office: YO. 3611

Namų: PO. 6-9964.

mils vMSTiiiĖ
JONAS V. MARGIS- vaistininkas

19 St. John’s Rd. (prieš 3131 Dundas St. W.)
Receptams naujiems ar seniems — tik paskambink ar parašyk— 
mes pristatysime kuo greičiausiai. Pristatymas visame mieste 
VELTUI. Taip pat turime: trejos devynerios, ramunėlių, Celsi
jaus termometrų, foto reikmenų, mažų vaikų valgių, 4711 odeko
lono, vitaminų ir 11.
TELEFONAS VALANDOS
MU. 9543 9 a.m. — 9 p.m.

VELTUI! VELTUI! VELTUI!
tepame, jei keičiate alyva ar taisote savo automobili pas mus. Tik atsineš* 
kite šio skelbimo iškarpa, arba paminėkite, kad apie tai skaitėte "Tėviškės 
Žiburiuose" ' z
ATLIEKAME visus auto taisymo ir apžiūrėjimo darbus. Greitai ir sąžiningai.

TEXACO BENZINAS IR ALYVA

BABY POINT AUTO SERVICE
SKAMBINTI MU. 1969 ir prašyti J. KERPIS

509 JANE STREET (prie St. John's Rd.), TORONTO

PARENGIAME MAŠINAS ŽIEMAI !

$10 nuolaidos, kas atsineš ši skelbimą ir pirks nemažiau kaip už $50

Tik pažvelkit į ši 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 Spartina). Tel. EM. 6-8094

(Atkelta iš 2 psi.) žmonės” ...Matomai rusui žinia irgi nemažai baimės Įvarė, nes I Varėna buvo tik už nepilnų 4 km. Gal apstulbęs*rusas vis prašė žinia kartoti, o b-no vadas vis kar- tojo: — Da novyje liūdi — Ištempęs ausis klausiau. Nauji žmonės reiškė vokiečius'Štabo turto ir dokumentų pakrauti “zizai” smėlėtu miško keliu netoli nuo mūsų palapinių, sunkiai vaitodami-riedėje “nau-. jų žmonių” pusėn — Varėnos kryptimi. Išlindęs iš palapinės, b-no vadas pamatė sunkvežimius ir mane. Įsakė sunkvežimius sulaikyti ir nukreipti kita kryptimi. Įvykdyti neskubėjau. Galą pabėgėjęs iš paskui palikau juos ramiausiai važiuoti toliau, o grįžęs pasakiau, kad negalėjau pasivyti. Tai išgirdęs, m j r. griebėsi už plaukų ir isteriškai ėmė visa gerkle šaukti:— Rusai už tai mus sušaudys. Ai, ai, ai.... — Lai ta šuni sušaudo! — rėkė pribėgusiam ir ji raminančiam b-no štabo v-kui mjr. Sirvydui. Man darėsi pikta, baugu ir gaila. Įsitikinau, kad su juo ne viskas tvarkoj ir vienu akimirksniu, kada jį štabo v-kas įstūmė į palapinę, aš nuo jos pradingamStovyklą jau gaubė visiška tamsa. Išgirdau sutartinį žemaičio švilptelėjimą. Atsiliepiau ir aš. Susitikom. Jis man padavė pora“FN” pistoletų ir šovinių. V ieną įsikišau į tuščią duonmai- šį, o kitą už kelnių juosmens. Pasidarė drąsiau. Bet kur dabar dingti? Pagaliau nutarėm pasiėmę dviračius trauktis link Valkininkų ir ten kur nors progai pasitaikius pakelėje Užsimaskuoti. Palapines paliko paskutiniai likučiai ir visi viršininkai. Jiems skubant mudu buvom užmiršti!Auštant pirmadienio rytui pasiekėm miško pakraštį. Visi keliai buvo paskendę dulkėse, kurias kėlė “nenugalimosios” besitraukiančios voros. Prisivijom būrį žygiuojančių ir mūsų pėstininkų, kuriuos su naganu rankoje varėsi politrukas. Jis prisikabino ir prie mūsų. Nežinau, kuo tas viskas būtų pasibaigę, bet padėtį išgelbėjo vokiečių lėktuvai. Ūžskridę, žygiuojančias voras apibėrė kulkų lietumi. Kol dar mūsų kulkos nelietė, nėrėm visi į krūmus. Mudu pagal ankstyvesnį susitarimą stengėmės nepasimesti: jei vienas žūsim, kitas gal išlikęs praneš artimiesiems. Taip ir sukritom krūmuose vienas šalia kito. Priešakyje 
mudviejų pamatėm tą patį polit- ruką gulint ir iš nagano šaudant 
į lėktuvus. Lėktuvai, sukdami 
ratą šaudė be perstojo. Į juos 
prabilo ir nuo žemės vienas ki
tas mūsų kulkosvaidis. Užvirė 
pragaras. Pro galvą zvimbian
čios kulipkos priversdavo ir po- 
litruką liautis šaudžius. Pasižiū
rėję į jį nusijuokėm. Žemaitis 
tuo tarpu traukė iš duonmaišio 
“FN”. Supratau, kad jis ne į lėk
tuvus šaus. Akimis apmečiau vi
sas puses, kad iš kokio krūmo

mums nekliūtų. Atrodė, niekas nematys. Daviau suprasti, kad tvarka. Tarp šūvių trukšmo neišsiskyrė ir šis išlaisvinimo šūvis. Mačiau, kaip pakilo politru- ko kepurė į viršų ir nukrito ša-, lia jo susmukusio kūno ... JAplinkybės užsimaskuoti dar neatrodė palankios. Netoli matėsi išstatytos patrankos. Galėjo kiekvienu momentu prasidėti' artilerijos dvikova. Reikėjo iš ten skubėti, kaip tik lėktuvai nu- ' skrido. Pravažiuojant įsitikinom, kad pozicijose yra mūsų artileristai, kurių drąsesnės pabūklų tarnybos suko vamzdžius “nenugalimai” į nugarą.Nuo praeitos dienos pietų bu- ■ Vom nevalgę. Pilvas truputį urz- ; gė. Užsukom pas vieną ūkininką i kuris mus pavaisino duona ir Į pienu. Užkandę jautėmės geriau, iBe baimės ir vargo prisikaps- * tėm netoli Valkininkų gelež. stoties. Ant kryžkelės radom stovintį rusų seržantą, kuris besitraukiantiems daliniams nurodinėjo kryptį. Dėl visko jo paklausėm ar nepražygiavo 29-to kor- po atskiras 306 ryšių b-nas. Jis atsakė, kad apie tokį dalinį nieko negirdėjęs. Į stotį vykti mes nesiryžom, nes ten galėjom sutikti kokį v-ką, kurio atsikratyti vėl būtų sunku. Seržantui paša- ’ kėm, kad mudu čia pakelėje lendam į krūmus ir palauksim iki atžygiuos mūsų b-nas, o jį pa- prašem mus pašaukti, jei mūsiškiai atžygiuotų. Jis pažadėjo. Įlindom į krūmus ir atsigulėm pasidėję kuprines po galvą. Prisiminėm raudonosios armijos statuto nuostatą, kad karo metu raudonarmiečiui už pasišalinimą iš savo dalinio dviems valandoms grėsė sušaudymas. Tai jau seniai galėjo būti mums pritaikinta. Dėl to mažiausiai jaudin- damiesi užmigome. Pabudus, Žemaitis ragino dar kiek nusnūsti. Staiga prieš mus iš krūmų pamatėm išlendant civilį, kuris, mūsų nustebimui, prakalbėjo lietuviškai:— Ko judu čia laukiate? Jau daug mūsų kareivių meta uniformas ir, persirengę civiliai; pasilieka pas ūkininkus šiauduose. Bet čia šitoj vietoj sąlygos nėra palankios. Geriausia bandykite pasiekti Valkininkų miestelį, iki kurio nuo čia 10 km. Ten apylinkių kaimai grynai lietuviški ir žmonės mielai išties pagalbos ranką. O aš tuo tarpu einu į stoti, pažiūrėsiu, kaip vyksta kariuomenės judėjimas ir tuojau
(Bus daugiau)

J. Mockevičius.

F. N. PREBBLE
REAL ESTATE

Nuosavybių pirkimo-pardavimo įstaiga

1052A BLOOR ST. W.r TORONTO 
Parduodame ir perkame namus, biz

nius visuose miesto rajonuose.

NAMAI - BIZNIAI PARDAVIMUI
$13.000 pilna kaina, įmokėt $3.500, 

Wallace Ave., 6 kdnfib., mūrinis, 
gerame stovyje narnos. Galima 
greitai užimti.

$12.500, $3.500 įmokėti, arba ge
riausia pasiūla. St. Clarens — 
Bloor rajone, 6 kamb., pusiau 
atskiras namas, naujos moder- 

Vius alyvos šildymas, gražiai de
koruotas, greitas užėmimas.

$11.000 pilna kainv, įmokėti $3.500, 
Lisgar Avė., 6 kombor., pilnai 
baldais apstatytas namas, gara
žas ir greitos užėmimas.

$13.000, Įmokėti $3.500, Bathurst- 
Dupont rajone, 8 kamb., mūri
nis, pusiau atskiras namas, rei
kalinga mažo remonto viduje.

$20.000, Įmokėti $8.000, High Park 
rajone, 10 kamb., mūrinis at
skiras namas, karšto vandens - 
alyva šildomas, privatus įvažia
vimas ir dvigubas garažas, gali
ma užimti per 10 dienų.

$13.500, Įmokėti $4.000, Gardelio- 
Avė., 6 kamb., visai naujas mo
dernus namas. Kvadratinis pla
nas, šoninis įvažiavimas, ga!ir 
ma užimti per kelias dienas.

Maloniai atkreipiame namų savi
ninkų dėmesį į ypatingai labai padi
dėjusį namų pareikalavimą. Norin
tiems parduoti už geriausią kainą — 
geriausias laikas dabar. P/ašome 
skambinti kiekvienu metu.

J. RUKŠA
Tel. OL. 1793, LO. S176 

Narrtu tel. MU. 0746

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

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)Priima ligonius ir gimdyves šiokiadieniais nuo 2 iki 4 vai. p.p. ir nuo 6.30 iki 8 vai. vak., šeštadieniais nuo 2 iki 4 vai. p.p. arba pagal susitarimą.
Telefonas LO. 1794 

Toronto

Dr. JOHN REKAI 
Chirurgas ir akušeris

Dr. PAUL REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

buv. Bucįooesto bendrosios ligoninės
* vyr. gydytojas.

219 St. Clair Ave. W. Toronto, Ont.
Susitarti telefonu RA. 0237 
Kalbama lenkiškai ir rusiškai

Dr. J. J. VINGILIS
VIDAUS LIGOS

•*
Priima tik susitarus telefonu

RA. 0219
249 HOWLAND AVE.Z TORONTO

(prie Dupont ir Bathurst)

Dr. N. Novo sieki s
DANTŲ GYDYTOJAS

Baigęs universitetą Vokietijoje 
ir Kanadoje

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

TORONTO

Telefonas MI. 2003

Priėmimo valandos: nuo 9-12 ir nuo 
2-9 vai. vak. (pagal susitarimą).

Dr. MICHAEL BALKANY 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

Gimdymo pagalba
202 St. Clair Ave., Toronto « 

(prie Avenue Rd.)
Priėmimai pagal telefoninį susitarimą 

RA. 9632 ir HU. 8-7841

Dr. F. Tickett
Gydytojas ir 
-chirurgasPriėmimo valandos 2-3 ir 7-9 po pietų

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

JEFFERY, JEFFERY
* & FROST

Advokatai, etc^
91 Yonge St., Toronto

Telef. EM.6-5255Prašoma kreiptis i
N. GepL’lkauskienę

GEORGĖ BEN, B.A.
teisininkas — 

advokatas ir notaras.
Kalba slavų kalbomis.

1147 Dundas St. W., Toronto
Tėlef. OL. 4313

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont

Tel. EM. 4-2715

MES TURIME VISKĄ
KAS VERTINGA IR GERA

BOEHNKE’S
MEAT MARKET

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

GYDYTOJAS ir
CHIRURGAS

Priėmimo vai.: 2-4.30 ir 7-9 vai. r~
386 Bathurst St. Toronto •

Telef. EM. 8-1344

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS

838 Dundas St. W. Toronto 
kampas Euclid Ave.

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

pp-
Akių specialįstas

M. STEFANUK 
(optometrist)

AKIU SPECIALISTAS

L. LUišSKY. R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumo. Kalba slavų kalbami-.

470 College St. W. Toronto 
Tel. RA 3924

DANIEL D. STOKAL
? B.A. "

TEISININKAS,
ADVOKATAS, 

NOTARAS 
Kalbu slavų kalbomisRoom 204. 221 Victoria St

Office EM. 6-1681. Res. LY. 5797

730 QUEEN ST. W.
Telefonas EM. 4-8080

TORONTO, ONT.

Mes turime europiečių skoniui: Krokuvos, ožio, kraujinės, liežuvių ir kt. rūšių 
dešrų, Westf. kumpio ir įv. taukų. Didchs mėsos ir kt. mėsos gaminių pasirinki
mas. Speciali karšta dešra kasdien. Importuoti europietiški delikatesai, oland. 
sūdytos silkės buteliuose, magi ir roimopsai, Ementhaler ir šveicariškas sūris, 
aviečių sunka, marcipanai, romo pupos ir tt.

Mes dirhame 24 valandas

749 QUEEN ST. E. 
Tel. RI. 5804

z

Mūsų krautuvė dvejose vietose:
576 QUEEN ST. W.

• el. 3-1618

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
TABAKO ŪKIŲ

Lengvomis įsigijimo sąlygomis DELHI, SIMCOE ir TILLSON- 
BURGO apylinkėse. Mūsų atstovas

ANTANAS ARIMAS
R.R. 1 Vienna, Ont, tel. Port Burwell 5R 12 

mielai jums padės ir suteiks visas pageidaujamas informacijas.

FREEMAN & NEWTON
GENERAL INSURANCE AND REAL ESTATE

33 Robinson St Telefonas 1666. Simcoe, Ontario

Patikrina akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

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

(at Dundas)

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

386 Bathurst St. Toronto
TeL EM. 4-6515

ELEKTRIKAS
J. VAITKUS

Instaliuoja namus, daro elektros sro
vės pakeitimus senuose namuose, pri
jungia elektr. vandens šildytuvus ir 
elektr. krosnis, bei kitus elektros in
staliacijos darbus.

88 SPENCER AVE. ’ 
Toronto

Telefonas ME. 3809

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
persta ta u:

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

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

techniškus patarimus.
Skambinti telef. KE. 1080

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO 
naujai atremontuota ir padvigubinto 

batų krautuvė
Parduodu įvairios rūšies vaikų, mote
rų ir vyrų botus — normalaus ir pla

taus EE—EEE dydžio.
Lietuviams nuolaida! Prašom įsitikinti 
1414 Dundas St. West. Toronto 

Td. KE. 3881

Statau naujas alyvines ir kitokias krosniš, 
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. OL. 6123
ANT. JUOZAPAITIS



Pakvietimus ■ bilietus galima iš anksto įsigyti 
p. Beržinsko krautuvėje, 1212 Dundas St. W.

&
VISI MALONIAI KVIEČIAMI ATSILANKYTI Į

*

įvairiais gėrimais turtingas bufetas. Staliukai 
paruošti su užkandžiais. Populiarus orkest
ras. Daugybė Naujametinių įvairenybių ir tt..

Sutikimas tęsis iki 2 valandos ryto.

.■cs

Rengėjai
Lietuvos Atgimimo Sąjūdis 

Kanados Vietininkija.

12 PUSL.
=

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 1953. XIL 24. Nr. 51-52 (298-209)

gruodžio 31 d. 8.30 v. v. jaukiose ir erdviose “Victoria Auditorium” patalpose, 53 Queen Str. East, rengiamu 
TRADICINĮ - LINKSMĄ

Naujuju, Melu, Sutikima,

TORONTO. Cnt.
hr.c/w’’’

Pamaldos šv. Jono Kr. 
bažnyčioje

Sudėjus langus, duris ir įvedus 
šildymą, šv. Jono Krikštytojo 
lietuvių bažnyčios remonto dar
bai tiek bus pastūmėti pirmyn, 

. kad Kalėdų švenčių pamaldos 
jau bus laikomos savoje bažny
čioje:

Bernelių mišios — 12 vai. nak- 
t»; Kalėdų I dieną pamaldos: 9, 
10 ir 11 vai. Kalėdų II ’dieną: 9, 
10 ir 11 vai.

Prieš šventes išpažinčių klau
soma trečiadienį nuo 5.30 vai. 
iki 8 vai. v. italų bažnyčioje, o 
Kūčių vakarą nuo 9-12 vai. jau 
savoje bažnyčioje.

Prašoma į talką
.Labai prašoma geros valios 

lietuvių paskutinės prieš šven
tes savaitės vakarais ateiti pa
dėti ir paruošti šventėms šv Jo
no Kr. lietuvių remontuojamos 
bažnyčios.

Prisikėlimo parapijoj
Bernelių mišios Kalėdų naktį 
bus laikorilos šv. Mikalojaus baž
nyčioje Queen ir Bell woods Ave. 
kampe. Jas laikys T. Jurgis Gai- 
liūšisj Pranciškonų Provincijo
las. Išpažinčių bus klausoma Kū
čių vakarą nuo 3-5 vai. ir naktį 
nuo 10 vai. ten pat. Kalėdų ir 
Naujųjų Metų dieną pamaldos 
įprasta tvarka College teatro 
salėje.

Gruodžio 31 d., 8 v. v. šv. Mi
kalojaus bažnyčioje bus susikau
pimo valandėlė. Po jos įvyks 
Naujųjų Metų sutikimo paren
gimas tos pačios bažnyčios Ša
tėje. Dar galima gauti įėjimo 
bilietų.

Gruodžio 27 d. 5 v. y. College 
teatre įvyks pobūvis, kurio metu 
bus rodomi paveikslai: Citizen 

.-Saint ir Roman Vatican Choir; 
priede vaikučiams filmai.

Sausio 9 d. UNF salėje LAS sų 
Bažnyčios komitetu rengia po
būvį. Pelnas skriainas B. St at. 
Fondui.

Prisikėlimo parapijos metinės 
rekolekcijos įvyks antrą gavė
nios savaitę, kovo 14-21 d.d. šv. 
Antano bažnyčioje Bloor ir Ru- 
sholm Rd kampe.
Redeemer liuterion. bažnyčioj 

Bloor ir Indian Rd kampe. Kū
čių vakarą 6 vai. lietuvių pamal
dos.
Šv. Andriaus liuter. bažnyčioj 

Carlton ir Jarvis gt. kampe, Ka
lėdų pirmą dieną 2 vai. p.p. lie
tuvių pamaldos, po kurių seks 
sekmadienio mokyklos kalėdinė 
šventė. Giedos parapijos choras.

Kun. dr. M. Kavolis.
A.a. Justinas Zablockis

Ilgesnį laiką gydęsis Toronto 
šv. Mykolo ligoninėje, praėjusį 
šeštadienį mirė a.a. Justinas Za
blockis, 34 m. amžiaus. Sirgo šir
dies liga. Palaidotas antradienį 
Toronto Vilties Kalno kapinėse. 
Per šias Kalėdas velionis rengėsi 
vesti.

KIN 0 “C E N T R E” 772 D ^ts„* v
Kasdien nuo 6 vai. vak. Reguliuojamas oras! Į

■ • . ____ I

Ketvirtadienį — šeštadienį, gruodžio 24, 25, 26 d.d.
1. BONZO GOES TO COLLEGE — Maureen O’Sullivan,

Edmund Gwcnn
2. HEART OF THE ROCKIES — Roy Rogers

Pirmadienį — trečiadienį, gruodžio 28, 29, 30 d.d. : 
Visos spalvotos:

1. THIEF OF DAMASCUS — Paul Henrcid, Patricia Medina
2. SPRINGFIELD RIFLE — Gary Cooper, Phyllis Baxter

Ketvirtadienį — šeštadieni, gruodžio 31, sausio 1, 2, d.d.
1. BECAUSE YOU’RE MINE — Mario Lanza, Doretta Morrow
2. APACHE DRUMS — Stephen McNally, Coleen Gray
LINKSMI IR ĮDOMŪS PRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ
Prie kiekvienos programos rodoma nauja “Savaitinė apžvalga”

Rinkiminės komisijos 
pranešimas

KLB Toronto apyl. v-bos ir 
revizijos komisijos rinkimams 
kandidatų sąrašas.

Kandidatai į v-bą:
1. Abramonis Leonas — inžinierius;
2. Bone!is Stasys — dorbinink.es
3. Borisą Placidas — vienuol. prcncišk;
4. Budreiko Povilas ~— statistikas;
5.. Matusevičiūtė Izob. — gimn. mokyt;
6. Miciūnos Antanas — darbininkas;
7. Pakalniškis Kostas,.— dažytojas;
8. Pusvaikis Steponas — tarnautojas;
9. Simanavičius Jonas—radio vai. ved;

10. Skilandžiūnos Vikt. dr. — kunigas;
11. Sknnskos Vytautas — darbininkas;
12. Šalkauskis Stasys — inžinierius;
13. Vaidotas Vaclovas —' buv. steigia

mojo Seimo narys.
Kandidatai į rev. k-ją:

J. Barzdotos Stasys — prekybininkas;
2. Čepas Stasys — dorbininkos;
3. Šalna Leonas -— darbininkas.

Kadangi rev. komisijon pasiū
lyta tik 3 kandidatai, tai jie skai
tomi automatiškai išrinkti.

Rinkimai į valdybą Įvyks 1954 
m. sausio 17 d., sekmadieni, nuo 
10 vai. ryto iki 6 vai. v., Lietu-

■ vių Namuose, 235 OssingtCn Avė ■ 
I valdybą renkami 7 asmenys, j 
Rinkikas, pasitikrinęs ar naujai 
užsiregistravęs rinkimų vietoje! 
savo pavardę, gauna balsavimo: 
lapelį, kuriame atžymėjęs 7 as
menis, įmeta į urną. Ligonys, 
gyvenantieji užmiestyje ar rin
kimų dieną dirbantieji gali at
siųsti balsavimo lapelį paštu. 
Tuo atveju jie prašomi kreiptis 
į balsavimo k-jos sekretorių P. 
Leli, 325 Seaton 'St., tel. KI. 0579

*■ ■■■■'■■. I

iki sausio 7 d. Užpildyti lapeliai i 
turi būti atsiųsti rink, k-jbs sek- j 
retoriui ne vėliau sausio 16 d.

Skundai, liečia rinkimus, pa
duodami Toronto apyl. v-bai per 
24 valandas nuo skundžiamojo 
veiksmo padarymo.

Rinkiminė komisija.
A.a. d r, V. Karvelienės . 

mirties metinėms
paminėti Kanados Liet. Kat. Mo
terų D-jos Toronto skyrius kvie
čia visas katalikes moteris daly-, 
vau f i ruošiamose pamaldose 
gruodžio 26 d. (antrą dieną Ka
lėdų) 10 vai. Šv. Jono Krikštyto
jo bažnyčioje. Prašome kuo di
desnį skaičių moterų priimti už 
jos sielą šv. Komuniją. Valdyba.

Už a.a. I*. Besasparicnę meti
nes gedulingos pamaldos įvyks 
sausio 2 d., šeštadienį, 10 vai. šv. 
Jono Kr. liet, bažnyčioje.

Liet, vaikų darželio eglutė 
įvyks gruodžio 27 d., sekmadie
nį, 3 vai. pp. Lietuvių Namuose, 
235 Ossington Avė.

Mes mažieji nuoširdžiai kvie
čiame visuomenę — didelius ir 
mažus — dalyvauti mūsų šven
tėje. Savo atsilankymu suteik
site mums džiaugsmo ir bent va
landėlei sugrįšite į savo mielą, 
kaip sapnas prabėgusią, vai
kystę. Vedėja Sės. Gabrielė.

KLK Kult. D-jos parengimai 
1954 m. bus: vasario 13 d. ir ba
landžio 24 d.

Aukojo vieton dovanų
• KLB Šaipos Fondo Toronto 

Apyl. K-tas skelbia tęsinį sąrašo 
asmenų, aukojusių Vokietijoje 
likusiems tautiečiams .

Po $10 — J. Romanaūskienc.
L. Karbūnas; $6 — VI. Šarūnas; > 
po $5 — O. Rautinš, Stundžia. L, į 
Stankus, A Zalagėnas. V. Irlikis, 
P. Augustinavičius. J. Matulio
nis, Aid. ir J. Jankaičiai; po $3— 
V. Balionas, A. Povilionis, R. ir 
St. Valickiai. V. Knyvaitė. J. ir 
J, Smolskiai, J. Baltakys, V. Ke- 
rulis; po $2 — J. Bartkus, A. Pū- 
terienė. Šlapkauskas. V. Masai- 
tis, A. Diržys, J. Petrelis, V. Na
ruševičius, V. Plioplys, L. Šeškus 
J. Daunys, J. Rinbutienė, J. Va
liulis, Z. Girdauskas; po $1 — 
A. Sagevičia, V. Gudaitis, A. žin
džius, M. Valiulienė, J. Lapavi- 
čius, R. Baturaitė. Pr, Žutau
tas. Mr. X., O. Stankutė.

$3 — J. Morkūnas. .
Prašoma toliau aukoti, atne

šant pinigus į Prisikėlimo para
pijos kleboniją. Lietuvių Namus, 
galima skambinti tel. KE. 2154 
ir KE. 3027 — aukos bus paimtos
iš Jūsų namų.

KLB ŠF Toronto An. K-tas.
Ar jau užsisakėte bent vieną 

lietuvišką laikraštį?
Paskubėk tai padaryti ir ne

lauk iki Spaudos Vajaus talki
ninkai aplankys Jus namuose. 
Visu lietuvišku laikraščiu ir žur
nalų prenumeratos priimamos 
šių spaudos platintojų:

1. V. Aušroto, kiekvieną sek
madienį po pamaldų prie Prisi
kėlimo bažnyčios, tel. LY. 0305;

2. J. Beržinsko. Times Cigar 
Store. 1212 Dundas St. W., tcl. 
LA. 9547;

3. E. Jankutėš, 1273 Daven
port Rd., tcl. ME. 5320;

4. P. Januševičiaus, 1622 Bloor 
Street West;

5. Aug. Kuolo, 143 Claremont 
St., telef. EM. 4-1581 arba Liet. 
Namų skaitykloje penktadie
niais 7-10 vai. vak.;

6. V. Skirgailos, 349 Gladstone
Ave., tel. ME. 7011; s.

7. Br. Žolpio, 302 Indian Gr„ 
telef. MU. 7991.

Talkininkų mums dar trūksta. 
Pakartotinai prašome visas or
ganizacijas ir pavienius asme
nis ateiti į talką padėti praves
ti spaudos platinimo vajų. Ypač 
mes laukiame talkos Kalėdų 
švenčių proga iš jaunimo orga
nizacijų ir moksleivių. Visi, ku
rie norėtų prisidėti prie šio kil
naus darbo, prašomi susirišti su 
Spaudos Vajaus komiteto pirm. 
Aug. Kuolu, 143 Claremont St, 
telef. EM. 4-1581.

MALONIAI KVIEČIAME VISUS Į MŪSŲ RENGIAMĄ KALĖDINI

Vakara^ - Baliu,
kuris įvyks š.m. gruodžio mėn. 26 d., šeštadienį, 8 v.v. gražioje — erdvioje CLUB-TOP-HAT 
salėje. Gros geras vietos klubo dešimties žmonių orkestras. Salėje staliukai ir bufetas su įvai
riais (kietais ir minkštais) gėrimais.

PROGRAMOJE: p-lė Mašalaitė ir Club “Top-Hat” orkestras.
Club-Top-Hot sole rondosi Sunnyside ir pasiekiamo važiuojant Queen gatvės tramvajumi iki paskutinio sustojimo. 
Mašinos bus galimo pasistatyti prie sales esančioje aikštėje — parking lot.

Atsilankydami paremsite lietuvių skautų judėjimą.
Rengio Jūros skautų rėmėjai bičiuliai.

KALĖDŲ ŠVENTĖS TIK SAVUOSE NAMUOSE — TORONTO LIETUVIŲ NAMUOSE!
Pągal gautą specialų policijos leidimą šis balius prasidės 7 vai. vakaro ir baigsis 3 vai. ryto. 
Gruodžio 26 d. (antrą Kalėdų dieną) Sporto Klubas “Vytis”, Toronto Lietuvių Namuose ruo
šia didelį

Kalėdų Ealių su programa
Programoje dalyvauja: komp. S. Gailevičius, p. E. Venckutė ir poetas Vyt. Kastytis. x 
Baliaus metu veiks du bufetai su įvairiais gėrimais ir šiltais bei šaltais užkandžiais. Gros visų 
mėgstamas p. J. PITARO orkestras. Balius vyks abejose salėse, priestate ir rūsyje. Bilietai 
prie Įėjimo. Maloniai kviečiame atsilankyti ir gražioje kalėdinėje nuotaikoje praleisti šven
čių vakarą. Sporto Klubo “Vytis” Valdyba.

ŠVENČIŲ NUOTAIKAI PALAIKYTI 
gruodžio 26 d. (Kalėdų 2-rą dieną) erdvioje UNF Auditorijoje, 

297 College Str., rengiamas

Linksmas šekiu 
vakaras

Šokiams gros TLO “TRIMITAS”. Turtingas bufetas įvairiais 
gėrimais bei užkandžiais. Daug įvairenybių. Kviečiame visus 
atsilankyti. Pradžia 7.30 vai. vak.

LAS Toronto Skyrius.

TORONTO LIETUVIŲ NAMUOSE 
NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS
Gruodžio 31 d. vyks nuo 8 iki 2 v. r.

Vietos ribotos ir atžymimos iš anksto, perkant nume
ruotus kvietimus.
Linksma programa ir geras orkestras. Bufete šilti bei 
šalti užkandžiai _ir taurūs gėrimai.
Kvietimai gaunami TL Namuose kasdien 5-8 v. vak. 
Teirautis tel. KE. 3027.

Kvietimai $2. Pradžia 8 vai. vak.
TLN Valdyba.

“Tėv. Žiburių” visais reikalais 
Prisikėlimo parapijoje kreiptis 
po pamaldų į Vyt. Aušrotą, tu
rintį nrie spaudos kiosko atski
rą staliuką.

Parama” Toronto Lietuvių 
Kredito Kooperatyvas 

dėl Kalėdų ir Naujų Metų šven
čių bus atidarytas ne penktadie
niais, bet trečiadieniais gruodžio 
23 ir 30 dienomis nuo 7 vai. iki 
9 vai. vakaro.

Turintieji atlikti bet kokius 
mokėjimus prašomi tai atlikti 
minėtomis dienomis vietoje 
penktadienio.

Kred. Koop. “Parama”.
Pigio kaino PARDUODAMAS liuksus 
AKORDEONAS 124 registrų 'The Times 
p. J. Beržinsko krautuvėje, 1212 Dundas 
Str. W.r Toronto.

LAIKRODININKAS 
Ą. ŠERKŠNYS 

taiso įvairių rūsių laikrodžius. Darbas 
garantuojamas 1-niems metams. Taip 
pat taiso parkerius, auksinius žiedus 
ir kt. aukso išdirbinius.

203 Garden Ave., Il-ras augštas 
Telef. KE. 4078

VIENYBĖJE GALYBĖ
Taupyk Lietuviškame Kre
dito Kooperatyve

’’ PARAMA”.
Indėliai apdrausti. Augitos palūka
nos. Būstinė Lietuvių Namuose, 
235 Ossington Avė., Toronto. Tel. 
KE. 3027. Darbo valandos penkta
dieniais 7-9 vai. vok.

Neatsitik nuo gyvenimo! 
TUEVIZIJOS AGENTAS

Parduoda, be to, už dykų pademonst
ruoja jūsų nuosavuose namuose pa
čius geriausius MOTOROLA, RCA 
VICTOR ir ADMIRAL TV aparatus. 
Geriausiomis Hslmokėjimo sąlygomis 

su pilno vienerių metų garantija.
Visois pirkimo, demonstravimo bei 
potorimų reikalais kreipkitės nuo 5-9 

vai. vak. pas šioje srityje prityrusį 
V. FUGĄ

Telef. ME. 8760
53 Hewitt Ave., Toronto

— Toronto.— Šiemet ypatin
gų sunkumų sulaukė rūbų bei 
ypač kailių gamyba. Krautuvės 
užverstos prekėmis, o niekas ne
perka. Manoma, kad taip buvo 
dėl visą laiką buvusio gražaus 
šilto oro. Dėl to, ir dirbtuvėse 
darbo nedaug.
Išnuomojomi 2 kambariai ir virtuvė. Ga
lima su vaikais. 89 Kenneth Avė.

Išnuomojamas kambarys be baldų ir vir
tuvė ll-mc ougšte. 183 Indian Grove.

Išnuomojamas frontinis kambarys su tei
se virti, vedusių porai arba dviems vien
gungiams. 144 Harrison St.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė II 
ougšte su gazine plyta. Tcl. LA. 3926, 
121 Beatrice.

Išnuomojamos didelis kambarys ll-mc 
augšte, 38 Rollyat, prie Dundas - Ossing
ton. Tel. EM. 6-7060.

DĖMESIO PONIOMS ‘ 
IR PANELĖMS!

Vandos Žukauskienės moterų 
kirpykloje

PUSMETINIAI 
GARANTUOJAMI, 

o šukuosenos pritaikomos kiekvienai 
individualiai.

ARTISTIC BEAUTY SHOP 
Tel. KE. 4731 

219 RONCESVALLES AVE. 
Toronto

-.........-

BALTIC CARTAGE & 
MOVERS

pergabena baldus, specialistas 
pervežti šaldytuvus. Transportas 
visų rūšių. Didelis sunkvežimis.
30 DEWSON ST., Toronto, Ont 
Informacijų kreiptis OL. 1403 

24 valandų tarnyba.

MONTREAL. Cue.
Bernelių mišios abiejose para

pijose įvyks 12 vai. naktį.

KLB MONTREALIO 
APYLINKĖS VALDYBA 

sveikina visus tautiečius, tiek čia 
gimusius, tiek anksčiau ar vėliau 
atvažiavusius, linkėdama links
mų švenčių ir sėkmingų Naujų 
Metų.

Montrealio Apyl. Valdyba.

Savo bendradarbius ir visus 
montrealiečius šv. Kalėdų proga 
sveikina ir daug Naujųjų Metų 
linkėjimų siunčia

“Tėviškės Žiburių”
Korespondencijų skyrius.

Apyl. valdybos rinkimų reika
lu pranešama, kad dėl nepakan
kamo skaičiaus kandidatų pasiū
lytų į Montr. apyl. v-bą ir revi
zijos komisiją, rinkimai atideda
mi. Nauja rinkimų data bus pa
skelbta vėliau, susitarus su Mont 
rcalio apylinkės valdyba.

WELLAND, Ont
1954 m. sausio 3 d., apie 11 vai. 

(tuoj po lietuvių pamaldų) St. 
Mary’s bažnyčios rūsyje, KLB 
Wcllando apyl. valdyba ruošia 
vaikučiams eglutę. Programėlę 
sutiko paruošti Wellando ir apy
linkės skautai.

Tėvai, atsivesdami vaikučius, 
kartu jiems atneša dovanėles ir 
jas įteikia seneliui, kuris jas, 
programėlė laike, įteiks vaiku
čiams.

Tėvai, nepagailėkite kelių cen
tų, atveskite vaikučius pasi
džiaugti visiems kartu lietuviška

SPORTAS
Toronto “Vyčio” krepšininkai 

sausio 3 d.. 2 vai. pp., UNF spor
to salėje žais su “Tridents” krep
šininkais.
Toronto “Vytis — “Andy’s AC”

Gruodžio 20 d. St. Vladimir 
Gym. 400 Bathurst St. prasidėjo 
Bathurst - College Community 
Basketball League antras rung
tynių ratas. Pirmasis šiame rate 
“Vyčio” susitikimas įvyko su ge
riausia šios lygos komanda An
dy’s AC.

Rungtynių pradžioje priešui 
pavyko keliais ilgais metimais 
pakelti taškų skaičių savo nau
dai. Toliau mūsų vyrai perėjo į 
smarkų puolimą ir visą likusį 
laiką puikiai vedė. Iš karto prie
šas buvęs labai išdidus perėjo 
beveik į paniką, keisdamas kas 
trys minutės žaidėjus (jų buvo 
11). Mūsų komanda ypatingai 
gražiai žaidė šias rungtynes, ne
žiūrint, kad ir nebuvo pakaito. 
Rungtynės baigėsi 63:48 (34:20) 
Andy’s AC naudai.

Rungtynės turėjusios įvykti 
lapkričio 29 d. Mustangs - Vytis 
yra nukeltos į vasario mėnesį.

p.b.
Belgija nugalėjusi Indiją įeina 

į Daviso taurės turnyro tarpzo- 
ninį finalą. Šis laimėjimas davė 
teisę vadintis Europos zonos nu
galėtoju. Tarpzoniniame finale 
Belgija susitinka su JAV gruo
džio 17-19 d.

A. GARBENIS 
REKOMENDUOJA

Dovcrcourt — College, sklypas ir 11 kamb., atskiras mūrinis dupleksas, ant 
sklypo ’galima dar nauja namg statyti. Namas turi 2 vonias, vandeniu 
Šildomas, 2 garažai. Visa kaina su sklypu $27.000 arba pasiūlymas. 
Įmokėti apie $12.000.

Indian Rd. — Bloor, 12 kamb., atskiras namas, 2 vonios, vandeniu - alyva 
šildomas, garažas, gražus didelis kiemas. Kaina $22.500, įmokėti $8.000. 
Greitos įėjimos.

Garden — Ronccsvallcs, 7 kamb., plytų namas, vandeniu • alyva šildomas, 
2 virtuvės, nepereinami kamb., nėra garažo. Įmokėti apie $5.000, pilna 
kaina — $13.500. Greitos įėjimas.

AL GARBENS
REAL ESTATE

1486 DUNDAS STREET WEST (prie Dufterin), TORONTO 
TakfoMi: LO. 273B, vokoreh HU. *-1543

Naujas mūšy skyrius:
1597 Bkr St W. Tel. LA. 8772

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI

Kalėdinis koncertas su kavute, 
rušiamas lietuvių evangelikų 
liuterionių parapijos moterų ra
telio, įvyks International YMCA 
patalpose, 5550 Park Ave., Kalė
dų antros dienos vakarą, šeštad. 
gruodžio 26 d. 6 va. Kviečiama 
dalyvauti parapijiečius ir sve
čius.

Šv. Jono liuterion. bažnyčioj, 
Jeanne Mance ir Arthur gatv. 
kampe, sekmad. gruodžio 27 d. 
12 vai. lietuvių kalėdinės pamal
dos. Kun. dr. M. Kavolis.

Skautai ir skautės ruošia links
mą šokių vakarą su programa 
1954 m. sausio 23 d. Garby sa
lėje, 3224 Beaubien, Rosemount.

Sausio 16 d. Poilcijos salėje 
skautų ir skaučių rėmėjų būre
lis ruošia kaukių balių.

Liet. Akademinis Sambūris 
praneša: studentai, norintieji 
gauti stipendiją ar stipendijų pa
šalpas, turi kreiptis dėl prašymo 
anketos į iždininką J. Dapkų, 
3330 Bellechasse, Rosemount iki 
1954 m. sausio 15 d. Skirstymo 
data bus pranešta vėliau.

Petro Pundzevičiaus ir Dalios 
Dikinytės sutuoktuvės įvyks AV 
parapijoje antrąją Kalėdų dieną.

eglutės programėle.
Valdyba, dėl lėšų stokos, dova

nėlių pirkti negali.
Apylinkės valdyba.

Šios kolonijos lietuviai, netu
rėję parengimo šį rudenį dėl sa
lių stokos, rengiasi šauniu pasi
linksminimu sutikti Naujuosius 
Metus. Pobūvis Įvyks prancūzų 
parapijos salėje, 72 Empire St., 
tik vienas blokas i pietus nuo 
Maine St. Veiks bufetas su silp
nais ir stipriais gėrimais. Šo
kiams gros geras orkestras. Įėji
mas tik 75 c. Parapijos komite
tas, kuris rengia šią pramogą, 
kviečia visus vietinius ir iš to
limesnių kolonijų, lietuvius atsi
lankyti ir linksmai sutikti 1954 
metus. Rengėjai.

Gruodžio 6 d. KLB Wellando 
apyl. valdyba buvo suruošus! 
kuklų kariuomenės šventės mi
nėjimą. Kazys Žukauskas skaitė, 
šventei pritaikintą turiningą ir 
įdomią paskaitą, už ką valdyba 
taria lietuvišką nuoširdų ačiū.

Apylinkės valdyba savo nenu
ilstamam talkininkui tėvui pran
ciškonui Mikalauskui už talki
ninkavimus: eglutės rengime, 
šeštadieninės mokyklos suorga
nizavime, kurioje pats ir moky
tojauja, bažnyčios salės įvai
riems minėjimams gavime ir už 
kariuomenės šventei pamaldas 
bei pritaikytą pamokslą, taria 
gilų nuoširdų ačiū.

Apylinkės valdyba.
Gruodžio 6 d. Wellando ir apy

linkės liet, medžiotojų ir meške
riotojų klubo “Lituanica” visuo
tiniame susirinkime išrinkta 
nauja klubo valdyba ir revizijos 
komisija. Į valdybą išrinktieji 
pareigomis pasiskirstė: pirm. M. 
Kuzavas. vicepirm. A- Naiduške- 
vičius (medžiotojų reikal.) ir 
Trampienė (meškeriot, reikal.), 
sekr. B. Simonaitis, kasin. B. 
Mickevičius. Revizijos komisija: 
J. Blužas, R. Trampas ir K. Stan
kevičius.

Buvusi klubo valdyba linkį 
naujajai valdybai sėkmės.

Buv. klubo valdyba.

dorbinink.es



