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Pirmas puslaikisJAUNIMAS - MŪSŲ ATEITIS
Kaž kada teko skaityti vieno pareiga. Jei nenorime senatvėje 

pedagogo gilią mintį, kad tėvų matyti savo vaikus gyvenančius 
ir apskritai vyresniosios kartos: visiškai kitu gyvenimu, visiškai 
didysis, troškimas nemirti gali 
būti realizuotos per vaikus, per 
priaugančiąją kartą. Kiekvienas 
tėvas ar motina trokšta savo vai
kuose matyti įkūnytus savuosius 
idealus, savuosius ilgesius, savo 
visą dvasinį lobyną, viską, ką 
savo viduje turi gera, ko gal net 
patys nepajėgia išskleisti, nors 
to labai trokštų. Lygiai to paties 
trokšta ir visa visuomenė.

Bet tai idealas, kuris sunkiai! 
pasiekiamas normaliose gyveni
mo sąlygose, o dar sunkiau sveti
moje aplinkoje išeivijoje Ir kai 
šiandien stebime m ūsą j į išeiviš- 
kąjį gyvenimą, ne be pagrindo 
tenka susirūpinti. Juk jau žymus 
skilimas tarp vyresniosios ir jau
nesniosios kartos, tarp tėvų ir 
vaikų, ne tik senojoje išeivijoje, 
bet ir naujojoje, kuri vos tik per 
5-6 metų pakopą težengia.. Jei 
pažvelgiame į bet kokį lietuviš
kąjį sąjūdį ar lietuviškus pasi
rodymus, visur matome suaugu- ■ __ . _ _ _ ___ ________ ______ ___ x
siūs, o kur pats jauniausias jau-1 nors į ją pažvelgti reikia ne pi- spaudai. Vėliau išryškėjo nuola- Anksčiau ar vėliau šis planas, 
nimas. Jei katrie iš jų priklauso I nigo, o jos meilės. Beabejo, tė- i tinis konferencijos tų dvieįų su ar be rusų sutikimo bus įgy- 
jaūnimo organizacijoms, tuos i vai dažnai duoda vaikams po ko- i funkcijų kirtimasis. Kartais pra- . vendintas ir neišvengiamai lies 
dar pamatome. O kur kiti? Ir ne; kį dolerį, kitą įvairioms išlai- simušdavo propagandiniai šū- i Lietuvą, todėl paduosime jo gru- 
vien patys jaunieji, keliolikame- i doms. Ar nebūtų gražu, kad nors Į kiai, iki Dulles, primygtinai pa- • bią apybraižą: 
čiai, bet dar labiau tie, kurie da- įkąrą į mėnesį duotų kelis dole- : kartojęs, jog laikas pradėti “biz- Penkios Vokietijos 
bar žengia ar prieš pora metusius liepdami nusipirkti kokią! ni”, konferentus lyg sugrąžino . suvienijimo pakopos 
peržengė per 20 metų. Pamatysi- lietuvišką knygą. Jei neįpras įprie tikrojo tikslo: daryti viską, 1. Visoje Vokietijoje laisvi rin- 
me jų nemažai šokių salėse, gal skaityti jaunatvėje, vėliau ne-; kad jie nebūtų “neutraliųjų” ap- kimai; 2. išrinktojo Reichstago 
kartais ir kokio koncerto ar kito- skaitys, liks nutolę nuo tėvų pa- į kaltinti išardžius konferenciją! ■ 

Berlyne baigėsi dviejų gudrių 
senių — Dulles ir Molotovo — 
diplomatinės dvikovos pirmasis 
puslaikis. Priešingai ankstyves- 
niosioms konferencijoms, rusams 
nepasisekė tašyti vakariečius 
prie jų vartų. Maskva, visą laiką 
užsispyrusiai nenorėjusi iš anks
to paruoštos darbotvarkės, davė 
Molotovui misiją ją pateikti be
sąlyginę: priimat ar ne? Dulles 
“taip” Molotovą pastatė prieš di
lemą: ar vakairečiams atsisa
kius ginčytis dėl darbotvarkės 
leistis į gudriai Dulles metamas 
pinkles, ar kokiu nors būdu kon
ferenciją nutraukti ir dumti* už 

i Kremliaus sienų. Molotovo pir-

kitais jausmais, visiškai nesu
prantančius musų, privalome su
sirūpinti, kad jie prisiimtų tos 
mūsiškos lietuviškos dvasios 
jaunatvėje. Kitaip jie nebus mū
sų gyvenimo pratęsimas — mes 
mirsime visiškai su paskutiniu 
savo atodūsiu.

Kas sugeba, teuždega tėvynės 
ilgesį pasakojimais, nors papras
tais savo paties gyvenimo tėviš
kės laukuose papasakojimais, te- 
pratina niuniuoti lietuvišką dai
ną, kartoti lietuvišką eilėraštį, 
vartyti Lietuvos vaizdų knygą ir 
skaityti... skaityti kuo daugiau... 
Deja, jaunoji karta jau permažai masis. tikslas buvo bandyti pran-
beskaito lietuviškai ir apie Lie-. 
tuva Pastebėkim tik susikimši
mus prie lietuviškų kioskų. Ar 
daug ten tų paauglių? Deja. Ten 
vėl matome daugiausia jau pa
gyvenusius ir • jau subrendusį 
jaunimą. Gal būt, daugelis tų

cūzus atšaldyti nuo anglosaksų 
Vokiet. byloj. Dulles—nuo Ver
sailles laikų, konferencijų vilkas 
—pasikvietė Bidault kalbėti Va
karų vardu. Dvikova įgavo tem
pą. Propagandinę ir diplomatinę. 
Ministerių didžiausias rūpestis

paauglių neturi knygoms pirkti tuv0, kad jų kalbų tekstai būtų

jaunimo

Niujorko bendradarbio 
ALMAUS

klausimai. Skriabin - Molotov 
beabejo būtinai stengsis vakarie
čius užkalbinti Tolimųjų Rytų 
problemomis, dėl kurių pastarie
ji nėra sutarę; Dulles - Eden - 
3idault žinodami, kaip silpna 
Kremliaus galia Rytų bei Cent
ro Europoje, spirs rusus aiškiai 
išsiduoti, ką jie galvoja daryti 
Europoje. Tai rodo šešių mėnesių 
prieš-konferencinės notos: Mas- 
Kva — kalbėkimės apie.Kiniją; 
Vakarai — apie Europą. Paga
liau tos pačios mintys ir minis
terių kalbose. Molotovas panūdo 
dar kalbomis apie “nusiginklavi
mą” suvilioti vakariečius į de
rybas su kom. kinais. Kai Mr. Bi
dault pasiūlė tam sąlygą te Pe- 
kingas nutraukia pagalbą Indo- 
kinijos komunistams, Molotovas 
ūmai nutilo ir sutiko “nusigink
lavimo” klausimą atidėti. Ede
nas tada siūlė “konstruktyvų

pinigų. Bet knyga pasigrožėti, kuo greičiausiai perduodami i planą Vokietijos suvienijimui”.

1. Visoje Vokietijoje laisvi rin-

nio parengimo metu dar sėdin-! šaulio, bet vistiek nepritaps prie i jų “biznis” bus tikrai viršžmo- 
čius salėje, bet kaip mažai jų pa- svetimo — žmonės su išplėšta ■ giškas kai antrajam puslaikyje, 
matome scenoje ar ką nors talki- širdžia ...
nant. Beveik be išimties tik or- Jaunimas privalo taip pat

-t -- - - • ' įprasti lietuviškai sąyn jnintiš
Pažiūrėkime Į mūsų chorus. | reikšti, lietuviškai rašyti. Te ne 

Juk tuos pačius malonius veidus ! vienas niekad nebando rašyti 
matėme prieš penketą metų kaip laiško svetima, ne lietuvių kal- 
ir šiandien. O juk priaugo naujo ' ba. Atminkim, išeivija mirs, jei 
jaunimo. Kur jis? Kodėl jų ne-. nemokės savo gimtąja kalba ra
mstyti chorų eilėse. Nejaugi jų šyti. Mirs lietuviškoji raštija, 
tarpo jau nėra lietuviškosios dai- mirs lietuviška spauda, jei ji ne
neš meilės? Yra, ir ji protarpiais ; bandys savo tėvų kalba rašinė- 
pasirodo uždaruose būreliuose lių bei eilėraštukų kurti. Kokia 
ar kur gegužinėse, tad priežastis ten jaunystė be svajonių, ilgesių 
yra kur nors kitur. Reikia juos: ir poezijos! Tik tai neturi būti 
atrasti, atvesti ir įjungti. Reikia svetima, bet sava, lietuviška, 
įsakmiai kviesti, o jei tai negel-j Tėvai, beabejo, norėtų savąją 
betų, rasti kitokių kelių prie jų! dvasią palikti gyvą vaikuose, 
prieiti. Tie patys amžinai tos Bet neužtenka vien norėti. Rei- 
naštos neneš, turės j; 
perduoti. ' :

Reikia taip pat rasti būdų su
artinti jaunimą ir sų lietuvišku i nųjų paguodos tikrasis laidas, 
žodžiu, su lietuviška knyga, i Jei jie nutols nuo aplinkos, kuri 
Tremtiniškasis, dabar suaugęs 1—-----j-

jaunimas iš Lietuvos jau nedaug 
ką teišnešė. Jo atsiminimai blan
kūs ir erikalingi paramos, pa- 
kurstvmo. -Pirmiausią tai tėvu

ganizuotuosius,

kitiems kia tai turėti nuolat prieš akis ir 
! tam savo vaikus ruošti. Atmin- 
kim, tai jų gyvenimo, o mūsų se-

tikriausiai dar šią savaitę, bus 
paliesti Vokietijos ir Austrijos

Arkiv. Reinys 
kariniam kalėjime
Vokiečių katalikų žinių agen

tūra, vokiečių telegramų agen
tūra DPA, o Frankfurte leidžia
mas “Frankfurter Allg. Zeitung” 
sausio 14 d. paskelbė vokiečių 
karo belaisvių parneštą žinią, 
kad Vilniaus arkivyskupas M. 
Reinys laikomas kariniame'Vla
dimiro kalėjime prie Maskvos. 
Jis buvęs apkaltintas, kad šnipi

Beriją jau išplėšė ir iš knygų 
Didž. Sovietų Enciklopedijos

sušaukimas; 3. konstitucijos pa
ruošimas ir pasiruošimas taikos 
sutarčių pasirašymui su kaimy
ninėmis valstybėmis; 4. konsti
tucijos priėmimas ir Reicho vy
riausybės sudarymas, kuri pasi
rašytų šias taikos sutartis su Ke
turiais didžiaisiais (?); 5. pasira
šymas ir taikos sutarčių įsigalio
jimas.

Molotovas į šį pasiūlymą, pa
stebėjęs, kad Mr. Edenas “kalbė
jęs kaip vokiškos mokyklos kon
stitucijos - ekspertas” — dalikat- 
niai įkišo procedūros straipsnelį, 
kas tikrumoje reiškė tą patį šaltą 
rusišką “niet”. Jis tik norėjo, kad 
svarstant šį klausimą dalyvautų 
“Vokietijos Liaudies Respubli
kos vyriausybė”. Vakarai tai at
metė. įfjz.

Niujorke nemanom.«į, kąd dvi
kova, užsitęstų ilgiau nei pora 
puslaikių. Vašingtoną^ norėtų, 
kad Paryžius ratifkuotų -Euro
pos karuomenę dar kovo mėnesį, 
ir Molotovas, nors koks gudrus 
ir klastingas bebūtų, negalės il
giau konferencijos sabotuoti 
kaip porą savaičių. Vakariečiai 
pramatė, kad Wehrmachtas mar
širuotų dar šį pavasarį. Maskva 
žino, kad Dulles nėra atšaukęs 
savosios “išlaisvinimo progra
mos taikingomis priemonėmis”. 
Maskva’ niekad nesutiks, kad, 
Vokietiją suvienijus, Amerika 
pasiskelbtų jau nustūmusi gele
žinę sieną iki Lenkijos. Ir čia 
pastebėtina, kad Mr. Edenas sa
vo projekte suvienyti Vokieti-

Savaitės įvykiai
Berlyno konferencija pirmą savaitę praėjo besikeičiant nuomo

nėmis. Šiai savaitei ministerial persikėlė į rusų zoną. Konferenci
ją gana tiksliai, nors su diplomatišku atsargumu, apibūdino Kana
dos užs. r. m. Pearson. Esą, Molotovas pateikęs mišinį vilčių ir nu
sivylimų, kurie rodo, kad Maskvos linija nėra pasikeitusi. Dėl to 
ir didelių vilčių į konferenciją niekas nededa. Vakariečiai, kad ne
būtų ilgų derybų, priėmė Molotovo pasiūlytą darbotvarkę — pir
miausia svarstyti tarptautinės įtampos atpalaidavimo ir konferen
cijos su Kinija kl., toliau Vokie- •----------------------------------------
tijos kl. h,ei Europos saugumo 
garantijas ir pagaliau Austrijos 
sutarties klausimą.

Visų kalbų rezultate vakarie
čiai Kinijos problemą nori pa
likti diplomatinėm derybom, čia 
visai nesvarstytina, o Vokietijos 
reikalu abi pusės pasirodė prie
šingų nusistatymų. Molotovas 
stovi už Rytų Vokietijos pasiūly
tą planą tuojaus sudaryti bendrą 
vyriausybę ir pažadėjo šį trečia
dienį pateikti atitinkamą planą. 
Tuo tarpu vakariečiai reikalauja 
pirma pravesti laisvus rinkimus 
visoje Vokietijoje ir su sudaryta 
vyriausybe pasirašyti taikos su
tartį. Šiuo klausimu Molotovas 
tiek tenusileido, jog sutiko, kad 
dabar nedalyvautų net vienos 
Vokietijos atstovai, nors sutiko, 
kad dalyvautų Austrijos atsto
vai. Į vakariečių pareiškimą, kad 
Vokietija turi būti suvienyta, 
Molotovas tuojaus atkirto, kad ji 
turi išlikti neutrali, nesurišta jo
kiais kariškais, politiškais bei 
ūkiškais ryšiais su Vakarų vals
tybėmis.

Konferencijai persikėlus į ry
tų sektorių, ten ruošiamasi de
monstracijoms. tauriomis turį

gijos reikalu. Buvę aptarti “pro
cedūriniai klausimai”, nors Mo
lotovas jau anksčiau buvo pasiū
lęs atomo ir nusiginklavimo klau 
simu šaukti pasaulinę konferen
ciją, kuri, žinoma, tik laiką už
delstų ir atitolintų kitų klausi
mų sprendimus. Dėl to siūlymas 
atmestas, -kaip ir siūlymas gegu
žės gale sušaukti 5 konferenciją 
— su Kinija. Taip po savaitės 
posėdžių konferencijos vaisių 
nematyti dar net užsimezgusių.

“Ruošiantis taikai” tvarkomi 
ir kariški reikalai: JAV paskelbė 
siunčiančios grupę sprausminių 
bombonešių, galinčių nešti ato
mines b., į Maroko bazes, Ang
lija užplanavo sumažinti savo 
užjūrio kariuomenę, vietoj jos 
kur reikia; Belgija, D. Britanija, 
sukuriant judrius dalinius, ku
riuos galima būtų greit permesti, 
Kanada, JAV ir Prancūzija pa
galiau susitarė įvesti standartinį 
naująjį Belgų šautuvą FN2.

Italijoj vyriausybės krizė ne
pasibaigė. Fanfani sudaryta vy
riausybė negavo pasitikėjimo: 
260 prieš 303, nes neparėmė nei 
socialistai, nei monarchistai. Da-

prisiųstas naujas tekstas.
Kas gi blogo tuose puslapiuo

se yra? Tai Berijos biografija ir 
jo portretas.

Taip pat įsakyta užtepti tušu 
kitoje vietoje paminimą Berijos 
vardo kaimą, įkurtą 1932 m. ar
mėnams repatriantams apgyven
dinti. Beabejo, yra jau pakeistas 
ir to kaimo vardas.

Suvažiavo pirkliai i Maskvą
Prasidėjus kalboms apie taiką 

.. . ±. -...............  „ ■ . ir konferencijas, pirmieji susirū-
ne’ęs svetimiesiems, ir uz ai bu-1 ino nepražiopsoti galbūt puikiu
vęs nubaustas 10 metų kalėji
mo. Sovietiniuose kalėjimuose 
ir darbo stovyklose esą ii’ dau
giau dvasininkų. Autonominės 
Komi respublikos Vorkutos sto
vyklos 8-je kasykloje bausmę at
lieka nuteistas 10 metų priver-

mums brangį, jie kentės jausda
miesi niekur nepritarripančia at
skala, o tėvai kankinsis vienat
vėje. vieniši, niekeno nesupran-1 čiamųjų darbų ir garsusis italų 
tami ir apleisti. I pamokslininkas. tėvas Leoni.

VLIKo ATSTOVAS SEKA BERLYNO KONFERENCIJĄ
Jaks-Tyris visą laiką buvo su 
kombinatoriais. Dabar ten pasta
rąją grupe sudaro ketvertukas: 
Šidiškis, Norkaitis, Glemža ir 
Miglinas, o kartais prie jų deda
si ir Simonaitis, anksčiau laikę
sis daugiau neutraliai. Lauktina 
būtų, kad pagaliau kompromisų 
būtų pasiekiama ne tik balsuo
jant, bet ir visoje veikloje, kad 
žmonės būtų vertinami pagal 
darbus, bet ne pagal pasitarna- 
vimus visokioms didybėms, še
fams ir pn.

Iš Berlyno konferencijos svar
biausias naujienas skaitytojai 
jau žino iš bendrųjų pranešimų. 
Šiaip atrodo, nuotaikos yra kiek 
atslūgusios. Tačiau tremtinių 
politikai baiminasi, kad britai su 
prancūzą iš nepriverstų ameri
kiečių padaryti nuolaidų bolše
vikams ir tuo būdu faktiškai, 
nors ir neoficialiai, nenurašytų 
pavergtųjų tautų ilgesniam lai
kui bolševikams, ypač iei tie pa
darytų nuolaidų dėl Vokietijos ir 
Austrijos. Svarbiausia visų pasi-

europiečių viltis. Molotovo pri
siekinėjimai, kad Rusija tikrai 
nori “taikos” jau nieko negalėjo 
įtikinti. Galima betgi laukti, kad 
jis neatvažiavo tuščiomis ranko
mis tikėdamasis šitokio klausi
mo. Antram puslaiky jis tikriau
siai bandys vakariečius užša- 
chuoti, bandys palenkti sau 

(Nukelta į 2 pusi.)

tauta” nusistačiusi prieš Europos 
gyn. Bendruomenę, kartu šau
kiama, kad vakarų sabotažo or
ganizacijos norį sukelti riaušes.

Ministerial susitinka priva
tiems pasitarimams svečiuoda
miesi — pietaudami vienas pas 
kitą — ypač gerai pavaišinami 
Molotovo, — o sekmadienį Dul
les su Molotovu kalbėjosi dėl nu
matomų derybų atominės ener-

Tiria Lietuvos teisinę padėti

Sakoma,' kad paskutinis VLI 
Ko posėdis (žr. oficialų komuni
katą 2 psl.) buvęs labai karštas. 
Jo metu buvęs net atsistatydinęs 
pirmininkas prel. M. Krupavi
čius ir Užsienių Tarnybos valdy- Į 
tojas dr. P. Karvelis. Bet kai pir- j 
mininkui buvo išreikštas pasiti- i 
kėjimas 8 balsais. 2 susilaikius, 
atsiėmė atsistatydinimą ir dr. 
Karvelis. Ilgai tęsesis nesutari
mas tarp VT pirmininko K. Zai
kausko ir tautininkų atstovo Ši- 
diškio irgi išspręstas kompromi
su — viską paliekant, kaip buvo.

Dėl VLIKo ir VT pirmininkų 
numatomos kelionės į JAV ple
numas sutikimą davė ir jie vyk
siu apie kovo ar balandžio mėn. 
Priimtas taip pat nutarimas ne
palikti tuščios vietos Bonnoje, 
kurios vyriausybė atstovo pagei
dauja. Ten tuo tarpu .išvyko dr. 
Karvelis, kuris toliau išvyko į 
Berlyną, kur kaip VLIKo atsto
vas, susitikęs su augštaisiais ko
misarais. stengsis daryti, kas ga
lima, Lietuvos bylos reikalui.

Memorandumai konferencijos kalbėjimų tema yra Vokietija,

kaip niekur kitur. Kad krautu
vės neatrodytų tuščios, Rytų zo- 
non prigabenta maisto produk
tų ir prekių, kurios išdėliotos 
languose, policininkai aprengti 
dar iš Weimaro laikų turėtomis 
uniformomis, kurios ligi šiol pe
lijo spintose, sargybiniai dau
giausia rodomi be ginklų, net 
pradėjo pirmą kartą po ilgo lai
ko vėl kursuoti autobusai po visą 
Berlyną, žodžiu, bolševikai yra 
geri specai neišmanantiems Va
karų žmonėms akis apmonyti ir 
viską pavaizduoti iš geriausios 
pusės.

Tenka laukti, kad derybos dar 
ilgai truks ir kažin ar ką realiai 
pozityvaus duos. Tuo tarpu va
kariečiams duota proga žodžių 
srove daug prišnekėti apie nie
ką ... J. M.

progų pirkliai. Jau gruodžio mė
nesį Maskvoje atsirado 3 britų 
pirklių grupės, o pereitą savaitę 
atvyko dar 4 grupės, išviso net 
26 pirkliai. Vieni iš jų siūlo teks
tilę, kiti mašinas ir kt. prekes. 
Bet jie skundžiasi konkurentais. 
Esą, su panašiais pasiūlymais 
įsikišusios vokiečių ir amerikie
čių firmos, nors pastarųjų atsto
vų Maskvoje ir nėra. Prancūzų 
pirkliai siūlą taboką ir laivus. 
Maskvoje neseniai buvo belgų 
pirklių grupė, kurie siūlę naftos 
produktus. O šiuo metu ten, ne
skaitant satelitų, yra Argentinos 
ii- Egipto delegacijos. Egiptas no
ri išplėsti prekių pasikeitimą pa
gal dabar veikiančią prekybos 
sutartį. Izraelis ir Indija sutar
tis jau pasirašė, dar siūlo ir Bur
ma. D. Britanija pagaliau oficia
liai paskelbė atnaujinanti preky
bines derybas, nutrauktas 1949 
m., su Vengrija ir pradėsianti de
rybas dėl pratęsimo sutarčių bei 
išplėtimo prekybos su Lenkija ir 
Čekoslovakija. Tačiau ji pre
kiausianti tik ne kariškomis me
džiagomis.

— Briuselis. — Belgija ir Sov. 
Rusija sausio 31 d. pasirašė pre
kybinę sutartį 5 bilijonų belgų 
frankų apyvartos.

Kersteno Komisija Kongreso 
bibliotekos pareigūnams pavedė 
paruošti vad. teisinį pranešimą. 
Pranešimo paruošimui vadovau
ja Mr. Griffith, kuriam talkinin
kauja Pabaltijo valstybių bend- 
ardarbiai. Iš lietuvių dalyvauja 
prof. D. Krivickas. Pranešimas 
apims šiuos skyrius: a) Baltijos 
valstybių istorijos bruožai, b) 
konstitucinė evoliucija, c) tarpu
savio santykiai, santykiai su Sov 
Sąjunga ir kitomis valstybėmis 
nepriklausomybės laikotarpyje, 
d) padėtis 1939 m. ir e) įvykiai 
nuo abišalės pagalbos sutarčių 
pasirašymo (1939 m. spalio mėn. 
iki “liaudies seimų” nutarimų). 
Prof. D. Krivickui medžiagą pa
ruošti talkina LLK ir ALT. Pa
daryta žygių, kad lietuviai galė
tų pasjsakyti ir dėl galutinio 
pranešimo teksto. Mr. Griffith 
paprašius, taip pat ruošiami su
glausti pranešimai apie Vilnių ir 
Klaipėdos kraštą. LLK paruošė 
ir pasiuntė prof. D. Krivickui 
medžiagą šiais klausimais: a) dr. 
B. Nemicko — Lietuvos valsty
bės konstitucinė raida ir val
džios galių prigimtis, b) vice
konsulo A. Simučio, J. Audėno

ir K. Bielinio — Nepriklausomos 
Lietuvos ekonominė padėtis ir 
socialiniai santykiai Lietuvoje, 
c) V. Sidzikausko — Lietuvos 
padėtis 1939 m.: politinė san
tvarka ir santykiai su kitomis 
valstybėmis, d) V Vaitiekūno — 
“liaudies vyriausybės” periodas, 
e) dr. A. Trimako — Vilniaus 
klausimas ir f) M. Brako — Klai
pėdos klausimas.

Korejoje negrįzt. belaisvius 
komunistai visdėlto perėmė, bet 
po komedijos — kai tie iškilmin
gai paprašė politinių pabėgėlių 
teisių. Amerikiečiai paskelbė, 
kad iš 21 negrįžtančio 12 esą ko
munistuoją. jų tarpe 5 specialiai 
apmokyti Kinijoje, 4 biją baus
mės už draugų skundimus ne
laisvėje, o 5 esą įsimylėję kines.

Komunistai vis siūlo atnaujin
ti derybas Panmunjome. Britai 
taip pat paragino JAV vėl pa
siųsti ten ambasadorių Dean. Ta
čiau D.Brit., Australija, Kana
da ir N. Zelandija sutarė savo' 
dalinius, vad. Commonwealth© 
diviziją, palikti Korėjoje, nors 
JAV savo 2 divizijas atšaukia.

Sausio 22 d. Korėjos pakran
tėse pasirodo įvyko incidentas— 
rusų MIG-15 naikintuvų grupė 
puolė JAV žvalgybinį bombone
šį. Per susišaudymą bombonešį 
lydėję naikintuvai vieną MIGą 
numušė.

Tautos Fondo Atstovybė Kanadoje
APLINKRAŠTIS Nr. 1

Visiems lietuviams, Atstovybės skyriams ir visoms organizaci
joms Kanadoje

dalyviams jau išsiųsti. Juos pa
ruošė min. E. Turauskas.

Oficialus posėdžio komunika
tas (žr. 2 psl.) yra formališkas, 
kompromisinis ir su nedasaky- 
mais. Buvęs taip gyvas asmeniš
kos VLIKo sudėties pakeitimo 
klausimas nebuvo paliestas ar i vokiečiai. Šiuo metu prancūzai 
komunikate apeitas. Iki šiol čia jau ruošia dirvą liaudięs fronto 

. pakeitimų tiek ir tepadaryta, j vyriausybei, kurioje galėtų da- 
kad atleistas valst. liaudininkų lyvauti ir komunistai, 
atstovas Jaks-Tyris, jo vieton i Berlyne bolševikai stengiasi 
partijai paskyrus Zaikauską. Tai vaišinti savo svečius geriau net 
jau pašalino nesutarimus tos pa- Į už carus: kaviaro, vodkos, Kau- a. ūk
čios partijos žmonių tarpe, nes1 kazo vyno ir kitų gėyrbių tiek,! tektų keturių penktadalių VLI

galimas jos sujungimas ir at- 
ginklavimas. Bolševikai ypač bi
josi, kad. leidus tam tikrą skai
čių ’vokiečių divizijų, jos gali 
pradėti “mikroskopiškai daugin
tis”. O visi žino, kad Europoje 
bolševikus sutvarkyti tegali tik

Siūlo pakeisti VLIKo statutą
Sausio 23 d. Niujorke*įvyko vi- [Ką sudarančių grupių sutarimo, 

sų VLIKą sudarančių grupių at
stovų pasitarimas. Jame visos 
VLIKą sudarančios grupės pasi
sakė VLIKo prigimties, jo funk
cijų ir politinės konsolidacijos 
klausimais ir vieningai sutarė, 
kad jos palaiko savo ankstyves
nius susitarimus VLIKo kilmės 
ir funkcijų atžvilgiu.

VLIKą sudarančios grupės, 
būdamos pasiryžusios siekti lie
tuvių politinės konsolidacijos, 
sutarė siūlyti VLIKui pakeisti 
jo statutą ta prasme, kad nau
joms politinėms grupėms į VLI 
Ką priimti ar joms išjungti už-

Sutarta aiškintis dėl kitų VLI 
Ko darbo santvarkos dalykų. 
Nutarta tuo tikslu 1954 m. vasa
rio mėn. antroje pusėje vėl su
šaukti VLIKą sudarančiųjų gru
pių atstovų pasitarimą ir pasisa
kyti: a. VLIKo būstinės, b. da
bartinių VLIKo uždavinių ir c. 
atitinkamos dafbo reorganizaci
jos klausimais.

— Otava. — Parlamentas 186 
prieš 2 balsus principe patvirtino 
namų statybos bei pirkimo įsta
tymo pakeitimus, kurie numato 
mažesnius įmokėjimus, ilgesnius 
išsimokėjimus ir bankų teisę 
teikti paskolas namams.

Lenkai egzilai sudarė 
vyriausybę

Po ilgų bandymų, daugeliui 
kandidatų skyrimo nepriėmus, 
egzil. Lenkijos vyriausybę Lon
done pagaliau sudarė Jerzy Hry- 
niewsky, Odzierzynskio kabine
te buvęs vidaus reikalų minister 
riu. Jis taip pat lieka vid. reika
lų min. ir dar perima iždo minis
teriją. Kiti ministerial: teisingu
mo — K. S. Okuliccz, Lenkijos 
piliečių užsieniuos reikalų min. 
— Z. Rusinėk, Lenkijos pil. už
sieny darbo r. min. — H. Ranke, 
užsienių r. min. vedėjas — St. 
Janikowski, gynybos min. gen. 
T. Malinowski.

Naujasis permjeras paskelbė, 
kad kabinetas visom priemonėm 
remsiąs gen. Sosukowskio dirba
mą grupių suvienijimo darbą, 
nors anksčiau Hryniewski buvo 
laikomas Sosukowskio misijai 
nepritariančiu.

Liečia: 1. Vajus Tautos Fondui,
2. Vasario. 16-tos minė

jimo aukos,
3. Atstovybės skyrių 

darbas,
4. Aukos dydžio TFon- 

dui nustatymas,
5. Atstovybės papildy

mas,
6. Bendradarbiavimo 

reikalu.
1. Kaip kiekvienais metais, taip 

ir šiais — sąryšy su Vasairo 16 
švente — yra skelbiamas aukų 
vajus Tautos Fondui, Lietuvos 
laisvinimo reikalams. Vajus yra 
pradedamas vasario 16-tą dieną 
ir tęsis 2 mėnesius, t.y. iki ba
landžio mėn. 16 dienos.

Vajaus metu kiekvienas lietu
vis yra prašomas atiduoti savo 
metinę auką Tautos Fondui. Ge
riausiai tai padaryti Vasario 16 
minėjimų metu įsigyjant kartu 
su auka ir Lietuvio Pasą bei 
ženklelius.

Atstovybės skyriai yra prašo
mi pasirūpinti vajaus pravedi- 
mu. Kur jų nėra — vajaus pra- 
vedimu prašomi pasirūpinti KL 
B-nės apylinkių komitetai ar 
vietos organizacijos.

Visus lietuvius, kurie patys 
negalėtų rasti galimybės paau
koti, vietos vajaus organizatoriai 
yra prašomi aplankyti namuose. 
Tas ir būtų vienkartinis metuo
se TFondui rinkliavos pravedi- 
mas. Šią rinklivą pravedant, pra
šome dirbti sistematingai, kartu

vedant aukojusių sąrašus.
2. Vasario 16-tos minėjimų me

tu visuomenės patogumui prie 
Įėjimo platinti Lietuvio Pasus ir 
ženklelius ir rinkti aukas. Aukų 
rinkimą pravedus ir atskaičius 
faktinas išlaidas, likusią sumą 
persiųsti TF A-bei Kanadoje.

3. Atstovybės skyriai yra pra
šomi pradėti darbą skyriaus dar
bo apimtyje: a) Tautos Fondo / 
idėjos propagavimas, b) minėji
mų ir parengimų rengimas, c) 
Lietuvio pasų ir ženklelių plati
nimas, d) vajų-rinkliavų prave- 
dimas, aukų rinkimas. Naujai 
susiorganizavę skyriai, neturį 
pakankamai instrukcijų, yra 
prašomi kreiptis tiesiogiai į TFA 
Kanadoje.

4. Pradedant 1954 metais au
kos TF dydis yra nustatomas pa
geidavimu iš kiekvieno dirban
čio — skirti vienos dienos uždar
bį, bet ne mažiau kaip $1. Šis nu
tarimas yra padarytas sąryšy su 
vis didėjančio darbo apimtimi.

5. VLIKo patvirtintas pulk. 
Aleksandras Lapinas yra paskir
tas pirmininko pavaduotojo pa
reigoms.

6. Oranizacijos yra prašomos 
įleisti į savo parengimus Tautos 
Fondo Atstovybės ir Skyrių At
stovus TF aukų rinkimo tikslu. 
Yra kreipiamas dėmesys į reika
lą, kad kiekviena organizacija 
rastų reikalinga iš kiekvieno pa
rengimo pelno paskirti daU TF.

TF Atstovybė Kanadoje.
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KLB ŠVIETIMO KOMISIJOS
INFORMACIJA Nr. 16

Mokytojų diena
Paaiškėjus visoms sąlygoms, 

galutinė mokytojų dienos data 
nustatoma š.m. kovo mėn. 27-28 
d.d. Tuo pataisoma ankstybesnė- 
ie informacijoje skelbta data. 
Dienos įvyks Toronto Lietuvių 
Namuose ir šv. Kazimiero salė
je. Pradžia kovo mėn. 27 d., šeš
tadienį, 11 vai. Lietuvių Namuo
se. Visi lietuviai mokytojai, mo- 

# kyklų laikytojai, kultūrininkai 
, ir tėvai kviečiami gausiai tose 

dienose dalyvauti. Taip pat kvie
čiame mokyklų mokinius daly
vauti meninėje dienų programo
je, apie tai iš anksto pranešant 
komisijai.

Spaudos paroda
Atsižvelgiant į tai, kad 1954 

metai yra knygnešių ir spaudos 
atgavimo metai, Švietimo Komi
sija nutarė pavasarį suruošti To
ronte lietuviškosios spaudos pa
rodą. Smulkesnės žinios tuo rei
kalu bus paskelbtos sekančioje

Vasaros stovyklos
Kviečiame KLB Apylinkių 

Švietimo vadovus ir jaunimo or
ganizacijas jau dabar susirūpin
ti vasaros vaikų ir jaunimo sto
vyklomis. Pernykščių metų 
praktika parodė, kad stovyklos 
lietuvybės išlaikymui yra be
veik ne mažiau svarbios, kaip

mokyklos. Kadangi šiemet KLB 
apylinkės yra jau pakankamai 
susiorganizavusios, manome, kad 
jos pačios paskirai arba kelios 
kartu pajėgs susiorganizuoti va
saros stovyklas įtraukiant į tą 
darbą daugiau vietinių pajėgų. 
To dėliai centro Švietimo Komi
sija savo vardu Ontario apygar
dos vasaros stovyklos šiemet ne- 
beorganizuos, tačiau padės viso
mis savo turimomis priemonė
mis.
Tarpmokyklinis susirašinėjimas

Komisijos pradžios mokyklų 
skyrius yra išsiuntinėjęs Vokieti 
jos Liet. Bendruomenės mokyk
lų sąrašus su adresais, kviesda
mas užmegsti tarpmokyklinį su
sirašinėjimą. Prašome atkreipti j 
tą reikalą pakankamą dėmesį. .

Naujas vadovėlis
Bostono lietuviai mokytojai 

yra išleidę Skrupskelienės, Am
brazevičiaus ir Vaičiulaičio lie
tuvių literatūros chrestomatiją 
bei literatūros istorijai vadovėlį 
“Naujuosius skaitymus”. Vado
vėlis tinka V, VI bei vyresniems 
skyriams, o taip pat augštesn. li- 
tuanist. kursams. Kaina $2.50. 
Galima užsisakyti per Švieti
mo Komisiją arba tiesiog per L. 
Enciklopedijos leidyklą.

KLB Švietimo Komisija.

Rusifikacinė Sovietų Sąjungos 
politika šiuo me^tu beabejo per
gyvena krizę. Ta krizė ypatin
gai išryškėjo pastaraisiais mėne
siais ryšy su Berijos byla. Prieš 
Berijos suėmimą, kaip atsime
nam, buvo paskelbtas dekretas, 
įpareigojąs respublikų partijos 
organus kreipti daugiau dėmesio 
į išugdymą savų, vietos kilmės, 
savos tautos žmonių atsakin
giems postams. Pasaulis nustebo. 
Nejaugi Sovietų Sąjunga ištik- 
rųjų virs tokia tautinių respub
likų sąjunga, kaip kad oficialiai 
skelbiama, nejaugi rusai įvairio
se tautinėse respublikose turės 
užleisti priešakines vietas sa
viems žmonėms?! Bet tas dvejo
jimas greitai nubluko ir vėl už
ėjo tas pats tautų draugystės su 
“didžiąja rusų tauta”, .propaga
vimas.

Kas aną dekretą iššaukė, sun
ku pasakyti. Aišku tik, kad tai 
buvo vaisius Berijos — Malen- 
kovo varžybų, kuriuo Berija 
bandė pasinaudoti, kaikuriose 
respublikose perduodamas val
džią savo draugams. Ypač ryš-‘ 
kiai tai pasirodė jo gimtojoje 
Gruzijoje, kur jam kritus buvo 
viskas nušluota, o taip pat ir Uk
rainoje, kur pastaruoju metu pa
daryta taip pat didelių valymų. 
Tie valymai pravedami bendru 
šūkiu, kad reikia pašalinti Beri
jos pradėtos tautas tarpusavy 
kiršinančios politikos — sąmoks
lo liekanas. Kaip tai vykdoma, 
ryš/iai pavaizduoja Ukrainos 
pavyzdys.

Ukraina, po federalinės rusų 
respublikos, didžiausias Sovietų 
Sąjungos vienetas, jau ne kartą 
pergyveno “nacionalistinio” ele
mento valymus. Ne be reikalo 
ukrainiečiai bolševikų - rusų te
roro aukų priskaito arti 10 mili-

augšč. tarybos prezidiumo pir
mininkas. Jis pasakė tuo reikalu 
kalbą ir paskelbė savo bei parti
jos Centro Komiteto specialų 
dekretą, kuriuo 1954 m. sausio 8 
d. paskirta anam Ukrainos pri
sijungimo jubiliejui paminėti. 
Iškilmės turi būti organizuoja
mos visoje Sovietų Sąjungoje. 
Dėl to tai dabar taip dažnai apie ' ta: 
aną ukrainiečių “susipratimą” j 
girdime ir iš Lietuvos. Visur, net' 
atskiruose kolchozuose organi-' 
zuojami minėjimai. Galbūt, ki-! 
tais metais Maskva įsakys taip 
pat iškilmingai atšvęsti 300 me
tų jubiliejų nuo “išvadavimo” 
Vilniaus, kai caro kariuomenė 
1655 m. jį išplėšė ir sudegino, 
kad net pats caras nerado vietos, 
kur būtų galėjęs mieste sustoti 
— apsigyveno palapinėje už

Pirmas puslaikis
(Atkelta iš 1 psl.) 

Prancūzijos ir visų rytinių Vo
kietijos kaimynų simpatijas. Ga
limas dalykas ir pavergtai Lie
tuvai bus numestas Karaliau
čiaus ar Tilžės kaulas, kad ją dar 
tvirčiau prirakinus prie maskvi- 
nės būdes. Vokietijos debatų me
tu lauktina. įvairių staigmenų. 
Ypač iš pavergtųjų vokiečių pu
sės, kuriims lįaip gabiai infor- 
muoja ExAS radijas, feerlyne. 
Jau praėjusią savaitę, NYTimes 
žiniomis, formavosi vokiečiai de
monstrantai, o vokiečių policija 
labai nenoromis juos skirstė. 
Antrajame puslaikyje “nelaukti- 
na sprendimo Vokietijai, tačiau 
bus atsakyta daug klausimų ir 
nuspręsta politika daugeliui me
tų į priekį, — spėjo talentingoji 
žurnalistė Mme McCormick Niu
jorke.

Vokiečių reakcija
Kancleris Adenaueris konfe

rencijos metu prisiekinėjo, kad 
suvienyta Vokietija niekad jėga 
nebandysianti atsiimti vakaruo
se ir rytuose prarastų sričių. Jo 
žinovai sakė, jog vokiečiai betgi 
“nenorėtų” kokios Locarno su
tarties ant savo sprando ar ko 
panašaus. Jie esą pasiryžę “iš
laisvinti savuosius kraštus tai
kingomis priemonėmis” (mušda
mi į taktą Dulles “taikingai iš
laisvinimo politikai”).

Tuo pačiu metu Berlyne aky
lesni vakariečių žurnalistai pa
stebėjo šviesiai dažytas krypties 
rodyklines lenteles: Danzig 470 
km; Breslau 330 km; Gleiwitz 
478 km.

Vakarų karinis pasiruošimas 
savo keliu
Molotovui Berlyne prisiekinė- 

jant gerus norus ir taiką ameri
kiečiai ir jų sąjungininkai ryž
tingai ruošėsi poberlyniniams 

• žygiams ir “išlaisvinimui taikin
gomis priemonėmis”. Jų B-47 
atominių bombonešių eskadra 
keliama į Maroko, o vargšę Va
karų komunistėjančią Europą 
praėjusiomis savaitėmis buvo

pasiruošę ginti 4.400 moderniau
sių kovos lėktuvų, išdėstytų 160 
aerodromų nuo Norvegijos šiau
rinių pakraščių iki- Turkijos — 
Sirijos, sienos. Šiemet šis skai
čius pakils iki 5.500 lėktuvų, 
juos dalinai pakeičiant moder
niausiais prancūziškais “Barou- 
der” sprausminiais naikintuvais, 
taip tinkamais “tieffliegerių” mi
sijai, kuriuos ^gerąi prisimena 
matę pereito karo ‘siaubą Euroy 
po j e. Šiems naikintuvams terei
kia vos 700 jardų įsibėgėjimo ir 
jie esą nepalyginamai pigesni už 
amerikiečių sprausminius. Bri
tai gi amerikiečių sprausminius 
konkuravo savaisiais “Follant 
Gnat” stratosferiniais naikintu
vais —- kurie irgi esą žymiai to
bulesni, lengvesni bei pigesni. 
Pateikdami šias žinias Berlyno

konferencijos pirmojo puslaikio 
metu, Europos kariuomenės va
dai kažkodėl priminė, jog “pir
mąją karo dieną sąjunginin
kams reikės nemažiau kaip 11 
tūkstančiu lėktuvu”.

Bolševikai gal dėlto 
sušvelnėjo Baltijoje » 
AP iš Stockholm© pranešė, 

kad bolševikai tapę tiek koope-

jonų. Dabar nutarta papropa- 
guoti rusų ir ukrainiečių tautų 
amžinoji draugystė, bendra kil
mė ir iškelti “didžiosios rusų 
tautos” amžinoji globa bei para
ma ukrainiečiams. Pretekstu 
tam pasirinktas istorinis — suki
lusių prieš Lenkijos valdžią ka
zokų pasidavimas Maskvos ca
rui.

Po 3 metų audringų kovų ka
zokų hetm. Bohdanas Chmiel- 
nickis buvo sumuštas 1951 m. ir 
pasižadėjo savo kariuomenės 
skaičių sumažinti iki 20.000 ka
zokų. Bet tai buvo neįmanoma, 
nes laisvės paragavusių kazokų 
jau niekas negalėjo priversti 
grįžti į ponų dvarus baudžiavos 
eiti. Be to, Chmielnickis nei pats 
to nenorėjo. Jis jau svajojo apie ' 
sukūrimą laisvos kazokų valsty
bės. Dėl to jis pradėjo ieškoti miesto. Gal būt, ir tai reikės at- 
protektorių, kurie jo kovą pa
remtų. Iš pradžių jis paprašė 
globos Turkų sultono, bet kai 
pamatė, kad iš to nėbus'naudos, 
atsigręžė į Maskvą ir 1654 m. 
sausio 18 d. (pagal naująjį’kalen
dorių) Perejaslauly kazokųf tary- 
ba nutarė pasiduoti carui Alek
siejui. Caras kazokus paėmė sa
vo globon ir tuoj aus' pradėjo 
ruoštis į karą, nes tai reSkė vei
kusios taikos sutarties su Lietu
va - Lenkija sualužymą. Taip 
prasidėjo tas didžiulis karas, ku
ris Lietuvos ir Lenkijos istorijo
je vadinamas “Tvano” vardu. 
Sekančiais metais Lie'tuva buvo 
beveik visa okupuota — Maskva 
užėmė iki Nevėžio, o tuo pat me
tu puolę švedai — Žemaičius. 
Kai 1660-1661 m. karas pasibaigė, 
Lietuva turėjo palikti Maskvai 
Smolenską su Starodubu, o Len
kija visą Ukrainos dalį kairiojoje 
Dniepro pusėje.

Iki šiol anų įvykių Sovietų Są
jungoje niekas nebojo ir never
tino. Pav. 1932 m. išėjusioje ma
žojoje sovietų enciklopedijoje 
rašoma: “1654 m. sudaryta sutar
tis, pagal kurią kairiojo Dniepro, 
kranto Ukraina perėjo Maskvos 
valdžion. Maskva įsipareigojo 
pripažinti kazokų vyresniųjų 
teises, pripažinti jiems konfis
kuotąsias lenkų žemes su ukrai
niečiais baudžiauninkais. Ukrai
niečių masės buvo apgautos”.

Bet štai dabar, kai prireikė 
! preteksto rusų — ukrainiečių bi-

Tisimena ratyvūs, jog,,’ “Dagęns Nyheter” 
bą Euroy f žiniomis, per pavergtos /Latvijos

Ventspilės radijo stotį priėmė ir 
patenkino švedų prašymą gelbė
ti šiurpios . audros į Pabaltijo 
krantus nublokštus švedų žve
jus. (Po šios audros per Pabalti
jį perėjo stiprių šalčių banga). 
Tuo pačiu metu suomiams bolše
vikai leido prisiartinti prie Esti
jos krantų, kad padėtų nelaimės 
ištiktam vokiečiu laivui. ..

čiulystei pademonstruoti, Krem
lius iš} ano įvykio nusprendė 
įpūsti didžįulHaužą. Staiga pra
kalbo maršdlas Vorošilovas, mat, 
pats kilęs iš Ukrainos, dabar

švęsti.
Bet kaip būdingai rusofiliškai 

dekretas šaukia į “brolybę”:
' .. Ukrainiečių tauta, kilusi 

iš to paties senrusiško kelmo, su 
rusų tauta surišta bendra kilme 
ir artimu bei bendru istorinės 
raidos keliu, visada troško susi
jungti su broliška rusų tauta ... 
Yra istorinis nuopelnas Bohdano 
Chmelnickio, kad išreikšdamas 
ukrainečių tautos troškimą glau
džiau susijungti Su rusų tauta ir 
sekdamas Ukrainos valstybingu
mo raidą, jis gerai suprato mo
mento uždavinius bei perspekty
vas, Ukrainos išsigelbėjimą nu
matė jos susivienijime su rusų 
tauta...” . •

Vadinasi dabar “visos Sovietų 
Sąjungos tautos” turėjo pagar
binti 17 amžiaus ukrainiečių “su
sipratimą”. Kažin, ką viso to 
trukšmo metu jautė patys uk
rainiečiai ir kitų pavergtų tautų 
nariai, kurie juk ne akli ir su
pranta ką visa tai reiškia?...

Vilniuje yra profesinių, sąjun
gų mėgėjų (“saviveiklininkų” 
teatras, kuris Ukrainos su Rusija 
“susijungimo” jubiliejaus proga 
pateikė publikai operą “Zaporo
žietis už Dunojaus”. Kolektyvo 
vadovė — Elena Golubkova, re- 
žisorius — Vladimir Kuchov, 
chormeistėrė — Jevgenija Vasi- 
jeva, žymesnieji aktoriai — Van
da Vasilevska (ne garsioji rašy
toja, o “Lelijos”’fabriko tarnau
toja), tarnautojas Bojev. kaimo 
elektrifikacijos inžinierius Atu- 
lov ir kt. Vilniaus komunalinio 
ūkio- tarnautojų šokėjų grupė 
operoje atlieka ukrainietiškus 
šokius.

Toronto “Vyčio” krepšininkai 
vasario 7 d. 3 vai. pp., 400 Bath
urst St., žais su estų krepšinin
kais. *
Toronto sporto klubas “Vytis” 

vasario 14 d. TLN 4 vai. p.p. šau
kia metinį visuotinį narių susi
rinkimą. Dienotvarkėje numaty-

1. Susirinkimo atidarymas,
2. Prezidiumo rinkimas,
3. Pranešimas apie klubo spor- 
• tinę veiklą,

4. Iždininko parnešimas,
5. Rev. komisijos pranešimas,
6. Statuto priėmimas,
7. Klubo valdybos ir rev. ko

misijos rinkimai,
8. Šiaur. Amerikos IV varžybų 

1954m. Toronte organizavi
mas,

9. Klausymai ir sumanymai.
“Vytis” valdyba.

Į Torontą atvyksta Detroito 
liet, sportininkai

Kiekvieną lietuvę ar lietuvį, 
kuris gali suteikti nakvynę Det
roito sportininkams, atvykstan
tiems šeštadienį vasario 6 d. su
lošti draugiškų rungtynių su To
ronto sporto klubu “Vytis”, pra
šome iš anksto pranešti Pr. Ber- 
neckui — tel. LO. 8010.

Sporto klubo “Vytis” v-ba. t
Torontas — Detroitas

Sporto klubas “Vytis” prane
ša, kad vasario 6 d. St. Vlad’s 
Gym., 400 Bathurst St., įvyks 
šios rungtynės:

2-4 vai p.p. stalo tenisas, To
rontas — 'Detroitas,

4- 5 vai. p.p. krepšinis, Toron
tas — Hamiltonas,

5- 6 vai. p.p. krepšinis Toron
tas — Detroitas.

Klubas maloniai kviečia visus 
sportininkus ir sporto mylėto
jus atsilankyti į šias įdomias 
rungtynes. Po rungtynių Detroi
to ir Hamiltono sportininkai 
vvks i Klubo parengima Top 
Hat.

Krepšinio rungtynės
“Vytis — “Nomads” 

įvyko praėjusią savaitę. Iš karto 
mūsų vyrai pasirodė pranašesni 
už ukrainiečius ir žaidimą vedė 
iki puslaikio pabaigos, jį užbaigę 
savo naudai 27:23.

Antrame puslaikyje mūsų vy
rai išvystė nepaprasto spartumo 
žaidimą, ir rungtynes laimėjo 
67:54. Žaidė ir pelnė taškus: M. 
Ignatavičius — 24, R. Preikšaitis 
— 22, M. Duliūnas — 8, P. Gvil-

VYR. LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETO POSĖDIS

dys — 9, J. Žukas ir Mitalas po 2.
P. B.

Apylinkės bendruomenės susi
rinkimas įvyko sausio 24 d., sek
madienį, mažojoj parapijos salėj 
Dalyvavo apie 50 lietuvių. Į nau
ją valdybą išrinkti: J. Dženkaitis 
39 balsais. A. Kusinskis 36. K. 
Podęrys 28. A. Strakauskas 27. 
J. Paulaitis 26. Kandidatais liko: 
St. Tolvaišą, A. Raškevičius, L. 
Urbas, J. Pranskus.

Į revizijos komisiją: A. Jasiū- 
nas 37 balsais, P. Mazaitis 35, J. 
Poška. Kandidatas R. Bagdonas.

Susirinkimo pirmininku buvo 
išrinktas A. Jasiūnas, o sekreto
rium J. Dženkaitis. Su malonu
mu tenka konstatuoti faktą, kad 
šįmet susirinkimas praėjo labai 
darbingoj nuotaikoj ir rimtai. 
Iš dalies tai parėjo ir nuo dienos 
pirmininko sumanumo. Reikia 
tikėtis, kad šiais metais bendruo
menės valdybos veikimas bus 
gyvesnis ir vaisingesnis. Perei
tais metais, nors valdybon buvo 
išrinktiseptyni nariai, bet prak
tiškai tedirbo trys. Iš dalies taip 
įvyko ir dėl to, kad pereitais me
tais valdyba buvo sudaryta pu
siau per prievartą.

SUDBURY, Ont.
Sausio 27 d. pirmame posėdy

je valdyba pasiskirstė pareigo
mis: K. Poderis — pirmininkas, 
J. Dženkaitis—vicepirm., J. Pau- 
laitis — sekret., A. Kusinskis — 
kasininkas, A. Strakauskas — 
švietimo vadovas.

VILKAVIŠKIEČIU 
DĖMESIUI

Vilkaviškio Dr. J. Basanavi
čiaus gimnazijos 1944 m. laidos 
abiturientai, dešimtmečio ruoši
mo, informacijos ir registracijos 
reikalu prašomi atsiliepti ir ra
šyti Danutei Juodkojytei-Mališ- 
kienei, 5303 Verdun Ave., Ver
dun, P. Q. Canada.

— Otava. — Kanada yra nu
tarusi savo atstovybei Londone 
pastatyti slėptuvę ir numatė per 
eilę metų išleisti tam po $2000, 
bet 1953 m. išleido tam reikalui 
vos $66.75.

— Berlynas. — Vakariečiai esą 
išradę būdą elektros pagalba 
masiškai nužudyti žuvis ir viso
kius kitokius gyvius vandeny.

Moteriškų ir vyriškų rūbų siuvėjas
JONAS C E G Y S

Priimu visokius užsakymus. Angliškų 'ir vietinių medžiagų pa
sirinkimas vietoje. 20 metų dirbu savo specialybėje.

224 WILLIAM ST., LONDON, ONT. - Telef. 7-5228

Būkite taupūs ir 1954 metais!
METROPOLITAN KITCHEN FURNITURE 

COMPANY
113 OSSINGTON AVE. - TEL. LL. 6458

Atidaro savo gaminių tiesioginį pardavimą vartotojams. Lie
tuviams siūlome urmo kaina visų rūšių moderniškiausius vir
tuvės baldus. Sumokėję tik $45 jau galite Įsigyti 1954 metų 

modelio naują 5-kių gabalų virtuvės komplektą.
METROPOLITAN KITCHEN FURNITURE CO. yra lietuvių 

įmonė ir parduoda PIGIAU NEGU KITUR.
Už gaminių kokybę garantuojame.

w Pirkėjui pageidaujant keičiame.
Užsakymai priimami iš visos Ontario provincijos.

113 OSSINGTON AVENUE, TORONTO

PIRMĄ KARTA 
KANADOJE 
sukrečiančio dramatiškumo 
gyvenime neprityrusių 
mergaičių filmas pagal 
A. Marczynskio apysaką

MOTERYS 
PRIE BEDUGNĖS

Pomatysite, kokios priemones naudo
jo gyvųjų prekių pirklių gauja. Kiek
vienas turi pamatyti šį jaunų mergai
čių pirklių filmą. Kanadoje šitokio 
dramatiškumo jaunos moters dvasios 

filmo dar nebuvo.
Priede 30 minučių spalvotas 
filmas “SPALVINGOJI TĖ
VYNĖ”, kuriame pamatysite 
daug vaizdų iš Vilniaus ir ap

skritai iš Lietuvos.
EATONX) AUDITORIJOJE 

šeštadienį, vasario 6 d. College 
— Yonge gatvių kampas, sep
tintame T. EATON CO. rūmų“ 
augšte, įėjimas iš College gt. 
įėjimas $1 ir 75c (įskaitant mokes
čius). Bilietai jau gaunami Auditorijos 

kasoje.

VLIKo posėdis, pirmininkau- i mųjų pagarbą ir pagalbą, 
jamas VLIKo pirm. M. Krupavi- 1 K. Šalkauskas padarė Lietu
čiam,, visu pirmiausia atliko VLU Y^ės Išlaikymo Tarnybos ap- 
„ . TT i m u "... : . j zvalga. Normalių pradžios mo-
Ko ir Vyk. Tarybos pirm, rinki- steigimas dabar sutinka
mus: VLIKo pirmininku visais ■ • - -v .
balsais perrinktas M. Krupavi
čius ir Vyk. Tar. pirmininku — 
visais balsais K. Šalkauskas. VT 
narių sąstatas paliktas tas pats.

VLIKo pirm. M. Krupavičius 
pranešė, kas daroma Keturių 
konferencijos Berlyne reikalu. 
VLIKo pirmininko įteikiama per ; 
Augšt. Komisarus Vokietijoje 
atitinkamo turinio nota. VLIKas 
mano pasiųsti į Berlyną savo ste
bėtoją. Mūsų atstovai, susitarę 
su kitais pabaltiečių atstovais, 
padarys reikiamų žygių vyriau
sybėms Londone ir Paryžiuje. 
Iš Vašingtono žinių dar neturi
me. Bet tikimasi, kad tokių žy
gių bus padaryta ir Vašingtone 
(Padarė tai ALTas. Red.).

VT pirm. K. Šalkauskas pada
rė bendrą VT veiklos apžvalgą. 
VT dabar turi bendradarbių, ku
rie įgalina atskiras Tarnybas at
likti patikėtus uždavinius. Su 
nemenkais sunkumais pradėtas 
naujas VLIKo veiklos baras — 
vad. propagandos skyrius. .

Santykių su diplomatais pa
grindas yra Reutlingeno susita
rimai, kuriuos VLIKas ir diplo
matai priėmė. VLIKo ir diplo
matų bendradarbiavimui pagrin
dinių kliūčių nėra. Reikia tikėti, 
kad S. Lozoraitis, iš kurio pusės 
diplomatų skyrimo reikalu yra 
pasireiškęs nuomonių skirtumas, 
savo nusistatymą reviduos susi
tarimo dvasioje. Šiemet Vasario 
16 d. sukanka 10 metų nuo to lai
ko. kada VLIKas paskelbė savo 
deklaraciją. Visų politinių parti
jų ir kovos organizacijų buvo 
vieningai proklamuotas prieš vi
są pasaulį lietuvių tautos vardu 
įsipareigojimas kovoti ir laimėti 
laisvę ir nepriklausomybę. VLI 
Kas įsipareigojo vykdyti šį isto
rini uždavinį. Tą sunkią kovą 
VLIKas tęsia ir dabar. Reikalo 
šventumas ir pareigos suprati
mas yra VLIKo veiklos pagrin
das. VLIKas yra pripažintas 
mūris draugingų valstybių kaip 
Riet'.tvos valios reiškėjas ir at
stos is. Lietuvos išlaisvinimas 
dau iausia priklausys nuo tarp- 
tau< nių įvykių raidos. Laisvini
mo organizacijos pakeitimas Lie 
tuves išlaisvinimo nepagreitins. 
Tik vieningumas ir visų tautinių 
jėgų sutelkimas padidins sveti-

įvairių kliūčių. Šiuo metu iš vi
so turima 45 vargo mokyklas ir 
6 kitokios, be to, Europoje 2 gim 
nazijos: Vasario 16 ir saleziečių. 
LIT ryšiai su PLB nevienodi. Su 
kai kuriais kraštais jie silpni, su 
kitais — gana tamprūs. Sunki 
organizacinė padėtis Švedijos 
lietuvių: didelis susiskaldymas. 
Panaši padėtis Urugvajuje. Or
ganizaciniu ir veiklos atžvilgiu 
gal geriausiai susitvarkiusi Aus
tralijos Liet. Bendruomenė ...

Informacijos Tarnybos prane
šimą padarė M. Gelžinis. IT da
bar sudaro 2 skyriai: Spaudos ir 
Radijo. Spaudos sk. leidžia 3 k. 
per mėnesį reguliariai Eltos In
formacijos lietuvių k., 2 k. lei
džiamas vokiečių k. Elta - Pres- 
sedienst. Dabar spaudoj yra 2 
brošiūros: “Les martyrs de Li* 
thuanie” ir “Le sort des Pays 
Baltes”. Radijo — Propagandos 
Skyrius duoda medžiagos šiems 
radiofonams: Voice of America 
Mūnchene, Radio Vaticano, Ra
dio Roma, Radio Free Europe, 
Radio RIAS.

Užsienio Reik. Tarnybos pra-

žingsniai privalo būti suderinti. 
Iš mūsų diplomatų pusės URT 
keliamų reikalų atlikimas vyks
ta gana sklandžiai. URT many
mu, sunku būtų iš Europos va
dovauti JAV varomai Lietuvos 
laisvinimo politikai ir iš JAV nė
ra įmanoma vadovauti Europos 
veiklai: vienas ratas turi suktis 
JAV-se, kitas — Europoje... Su 
LLK pirmininku susitarta, kad 
svarbesnieji žygiai iš JAV turi 
būti atliekami VLIKo vardu, 
kaip vyriausios politinės vado
vybės. Užmegztas kontaktas su 
kitų kraštų egziliniais veiksniais. 
LESTA Strasburgė prancūzų 
valdžios organų oficialiai įregist
ruota... Artimiausiame VLIKo 
posėdyje VT įpareigota vokiečių 
Rytų politikos klausimais duoti 
papildomą studijinį pranešimą.

Finansų Tarnybos pranešimą 
padarė T. Šidiškis. Tautos Fondo 
lėšų rinkimas sutinka didesnių 
sunkumų. Priežastys įvairios, 
bet pesimizmui pagrindo nėra.

VLIKo statuto svarstymas ir 
pirmojo pusmečio sąmatos apys
kaita nutarta atidėti. Nutarta, 
kad Tautos Fondo valdyba turi 
kas mėnuo daryti Vykd. Tarybai 
smulkų pranešimą apie savo 
veiklą. VLIKo ir Mažosios Lie-

nešimaF darė dr. P. Karvelis. Tarybos politinę veiklą 
Svarbiausias URT uždavinys — 
budėti Lietuvos išlaisvinimo sar-' 
gyboje, stropiai sekti pasaulinių 
įvykių raidą ir kiekvieną pasi
taikančią progą išnaudoti mūsų 
laisvinimo akcijai plėsti. Šia 
linkme mūsų parengtas memo
randumas Jungt. Tautoms apie 
Baltijos valstybių turėtą patirtį 
su Sovietais, išvertus į 3 kalbas, 
bus atlikęs reikšmingą uždavinį. 
Šitas memorandumas išsiuntinė
tas įvairių kraštų žymesniems 
valstybės vyrams, mokslo, baž
nyčių ir visuomeninio gyvenimo 
autoritetams. Dabar rengiamasi 
išleisti anglų, vokiečių ir prancū
zų kalbomis mūsų turėtų su So
vietais sutarčių tekstus, kurie 
bus naujas reikšmingas ginklas 
Sovietų tikrajam veidui demas
kuoti. Per Augšt. Komisarus 
įteiktos JAV, D. Britanijos ir 
Prancūzijos užsienio reikalų mi- 
nisteriams notos, prašant, kad iš 
Sovietų būtų pareikalauta ati
traukti kariuomenę iš mūsų kraš 
to ir lietuvių tauta įgalinta at
statyti visišką suverenumą. Su 
mūsų diplomatais susitarta, kad 
užsienio politikos srityje daromi

nutarta suderinti.

Sporto klubas “Vytis” 
1953 metais

Sporto klubui “Vytis” 1953 m. 
praėjo didelių laimėjimų ženkle. 
Klubas dar niekada, nuo pat įsi
kūrimo, neturėjo tokių derlingų 
metų savo pasirodymais, taip pat' 
ir laimėjimais. Metams praėjus, < 
tenka suglaustai peržvelgti ir 
mūsų klubo tų metų veiklą. 
Amerikiečiai bei kanadiečiai to- - 
kiomis progomis ruošia didžiau
sius balius, kurių metu atžymė- 
tini sportininkai iškeliami ir ga
na riebiai apdovanojami — ma
šina, pinigine dovana ar pan. 
Svarbiausias momentas tai pra
eitų metų geriausio sportininko 
rinkimas. Įdomus ir daug entu
ziazmo sukeliąs dalykas. Ir 
mums būtų pravartu kasmet iš
ryškinti geriausiai pasireiškusį- 
pasireiškusią sporte, tuo paskati
nant daugiau jaunimo kultyvuo- 
ti betkokią sporto šaką. Mūsų 
klubas apie tai galvojo, tačiau 
nebendradarbiaujant kitiems 
klubams negalėjo įvykdyti.

“Vytis” klubui 1953 m. buvo 
reikšmingiausi iš visų nuo pat 
įsisteigimo. Nors materialiai sun
kiai verčiamasi, kas žinoma, at
siliepia į visas pasekmes, tačiau 
pasiryžimas, pasirodo, viską nu
galėjo. 1952 m. klubas buvo ne
pateisinamai iškrikęs ir įsiskoli
nęs. Kaikurios sekcijos, ypač 
mergaičių, buvo nuskriaustos. 
Panašiai ir su krepšinio sekcijos 
treniravimusi—salių nuomą mo
kėdavo patys. Iš šito pasiryžimo 
bei noro sportuoti ir sekė dideli 
laimėjimai.

Visas dėmesys buvo nukreip
tas į Čikagos sporto žaidynes. Jo
se dalyvauti stengėsi iš paskuti
niųjų ir atitinkamai ruoštasi. 
Daug vargo darė vizų gavimas. 
Šiose žaidynėse pasirodyta be 
priekaišto — visose atstovauto
se sporto šakose laimėtos pirmos 
vietos. Didžiausias taikinys — 
krepšinio pereinamoji taurė, iš
gelbėta nuo visiško atitekimo 
“Perkūnui”.

Antrasis didelis mūsų klubo 
laimėjimas įvyko tomis pačiomis 
dienomis. Klubas vienu kartu, 
jėgas perskyręs į dvi dalis, run- - 
gėsi Čikagos žaidynėse ir Lietu
vių Dienoje Hamiltone. Čia taip
gi laimėta visose atstovautose 
šakose. Be šitų išvykų klubas pa
darė keletą ekskursijų į kitas i 
Amerikos vietas — Clevelandą 
ir Detroitą, kur irgi gražiai mū
sų* spalvos apgintos. Turėjome ir 
svečių iš Čikagos — studentų 
krepšininkus.

Bendrai tenka pasakyti, kad su 
amerikiečiais būta daug gražes
nio bendradarbiavimo, tai mes 
ten nuvažiuodavome, tai jie čia 
pasirodydavo. Gėda prisipažinti, 
bet to nebuvo tarp mūsų sporto 
klubų Kanadoje. Man atrodo,' 
kad to priežastis išplaukia ne iš 
klubų, bet gal iš kaikurių asme
nų, kurie, matyt, to siekė.

Šiaip metų bėgy “Vytis” nuo
lat dalyvauja Toronto įvairių 
sporto šakų turnyruose — stalo 
teniso, futbolo, krepšinio, lauko 
teniso ir net buriavimo — kad 
ir ne klubo vardu, tačiau mūsų 
klubo sportininkai - buriuotojai.

Norėtųsi iškelti mūsų klubo 
1953 m. ryškesnius sportininkus, 
tačiau tai nebus oficialus pripa
žinimas ir, gaila, klubas nėra 
tiek turtingas, kad galėtų betko
kią dovaną įteikti. Mano nuo
mone, daugiausia nuopelnų mū
sų klubo spalvas ginant bei lie
tuvius atstovaujant kitataučių 
tarpe turėtų šie sportininkai — 

granas Gvildys—Toronto ir On
tario stalo teniso meisteris, pa
stovus Kanados rinktinės žaidė
jas ir trečiųjų liet, sporto žaidy
nių Čikagoj dvigubas laimėtojas. 
Romas Preikšaitis — daug prisi
dėjęs klubo laimėjimams futbole 
ir krepšinyje. M. Duliūnas, A.

(Nhkelta į 7 pusi.)

PUIKIOS BRITIŠKOS VILNOS
Mes kviečiame visus siuvėjus, branginančius tikrą britų gamy
bos vilną, apsilankyti mūsų demonstracijų patalpose. Galima 
mums taip pat parašyti. Mes turime įvairiausių rūšių geriausių 
medžiagų kostiumams? sporto rūbams ir paltams.

LOWE, DONALD (Canada) LTD.
615 West Hastings St. 104 Adelaide St. W.

VANCOUVER, B.C. TORONTO, Ontario
MArine 2019 EMpire 6-7986

Geriausios pasaulyje gaminatnos vilnonės medžiagos^

L. V. MILLER and COMPANY 
Certified Public Accountants 
Patvirtinti vieši sąskaitininkai

63 JOHN ST. SOUTH TELEPHONE 8-4723 
HAMILTON — ONTARIO

M.O. — L.M.C.C.

780 Main St., East, Hamilton
GIMDYMO PAGALBA

Priėmimo valandos 2-4 ir 7-8 vai. vak. Ir pagal telefonmj tusftarimą fd. 9-M34



1954. n. 4. — Nr. 5 (214) TfiVISKfiS ŽIBURIAI 3 PUSL.

TAUTOS FONDAS IR MES KAIP VEIKIA VAKARUS SOVIETINĖ PROPAGANDA KLR šalpos Fondo C. Komiteto
Penktieji metai kaip Kanados 

lietuviai per TF Atstovybę ir jos 
skyrius paskiria didesnę ar ma- 

‘ žesnę auką didžiąjam laisvinimo 
uždaviniui. ‘Centas prie cento 
sunkiai uždirbto skatiko subyra 
į aukų dėžutes sudarydami' ne
mažas skaitlines. Tai skaitlinės, 
kurias skiriame tęsiamos didžio
sios kovos tikslams. Deja, jų su
daryme nedalyvaujame visi. Ly
giai ne visi vienodai supranta
me Tėvų Žemėje likusiųjų kan
čias, kurių laisvės aukurui ski
riamos aukos yra žymiai dides
nės už'mūsų- visų neprikteklius 
ir rūpesčius. Tačiau su džiaugs
mu reikia minėti, kad didžioji 
mūsų dauguma žino, kad nepa
kanka aną gražiąją Nemuno Ša
lį mylėti, už ją tenka kovoti ir 
aukotis. Kovoti be sustojimo, ne- 
atlaidžiai ir kietai. Šio meto ko
vos būdas teįmanomas sutelkti
nėmis, ne ginklo, bet medžiagi
nėmis, finansinėmis, nuolat ir 
užtikrintai plaukiančiomis au
komis. Tautos Fondui auką ski- 
riantysis tautietis ir yra laiko
mas tos didžiosios, žūtbūtinės 
kovos dalyviu.

Suprantame, kad savo buvimą 
■> išeivijoje laikome laikinu, ly

giai žinome, kad kova nebus am
žina, ji baigsis teisybės ir teisin
gumo pergale. Ir tuomet ne tik 
grįžusiam, bet ir jo ateinančioms

kartoms Lietuvio Pasas liks 
brangus, susiklausymo ir savam 
kraštui pasiaukojimo simbolis.

Vasario Šešioliktosios paskelb
tasis TF vajus įgalina konkrečiai 
kreiptis į Kanadoje gyvenančius 
tautiečius TF rėmimo reikalu. 
Žinant, kad Vasario 16-liktosios 
paminėjimų betkoks likęs pelnas 
pervedamas TF dispozicijon, tuo 
pačiu aukotojui sudaroma ge
riausia proga atlikti tautinę pa
reigą.

TF aplinkraščiai primena, kad 
iš kiekvieno dirbančio tautiečio 
prašoma aukoti per metus bent 
vienos dienos uždarbis, gi neiš
galint, bent vieną dolerį. Dienos 
uždarbio auką palengvinant, bū
tų galima mokėti ir dalimis; te
reikėtų tik nusistatymo ir veda
mosios kovos pilno atjautimo. 
Visi žinome, kad auką duoti žy
miai lengviau, negu jos prašyti. 
Valstybės savo pajamas tiems 
pat tikslams įvarko įstatymo ke
liu, gi mums išeivijoje įstatymą 
diktuoja mūsų geroji valia ir ve
damosios, -žūtbūtinės kovos pa
reiga.

Ir šiais metais švęsdami Vasa
rio 16-tąją prisiminkime, kad ji 
gimė irgi tik per aukas ir pasi
šventimą, o mums išeivijoje te
būna ryžto, susikaupimo ir ko
vai skirtosios aukos atidavimo 
šventė. L. Girinis.

LIETUVIAI TREMTINIAI SIBIRE
Su vokiečių karo belaisviais 

yra grįžęs ir vienas mūsų tautie
tis, kuriam ilgą laiką teko gy
venti įvairiose karo belaisvių 
stovyklose ir Sibire sutikti mū
sų tremtinių. Grįžusioje pasako
jimu, 1945-49 metais apie pusę 
belaisvių, ypač tie, kurie buvo 
silpnesnės sudėties, pirmoje ei
lėje inteligentai, neišlaikė ir sto
vyklose mirė. 1947 m. jis buvo 
priskirtas prie dvarų ir pilių sta
tybos sovietiniams generolams. 
Marš. Sokolovskiui statė.vilą ne
toli Volgos - Maskvos kanalo, 
apie 25 km nuo Maskvos. Tai bu
vo bolševikų valdžios jam skirta 
dovana, apėmusi 1 kv. km žemės, 
kurioje buvo dvaras su „rūmais. 
Pilis buvo taip pat statoma ir 
marš. Konevui, pirmininkavu
siam per Berijos ir jo bendrinin
kų bylą. Prie pilies buvo įtaisy
tas ’’kolchozas - dvaras”. į pilį 
buvo sugabenti visi Konevo ka
ro trofėjai, tarp jų — brangus 
fortepionas iš Vienos, imperato
riaus Franzo Josepho vestuvinė 
dovana. Vienas iš belaisvių “tu
rėjo garbę” tuo fęrtepionu net 
paskambinti.

Lietuvių jam teko sueiti porą 
kartų. 1949 m. Sibire keli klaipė
diečiai belaisviai pareiškė esą 
lietuviai. Todėl jie buvo iš karo 
belaisvių stovyklos iškelti, o jų 
statusas iš belaisvio pervestas į 
“peresilnikus”—jiems buvo leis
ta apsigyventi kaip civiliams, bet 
judėti turėjo teisę tik 50 km 
spinduliu; jie tikėjosi, kad juos 
grąžins į Klaipėdos kraštą ar į 
Lietuvą, bet taip nebuvo, vietoj 
to turėjo pasirašyti pasižadėji
mus, kad 20 metų išdirbs ir išgy
vens Sibire. 1948 m. Stalinske 
sutiko prie darbovietės dvi lie
tuvaites, kurios buvo neseniai 
“užverbuotos” darbams Rusijoje

čių darbininkių transportas, bet 
paskiau jos visos buvo išskirsty
tos po 3-4 į visas puses. 1951 m. 
Sverdlovske, bedirbant prie sta
tybos, gretimam sklype už tvo
ros matė dirbančius vad. darbo 
batalionų vyrus. Jie, daugiausia 
22-23 metų amžiaus, belaisvius 
kalbino vokiškai. Pasirodo, tai 
būta bolševikinėn “darbo tarny
bon” paimtų lietuvių, latvių ir 
estų. Lietuviai pasakojosi dau
giausia kilę iš Joniškio ir iš Pa
nevėžio apylinkių.

Tremtinių iš Lietuvos pats jis 
daug nesutikęs, nes jie būdavo 
daugiausia vežami ne į pramonės 
centrus, bet daugiau į miškus ar 
akmenų skaldyklas, rečiau į kol
chozus. Tačiau vokiečių karo be
laisviai, kurie visą laiką nuo pat 
1945 m. buvo laikomi kaip vad. 
“zakliučennyje” (imtiniais) ir 
perėjo daug priverčiamojo dar
bo stovyklų, yra faktiškai sutikę 
nemaža tremtinių iš Pabaltijo 
valstybių. Iš tų belaisvių jis gir
dėjęs, kad pvz. už kalnų, Volog
dos link, į šiaurės rytus nuo Mas
kvos, belaisviai matę ištisus kai
mus apgyventus pabaltiečių. Jų 
teigimu, tokie kaimai jau iš pir
mo žvilgsnio išsiskiria iš rusų 
kaimų savo tvarkingumu ir šva
ria išvaizda. ELTA.

Sovietinis — bolševikinis rėži
mas nuo pradžios iki galo yra 
akiplėšišku melu paremtas. Tas 
sovietinis melas, jų melagingoji 
propaganda nė kiek nęveikia tik 
tų žmonių, kurie sovietinį dikta
tūrinį rėžimą pažįsta asmeniškai, 
kurie sovietiškojo “rojaus” gy
venimą yra patyrę savo kailiu. 
Deja, naivieji tų kraštų gyven
tojai, kurie neturėjo, “laimės” 
bolševikų pažinti iš arti, daugu
ma raudonųjų melagingų teigi- 

I mų tiki. Tuo labiau jie tiki bol
ševikams todėl, kad jų pragaiš
tingoji propaganda mokama pa
remti gražiausiais šūkiais, pa
traukliausiomis tezėmis, kaip: 
laisvė ,taika, tarpusavio valsty
bių sugyvenimo broliška meilė 
ir t.t.

Tuo reikalu New York Times 
nuolatinis bendradarbis C. L. 
Sulzberger, yra parašęs įsidėmė
tinai įdomų straipsnį. Pasak jo, 
sovietinė propaganda, ypač jų 
vadinamoji “taikos ofenzyva”, 
pakankamai gerai veikia laisvo
jo pasaulio sostines ir tų kraštų 
gyventojus raudonųjų norima 
prasme.

Savaime aišku, pasaulis, per
gyvenęs II-jo Pasaulinio karo 
pragarą ir, jam praėjus, pagyve
nęs devynetą “taikos” metų, il
gisi taikos be kabučių. Todėl 
žmonės, o taip pat ir pusiau nai
vūs politikai, kurie pirmiau į so
vietinę. taikos propagandą žiūrė
jo skeptiškai, dabar pradeda dau 
giau į tai dėmesio kreipti. Taip 
lygiai, kaip patarlėj sakoma: 
“Lašas po lašo ir akmenį prata
šo.” Taigi, eilę metų kartojami 
apgaulingi žodžiai daugelį pra
deda įtikinti...

Pav., Prancūzijoj, Graikijoj, 
Indijoj ir kitur Maskvos rūpes
tingai paruošta melo mišrainė 
priimama tarytum ųg tikrą ir 
maistingą patiekalą. Sovietų 
propagandinis šauksmas į “tautų 
draugystę” pradeda tiems kraš
tams ypatingai patikti. Mat, tie 
kraštai turi tokių akstinų, kurie 
kaip tik padeda raudoniesiems. 
Prancūzai tebebijo vokiškojo mi 
litarizmo, Indija — nuogąstauja 
musulmoniškojo Pakistano, bal- 
kaniškoji Graikija ir daugelis 
kitų Europos laisvų valstybių 
šiuo metu abejingai pradeda žiū
rėti į JAV, tikėdamosios, jog te
nai greitu laiku gali prasidėti 
ūkinė depresija. Taigi, jų žvilgs
niai krypsta Maskvos link; kur 
tikimasi išsigelbėjimo nuo tyko
jančių krizės nagų prekybiniu 
keliu.

Šiuo laiku ypatingai daugelis 
valstybių trokšta prekybinių ry
šių su raudonaisiais. Gi Sovietų 
siūlymasis būti gerais prekybi- ■ 
nės srities partneriais vakarie-1 
čius, ypač anglus, veikia, pasaky- ■

tume, “stebuklingai”. Anglai jau 
parduoda raudoniesiems geležį, 
manganą, prancūzai — tekstilę 
ir t.t. Britų ir prancūzų preky
binės misijos — jau nuolatinai 
svečiai Maskvoje. Ieškoma pre
kybinio “broliškumo”.

Vakarų Vokietija — taipogi 
siekia prekybinių ryšių su rau
donaisiais, nes ir jie rūpinasi rin
komis užsienyje.

Spauda ir radijas jau paskel
bė žinutę, jog Sovietai užsakę V. 
Vokietijoj prekybinių laivų už 
70.000.000 vokiškų markių (apie 
$16.700.000). Italijos bedarbiams 
sovietų agentai kalte kala į gal
vas: “Tik jūs reikalaukite, kad 
jūsų valdžia prekiautų su mu
mis, turėsite pakankamai dar
bo”. Panašūs reikalai yra ir čia, 
Kanadoje. Komunistinė UE dar
bininkų unija išdalino spaustu
vėj spausdintus atvirukus darbi
ninkams, kuriuos tereikia pasi-

rašyti ir pasiųsti Kanados Vy
riausybei Otavoje, reikalaujant, 
kad valdžia darytų žygius už- 
megsti prekybinius santykius su 
Kinijos “liaudies respublika” ir 
su Rusijos “Socialistinėmis res
publikomis”. Taigi, gera dirva 
raudoniesiems.

Nūdien Sovietai skubiai mez
ga ir tamprina prekybinius ry
šius su Danija, Norvegija, Šve
dija. Graikija esanti pasirašius 
su Sovietais prekybos sutartį 10 į 
mil. dolerių. Egiptui Sov. Sąjun-) 
ga ir jos satelitai esą pardavę ; 
prekių žemiau negu jų savikainaĮ 
nustatytomis kainomis. Tai vis' 
propagandos tikslams.

Savairųe aišku, ir Berlyne: 
vykstanti didžiųjų konferencija 
praeis sovietinės propagandos i 
ženkle “už taiką, brolybę, gražų ' 
tarpusavį sugyvenimą, prekybi
nius ryšius ir pan.”

Pr. Alšėnas.

APYSKAITA už 1953 METUS

ir dirbo fabrike. Ta proga tenka 
pastebėti, kad tiek pačioje So v. 
Sąjungoje, tiek jos okupuotuose 
kraštuose nuolat vyksta “sava
noriškas įrašymas “Sibiro dar
bams”.

Mergaitės skundėsi, kad jos 
yra sekamos, ir patvirtino, kad 
ten buvo atvežtas visas lietuvai-

„ Aloyzas
" ' Baronas

■^Bomanas

tU2GESE& 
SNIEGAS

Toronto Seserų Kotryniečių vedamo darželio vaikučiai prie pra- 
kartėlės per darželio Kalėdų eglutę gruodžio 27 d. TLNamuose.

Praeitieji metai Šalpos Fondui 
daugumoje buvo organizaciniai 
metai. Metų pradžioje suorgani
zuotas C. Komitetas pirmiausia 
ėmėsi skatinti KLB apylinkių 
valdybas organizuoti Š. Fondo 
apyl. komitetus arba jo įgalioti
nius, aiškintis šelpiamųjų apimtį 
Vokietijoj, šalpos persiuntimo 
kelius ir paskirstymo talkinin- 

i kus, darbo planą, galimybes gau- 
. ti paramos iš Kanados ir pan. 
■ Gi bendruomenės apylinkėse sa- 
; vo. ruožtu palengva, net iki pat. 
metų galo, organizavosi ŠF apyl. 

i komitetai, kurie poroj apylinkių 
: iki šiol dar nėra suorganizuoti.

Tačiau jau birželio mėn. C. 
Komitetas paleido šūkį į Kana
dos lietuvių bendruomenę pa
siųsti už $1000 Vokietijoj liku
siems tautiečiams cukraus. Cuk
rus- buvo pasirinkta dėl to, kad, 
BALFas tik neseniai buvo pa
siuntęs taukų, o tik šie du pro
duktai teapsimoka siųsti. Dėka 
Toronto (atsiuntė $520), Hamil
tono ($200), Windsoro ($100), 
Fort William ($70), Edmonton 
($50), Winnipego ($45), Wellan- 
do ($40) apyl. komitetų ryžtumo 
ir energijos, taip pat tų kolonijų 
lietuvių duosnumo užsimojimas 
buvo pasiektas, 13.158 sv. cuk
raus Kanados lietuvių bendfuo-

| menės \zardu buvo- pasiųsti, 
į Kadangi ŠF apyl. komitetų or
ganizavimasis ėjo labai paleng
va, pradžios mokykloms Vokie
tijoje tepradėta siųsti tik lapkri
čio mėn., nors buvo nusistatyta 
jas žymiai anksčiau pradėti 
remti.

Viso pajamų per 1953 m. CK gauta:
! I. Iš Š. Fondo apyl. komitetų:
Į 1. Toronto ........................... $520.—
I 2. Hamiltono 400.—-
į 3. Windsoro ($ 100 gimn.) ... 200.—-

4. Londono ...................... 157.—
5. Fort Williom ($70 gimn.) 173 66
6. S.S. Morie
7. Edmontono
8. Otovos .........
9. Winnipeg©

10. Rodney
11. Wei fondo .7.

144.55 
107.— 
70.-
45.— 
45.— 
40.—•

Viso iŠ komitetų $1902.21
II. 1. Iš KL Kat. Moterų D-jos 

Montrealio skyriaus
2. Iš KL Kat. Moterų D-jos 

Toronto skyriaus
3. "Žiburių" Spaudos B-vės

Viso iš organizacijų $205.—
HI. Iš pavienių asmenų ........ $122.35

Viso gauto $2229.56
Išleista per 1953 metus:

SiOOO.—
295.62
168.50
147.37

S 140-—

50 — 
15.—

1. Cukrui j Vokietiją ........
2. Prodž. mok. Vokietijoje
3. Vasario 1 6 gimn..........
4. Šalpai pinigais Vokiet.
5. Rūbų pakavimo medžia

gai ir presavimo mašinai 
padirbti ......................

6. Raštines išlaidoms
50.—
36.55

DAR GIMNAZIJOS ŠELPIMO REIKALU
Kai iškyla koks ginčas, mūsų 

spauda užverčiama eibe laiškų 
ir straipsnių. Gal ir sveika, kad 
rūDimus klausimus išsiaiškina
me, negalėdami kitais keliais, 
bent per spaudą. Spauda likosi 
tuo didžiuoju ryšininku tarp mū 
su eilinių, tarp organizacijų y‘ir 
vadovaujančių veiksnių. Tik gai
la, kad nevisuomet, tie ginčai, 
pastabos ir straipsniai būna pil
ni, be tendencijos ir, svarbiau
sia, nuoširdūs.

To, nuoširdumo, trūksta ir B A 
LFo bei PLB Vokietijos Krašto 
Valdybos ginče. Man atrodo, kad 
abi pusės yra su nuodėme, bet 
Vokietijos Krašto Valdybos pu
sėje — o gal klystu — yra dar 
kažkas ir daugiau...

' Kanados lietuviškoje spaudo- 
: je praeityje, ir tai netolimoje, 
teko skaityti, ir ne vieną kartą, 
du skirtingus raginimus. Štai: 
Vasario 16 Gimnazijai Remti 

j Komisija kvietė aukotojus, būre-' 
■ liūs ir organizacijas bendradar
biauti su ja, o kas nenori, ar ne
gali, aukas siųsti Vokietijon tik 
per BALFą. Bet po to pagrečiui 
sekdavo p. Zundės pasirašytas 
straipsnis, kviečiantis aukotojus 
pinigus siųsti per Vokietijos 
bankus. Kodėl toks skirtumas? 
Koks to viso tikslas? Man yra 
neaišku. Gal p. Zunde ir sutiktų 
atsakyti, plačiau paaiškinti. Bet 
to dar negana. Iš vienos Kana
dos vietovės gavau laišką su p. 
Zundės parašu, kad per BALFą 
siunčiami pinigai savo tikslą — 
šelpiamuosius pasiekią tik po še
šių mėnesių juos įšsiuntus. Tuo

Mūsų C 

priedas 
skaitytojams 
ALOYZO BARONO

romanas
UŽGESĘS SNIEGAS 

jau išspausdintas 
ir užsimokėjusiems prenume
ratoriams siuntinėjamas. Ro
mano spausdinimą laikraštyje 
nuo šio numerio nutraukiame. 
Kas nori tuojaus gauti roma
ną, kad galėtų toliau skaityti, 
prašome siųsti prenumeratą 
pridedant $1 už knygą. Kieno 
prenumeratos laikas dar neuž
sibaigęs, gali prisiųsti $1 už 
romaną. į-t."-""™. ‘.~I susidomėjau. Vedžiau susirasi

nėjimą su įvairiais asmenimis

PAUKŠTININKYSTĖ SOVIET. LIETUVOS ŪKYJE
Iš Lietuvos kolūkių reikalau

jama, kad kiekvienam 100 ha 
dirbamos žemės būtų laikoma 
bent 340 vištų, sudedančių bent 
po 110 kiaušinių per metus.

Oficiali valdžios kiaušinių kai
na Lietuvoje dabar yra 5 rubliai 
už 10. (Laisvoje rinkoje kaina 
7-8 rubliai, bet valdžiai parduoti 
reikia, nes tik kas valdžiai par
duoda, gali gauti pirkti tam tik- 
rų būtinų reikmenų).

Už paukštieną, atliekant pri
valomas duokles, dabar, pakėlus 
atlyginimą ir už privalomas 
duokles, mokama; už vištų ar 
viščiukų kilogramą gyvo svorio

NAUJAS VADOVĖLIS
J. Ambrazevičiaus, A. Skrupske- 

lienės ir A. Vaičiui?iąio

NAUJIEJI 
SKAITYMAI

chrestomatija ir lietuvių litera
tūros istorijos vadovėlis V - VIII 
skyriui ir augšt. litueanistikos 

kursams.
Kaina $2.50.

Spaudos Bendrovė “Žiburiai” 
941 Dundas Street West 
Toronto, Ont, Canada.

— 5 rubliai, kalakutų — 6 r. an
čių ar žąsų — 4 r. Tai yra griež
tai priverčiama kaina. Tik atida
vus duoklių nustatytą normą, 
kas lieka, skatinama parduoti 
valdžiai pagal sutartis. Tada jau 
mokama už visokių naminių 
paukščių gyvo svorio kilogramą 
po 8 r. 50 k. Bet ir šios yra že
mesnės negu - rinkos kainos. Už 
tas kainas parduodama tik iš rei
kalo, kad būtų galima nusipirkti 
kitų laisvai negaunamų reikme
nų.

Paukščių peryklos beveik ne
parduoda viščiukų ir kitų paukš
tukų už pinigus. 2 vienadienius 
viščiukus parduoda už tris vištos 
kiaušinius, du ančiukus ar kala- 
kučiukus — už 4 vištos kiauši
nius ir du žąsiukus — už 5 vištos 
kiaušinius.

Telšių rajono “Naujojo Gyve
nimo” kolūkio paukštininkas Jo
nas Rutkus yra pasižymėjęs. Jo 
vištos sudedančios iki 130 kiauši
nių per metus ir sveriančios iki 
2% kilogramo, o gaidžiai net iki 
3 klg. Su Rutkum lenktyniauja 
to paties rajono “T. Lietuvos” 
kolūkio paukštininkas Liaugau
das. O Staniūnų sovehoze, kur 
esą net 10.000 vištų, dėslumas 
esąs dar didesnis — 140 kiauši
nių per metus.

Prekyba Panevėžy ,
Bolševikinė spauda rašo pasi

girdama, kad Panevėžy dabar 
esą 21 krautuvė parduodanti 
pramonės prekes, 30 krautuvių 
parduodančių maisto produktus 
ir 11 kioskų, turbūt, parduodan
čių spaudą , gal rūkalus ir kt. 
smulkmenas.

Atsiminkime, kad pats Pane
vėžys turi apie 30.000 gyventojų 
ir dar turi aprūpinti plačią apy
linkę. Tad nenuostabu, kad 
krautuvėse tenka stovėti eilėse. 
Patogumas, žinoma, yra tas, kad 
jei ko ieškai pirkti ir negauni, 
tai nesunku įsitikinti, kad visose 
krautuvėse nėra — nesunku juk 
visas apeiti. 21 pramonės gami
nių pramonės gaminių prekyba 
visame mieste, kai nepriklauso
mos Lietuvos laikais tiek jų bū
davo dažnai vienoje gatvėje.

— Varšuva. — Lenkijos vy
riausybė visiems siuntiniams iš 
užsienio uždėjo muitus, kurie 
nebūsią aukštesni kaip 30% siun 
tinio vertės, tačiau turės būti 
mokami Lenkijoje siuntinių ga
vėjų. Dėl to yra kilęs didelis su
sijaudinimas lenkų emigrantų 
tarpe, kurie jau sunkiai begalės' 
šelpti savo gimines Lenkijoje.

tremtyje ir ką? . .. pasirodė, kad, 
švelniai tariant, yra gryniausia 
netiesa.

Tai viena. Neseniai vėl teko 
skaityti užmetimus p. A. Deve- 
nienei ir Trečiokui, kad jie eik- 
voją BALFo lėšas kelionėms ir 
pan. — patikrinus, pasirodė gry
niausia netiesa.

Neperseniai skaičiau p. J. Va
lio atvirą laišką p. Zundei. Štai 
“TŽ” Nr. 2 pastarasis atsako — 
bet su išsisukinėjimu, nepilnai, 
paties tiesioginio atsakymo ven
gia. O jis toks trumpas: “Iš kur 
paimti pinigai biuleteniui leis
ti?”. P. Valį asmeniškai pažįstu

VASARIO 16 GIMNAZIJAI
Pinigai tremtiniams siunčiami 

per BALFą todėl, kad už kiek
vieną persiųstą dolerį JAV val
džia dar prideda maisto gėrybių, 
skaitant urmo kainomis, ne ma
žiau kaip už dešimtį dolerių. Pi
nigų persiuntimas nieko nekai
nuoja ir greitai bei saugiai pa
siekia adresatą.

Visus mūsų bendradarbius 
kviečiame bendradarbiauti su 
BALFu, tuo, kad ir netiesiogiai, 
paremsime ir likusius tremti
nius. O pastarieji pagalbos labai 
ir labai yra reikalingi. Štai pa
vyzdėlis. Prieš šventes BALFas 
kiekvienam tremtiniui pasiuntė 
po 6 svarus sviesto, )«<urį gavo

Viso išleitsc S 1698.04
Saldo 1954 m. sausio 1 d. $531.- 

52, iš kurių $300 jau nutarta pa
siųsti pradž. mokykloms Vokie
tijoje, o likusius palikti, kol bus< 
išsiųsti rūbai bei apavas.

Pastaba. Čia sumos siųstos 
pradž. mokykloms, gimnazi
jai ir šalpai keliais doleriais 
mažesnės, negu faktinai pa
siųsta, nes siųsta JAV dole
riais. Vasario' 16 gimnazijos 
rėmimas Kanadoje neįeina į 
Šalpos Fondo funkcijas, tam 
yra Komisija,, kurios būsti
nė Montrealyje.

Žinoma, čia neparodoma tiks
liai, kiek kuri apylinkė pasidar
bavo, surinko pinigų ir kiek ŠF 
iš viso surinko pinigų šalpos rei
kalams, nes ŠF tikslas yra pa
remti taip pat Kanadoje Į vargą 
patekusius tautiečius. Todėl kai- 
kurių apylinkių komitetai išlei
do dalį pinigų vietos lietuvių 
šalpai, gi Toronto apylinkės ko
mitetas mokykloms pasiuntė tie
sioginiai.

Šalpos Fondo gruodžio mėn.kaip senosios kartos imigranta. e----------  ---------------^aipos ronao giuoazio men.
Vokietijos Krašto Valdybos

bu ir 700 svarų batų.
nuoširdžiai besirūpinantį mūsų 
tremtiniais. Tokio tiesioginio PLB Vokietijos Krašto Valdy- 
klausimo neatsakymas meta še- ba savo laiku buvo laiškuose rė
želį, kad pinigai paimti iš lėšų, Į mėjams nurodžiusi kelius, ku- 
aukotojų sudėtų mokiniams iš- riais siųstinos aukos Vasario 16 
laikyti. Jie paimti aukotojų ne 
atsiklausus. Iš kelių tūkstančių mes čia jas gautumėm špermar- 
aukotojų vos keliems pritarus, kių kursu. Kaikurie mūsų bičiu- 
ir tai jį išleidus, skelbia p. Z.J Įiai paskelbė tai ir spaudoje. Sa- 
kad visi pritaria. Trūksta moki
niams maisto, trūksta rūbų, ava-, nurodo, kad galima siųsti jai au- 
lynės, trūksta tremtiniams ir li-' kas ir čekiais, nes buvo išsiaiš- 
goniams riebalu, cukraus — nors ■ kinta, kad vra galimvbė ir juos

i realizuoti fermarkėmis. su’viltimi, kad šiemet visose lie-
ma papildyti, jeigu visas aukas Kad nekiltu kam kokiu nėaiš- 11 ’ ’ ‘ .

gimnazijos namų fondui, kad v • • . • ■ V Į------  ___!      _ - - -

kių kursu. Kaikurie mūsų bičių-

vo atsišaukime Krašto Valdvba

vo rinkliava davė 4000 svaru rū-

Užbaigę metus nuoširdžiai dė
kojame Šalpos Fondo apyl. ko
mitetams bei įgaliotiniams ir jų 
talkininkams už parodytą pasi
šventimą praeitais metais, taip 
pat organizacijoms ir tautie
čiams,' kurie savo auka ŠF pa
lengvino vargstančių skurdą, o 
ypatingai Jums visiems dėkingi 
tie visi vargstantieji.

Į naujuosius metus žengiame
ma papildyti, jeigu visas aukas
siųstume per BALFa. bet p. Zun- kJ“u manešlme'kad visaišTais uu,nierT t K(
.j - f • ■ -Kuinų, pianesame, Kaa vigais tais šalpos Fondo kimotetai
ae to nenori. keliais, t.v. tiek gimnazijos na- vj«a enproiia ir naciai

* m"!?' t-° ri-r' 1 mų sąskaiton Šveicarijon, tiek k Jrio Sis darbas reitalauj'a'o'iie- 
kan dr Konči“ nZmaža ^o^ekiaiS vaJdybai belyPiai- »!<»- tuviai, ju organizacijos ir kiek- 
Kan ar. Gončiui nemaža savo . Ciamos aukos savo tikslą pasieks ...
savo šaknis turi irgi anapus van-j ir bus gautos špermarkių kursu.

saulėžiūros kaip gerb. kanaunin- I __ 
kas, bet jį gerbiu ir nepapras-1 niš 
tai vertinu, kaip atvirą, tiesų ir 
teisingą, idealiai dirbantį šalpos 
darbą žmogų. Ko dabar, deja, 
negalėčiau pasakyti apie prie.- 
šingąją pusę.

Nenorėčiau būti blogai supras
tu. bet susidaro man vaizdas, kad 
Vokietijos K. V-ba nenori prisi- įurTu neišmokamos. 
dėti prie tremtinių padėties pa
gerinimo. Nenori bendradar
biauti su BALFu iš ambicijos, o 
gal bijodama kontrolės?...

Trumpai tariant, aš rėmiau ir 
remsiu gimnaziją, tremtinius, 
bet tik per BALFą. Kitais keliais 
aukų nesiųsiu, nes įsitikinau, 
kad jie nėra tikri ir saugūs, o ko
dėl kaikurie bijosi kontrolės ne
norėčiau spėlioti.

Biuletenio leidimą skaitau tik 
ne jam skirtų pinigų eikvojimu.

tuvių bendruomenės kolonijose
i išeis su

t energija ir pasiaukojimu,

vienas paskirs savo metinę duok
lę labdarybės reikalams, kad pa-j . - j ~ i*.----- t>—-— ----- ...v. X...X— laouaryoes reiKaiams, Kaa pa-

denyno; As būdamas kitos pa- i Aukotojai tat gali siųsti pinigus lengvintu varga, nedatekliu ir 
m. j toklu keiiu. kuris jiems patoges- aikj kenčiantiems tautiečiams ir

...s ir prieinamesnis. Siunčiant i paremtų likusių Vokietijoje vai- 
aukas čekiais valdybai betarpiai, Į kučių lietuviškas padžios mo- 
prašome čekiuose nenurodyti ■ kvklas.
banko Vokietijoje. Į "kLB šalpos Fondo adresas:

Taip pat pranešame, kad au-. 235 Ossington Ave., Toronto, ei- 
kos, kurios mums siunčiamos l namosios sąskaitos Nr. 7833 The 

I pašto perlaida ar per kurį nors Bank of Toronto, Dundas - Os- 
banką Vokietijoje, špermarkių sington Branch.

L. Tamošauskas, CK pirm.
O. Indrelienė, CK. iždininkė.

s

KLB šalpos Fondo adresas:

PLB Vokietijos Kr. V-ba.

KANADOS 
GERIAUSI VAISTAI 

NUO

KOSULIO, SLOGOS,
P. S.

Red. pastaba. P. S. straipsnis 
beabejo yra griežtokai parašy
tas. Jį spausdiname visdėlto išti
sai, nes autorius prie tremtinių 
šalpos ir gimnazijos rėmimo rei
kalų stovi labai arti. Galbūt, tai 
jį bus ir sulaikę šį kartą pasira
šyti savo pavarde, nors šiaip ma
tome jį spaudoje pilnai pasira
šant. Kalbamuoju klausimu mes 
nenorime vesti jokios kovos, bet 
tikimės, kad kiekvienas žodis 
bus naudingas mūsų visuomenei 
greičiau apsispręsti taip, kad vi
sas šalpos darbas vyktų naudin
giausiai vargstantiems broliams.

REMTI KOM. PRANEŠIMAS
nemokamai iš JAV valdžios vien 
tik už tai, kad tam tikra suma 
aukų ir gėrybių — rūbų, buvo 
jo persiųsta Vokietijon 1953 m.

Kas siunčiame kitais keliais, 
tai turėkime mintyje ir pagalvo
kime ar teisingai darėme iki šiol.

Taip pat BALFo įstaigų išlai
kymas ir kitos išlaidos yra pa
dengiamos ne mūsų lėšomis. To
dėl neteisingi yra užmetimai 
kan. d r. Končiui. A. Devenienei 
ir kit., kad jie eikvoję BALFo 
lėšas.

Susipraskime ir suglauskime 
savo gretas!

Gimnazijai Remti Komisija.

ASTMOS IR BRONCHITO

Nuo rytų iki vakarų, nuo šiaurės iki pietų, 
nuo kosulio, slogos, astmos ir bronchito 
vis daugiau kanadiečių vartoja Buckley’s 
skiedinį, negu kitokios rūšies vaistus. Jie 
suvartoja milijonus butelių šių vaistų kas
met, nes jie įsitikino, kad Buckley’s skie
dinys sulaiko kosulį ir palengvina slogos 
priepuolius taip, kaip jokie kiti paprasti 
sirupai nepagelbėtų.
Buckley’s nėra sirupas, bet mišinys iš
augštos kokybės gydomų dalykų, kuris 
tuojaus pralaisvina flegmos užkištus kanalus. TUOJAU
pajuntamas jų stiprus veikimas, kvėpavimas palengvėja ir nu
sivalo kosulio užteršta membrena.
Štai dėl ko. metai po metų vis daugiau kanadiečių pamėgsta 
šį Buckley’s skiedinį, kuris skubiai pagelbsti nuo įkyrių silp
ninančių kosulio kankinimų, slogų, astmos ir bronchito.

Įsigykite Buckley’s skiedinio dar šiandien — 
Buckley’s garantuoja, kad jis SULAIKYS jū
sų kosulį, palengvins slogas arba jums bus 
gąžinti pinigai. Tik 50e arba 85ę už DVIGUBO 
dvdžio dėžutę.

BUCKLEY’S
SKIEDINYS

NEPAKEIČIAMAS
NF—82
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LONDON, Ont
Lietuviaij Pavergtoje tėvynėje pasaulyje

— abu ligonyš; vyresnysis sūnus
šiais metais, kodą Yiuimti tokie gausus

ir

•* -**"787* “v j VMUVXD įvyjYO ilXMlUiiU . CSAK- IK- VU

iš Open Hear.th General Labour Princess St., vasario 26 d.,penk-
ir 9” - .12” skyrių jau atleisti vis? tadieni. nuo 8 iki 2 velš ryto.

nu: viršuje tik šokiams, o apati
VI-

Si-

pasisakymo, atrodo, yra rimta 
galimybė, kad atleistieji po 2-jų 
mėnesių bus vėl pašaukti.

Šiaip jau lietuvių tarpe neoer- 
daugiausia bedarbių. Tekstilės

skirstomi . . . -Kaip pateisinti toi, kod pasalintas.,
Kaukių balius įvyks vasario 26 ■ Žiemas juos slaugo; jaun. sūnus 

doržovių ir vaisių derliai, jų Kauno, d., penktadienį, Armėnų salėje, 
Šiaulių, Vilniaus valgyklose kaip ir nė (69 Princess Street, šeštadieniui 
ra?” A‘sea- N negauna miestų gyven- (j^įjjg salės nebuvo galima gauti.

HAMILTON, Ont
Kaukių balius. Kad Hamiltone Į 4 ligonius ir tik vieną dirbantįjį 

. žiemos metu neįvyktų kaukių 9 narių šeimoje. Šią sunkų gy~
į balius, būtų labai nuostabu. Bet • venimo kryžių nešančią šeimą 

, . . . . , ... vis tik toks novoius buvo, nes i sudaro: du senukai tėvai — abulOie mažai rūpinamasi, kod valgyklos , , 722,’ 1*^’“7 . 7
patiektų įvairius patiekalus, kod maisto!buvo sunku gauti salę. TF sky- hgonys jau keletą menesių; ]ų 
produktai būtų vienodai patiekiami ir po-1 riaus pastangomis šis pavojus dukra D. Jasiūnienė su sūnumi

r-

1954. n. 4. - Nr. 5 (214)

Medelynai Lietuvoje
Koip proneša LTSR žemės ūkio ir pa

ruošų ministerija, šiuo metu veikia šie 
pagiindinioi medelynai, kurie parduoda 
"tarybiniams ūkiams, kolūkiams, pagal
biniams ūkiams, įmonių bei įstaigų ko
lektyviniams sodams ir piliečiams vois-r 
medžių ir vaiskrūmių sodinukusVil
niaus rojone-—Avižienio medelynas, Pa
bradės rojone — Denilovos, Skaudvilės 
— Trapių, Panevėžio — Dambravos 
Šiaulių — Vinkšnenų medelynas.

TSRS Maskvo sMokslų akademijoje 
tik rusai

Ne vien tik laisvajame pasaulyje pa
stebimo rusų tendencija kelti rusų tau
tos pranašumę ir didingumq. Ypač toi 
ryšku pačioje imperijoje. TSRS mokslų^ 
akademijoje beveik nėra nė vieno kita
taučio išskyrus rusus — ir spaudoje nie
kad nepastebėsi žinios, kad toks ir toks 
padarė otradimg. Jei koks ir pasitaiko, 
tai tokio žinia pasilieka tik vietinėje 
spaudoje.

Nauja chemikė
LTSR mokslų akademijos chemijos ir 

cheminės technologijos instituto aspiran
te O. Galdikienė spalio 15 d. akademi
jos salėje gynė disertaciją "Katodines 
aliuminio ooliorizacijos tyrimas vandens 
tirpaluose", chemijos mokslų kandidato 
laipsniui Įgyti. Oponentais buvo prof, 
dr. J. Jonickis ir V. Kaikaris.

Rygos fabrikai ieško darbininkų 
LTSR

Specialistų trūkumas TSRS darosi 
suotinas, kai gabiausi yra ištremiami 
biran ar sugaudomi karo pramonei. Ry
gos lempų fabrikas ieškojo Lietuvoje 
įvairiausių specialybių amatininkų ir in
žinierių.

Kaune atidarytas kinas "Taika"
' Tiesa" praneša, jog V. Kapsuko pros

pekte, buv. Vytauto?, atidarytas kino 
teatras, kuriame "Įrengta "žiūrovų salė". 

Jš nuotraukos etrood ,kad tai yra per
statyto katra bažnyčia arba pravoslavų 
cerkve.

"Tiesa" kaltina
Molenkdvui palieous. bolševikai Lie

tuvoje su malonumu šoko steigti valgyk
los ir šiaip žmonėms gyvenimą paleng- 

iti. Aosižiūrėjus, jog toi ne taip leng- 
ministeriįos sugalvojo kitaip procen- 

. susikrauti. Ta pastebėjo "Tiesa", ku
ri rašo: "Miestų valgyklų trestas Kaune 
ir jo valdytojas Gavrilkevičius lengva 
ranka pristeige bufetų ir barų/ bet la
bai maža gerų valgyklų . . . Ministeri-

va, 
tus

tojoi. "Tieso" nurodo, jog plenume buvo 
iškelto, jog taip yro dėlto, kad "bloga 
prekybos orgonizocijo, menkos jos pa
siruošimos išvystyti prekyba daržovėmis 
ir voisiois". "Tieso" piktai užsipuola 
Tavosios Įstaigos, jog jos visai nesirūpi
nančios sukrauti atsargas žiemai ir esg 
"aišku, jog Šitai padėčiai tęsiantis gy
ventojai ir ’šių žiemų .neturės pakanka
mai maisto produktų". Daugumos Įmo
nių taip vadinamos darbininkų valgyklos 
osa "nepakenčiamos".

"Priešakinė technika"
Pas bolševikus visko yra, visko reikia, 

bet*kai amerikiečiai uždraudė vežti Mas
kvon Vakarų pramones gaminių ir 1953 
m. importas iŠ Vakarų lobai sumažėjo, 
-visoje Maskvos užimtoje teritorijoje pa
nko daug pasakaičių skelbimų. Štai ir 
pavergtos Lietuvos kompartijos laikraš
tyje skaitome ". . . jog Pabaltijo sričiai 
Kaliningrade, buv, Karaliaučiuje, Bar- 
naulskoja gt. 2, atidarytos didžiulės 
Rentgeno - Elektrotechnikos dirbtuvės, 
kurios vykdo (ne stato ar gamino) apa
ratūros remonto ". . . importinių rentge
no aparatų pritaikymo prie tėvyninių 
rentgeno vamzdeliu bei kenotronų ir fi
zioterapijos aparatūros pritaikymų prie 
tėvyninių generatorinių lempų; sulaužy
tu, dekomNektuotų aparatų apskaičia
vimo, . . . konstruavima ir modernizavi
mo, ir generatorių bei transformatorių 
jiems gaminimo".

Rusai vadovauja LTSR žvejams 
Atlante __

Praėjusieji metai buvę sėkmingi LTSR 
žvejams Atlante, jei tikėti "Tiesai". Jie 
betgi buvo taip akyliai prižiūrimi vien 
tik rusų kapitonų ir Šturmanų, jog apie 
bet kokį pabėgima nei kolbos negalėjo 
but. Pagalicui Kublicko ir kitų pabėgi
mas, juos paskatino imtis visų atsargumo

Jau pats laikas pradėti ruošti 
kaukes. Trys geriausios kaukės 
gaus pinigines premijas.

Sekantis TF skyriaus vakaras 
ivvks gegužės 15 d., šeštadienį, 
tcię pačioje Armėnų salėje. Jis, 
bus ruošiamas.skyriaus trijų me
tų įsisteigimo proga.

Bendrai šiemet Hamiltone su 
parengimais ne kaip. Ne dėl to, 
kad vietinės organizacijos būtų 
apsnūdę, bet vien dėl to, kad šeš
tadieniais gauti salę pasidarė ne
įmanoma. P. L.

Didėjantis nedarbas palietė ir 
dalį Stelco dirbančiųjų. Ši di
džiausia bendrovė visiems teikė 
vilčių, kad ir sunkiausiais ekono
miniais laikais joje dirbą galį 
būti ramūs, mat, taip buvę pra
ėjusios depresijos metu. Tačiau

Balys turi savo šeimą — žmoną 
ir du mažamečius vaikus ir tik 
pats vienas dirba. Jo uždarbio 
vos savai šeimai išlaikyti tepa- 
kanka. Gi antra dalis šeimos — 4 
ligonys ir Zigmas jokio pragy
venimo pagrindo neturi. Senu
kai kas mėnesi oauna po $70 pa
šalnos iš Kanados karitatyvinių 
organizaciių, bet tai teli gražu 
nepakanka pragyvenimo mini
mumui.

Lietuvių tarne girdėti daug 
nuomonių už t°i. kad Šalpos 
Fondas ar parapija suorganizuo
tu efektyvesnę pagalbą šiai šei
mai. Daugis sutiktu ansidėti 
nuolatiniu mažu inašu. Pakaląs 
labai skubus ir neatidėliotinas..

Užgavėnių kankin -baliui, kaip 
tekn patirti, kaikas jau pradėjo 
ruošti kostiumus. Bus Gražiu ir 
įdomiu staigmenų! Šis puikus 
nobūvis ivyks Armėnu salėje 69

išdirbę mažiau 3-jų metų. Kituo- Armėnu salė panaši į Humu
se skyriuose atleisti tik nėišdir- nu: viršuje tik šokiams, o apati- 
bę 3-jų mėnesių (dar prieš Ka- nė salė bufetui. Per abi sales tel- 
lėdas).} atleistųjų skaičių pate-! pa anie 550 žmonių.
ko ir apie 8 lietuvius. ; Armėnu salė bufetui yra iau-

Iš kaikurių b-vės pareigūnų j kesnė. turi atskirus staliukus 
pasisakymo, atrodo, yra rimta keturiems asmenims ir kėdes.

Tikimės, kad ir šiemet lietu
viai i ši nuiku balių susirinks 
ki>n skaitlingiausiai.

Iš Sieko atleistu lietuviu sun-

priemonių povandeninius patrulius ir lėk.- i no CHML Stotį, banga 900. gir- 
tuvus įskaitant.

Lietuvoje mirė Antanas Skirka
Skirko buvo LTSR žemės ūkio ir pa

ruošų ministerijos vyr. žemdirbystės val
dybos viršininkas ir jo atsakomybėje bu-

fabrikai plečia darbus/Harvester i kiaušiai Dadėtv atsidūręs Vladas 
Co. po truputį atleistuosius vėl, Perkauskas, 27 Arthur HSt. S. Jis 
pašaukia, taip kad nuogąstauti 
per daug ral nevertėtų.

X>ietuvišką dainą per Hamilto-

dėsime vasario 16 d. nuo 9 iki 
9.30 vai. vak.

Atsižvmėkime laika savo sie
niniame kalendoriuje.

tik 
na

išlaiko 4 asmenų šeima ir 
vienas dirbo. Turi ūžnirkes 
ma. kuris jokios depresijos ne- 
nrioažista ir reikalauja nuola
tiniu mėnesinių mokėjimų.

Tautiečiai, sužmoię kur nors 
palimvbe gauti darbo, maloniai
nrašomi jam pranešti. Skambin-

Orvydu Šeima, 31 Dundurn ti nėr jo kaimvna p. RvekL tel......... - . .. . - - sk. stw - — '—•J v — -ra—ra. ra * ra • A. J

vo lietuviško ūkio .''šusocioiinimas". 50 St N> Hamilton, Ont, vėl turi 2-7266.
rnėtų amžiaus, jis buvo baigęs Dotnuvos 
Akademjia 1934 metais.

FABRIKAS - TIK JUMS,

Viso toi matote šiame paveiksle. . ■ ■ ■
GERAI PADARYTA, DVIGUBŲ SPYRUOKLIŲ KONSTRUKCIJA.

Tik Phillips Chesterfield Mfg. Co. santykiauja su pirkėjais be tarpininkų. Pasiū
loma: 4 gabalų miegamojo komplektas, susidedąs iš patogios sudedamos sofos, 
2 hostess kėdžių ir patogios kojoms kėdutėms.

Atsilankykite mūsų fabrikan šiandien. Įsitikinsite. Viskas tik — $79. 
DUODAME IŠSiMOKĖJIMUi

PHILLIPS CHESTERFIELD
953 Dundas St. W. - EM. 3-1611

Atidaryta iki 9 vai. vakaro.

4 GABALO MIEGAMOJO 
KAMBARIO KOMPLEKTĄ

WINDSOR, Ont
-Kalėdų eglutę gruodžio 27 d. 

surengė apylinkės valdyba. Ka
lėdų eglutės istoriją ir Kalėdų 
senelio mitą gražiai ir įdomiai 
nupasakojo P. Januška. Iš Lietu
vos atvykęs Kalėdų senelis pa
pasakojo mažiesiems, jų paklau
sinėjo ir visus gausiai dovano
mis apdalino. Vaikai už tai atli
ko mažą programėlę ir ratelius 
pažaidė.

Apylinkės metiniame susirin
kime sausio 10 d. dalyvavo 45 
lietuviai. Susirinkimą atidarė P. 
Januška paprašydamas pirmi
ninkauti Vyt. Barisą ir Eug. Bu- 
tavičienę sekretoriauti. Prane
šimus apyl. v-bos, Tautos Fondo 
įgaliotinio ir Vasario 16 gimna
zijai remti būrelio vardu padarė 
P. Januška, reviz. komisijos —į 
P. Petruitis. B-nės valdybos pra
nešimą, kiek tai liečia finansi
nius reikalus, papildė J. Ražaus
kas. Susirinkimas už sėkmingą 
ir energingą valdybos darbuotę 
paplojo išreikšdamas pritarimą 
ir padėką. Po to išrinkta nauja 
valdyba, revizijos komisija, pri
imta metinė samata ir aptartos 
bendrosios veikimo gairės.

Nauja apylinkės valdyba pa
reigomis pasiskirstė šitaip: P.

PERKANT - PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ
KREIPKITĖS Į LIETUVIŠKĄ BIURĄ

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 
SKUBIAI 

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.

Mūšų šios savaitės pasiūlymai:
Įmokėti $3.500. Annette — Runny- 

mede rojone, mūrinis 8 komb. 
Pilno kaina $13.000.

Įmokėti $4.000. Gilmour g-je 7 k. 
per 2 ougštu atskiros, mūrinis; 
goroios. Kaina $14.000.

$3.500 įmokėti. College - Rusholme 
rojone 7 komb. atskiros mūrinis 
nomos. Kaino $15.300.

$6.000 įmokėti. Dundas - Dovercourt 
rajone, atskiras mūrinis 12 k. 
nomos. Koino $17.500. Geros 
pirkinys.

$6.000 įmokėti. High Pork rojone at
skiros 8 k. mūrinis lobai gražus 
narnos. 2 garažai. Pilno komo 
$20.000.

$4.500 įmokėti. Porkdole rojone 9 k. 
mūrinis namas su garažu. Koino 
$14.500.

Januška —- pirm., V. Barisas— 
vicenięm. ir švietimo reikalams, 
P. Dumčius — vicepirm. ir pa
rengimų reikalams, E. Butavičie- 
nė — sekretorius ir S. Rakaus
kas ■— ižd. Tenka .pastebėti, P. 
Januška jau ketvirtuosius metus 
mūsų apylinkei vadovauja. Val- 
ydbos adresas: 1133 Moy, Wind
sor. Ont. Telef. CL. 4-9337.

Naują revizijos komisiją suda
ro: Edv. Zatorskis, J. Ražauskas 
ir Vakauzas.

Tautos Fondo įgaliotinis P. Ja
nuška nuo eitų įgaliotinio parei
gų dėl nesveikatos atsisakė.

Orkestro “Trimitas” koncertas 
Wnidsore ivyks vasario 13 d., 
Kroatų salėje, 2520 Seminole St. 
Koncerto porgramoje dalyvaus 
12 asmenų ir išpildys lietuvių ir 
pasauliniu kompozitorių kūri
nius. Šioje gražioje muzikinėje 
programoje dalyvaus muz. A. 
Prialgauskas, solistas Br. Mari- 
jošius, instrumentalistai: prof. S. 
Kairys, J. Pažemis, A. Dudonis 
ir kit. Toks muzikinis koncertas 
mūsų kolonijoje pirmas, todėl 
apyl. valdyba kviečia visus kuo 
skaitlingiausiai atsilankyti. ir ti
kisi matyti daug svečių iš Det
roito, Rodney, Samia, Londono 
ir kitų vietovių. Vakaro pradžia 
6 vai. v. Po programos šokiams 
gros to paties “Trimito” pramo
ginis orkestras, veiks turtingas 
bufetas su užkandžiais ir gėri
mais.

Lietuv. Enciklopedijos prenu
meratorių turime 10. Lyginant ; 
su hamiltoniečiais, prenumera
torių skaičius turėtų pašokti iki • 

130. LE prenumeratos reikalu 
kreiptis telef. CL. 6-3049, arba

, tiesiog į V. Barisą.
I Vasario 14 d. minėsime 36 me-
I tų Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo sukakti. Minėjimas 
prasidės 12 vai. iškilmingomis 
pamaldomis ir tuoj po to, 1 vai. 
pp., salėje paminėjimo aktas. 
Paskaitininku—pagrindiniu kai- ' 
betoj u pakviestas ALTo vicepir
mininkas adv. Antanas A. Olis. 
Vietos liet, choras atliks meni
nę dalį ir bus padeklamuota 
šventei atitinkamų eilėraščių. < 
Prie to, vietos radiofonas duos . 
ta proga liet, pusvalandį .

Koresp.

2TIctio dirbiniai.

Padėka
Gerb. kun. Danieliui, suteikusiam 

mums moterystės sakramento; p. Ed. 
Petrauskui, pagrojusiam Veni Creator; 
kun. Rudžinskui, kun. Danieliui ir Vyt. 
PoJkouskui, už sveikinimo kolbos p.p. 
Norbutoiėioms, p. Biliūnui, p.p. Petrui, 
Broniui ir Vytautui Paškouskoms, už do
vana — miegamojo baldus. P-lei Pipi- 
roitei, p-lei Petrauskaitei ir p. Kudukiui, 
už salės ir stolų popuoJimp ir visiems 
brangiems svečioms iš JAV, Toronto, 
Hamiltonp ir Londono už atsilankymo, 
puikios dovanos ir sveikinimus;

Ponams Rušinskoms, suruošusiems J. 
m. sausio 16 d.povestuvinj balių ir vi
siems asmenims: p.p. Petrašiūnams, p.p. 
Alkevičioms, p. Genčiai, p.p. Petrui, Bro
niui ir Vytautui Paškauskams, p.p. Nar- 
butaičiams, p. Biliūnui, p. Kudukiui p.p. 
Navickams, p-lei Petrauskaitei, p-lei Pi- 
piroitei, p. Petrauskui, p. Voitkūnienei, 
p.p. Majauskams, p. Statkuvienei, p. 
Tumosoi, p. Eidukevičiui, p.p. Repšiams, 
p. Rastapkevičiui, p. Kuosai,? f). Sintilai, 
p.p. Kuzmoms, jr p. Kaspučiui, prisidė- 
jusiems prie baliaus ir nupirkusiems do
vana — virtuvės baldus — nuoširdžiau
siai dėkojome.

Janas ir Eugenija Petrauskai.

Fort William, QnL
Lietuvių žiniai. Apylinkė ruo

šia Vasario 16 Lietuves Nepri
klausomybės minėjimą vasario 
.20 d. Fort William gražioj, puoš
nioj ir patogioj italų svetainėj 
“Ontona Hali”, 539 Simpson St 
Pradžia 6 vai. v. .

Prašome visų vietos ir plačios 
apylinkės lietuviu kuoskaitlin- 
gausiai dalyvauti. Bus programa, 
o po to muzika, šokiai ir bufe
tas. V. Sibulis. .

— Kitchener. — Bill Martsch 
grižo iš ilgos kelionės. Per 20 
mėnesių jis raitas padarė 11.433 
mylias-— aplankė Vancouverį.ir 
Halifaxą, t.y. du kartu sukorė 
per visą Kanadą.

St. Catherines, OnL
Naujas parapijos komitetas.
Visuotiniame parapijos susi

rinkime sausio 10 d. išrinktas 
bažnytinis komitetas: pirm. A. 
Šetkus, P. Galdikas ir M. Šorius. 
Naujam komitetui prieš akis di
deli darbai, jau šį pavasarį nu
matoma pradėti bažnytėlės ir 
salės statyba.

Vakaras. Vasario 6 d., šeštadie
nį, slovakų salėje, Page ir Wel
land gatvių kampas, įvyks gra
žus vakaras, -kurį rengia parapi

jos komitetas. Scenoje statomas 
“Mažasis didvyris”. Pradžia ,7 v.. 
v. Bus bufetas su stipriais ir silp
nais gėrimais. Šokiams gros ge
ras orkestras. Kviečiami St. Ca
therines ir tolimesnių apylinkių 
lietuviai atsilankyti ir linksmai 
vakarą praleisti.

Parapijos korespondentas.

D. BRITANIJA
Min. B. K. Balutis, kurį vasarą 

ištiko širdies smūgis, jau sveiks
ta ir pradėjo po truputį dirbti 
atstovybėje, kurios reikalus mi- 
nisterio ligos metu tvarkė pata
rėjas P. Balickas.
. .Vienas Anglijos lietuvis buvo 
sugalvojęs grįžti į Lietuvą. So
vietų atstovybė jį iš pradžių pri
ėmė labai maloniai, pažadėjo nu
vežti laivu į Leningradą, o kol 
lauks laivo laikyti viešbuty ir 
dar duoti 3 svarus kišenpinigių, 
bet vėliau pranešė, kad jis nebus 
įsileistas.

Lenkų viešbutis Londono cen
tre, kuriame įsikūrę daug lenkiš
kų įstaigų, sausia 8 d. smarkiai 
apdegė. Gaisras kilo II augšte ir 
greit išsiplėtė per visus 5 augš- 
tus. Įtariama, kad jį padegę ko
munistai. '

Britų Muziejaus 200 metų ju
biliejaus proga suruoštoje skai
tyklos parodoje lapkričio mėn. 
pradžioje . tarpe retųjų knygų 
buvo ir 3 lietuviškos: J. Bretkū
no verstos evangelijos, Chylins- 
kio Naujojo Testamento verti
mas -r rankraštis ir išspausdin
toji .dalis.
PRANCŪZIJA

Pr. Krašto valdybon išrinkta 
pirm.—O. Bačkienė, sekr.—kun. 
dr. Jucevičius, ižd.—teis. A. Mi- 
ėhelėvičius, kontr. .komisijon — 
pulk. J. Lanškoronskis, P. Dule- 
vičfųs ir J. Masiulis, tarybos pir
mininku — min. E. Turauskas. 
Per Liet. Šalpos D-jos metinį 
susirinkimą apsvarstyti klausi
mai, susiję su PLB įkūrimu 
Prancūzijoje ir jos legalizavimu. 
Per šventes ne tik vaikučiai, bet 
ir jų tėvai apdovanoti LIT išleis
ta knyga “Tautinis auklėjimas.

JĮ studentų sekcijos valdybą iš
rinkti -Gąputytė, stud. R. Bačkis 
.ir P. Klimąs. Paryžiuje lankėsi 
dr. J.-Grinius, kuris tarėsi su stu
dentų priėmimo komisijos į LE 
Kolegijos Strasburge pirminin
ku Metzu.

ITALIJA
Italijos LB Tarybos prezidiu

mas išleido aplinkraštį, kviečian
tį .visas lietuvių crganizaęijas 
bei atskirus asmenis rašyti Vati
kano Radijo Stoties vadovybei 
(Direžione Radio Vaticana) pra
šant, kad sutiktų kasdienines 15 
minučių lietuviškas transliaci
jas vietoj keturių kartų į savai
tę, kaip buvo lig šiol.

m, ■ n 11 m i.......................

VOKIETIJA
Vasario 16 gimnazijai persike

liant į naujas patalpas mokyto
jas bei vicedirektorius O. Kyzel- 
bachas liko vietoje, nes greitu 
laiku susituokia ir persikels į 
žmonos tėviškę Schleswig Hol- - 
šteine.

Naujoje vietoje lietuvių kal
bos mokytoju paskirtas Vincas 
Natkevičius, o nuo lapkričio 6 d. 
lietuvių ir lotynų kalbą dėsto 
kun. Viktoras Kaleckis.

Gimnazijos naujas adresas: 
Litauisches Gymnasium, Schloss 
Rennhof, (16) Hūttenfeld bei 
Lampertheim, Germany.

Priima į kuopas. Liet, sveiki 
vyrai 18-50 m. amžiaus priimami 
į sargybų ir darbo tarnybos kuo
pas. Priimtieji, be buto, maisto 
ir drabužių, pagal einamas parei
gas gauna mėn. atlyginimo 
(brutto) nuo 186 iki 600 DM. 
Kreiptis šiuo adresu: Capt. J. 
Venckus, 6950 Labor Service 
Center (G), Kaiserlautern - Vo- 
gelweh. Drauge reikia prisiųsti 
šias žinias: vardas, pavardė, gi
mimo vieta ir data, paso (Reise- 
ausweis arba Fremdenpass) nu
meris.

Kellinghusen, Lornsen Str. 18. 
Janina Mačiulienė su savo 4 
dukterimis garbingai grumiasi 
su įvairiomis gyvenimo kliūti
mis. Nepaprastai buvo laiminga, 
kai ją atsitiktinai surado ir ap
lankė lietuvis kunigas, kuris 
įteikė ir Amerikos lietuvių per 
BALFą užpirktus ’’Care” siunti
nius.

Kiel - Friedrichsort. Mikas Pi
piras vienas seniausių ir sąmo
ningiausių klaipėdiečių užsisakė 
“Europos Lietuvį”. Jis sako: “Aš 
negaliu pamiršti gražios Lietu
vos ir man labai malonu, kad 
dar galiu lietuviškai skaityti”.
ARGENTINA

Rozario lietuvių bažnyčios sta
tyba visai baigiama. Parapijos 
namai jau prieš N. Metus už
baigti. Taip Rosario lietuviai ne
trukus turės pamaldas savoje 
nuosavoje bažnyčioje.

Kun. L. Zubauskas gruodžio 8 
d. Buenos Aires Aušros Vartų 
Dievo Motinos bažnyčioje laikė • 
primicijas. Asistavo kun. dr. P. 
Brazys, MIC, kun. dr. K. Čer
niauskas, MIC ir klierikas J. Sta
siulevičius. Jaunasis kunigas yra 
Berisso lietuvių Zubauskų, Min
daugo draugijos vikėjų, sūnus.

Lietuvių Baldų Krautuvėj
■ “MOHAWK” FURNITURE — DIDELIS

IŠPARDAVIMAS
V A SABIO MĖNBS Į

Miegamieji komplektai
3 gabalų................................S69.50 1
5 gab. Reg. $189.50 dabar $139 JO
3 gab.Reg. $229.50 dabar $159.50 t 
A gab. Reg. $259.50 dabar $199.50 .

Kitiems miegamiesiems 20% ■ 
nuolaidos.

■

Lovos atskirai 516.95
Lovos su matracais ........  $39.50
'Spiruokliniai matracai nuo 19.95 
Mes turime geriausius matracus: 
.Simons “Beauty Rest”, “Šerta”, 
“Perfect Sleeper”; Sealy “Postu- 

rępedic” ir daug kitų.

Saikmo baldai:
Miegamos sofos nuo ......... $39.50
Gražios pliušinės atverčiamos 
sofos .............       ^8930 .
“Hostess” kėdės. Reg. $29.00 da
bar .......     $17J50

J

Virtuvės baldai:
.5 gabalų (chromuoti) stalas, 4 ke
itės .......   $59.50
6 gabalų (mediniai) padidinamas 
stalas ir 4 kėdės ir indams spin- 
telė ...........................  $89.50

- 4 ■ . --------- -----
' A

“Ekco” puodai 
nerūdyjancio plieno variniais dugnais 

'Reg. $7.95-dabar ^5.25 * 
Reg. $9.95 dabar i$7.95 
Reg.$14.95 dabar $12.45 
Reg.$20.00 dabar $15.00

A Vaikams lovutės
Reg. $39.50 dąbar...............$29.95
Vaikams vežimėliai Reg. $36.50
dabar................ !....... .... $29.95
Vaikams automobiliai Reg. $34.50 
dabar .................................  S24.95 .

-

Skalbimo mašinos 
nuo

Radio apratai “PHILIPS”. Reg.
$29.95 dabar.......... .......... $M.95

Lempoms ir peleninėms 20% 
nuolaidos.

Kilimams, Linoleumui, grindų 
plytelėms 

20% nuolaidos 
Galite gauti gatavų instaliacijai 
virtuvės sinkų, sieninių spintelių 

ir vandeniui šildyti katilų.

Krosnys:
Elektrinės .... ......  $129.95
Garinės ....... .... 8109.95

Šaldytuvai nuo $199.00 
“ADMIRAL” šaldytuvai De Luxe 
automatiniai 9,5 cub. pėdų 1954 
matų modelis................... $299.95 į

MOHA HK" furniture CoTurime daugelį kitų labai gerų ir įvairiomis kainomis bei {mokėjimais namų, kurių dėl vietos stokos neįmanoma paskelbti.

2448 DANFORTH AVE. Telefonas OX. 4444F. Jonynas
Tatefam Įstaigai OL 8444

P. Dambrauskas
Tolo*. įstaigas OL. 8443 

Mam. JU. 4488

V. Jučas
BMNW.4LIM4 
ttomg fttf. OL/8718

Įmokėti $4.000. Howland — Bloor 
rajone, mūrinis 8 k., 3 vitruvės. 
Lobai geras namas. Kaina 
$15.000.

FENNINGS — Queen, 8 k. pus. of-, 
skiros, olyvo Jild. 2 virt, goto-i 
žas; Įmokėti $4000, pilno koi

no $13.000. - :

RUSHOLME RD. — Dundos, 8 k. 
mūr. Atskiras, vand. olyvo Jild. • 
2 mod. virt. 5 k. baldei, garo-. 
Žos. Įmokėti $6.000, pilno kai
na 22.000.

CONCORD — College, 8 k. mūr. ‘ 
pus. atskiras, 2 virt, garažui • 
vieta, Įmokėti $6.000, pilno 
kaino $17.000.

GALLEY — Roncesvolles, 8 k. otski-i 
ras, mūrinis, 2 virt, olyvo JHd.; 
privažiavimas. Įmokėti $7.500,, 
pilno kaina $18.000.

rtųtautv Martinu mimws 
plokštrtts.

HHDAWU3
ŪvUtAUSIOS Wilts HUTO
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Iš MOTERĮ! VEIKLOS

M
VEDA Nora Kulpavičienė. Visą medžiagą prašoma siųsti šiuo adresu: 2 Bellwoods Park, Toronto 3. Telef. LO. 6303.

5 PUSI*

Branginkime lietuviškus audiniusMetai po metų nyksta mūsų kultūros turtai, ne tik pavergtoje tėvynėje, bet ir čia laisvuose užjūriuose. Lietuvybė tirpsta tame didžiuliame tarptautiniame katile.Mūsų kultūra pasireiškia ne tik kalboje, literatūroje, muzikoje, dainoje, dailėje, bet taip pat ir daugelyje kitų sričių. Itin būdinga lietuvybė, liaudies dailėje. Ištisais šimtmečiais inūsų sodžiuje augo, bujojo ir brendo kasdieninė dailė. Ypač jaunimas sielojosi dėl grožio — puošniau apsirengti, gražesnes dovanas duoti, puikesnius rankdarbius padaryti, įdomiau seklyčią papuošti, kraičių skrynią papildyti.Iš įvairių sričių liaudies dailės dirbinių labiausiai išaugo, išbujojo audiniai. Lietuvės moterys itin pasireiškė dailės dirbinių gamyboje. Mūsų gražiosios juostos, prijuostės, kiklikų medžiagos ir kiti išeiginiai apdarai tai tikri dailės kūriniai, o kur visi

Su veikliąja nare atsisveikinusjos kaišė ir rinko margus raštus tarp ploniausių gijų, čia jos pra- rymojo gražiausias valandas, kurdamos ornamentus.Lietuvių audiniai tik savo raštais ir. spalvomis, bet jie taip pat giliai įleidę savo šaknis mūsų tautosakoje ir visoje senojoje lietuvių kultūroje. Daugelyje dainų, pasakų, padavimų ir legendų minimos darbščios audėjos ir jų puošnūs marginiai.Sodietė audėja savo darbštumu, sumanumu ir dailės pamėgimu davė didelį įnašą į mūsų tautinę kultūrą. Didžiausia dalis mūsų sodžiaus meno remiasi lietuvių sodiečių moterų kūryba.
A. Tamošaitienė.

gyvenimo vis naujusgražūs, ne
Š. <n. sausio 12 d. į JAV išvyko torontiečiams gerai pažįstama p. Šakalių šeima.P. Šakalienė, tuomet dar S. Arbataitytė, atvykd į Kanadą iš Vokietijos 1947 m. Atlikusi vienų metų sutartį tuojau įsijungė į moterų organizacinį gyvenimą. Toronte jau senai veikė gražiai p. Jokubynienės vadovaujama “Dainos” grupė, .į kurią ji tuojau įsijungė, suprasdama ir giliai at- jausdama, kaip yra reikalinga Vokietijos tremtiniam parama. “Dainoje” išdirbo iki pat galo, paskutiniu laiku eidama valdybos sekretorės pareigas.1949 m. įsikūrus KLKM D-jai Toronte, p. Šakalienė buvo viena iš pirmųjų narių, kur nuoširdžiai išdirbo iki paskutinės dienos.

KLKMD centro vald. posėdis įvyko sausio 8 d. Tartasi organizaciniais klausimais. Centro valdybos narei Z. Šakalienei išvykstant į JAV ir dalyvaujant paskutinį kartą, jos vieton sekretorės pareigom pakviesta sekanti kandidatė R. Bražukienė.
KLKM D-jos Toronto skyriaus sausio 17 d. visuotinis narių susirinkimas išrinko naują valdybą, kuri pasiskirstė pareigomis šitaip: pirm. O. Jonaitienė, vice- pirm. Stf. Jagėlienė ir B. Sapi- jonienė, sekr: Alv. Ramanauskienė, ižd. Stf. Vanagaitė.
A.A. dr. V. Karvelienės meti

nėse, gruodžio 26 d. šv. Jono bažnyčioje kleb. kun. Ažubalis atlaikė š\\ Mišias, kurias užprašė KLKM D-jos Toronto skyrius.
PBRMB suruoštas Naujų Me

tų sutikimas praėjo su dideliu pasisekimu ir labai geroje nuo- ' taikoje, duodamas daug pelno
* 1 * ** j j 1 * T T *

'Nežiūrint į tai, kad sukūrus šeimos židinį buvo pakankamai daug priežasčių pasitraukti iš visuomeninio darbo, ji nuoširdžiai visur prisidėdavo savo jėgomis ir patarimais. Prisidėdavo visur — ar rengiant KLK Kultūros draugijai pobūvį, ar seselėms kuriant, vaikų darželį, ar renkant aukas tremtiniam ir t.t. Sunku būtų ir išvardinti visus' naujės bažnyčios statybai. Ūžtuos darbus ir darbelius, kuriuos 1 gavėnėse numatoma surengti Kaukių balių ir blynus.
Dail. A. Tamošaitienė tarptautinėje moterų parodoje Niujorke gavo pirmą prepaiją už kilimą “Karaliaus Mindaugo ir karalienės Mortos krikštas”.
Dail. A. Tamošaitienė su savo vvru baigia įsirengti nauias me-

no darbų studijas prie šv. Lau
ryno upės — Tūkstančio salyno.

Dail. S. Stančikaitė dalyvavo su savo kūriniais Meno parodoje — Lietuvių auditorijoje Bridge- porte.
Lietuvių tautiniai drabužiai, kuriuos demonstravo B. Jamei- kienė, The Chicago Art Educators Association suruoštame meno festivalyje laimėjo pirmą vietą.
B. Jameikienė Liet, studijų institute .skaitė paskaitą apie lietuvių audinius.
A. Rūtos - Nakaitės romaną “Duktė” išleido “Bendrija”.
Pabaltijo moterų tarybos pirmininkės pareigas šiems metams perėmė Ligija Bieliukienė. Pereitais metais pirmininkavo estė Mali Jurma.

p. Šakalienė yra atlikusi visuomenės ir moterų labui.KLK Moterys gaili netekusios energingos narės, bet taip pat išreiškia- nuoširdžiausią padėką, linki gerai įsikurti naujame kraš te ir toliau dirbti gražiai pradėtą darbą.

KLKM D-jos Toronto skyriaus 
1952-53 m. darbų apyskaita1. Visuotinių susirinkimų sušauta 7, du su paskaitom, valdybos posėdžių 22, pasitarimų 8.2. Rugpiūčio 15 d. Žolinės šven tėję, buvo užprašytos šv. Mišios priimta bendrai šv. Komunija, šventė užbaigta agape.'.3. 4 kartus buvo, užprašytos šv. Mišios, kuriose visos narės priėmė šv. Komuniją už Lietuvos

Mažosios Lietuvos tautiniai rūbaiTautiniai rūbai, tautodailė ir tautosaka išreiškia tautos būdą ir pergyvenimus per šimtmečius.keturnyčiai, ^štuWanyčiaT dvy- ^ors lietuvių tauta ir nebedide- liknyčiai, šešioliknyčiai rankš- , o, tik atskiros jos sritys, luoščiai bei staltiesės; rinktinės1 yPac tautiniais rūbais, tarmėm ir kaišytinės bei aštuonianytės ■ir tautodaile skinasi. Taip ze- pluoštines lovatiesės, plonos rin- . maites tautinis rūbas skiriasi kiniais parinktos drobulės, aus- Įnu° augstaitės arba suvalkietes, tos skepetos. Ištisi margumynai 9 dar labiau skiriasi Mažosios • • •raštuotai megztu - nertu piršti- j LietuY°ttaut.inTls rūbas nuo se-j-saukta vokiete ir jos jau visi nių, kojiniu, š^iku, megztiniu. se^ Pldz?o]oJ LietuvoJ- i šalindavosi. Tai rodo kaip giliai O kiek vicnkiaiism kitnkin rank 1 Rūbas bendrai, o tautinis rū- lietuvybės saknys buvo musų darbiu mūsų sodietės prigamin- bas ypatingai, išreiškia žmogaus ‘ motinų sąmonėjė įsitvirtinusios davo - Suvinėti SlvamS ir tautos charakteri. Linksmesnis ! ir koks griežtas pasipriešinimas drobulės, Snhi kSK gal ir laimingesnis, žmogus vilki buvo visam, kas svetima. O visa nosinaitės, servetėlės, kilimėliai,1 Šviesesnius, spalvingesnius rū- svetima buvo vokiška pintiniai kutai, pinikai ir t.t. bus. Tuo tarpu gyvenimo rimties Taip buvo maždaug iki pirmoKiekviename rankdarbyje ieš- arba nelaimių lydimas žmogus pasaulinio karo. Po karų, kaip kerta kuo daugiau grožio ir v kruopštumo darbe, nuo siūlų — gijų suverpimo iki užbaigto audeklo išlyginimo.Lietuvių audiniai būdingi visai, savitu grožiu ir labai skirtingi nuo kitų tautų audinių. Mūsų sodžiaus audinių ornamentas — raštas labai išsivystęs iš paties paprasčiausio — primityviausio motyvo iki labai puošnaus ir sudėtingo: juostų grėbleliai, rankšluoščių katpėdėlės, prijuosčių tulpės, dobilėliai, saulutės, žvaigždės, kiklikų žvaigždutės, marškinių lelijų, rugiagėlių, tulpelių kompozicijos. Šimtus visokių formų ir išsišakojimų Sutinkame šimtamečiuose audiniuose.Mūsiškių audeklų spalvos ryškios ir sykiu švelnios, tarpusavyje kontrastingos, maloniai nuteikia mūsų akis; jų įvairumas ir margumas sužavi kiekvieną. Tik didžių menininkų kūriniuose terandame tokių gražių ir įdomių spalvų junginių, kaip mūsų sodiečių moterų darbo audekluose.Kiekvienas sodžiaus audeklas išaustas, numegztas mezginys ar išsiuvinėtas, labai atsidėjus, t.y. su didele darbo meile ir nepaprastu kruoštumu. Šimtai ir tūkstančiai audeklo gijų taip Įdomiai supinti — suausti, kad ir dideliam audinių žinovui reikia gerai galvą pasukti, kol išaiškini visas audinio paslaptis.Ne tik audinių dailėje, bet ir jų technikoje labai pasireiškė mūsų moterų sugebėjimas. Senovės Lietuvoje nebuvo nei audimo mokyklų, nei mokytojų. Iš savo senolių ir darbščių motinų išaugo dukros puikiausios audėjos ir gražių raštų kūrėjos.Lietuvė ne tik audė, bet kurte kūrė audinius su meile, įkvėpimu ir užsidegimu. Ankstybo pavasario dienų dienas jaunos merginos praleisdavo staklėse. Čia

’ bus. Tuo tarpu gyvenimo rimties

Didž. Lietuvoj tautinis rūbas j jau senai tik iškilmių proga už- sivelkamas. Tuo tarpu Maž. Lietuvoj tautinis rūbas buvo kas- < dien nešiojamas. Mūsų moterys d griežtai laikėsi prie to rūbo. Jeigu ūkininkaitė užsivilko į baž- j nyčią eidama arba šiaip viešose vietose tokį rūbą, kokį mes šiandieną nešiojame, tai buvo ap

Taip buvo maždaug iki pirmovilki tamsesnius rūbus. į paprastai, žmonių moralinės ver-Maž. Lietuvos tautinis rūbas i tybės krinta. Tad ir Maž. Liet, jau ne toks spalvingas kaip pav. | tautinis rūbas pradėjo užleisti augštaitės arba suvalkietės. Ypa- i vietą “vokiškam” rūbui. Ukinin- ęiai Klaipėdos krašto tautinis rūbas yra itin tamsus ir rimtas. Kodėl taip yra?Pirmiausia, aišktf, ta daugelio šimtmečių prislėgimo našta veikė ir mūsų krašto žmonių charakterį. Maž. Lietuvos motinos per šimtmečius turėjo atiduoti savo sūnus svetimiems tarnauti ir už svetimas žemes mirti. Juk ir mūsų dainos dalinai virto giesmėmis. Matomai nebebuvo progų linksmas dainas dainuoti.Kita priežastis yra jūros ir marių artumas. Sakysite, linksma prie jūros! Taip gulėti smėlyje ir klausytis bangų ūžimo linksma. Bet jeigu reikia iš tos jūros sau duoną susižvejoti ir su audra kovoti, ir kai žvejė motina ar žmona nežino, ar grįž jos mylimieji iš jūros, jau ne taip linksma. Aš ne vieną žveją - motiną mačiau, kaip susirūpinusi žvelgė į apsiniaukusį dangų ir į kylančias bangas, ir negaliu įsivaizduoti, kad jos tada mielai vilkėtų spalvingus rūbus. Priešingai, jos tamsiom skarom apsisupusios stovėdavo ant kranto, o veidas būdavo išvagotas rūpesčio raukšlėmis.Klaipėdos kraštas iki tolimiausių sričių yra betarpiškai surištas su jūra ir mariomis. Visi turėjome giminių ir artimų draugų žvejų. Ir visi mėgome šviežią — gyvą žuvį. Ūkininkai, pabaigę dienos darbą, važiuodavo į pajūrį ir laukdavo besišnekučiuodami su moterimis ir seneliais grįžtant žvejų laivų. O tie laivai ne visada buvo dideli ir tvirti. Taip kad tūla žvejė motina ir nebesulaukdavo sūnaus iš jūros. Taip, mes pajūrio lietuvininkai, ne tik mylime labai savo jūrą ir marias, bet ir bijome jų.Dabar apie patį tautinį rūbą.

Geriausias Europos filmų teatras 
(Tramvajaus stotis tarp Spadina ir Bathurst) 

Informacijos telefonu KI. 0850, KI. 6319

Nuo pirmadienio, sausio 25 dienos 
įr tęsis 3 savaites

Filmas, kurio niekad nepamiršite!
Bįeethoveno, vienišo idealisto gyvenimas ir nusivylimai, geni
jus, kuris ir apkurtęs komponavo pasaulį stebinančius kūrinius. 

Beethoveno rolę vaidina EWALD BALSER.
Kiti artistai: Marianne Schoenhauer ir Judith Holzmeister.

Muzikalinę dalį išpildo: Vienos Filharmonijos ir Vienos simfo
niniai orkestrai, diriguojant Hans Knappertsbusch.

, SU PRIEDAIS
VISUS MALONIAI KVIEČIAME

kų dukterys išėjo į miestus ir daugelis jų, kad išvengtų vokiečių pašaipos, užsivilko “kleidė- mis”. Tos ir žuvo vokiečių kultūroje.Kitos, palikusios namie, išsaugojo tautinį rūbą ir tautinę sielą. Jos ir toliau nešiojo tamsų tankiai klostytą sijoną (kędelį) su neryškiom juostom skersai. Kiklikas (vėstė) buvo juodas, prie išeiginių rūbų — aksominis. Priešakyje kiklikas neužsegtas, bet plona juostele daug kartų kryžmiai sulaikomas. Marškiniai lininiai, prie peties ir prie rankovių skerstai juostos raštu papuošti. Taip pat nuo kaklo per pečius ėjo siaura juosta, “pelės taku” vadinama. Prijuostė (šur- šis) kiek šviesesnė už sijoną, skersomis juostomis austa. Juosmenį daug kartų juosia siaura juosta, rištuvu vadinama. Jaunos moterys ir mergaitės Į kasas pynė siauras juostas — kaspinus. Jų ilgi galai kabojo užpakaly. Senos moterys nešiojo ant galvos dailiai siuvinėtą kepurėlę, šepšiu vadinamą. Po prijuoste būtinai nešiojo keturkampę ter- belę, kaip šeimininkės simbolį — krapšę. Ji itin gražiai išsiuvinėta. Kojinės (žekės) baltos, gražiais raštais megstos — mūsų tarme — adytos. Bateliai (kurpės) juodos.
Šilutės ir Tilžės apskričių tau

tinis rūbas truputį skirtingas. 
Ten sijonas išilgom juostom aus
tas. Prijuostė balta arba gelsva 
su ryškiom juostom-skersai ir 
užbaigta kutosais. Jį matėme 
mūsų brangaus Vydūno veda
mos Tilžės Giedotojų Draugijos 
lietuvaičių nešiojamą. Todėl, jei
gu kas taisosi Maž. Liet, tautinį 
rūbą, nenukrypkite nuo viršmi- 
nėtų rūbų aprašymo. Mes jį da
bar benešiojame norėdami pa
gerbti savo seneles, kurios per il
gus šimtmečius sugebėjo išsau
goti tą lietuvišką rūbą,, lietuviš
ką kalbą ir lietuviškus papro
čius iol, kol atėjo diena, kada 
mūsų sukilėlių — savanorių dė
ka abi tautos dalys buvo sujung
tos į vieną tvirtą vienetą.

Dabar daugelis anų drąsių su
kilėlių yra žuvę koncentracijos 
stovyklose, kalėjimuose ir toli
mo Sibiro laukuose. Todėl minė
dami juos ir drąsų jų žygį, mes 
giliai lenkiame galvas ir ieško
me mintyse tų nežinomų kapų, 
prašydami Augščiausio suteikti 
jiems amžinos ramybės.

E.Liaudinskienė-Gvildaitė.

Aforizmai
Mergaitė lengviau paslepia sa

vo skausmą negu džiaugsmą.
Jean Paul.

Moteris yra mūsų vaikystės 
parama, mūsų jaunystės džiaugs 
mas, mūsų senatvės paguoda.

Aretino.

® 3

KLK Moterų D’jos Toronte suru oštc p. S. Šakalienei atsisveikinimo- pobūvio5*"-dalyviai: -(pirmoje eilėje) p. dr. Užupienė, kleb. kun. Ažubalis, p. Juozapavičienė, p. Jonaitienė, p. dr. Norvaišienė, p. Šakalienė, kleb. T. B. Grauslys, dragijos narės ir viešnios.
Nauja lietuvaitė filmų meneDar Vos prieš šešetą metų Montrealio lietuviai sūvo parem- gimų salėse dažnai matydavo gracingai šokančią verduniečių Kilmonių dukrelę Rūtelę. Vėliau ta šeima persikėlė į Los Angeles, kur gražiai įsikūrė pirktoj puošnioj viloj. Rūtelė tuo tarpu virto dailia blondinuke Rūta, 18 metų, gražiai šokančia, dainuojančia ir deklamuojančia.Los Angeles priemiestis yra garsusis Holywoodas, svajonė visų kas tik turi palinkimo i scenos meną. Ir štai, kai pereitą rudenį M-G-M pradėjo ruoštis statyti filmą “Septynios nuotakos septyniems broliams”, vienas iš agentų nuvedė Rūtą pas direktorių pirmajam bandymui. Ji pašoko, padainavo, paskaitė keletą sakinių iš būsimo veikalo ir baugiai laukė sprendimo, būdama tikra, kad negi nukonkuruos

; “Tarnybinės” išlaidosĮ Du Amerikos kongreso atstovai padarė įdomų pasiūlymą. ___  ... Jie siūlo, kad sekretorės turėtų torius čia pat pasiūlė pasirašyti teisę grožio pagerinimo priemo-tuziną pretendenčių, jau scenoje patyrusių artisčių. Bet direk-sutartį vienos iš nuotakų rolei. Tame filme pagrindines roles vaidins Jane Powell ir Howard Keel. Rūta taip pat vaidins ištisai per visą filmą, kuris bus Ci- nemaScope ir Technicolor.Dėl Rūtos pasisekimų džiaugiasi jos tėveliai, kanadiečiai bičiuliai, kurių tiek daug tebėra ir Montrealy ir Toronte ir kitur, džiaugiasi ir ji pati, tačiau ji turi ir rūpesčių. Firma nori jos pavardę pakeisti. Nori palikti Rūtos vardą, bet vietoj Kilmonis pavadinti Lee. Rūtai tačiau tai nepatinka ir ji nori savo vardą išsaugoti. Ištikrųjų, kuo gi netinka jos tėvų pavardė? Reikia tikėtis, kad Rūta atlaikys ir įves lietuvišką pavardę į filmų pasaulį.

nėms išleistas sumas atimti nuo valstybės apmokestinamų sumų. Siūlymą jie motyvuoja tuo, kad visi valdžios ir privatūs viršininkai reikalauja iš savo sekretorių gero ir reprezentatyvaus atrodymo, ir tos išlaidos turėtų būti sulygintos su visomis kitomis tarnybinėmis išlaidomis ir laisvos nuo mokesčiu.Niekad nėra moters balsas gražesnis, kaip paguodoje.
Jean Paul.

Žmona gali prailginti vyro amžių
Dr. Ch. Dutches, geriatrikos (medicinos šaka, nagrinėjanti senatvę ir jos ligas) žinovas tvirtina, kad labai daug priklauso nuo žmonos, ar vyras ilgai ir gerai gyvena. Daktaras y ta tos nuomonės, kad nepaisant penicilino, streptomicino ir kitų medicinos pažangių vaistų, moteris tebevaidina svarbiausią rolę, saugojant vyro sveikatą, ypač sulaukus jam 40 metų.Ji turi žiūrėti, kad bent vieną kartą per metus jo sveikata būtų nuodugniai patikrinta, turi žiūrėti, kad jis protingai ir saikingai valgytų.Vyro gyvenime ypač svarbią

dalį sudaro jo jausminis pastovumas. Taikingi namai padės vyrui užmiršti jo susierzinimus — ypač biznio sunkumus ir suteiks jam progos pailsėti. Ji turi daryti viską, ką tik gali, atstatyti pusiausvyrą jo jausminiame pastovume.Kada vyras būna namie, žmona neturi nurodinėti, kaip jis turi praleisti laiką. Jei ji nuolat ieškos priekabių, ragindama j: pakabinti užuolaidas, sutvarkyti prausyklą, išvalyti krosnį ir t.t., tuo ji nieko gero nepadarys nei jam, nei sau pačiai. Priešingai, taip elgdamosi, ji gali paruošti kelią į ankstybą savo našlystę.
Svietfas su krienais

sviesto,
krienų.
išplakti iki putojimo, sumaišyti

Vi sv.
’/s sv.

Sviesta 
su ’ šviesiais sutarkuotais ir pagal skonį 
paruoštais krienais. Visa tai pertrinti per 
tonkų sieto.

Kimšti pomidorai
Paėmus mažus pomidorus perplauti pu
siau ir išvalyti vidurius; pabarstyti drus
ka, įlašinti citrinos sunkos ir palaikyti 
15 minučių kad susigertų. Vidu prikimš- 
tisekančiu gerai kapotu mišiniu: keptos 
veršienos, liežuvio, obuolių, ' marinuoto 
agurko, trupučio silkės. Ant viršaus už- 
dėti majonezo ir papuošti žalumynais.

Kimšti grybai (chompigmonoi)
Paėmus didelius grybus nuplauti, nu
plauti galvutes ir išėmus vidurius prikiš
ti sekančiu mišiniu:

Veršiena sukapoti lobai smulkiai, su
maišyti sutirštu grietinės padažu arba 
mirkyto bulkute. Viso toi pertrinti pet 
sietų; po t© sudėti kiaušinį (skysto), drus

ko, pipirus, muŠkotę ir sumaišyti. Šituo 
mišiniu prikimŠus grybų galvutes, po- 
barstytį džiuvėsėliais ir ant kiekvienos 
uždėti gabalėlį sviesto. Viso tai sudėti į 
sviestuotg forma ir kepti orkaitėje. Pa
teikti su keptomis bulvėmis ir daržovė
mis.
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Keptos obuolių riekelės 
valg. šaukštai romo, 
volg. šaukštai cukraus, 
dideli obuoliai, 
sv. miltų, 
I. pieno, 
kiaušiniai, 
Sviestos arba Crisco, druska.

Nuluptus obuolius išvalyti ir supiaustyti 
vidutinio didumo riekelėmis; apipilti ro
mu, pabarstyti cukrumi ir palaikyti, kad 
susigertų. Iš kiaušinių, pieno ir miltų pa
daryti opyskyste tešlų, į įa įpilti trupu
ti verdančio vandens. Toje tešloje mirky
tus obuolius kepti keptuvėje, iškeptus, 
karštus, pabarstyti cukrumi.

jaunimą, už ištremtas šeimas į 
Sibirą ir už mirusias nares. Dr 
Karvelienei mirus taip pat už
prašytos šv. Mišios ir suruošta 
akademija, o metinių proga už- 
paršytos šv. Mišios, priimta bend 
ra šv. Komunija.

4. Likusiems Vokietijoje, 6 sto
vyklom, užprenumeruota “Tė
viškės Žiburiai” ir šv. Kalėdų 
bei šv. Velykų progomis pasiųsta 
$120.5. Sušelpta ir čia patekusios į vargą šeimos $25, kalėdiniais paketėliais ir rūbais.6. Prieš Kalėdas aplankyti ligoniai, kaip džiovininkų sanatorijoj ir kitur, įteikti pakietėliai.7. Vaikučiams, lankantiems lietuvišką vaikų darželį, 1952 m., laike jų eglutės, įteikta 36 pakietėliai.8. Seserų Kotryniečių namų pirkimo fondui paaukota $50. Jų namų pašventinimo proga nupirktas stalo servizas. Padėta ruoštoje loterijoje platinti bilietai, dabar platinamos rėmėjų D-jos nario knygelės.9. KLKM D-jos Centro valdybai buvo paskolinta $150 knygai “Mūsų keliai” išleisti. Kadangi knyga sunkiai platinama, Centro valdyba prašė kiek skolos dovanoti. Skyriaus valdyba nutarė $100 dovanoti, o $50 C V grąžino.10. Suruošta 1952 m. liepos mėn. gegužinė, 1952-53 m. suruošti tradiciniai kalakutų baliai bažnyčios statymui ir Užgavėnių baliai.11. Lankantis Toronte liet, vyskupams suruošti priėmimai, kuriuose dalyvavo d-jos atstovės ir pavieniai parapijiečiai.12. Dr. Užupienei, buv. C V pirmininkei, pagerbti buvo suruošta arbatėlė.13. Narei p. Šakalienei išvykstant" į Jungtines Valstybes suruoštos išleistuvės ir įteikta atminčiai lietuviškas albumas ir gėlių.14. Atstovauta katalikės moters seimelio posėdžiuose, Kr. Liet. Bendruomenės rinkimuose, apyl. bendruomenės rinkimuose, pa-irodą ruošiant, Baltų federacijoj, • ir prisidėta prie Motinos dienos suruošimo.

Į 15. Dalyvauta Pirsikėlimo bažnyčios sklypo šventinime. Tėv. Pranciškonam keliantis į savas patalpas pasiųsta kukli dovanėlė, stalo-servizasr167Suruošta šeimos studijų dienos su 4 paskaitomis — Jo Eksc. vysk. V. Brizgio, J. Matulionio ir p. Matusevičiūtės. Atsilankiusių buvo labai daug. Taip pat buvo suruošta dr. J. Gutausko paskaita.17.1954 metams užimtos parengimams salės.18. Nupirkta šėras T. Lietuvių Namų, taip pat “Žiburių” spaustuvės šėras. »
KLKM D-jos Toronto sk. 

Valdyba.

> Christian Dior, sukėlęs didelę audrą moterų pasaulyje su naujos mados trumpais sijonais,' prieš kuriuos daugumas moterų yra nusistatę, pagaliau prisipažino, tai padaręs norėdamas dar daugiau išgarsėti. ..
ŠTAI KAIP KANADIEČIAI

GREITAI
nugali slogas rŠios kapsu-lengvins skau s m u s. Jas pastoviai

Daryk taip, kaip daro tūkstančiai kanadiečių, kai jie pajunta prasidedant slogą — ir jūs niekad nekęsite ilgo galvos skaudėjimo — to kankinančioblogio ir karščio, kurį tik slo- vartojant su- gos atneša. Naudok Buckley’s mažėja karštis, bloga savijau- Cinnamated kapsules.Šios kapsulės pašalina slogas anksčiau negu jos pradeda žmogų kankinti. Jose pagal gydytojo receptą yra keturi išbandyti priešsloginiai ingridi- jentai.

ta ir išnyksta čiaudėjimas ir 
šnirpštimas. Tuo pačiu laiku 
jos sutvirtina jus dvasiniai ir 
fiziniai, nes jos padeda nuga
lėti visus slogos ir gripo simp
tomus.

Todėl nesikankink. Naudok 
Buckley’s Cinnamated kapsu
lių dar šiandien. 12 kapsulių— 
35< arba dideliame šeimos įpa
kavime viso 30 kapsulių—79^.

Šis keturgubas Buckley’s Cin
namated kapsulių veikimas 
yra toks stiprus ir efektingas, 
kad Kanadoje jų daugiausia iš
parduodama.

,-a

NF—M
CINNAMATED* CAPSULES
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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.

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
Tel. OL. 7525

863 Bloor Street West

Indion Rd. — High Pork Blvd.,
12 did. kotnb. (2 otsikiri butoi), 
per du ougštus, mūrinis, atski
ras, 2 vonios, 2 virtuvės, vande
niu Šildomas, didelis kiemas ir 
gorožos. Įmokėti $8.000, viso 
$20.500.

Indian Rd. — Westminster Ave.,
10 did. komb., atskiros, mūrinis, 

. vandeniu-alyva Šildomas, 2 vir
tuvės, didelis kiemas, garažas, pri

vatus jvažiav. Įmokėti $8.500, 
kaina $22.600.

Bloor — Indian Rd.,
9 did. komb., atskiras, gero mū
ro, vandeniu-olyva 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- komb., mūrinis, vandeniu-aly
va šildomas, moderni virtuvė, 
mas apynaujis, privatus įvažia- 
vim. ir garažas. įmokėti $4.500. 
Kaina $15.500.

J. Kaškelis
Tel EM. 8-2646. Namų — KE. 7536 

575 Queen St. W., Toronto 
$5.500 įmokėti, atskiras, gero mūro, 

12 kambarių, Į pirmą ir antrą 
augštą atviri įėjimai; trys virtu
vės, veranda; vandeniu apšild. 
stokeris, privatus įvažiavimas į 
kiemą; vienas mortgičius, atda
ras ir 10 metų. Nepaprastai ge
roj vietoj, Roncesvalles — Gar
den Ave. Išnuomavimui gydyto
joms, advokatams ir p. Visa 
kaina $21.500. Namą galima 
tuojau užimti.

$3.300 įmokėti, pusiau atskirtas mū
rinis, 8 kamb., 2 virtuvės; dide
lis kiemas, užpakaly gatvelė, 
arti prie susisiekimo. Annette — 
Keel St. Lengvos išsimokejimo 
sąlygos. 5% mortgičius.

80 akrų farmo. Netoli Wellando, 65 
akrai daržovėms žemė, 15 akrų 
miško; sodas; natūralaus gazo 
šaltiniai veltui Suteikia apšvieti
mą, šilimą, energiją ir $100 
kasmet nuomos. 9 kambarių gyv 
namas, tvartas, vištininkas, visi 
ūkiui reikalingi Įrankiai; 1 Pi 
mylia nuo 3 highway, 5 mylios 
nuo ežero. Įmokėti $4.000, vi
sa kaina $6.500.

13 sklypų prie Simcoe ežero, Įvairia 
kaina pradedant $350.

MIELI HAMILTONIEČIAI!
.v.■. ■ ■ ■ "

Perkat, parduodat namą? Turit problemų su apdraudimu?

Nepamirškit manęs!

B. r EONAS
R. TESLIA

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

- Telefonas: 9-3558

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

Norėdami apdrausti savo automobili, 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

GERI AUSIOS ANGLYS - YRA PIGESNĖS!
V. ir S. AUŠROTAI

priimo Jūsų užsogymus

kasdien nuo 10 vol. ryto iki

10 vol. vakaro.

206 GILMOUR AVE., TORONTO

DOMINION 
COAL & WOOD

Telefonas: LY. 0305

Kanadoje didžiausia nuosavybių
pardavimo įstaiga.

SAUGU — PATIKIMA
i ir. parduodami pasitarkite su mūsų ekspertais. Mes turime šimtaus įvairiausių na

mų. Taip pat duodame paskolas.
$21.900. Roncesvalles — Grenadier, 

mūrinis, atskiros J 1 kam
barių dupleksas, 3 virtuvės, 
vandeniu Šildoms, 2 vonios, 
šoninis įvažiavimas, gara
žas; $200 nuomos į mėnesį 
ir 2 kambariai savininkui. 
Įmokėti tik $6.000. 
Dovercourt - Dundas; mū
rinis 8 kambarių 2 augštų 
namas, vandeniu šildomas, 
2 virtuvės, 2 vonios; gara
žas. Įmokėti $4000. Geros 
išsimokejimo sąlygos. 
Bloor — High Park Ave; 
mūrinis, atskiras, vandeniu 
alyva šildomos, 7 kambarių 
dviejų augštų narnos; ga
ražas. Įmokėti apie $6500. 
Labai geros mokėjimo są
lygos. 
Porkdalė —mūrinis atski
ras, 10 kambarių, vande
niu alyva šildomos, 2 vir
tuvės, mūrinis _ garažas;di- 
delis sklypas, kambariai 
gražiai dekoruoti; patogios 
išsimokėj imo sąlygos.
SKAMBINKITE:

A. Kiršonis
OL 7511

1460 Dundas

RIDOUT
NAMŲ FOTO 

TARNYBA
$19.000.

$20.900.

$24.500.

suteikia jums galimy
be pažiūrėti parduo
da m ų nuosavybių 
nuotraukas savo na
muose.

SKAMBINK OL. 7511 DABAR

apžiūrėk šimtų šian
dien parduodamų na
mų nuotraukas.

Arba jei
PARDUODI SAVO NAMĄ 

skubiom pardavimui- 
skambink ♦

OL. 7511.

$12.500. St. Cloir — Silverthorn, 
mūrinis, pusiau atskiros, 5 
gražūs kambariai, moderni 
virtuvė, ąžuolo grindys, kū
renimas alyva - karštu van
deniu; garažas. $4000 
įmokėti.

$11.800. Mulock — Junction, mūri
nis, pusiau atskiras, oru ir 
anglimis kūrenamas, 7 di- 
cdĮi kambariai, galimo tuo- 
|aus perimti, $3000 * įmo
kėti.

$16.500. High Park, mūrinis, pusiau 
atskiras, 8 dideli kamba
riai, 3 virtuvės, karštu oru 
- alyva Šildomas, mūrinis 
garažas. 2 kambariai sa
vininkui, kiti išnuomojami 
už $160 mėnesiui. $6000 
įmokėti. *

$15.900. Howland — Bloor, mūrinis 
pusiau atskiras, 8 kambar. 
3 virtuvės, karštu oru-alyva 
Šildomas, neapgyvent. šiuo 
metu. Įmokėti $5.000.

PRAŠAU SKAMBINTI

V. Morkis
OL. 7511

$4.000 įmokėti, Bloor — Ind i on Rd., 
mūrinis, otskiros, alyvos šildy
mas, 7 komb. per 2 ougštus, 2 
virtuvės. *

$5.000 įmokėti, College — Dover
court Rd., mūrinis, 8 did. kamb. 
alyvos Šildymas; įvožiovimas į 
kiemą; lengvi mokėjimai.

$6.000 įmokėti, Bloor — Dufferin, 
mūrinis, atskiros, 8 komb., 3 
virtuvės, 2 vonios, 2 garažai.

$6.000 įmokėti, High Pork prie 
Bloor, 7 komb. per 2 ougštus, 
atskiros, erdvūs kamb., vande
niu • olyvo šildomos; garažas.

Cloir — Dufferin, otskiros, gerų 
plytų, 10 komb. per 2 augštus, 
2 įėjimai, 2 vonios, 2 virtuvės, 
2 garažai, žemas įmokėjimos.

$16.500 pilno kaina, Bloor — High 
Park Ave., atviros, mūrinis, 7 
komb. per 2 augštus, 2 moder- 
nios virtuvės, kambariai dažyti, 
olyvo šildomas; gorožos.

St.

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

$3.500 įmokėtį, Porkdole rojone, mū
rinis, 8 komb. pėr 3 ougštus, 
gorožos.

$15.000 pilno koino, Porkdole rojone 
mūrinis, 9 komb. per 2 augštus, 
didelis gražus kiemas; atviro 
skolo, lengvi mokėjimai.

$13.500, Sunnyside rojone, 7 komb., 
mūrinis; įvažiavimas į kiemą; 
dideli komb., naujos šildymas.

$16.500, High Pork rojone, prie Pa
cific, atskiros, mūrinis, vandeniu 
šildomos, 8 kamb. per 2 ougŠtu, 
garažas.

$6.500 įmokėti, Roncęsvolles - Gre
nadier, atskiros, mūrinis, van
deniu šildomos; 2 vonios, 3 vir
tuvės, viso 12 komb.; gorožos.

$8.000 įmokėti, Bloor — Indian Rd., 
atskiras, gero plono, 1 1 komb., 
vandeniu-olyva Šildomas; didelis 
kiemas, 2 vonios; šildomos ga
ražas.

įmokėjimui padidinti vienMES SKOLINAME pinigus 
tik už Jūsų parašą. Galime paskolinti tiek, kiek Jūs turi
te savo pinigų įmokėjimui. Pvz. jei Jūs turite $2.000, męs 
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 - PL1OPLYS

Namų telef. LL. 8310. Namų telef. RO. 3345.Namu telef. LA. 1250.

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

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

REAL ESTATE LIMITED 
BRANCHES - 

TORONTO — HAMILTON — L O N D O N — S A R N t A — K I T C H E N E R — P E T E R B O R O U G H

Lietuvis siuvėjas

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 metų profesinę praktiką

Kalbu lenkiškai
1203 DUNDAS STREET WEST. TORONTO

POŠIUS -
Namų telef. JU. 7558.

DŪDA - MACIUNSKAS

J. KARPIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

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

Mann & Martel
Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS 

irtt.

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

REALTORS

1245 Bloor St. W. Tel. OL. 8481
Prie Lansdowne

Gerai žinoma ir lietuvių išbandyta namų pirkimo - pardavimo ištaiga 
įsigijusi mūsų tautiečių gerą vardą. Pabandykite ir Jūs.

ŠTAI KELETAS PAVYZDŽIŲ: ' '
$9.500, Manning —- Dundas, 6 kambarių, mūrinis, pusiau atskiras, nepereina

mi kambariai, gražiai sutvarkytas vidus; Įmokėti $3.500.
$11.900, Dundas — Argyle, 5 kambariai ir krautuvė tinkanti kiekvienam biz

niui, nauja krosnis, gražiai dekoruotas; vieta garažui; Įmokėti $3.500.
$14.300, Dufferin — College 9 kambarių atskiras, pusiau mūrinis, geri kam

bariai, vandens alyvos šildymas, garažas; Įmokėti apie $4.500., t
$14.500, Rusholme — College, 7 kambarių, atskiros, mūrinis, gražiai deko

ruotas, nepereinami kambariai, alyvos šildymas; Įmokėti apie $4.000.
$16.900, Windermere — Colbeck, 7 kambarių atskiras mūrinis namas, labai 

gražus vidus, dideli kambariai, alyvos šildymas, garažas; įmokėti apie 
.' v $6.000.

$17.000, Salem — Bloor, 10 kambarių dupleksas.Atskiras mūrinis, gražūs ir 
nepereinami kambariai, vandens - alyvos šildymas, įvažiavimas ir garažas; 
Įmokėti apie $7.000.

$18.900, Indian Rd. — Howard Park 12 kambarių atskiras mūrinis narnas. 
Proga padaryti gerą biznį. Vandens - alyvos šildymas; Įmokėti apie $8.000.

Visais namų pirkimo-pardavimo bcipatarimo reikalais klauskite:

MANN & MARTEL REALTORS 
1245 Bloor St. W 

Tel. įstaigos —- OL 8481; namų OL. 8071

J. J. ELLIS
REAL ESTATE

1072 BLOOR STREET WEST - TORONTO ■ TEL. M EI ros e 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.J die
ną gauname apie 60 naujų namų pardavimui. Tai faktas, kad pas mus ir jų pasirinkimas tikrai didelis. Štai tik ke
letas pavyzdžių: . ■■■••*

TORONTU!, HAMILTONUI IR APYLINKĖMS.

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

Įrengiami alyvos apšildymai (Oil Burneriai) į senos krosnis ir taisomi 
seni apšildymai. ' ■ ■ <

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

žymiai papigintomis karnomis ir išsimokėjimui dviems metams.

Visi patarimai veltui. A

Užsakymai priimami: '

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

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.

Concord —- Bloor 
$15.000, įmokėti $5.000, pusiau at

skiras labai gero mūro namas, 
septynių kambarių, alyva apšil
domas; kietos grindys, dideli ne
pereinami kambariai, moderni 
virtuvė; vieta garažui ir didelis 
gražus kiemas.

Colback — Armadale
$6.000 įmokėti, $ 16.500 pilna kaina. 

Visai atskiras širkščių plytų na
mas, vandeniu-olyva apšildomas, 
septyni kambariai per du augš
tus, dvi modernios virtuvės; kie
tos grindys, dideli nepereinami 
kambariai. Namas loboi Švarus 
Wright — Roncesvalles

$17.000 pilna kaina, žemas įmokėji- 
mas; visai atskiras gero mūro 
namas, kvadratinis planas, aš- 
tuonių kambarių per du augštus, 
kietos grindys, moderni virtuve, 
nomos labai gerame stovyje ir 
be skolų.

, Roxton Rd.
$6.500 įmokėti. Loboi gero mūro no

mos, oštuoni kambariai per du 
augštus, dvi modernios virtuvės, 
vandeniu-alyva šildomas, kietos 
grindys, gorožos. Lengvi mokė
jimai, greitos įėjimos.

Bloor

MARGIS VAISTINĖ
JONAS V. MARGIS-vaistininkas

19 SL 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* 
jono, vitaminų ir tt.
TELEFONAS * VALANDOS
MU. 9S43 9 a.m. — 9 pan.

Dalton
$8.000 jmokėtj; $23.000 pilna kai

na. Visai atskiras labai gero mū
ro vienuolikos kambarių dup- 

• leksas, dvi modernios virtuvės, 
du saulės kambariai, dvi vonios, 
kietos grindys erdvus kambariai. 
Labai gerų pajamų namas.

Lauder - St. Clair
$7000 įmokėti, 20.000 pilna kaina 

visai atskiros gero mūro namas, 
10 kambarių alyva Šildomas, 
kietos grindys, neperein. kamba
riai, garažas, didelis kiemas, na
mas be skolų.

Mielai Jums patarnaus

P. ŽULYS
383 RONCESWALLES

Tel. jet.OL 6321 . namų EM. 3-6711

$13.900, įmokėti $3.500. Lauder - 
Roders Rd - St. Clair, mū
rinis pusiau atskiras 6 kom 
barių namas. Karštu van
deniu šildomas; garažas.

$14.200, įmokėti opic $5.000. Win- 
net -— Atlas — St. Clair. 
Mūrinis pusiau atskiras 6 
komb. namas, gražūs ne- 

; pereinami kambariai^alyvo 
Šildomos; 2 virtuvės, vieta 
garažui.

$14.500, įmokėti $4.500. Gwynne - 
Roncesvalles. Gražus mūri
nis 9 komb. per 2 augštus 
nomos. Loboi gražus dide
lis sklypas su sodeliu; ga
ražas. Labai puikus pirki
nys.

$14.900, įmokėti $5.400. Montview 
— High Park. 9 komb. pu
siau atskiras mūrinis na
mas, alyva šildomos, 2 vir
tuvės; vieta garažui.

$17.000, įmokėti apie $6.000, Rush
olme Pk. Cres — College, 
8 komb. atskiros mūrinis 
namas, nepereinami kamb. 
Groožos, 2 virtuvės. Geras 
nuomavimui.

$18.500, įmokėti apie $7000. Crow
ford — College, 9; kamb. 
gražus mūrinis nomos, 
karštu vandeniu - alyvd šil
domas. 2 modern, virtuvės, 
dvigubos gorožos.

$10.500. College - Dovercourt. Res
toranas su visu įrengimu. 
Savaitinė opyvorto apie 
$850. Penkiems metams 
nuomos sutartis.

Mielas Bičiuli! Jei nori pirkti namų 
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 po tarnaus

P. KERBERIS
1123 ST. CLAIR ST. W. 

TEL OL. 8821.

Durie

Clinton

Groce

Dundas. $1 1.900'— 3.500. 
Pusiau atskiras gero mūro 
6 nepereinamų kambarių 
namas, greitas užėmimas.

Lansdowne — Bloor. $13.500; mūri
nis 6 kambarių namas, mo
derni virtuvė, garažas grei
tos užėmimas.

Bloor. $14.000. Pusiau 
atskiros 6 neperein. kam
barių namas, alyvos šildy
mas, 2 virtuvės; namas 
naujai išdekoruotas.

Brock •— Bloor. £14.000 — 4.500, 
gero mūro 6 kambarių, 
kampinis namas, moderni 
virtuvė, garažas.

— Bloor. $14.500, mūrinis pu
siau atskiras 6 kambarių 
namas, vandeniu-alyva šil
domas; 2 virtuvės, dvigu
bas garažas.

— Armadale. $16.800. Vi
sai atskiras gražus rupuotų 
plytų namas. 7 kambariai 
per du augštus; kvadratinis 
planas, 2 modernios virtu
vės, vondeniu-olyvo šildom. 

Robinson — Manning. $17.500. Ru
puotų plytų 6 nepereinamų 
kambarių narnos, vandeniu 
-alyva šildomas, garažas.

St. Annes — Do ver court. $17.800 — 
6.000. Pusiau atskiros ge
ro mūro 8 komb. namas, 
alyva šildomos, 2 moder
nios virtuvės. Loboi švariai 
užlaikytas nomos.

Rusholme — Dundas. $6.000 įmokė
ki; visai atskiras gero mu
ro namas, 8 kambariai per 
2 augštus, vandeniu alyva 
šildomas, 2 modernios vir
tuvės; garažas.

Colbcck

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

PR. GRYBAS
1072 BLOOR ST. W.

Tel. ME. 2471 - But. tel. KE. 5065

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

— Sunnyside. Įmokėti apie 
$7000. Tikrai gražus ir 
vertingas namas. Visiškai 
atskiros, šoninis įvažiavi
mas, garažas, didelis kie
mas, karštu vandeniu aly
va apšildomas, centr. hall - 
planas. Žaidimų kambarys 
rūsyje, 
valymo 
pakiltų 
sui viena atvira skola.

Reikalingos kiek 
ir Svarinimo. Kaina 
4 tūkstanč. Balan-

Garden — Roncesvoles. 7 kambarių 
mūrinis, švarus iš lauko ir 
vidaus, garažas, ' kietos 
naujos grindys. Kaina 12.- 
600. Galima tuojau užimti.

$23.000 pilna kaina. Atskiras, pri
vatus įvažiavimas, garažas. 

f 9 kambariai per 2 ougš- 
tus. Karštu vandeniu-olyva 
apšildomas, apie 18 m. se
numo, puikioje Rusholme 
gatvėje, prie naujai stato
mos bažnyčios.

Visus Jūsų nekilnojamo turto pirkimo, 
pardavimo ir iškeitime rūpesčius pati

kėkite kreipdamiesi į

Vytautas LUNYS
383 RONCESV ALLES A VE.

TeL f*. OL 6321 — Bato LA. 2098.

Bristol Ave. -

Priscilla Ave.

Davenport. $6.000, 
įmokėti $1.500. Pusiau atskiras 
5 kamb. namas, reikalingos re
monto, bet dar geros; yra gara
žas. Vieno atviro skola balansui. 

Jane. $11.500, įmo
kėti $2.000. Visai atskiras 6 
komb. mūrinis namas su nuomi
ninkais; kietmedžio grindys. Įva
žiavimas iš gatvės. Labai geras 
u kainų.

Bloor - Fairview - Annette. $16.500, 
įmokėti apie $5.000. Visai at
skiros tikro mūro 10 komb., ir 
2-jų saulės^ kamb. dupleksas; 2 
krosnys, 2T virtuvės, 2 vonios, 
kietmedžio grindys, sunk, elekt
ros srovė; garažas. Vieno atviro 
skola balansui. Nepraleiskite 
tikros progos!

Dunn Avė. — Porkdale. $16.500, 
įmokėti $5.500. 9 kambarių 
mūrinis namas. Nauja krosnis - 
alyvos šildymas; kietos grindys, 
3 virtuvės, 2 vonios kambariai; 
garažas.

Gknloke Ave. • High Park. $18.000, 
įmokėti $6.500. 8 nepereinami 
komb., atskiros gero mūro na
mas. Alyvos šildymas, 2 virtu
vės; garažas.

Kendal Ave. — Dupont. $19.000, 
įmokėti $7.000. Visai atskiras, 
gero mūro, 12 neperein. komb. 
nomos su baldais (rooming' ho
me). Square planas, kietmedžio 
grindys, vandeniu - alyva šildy
mas. Pojardų *5305 mėnesiui.

Ivdyn Ave. — High Park. $22.000, 
įmokėti tik apie $7.000. Atski
ras, beveik naujas, 12 komb. 
gero plono dupleksas. Didelis 
kiemas; 2 garažai — dar 6 vie
ta. Pastotos gražus iš lauko ir 
vidaus.

P. MALIŠAUSKAS

383 RONCESVALLŽS AVI.
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F. N. PREBBLE
REAL ESTATE

Nuosavybių pirkimo-pardavimo ištaiga 
1061 Bloor St. W.

Parduodame ir perkame namus, biz
nius visuose miesto rajonuose.

$13.200, įmokėti $3.500; St Clair — 
Runemyde, mūrinis, 6 kambac 
namas, alyva Šildymas; garažas.

$15.900, įmokėti $5.000, High Park
— Annette, mūrinis^ 8 kamb. 
neper, namas, moderni virtuvė.

$15.000, įmokėti $6.000, Dovercourt
— Dundos, mūrinis, 8 kambar. 
namas, centrai. Šildymas, 3 vir
tuvės.

$15.500, įmokėti $5.000, Ronces- 
valles rajone, 8 kamb. mūrinis 
namas, parketas; 3 virtuvės ga
ražas.

$15.900, įmokėti $5.000. Bothurst- 
Bloor, 9 kamb., mūrinis namas, 
3 virtuvės, lobai 'patogus nuo
mavimui.

$15.500, įmokėti $4.500. Emmerson
— Bloor, 7 kamb. mūrinis, at
skiros namas, garažas, šoninis 
įvažiavimas.

$18.500, įmokėti $6.500, Indian Rd.
10 kamb., mūrinis, atskiras na
mas, naujas air condition Šildy
mas, kvadratinis planas, 3 vir- 
tuvėsir 3 garažai.

$18.500, įmokėti $7.000, High Park
— Bloor 9 kamb. mūrinis na
mas, naujos aircondition, šildy
mas, 2 virtuvės; privatus įvažia- 
vimas.

Maloniai atkreipiame namu savi- 
linkų demėsį į ypatingai lobai padi
dėjusį namų pareikalavimą. Norin
tiems parduoti už geriausią kainą — 
geriausias laikas dabar. Prašome 
skambinti kiekvienu metu.

J. RUKŠA
Tel. OL. 1793, LO. 5176

Namų tel. MU. 0746

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

VIENYBĖJE GALYBĖ
Taupyk Lietuviškame Kre
dito Kooperatyve

’’PARAMA”.
Indėliai apdrausti. Augštos paluko- 
nos. Būstinė Lietuvių Namuose, 
235 Cssington Avė., Toronto. Tel. 
KE. 3027. Darbo valandos penkta
dieniais 7-9 vai. vak.

F-
k LAIKRODININKAS

A. ŠERKŠNYS
taiso įvairių rūšių laikrodžius. Darbas 
garantuojamas 1-niems metams. Taip 
pat taiso parkerius, auksinius žiedus 
ir kt. aukso išdirbinius.

203 Gorden Ave., Il-ros augštas 
Telef. KE. 4078

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
TABAKO ŪKIŲ

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

ANTANAS ARIMAS
R.R. 1 Vienna, OnL, 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

VELTUI! VELTUI! VELTUI!
tepame, jei keičiate alyva ar taisote savo automobilj pas mus. Tik atsineš
kite šio skelbimo iškarpo, arba paminėkite, kad apie tai skaitėte "Tėviškės. 
Žiburiuose"
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 MASINAS ŽIEMAI !

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

Tik pažvelkit į šį modernų miegamąjį!
12 gabalų modemiško stiliaus miegamasis, į kurio komplektą įeina: 
lova, komoda su talpiais stalčiais, spinta, spyruoklinis matracas, 
2 pūk. pagalvės, 2 kamb lempos su gaubtuvais ir Chenille lovos 
užtiesalas, Speciali žema kaina $125. Taip pat turime įvairių kom
plektų miegamųjų sofų, gazo ir elektr. krosnių, skalbimo mašinų, 
matracų, kilimų, spintų ir visa, kas reikalinga namų apstatymui 
Duodamos lengvos išsimokėjimo sąlygos. Pristatymas ir perlai
kymas prekių veltui. Atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak.

COLLIS FURNITURE COMPANY
439 QUEEN ST. W. (prie Spadina). Tel. EM. 6-8094

=

Vedybinis skelbimas
Pereitą rudenį Stuttgarto teis

me buvo tokia neįprasta byla.
Vienas pirklys paskelbė laik

rašty norįs vedybų tikslu susi
pažinti su tokio tai amžiaus mo
terim. Jis buvo tikrai pritrenk
tas, kai daugelio laiškų tarpe ra
do laišką iš nuosavos žmonos.

Byla atsidūrė teisme. Teisėjo 
sprendimas:

— Abiems pusėms nusikaltus 
jungtuvės panaikinamos.

Tik ją vieną myli
— Ar tu myli mane tik 

manęs pačios?
— Žinoma! O tu manai, kad 

dėl kurio nors iš tavo gausios 
Prięšingai, kai mes ve- 
nei susitikti jų nenorė-

dėl

šeimos? 
sim, aš 
siu...

Antikinė prekė
— Tai tikrai antikinė, pone.
— Taip, bet tamsta perdaug 

Įkainavai.
— Bet, pone, ar tamsta įsivaiz

duoji kaip labai pabrango pas
taruoju metu medžiagos. Ir dar
bininkams algos pakilo ...

Išsiblaškęs
Rytą žmona savo vyrui:
— Ar žinai, kad šiandien— Ar žinai, kad šiandien 25 

metai kaip mes susižiedavom?
— Dvidešimt penki metai! Ko

dėl man nepriminei to anksčiau? 
Juk jau tikrai reikėtų apsivesti, 
— pastebėjo staiga susirūpinęs 
išsiblaškęs profesorius.

1613 BLOOR ST. WEST 
Tel. LO. 6480 

VYRŲ, MOTERŲ ir VAIKŲ 
RŪBAI 

Lietuviams nuolaida.
Sav. P. BAIKAUSKIENĖ

VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ-

Siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS

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

Tel. LL. 3222.

Neatsilik nuo gyvenimo!
TELEVIZIJOS AGENTAS

Parduoda, be to, už dyką pademonst
ruoja jūsų nuosavuose namuose pa
čius geriausius MOTOROLA, RCA 
VICTOR ir ADMIRAL TV aparatus. 

'Geriausiomis išsimokėjimo sąlygomis 
su pilna vienerių metų garantija.

Visais pirkimo, demonstravimo bei 
patarimų reikalais kreipkitės nuo 5-9 

vai. vak. pas šioje srityje prityrusį
V. PŪGA

Telef. ME. 8760
53 Hewitt Ave., Toronto

Panašus į okeaną
— Žinai tu primeni man jūrą...
— Nesuvaldomas, romantiškas 

ir begalinis?...
— Ne, bet man taip pat bloga 

darosi...
Tikrai myli

— Ar tu ją tikrai nuoširdžiai 
myli?

— Ar myliu!? Aš garbinu 
kiekvieną colį, žemės, kur jos 
tėvas pastatė tą fabriką!...

Vienas už kitą smarksenis
Du melagiai pradėjo ginčytis 

savo sugebėjimais. Pirmasis tiki
no antrąjį:

— Mano akys tokios, kad aš 
matau labai toli ir aiškiai. An
tai, ten tolimo bokšto viršūnėje, 
ant pat smaigalio, tupi mažytis 
uodas, va, dabar ans kasinėjasi 
padus.

— Aš, — prisipažino antrasis, 
— taip toli nematau, bet girdžiu 
tą uodą, kaip jis čirkšt - čirkšt 
braukia nagais per kulnį.

Akiplėšiška
— Niekada negalvojau, kad 

policininkas būtų toks akiplėšiš
kas. Vieną tokį mačiau skolinan
tis pieštuką iš šoferio kad jam 
baudos kvitą išrašytų.

Pavėluotas pasiūlymas
Norvegijos pakraštyje rastas 

bepluduriuojąs butelis su tokiu 
vedybiniu pasiūlymu: “Vesiu 
*kiekvieną šio butelio radėją, jei
gu jis yra nevyresnis kaip 30 m. 
amžiaus, 1.80 m. augščio ir 85 
klg. svorio. Esu 20 metų, 1.68 m. 
augščio, 64 klg. — Marika Buck- 
nell, Saint Louis, USA”.

Pasiūlymas visai tvarkoje, tik 
kiek pavėluotas, nes laiškas da
tuotas 1904 m. birželio 3 d.

Kas ką veikia Lietuvoje
Grožinės literatūros leidyklos 

redaktorius yra J. Tornau.
Šiaulių teatro režisorius J. 

Šeinas.
Klaipėdoj yra Gogolio gatvė.
Vilniaus operos viena iš solis

čių yra Birutė Leonaitė.
Vilniaus radijofono pianistė 

yra N^ Dukstulskaitė, Kauno ra
diofone buvusi tose pareigose 
nuo 1927 m.

Mažeikių muziejaus vedėju 
yra Jonas Baranauskas.

Vilniaus Vito vardo kailių siu
vimo fabriko Vilniuje vyriausias 
inžinierius Vladas Jurgutis. *

Klaipėdos celiuliozės fabriko 
chorui vadovauja Koninchinas.

Klaipėdos “Gulbės” tekstilės 
fabriko darbininkų grupė pasiųs
ta į Rygą praktikuotis medžiagų 
baįjnimo ir dažymo. Jų tarpe yra 
Jurgaitis ir Mačiulskis.

Krakių, Dotnuvos rajono “Auš
ros” kolūkio agronomas Adolfas 
Vyšniauskas.

Vilniaus gelež. prekių stoties 
vyriausias kasininkas Česlovas 
Mikalauskas.

Materialinio — techninio tie-

Mes dirbame 24 valandas

Mūsų krautuvė dvejose vietose:
749 QUEEN ST. E.

TeL RI. 5804

FRANK BOCHULIS
Taiso ir parduoda įvairių rūšių laikrodžius ir žiedus. 

Darbas garantuojamas. Kainos prieinamos.
Atidaryta iki 7 vai. vak. - - 2?2% QJJEEN ST. W., Toronto

GERIAU PAS ĮJE’rtlVĮ, NEGU SVETIMTAUTI!

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Aute Collision
x Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 

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

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

TORONTO, ONT.

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

Garantuotas saugojimas. Mokama 
atsiimanL Garantuojama.

■■....... r

Pasiimame ir pristatome.

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

valyti viską duokite žinomai 
firmai:

138-46 CLAREMONT STR. — TELEF. EM, 8-4557
30 metų valymo patyrimas

Specialybė:
Cheminis valymas įvairių 

rūšių užuolaidų.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 7 PUSL.

(Atkelta iš 2 psl.) 
Supronas ir J. Žukas — atžymė- 
tini sportininkai — jų pėdomis 
beltpavyzdžiu turėtų sekti dau
gelis mūsų jaunesniųjų klubo 
narių. Pareigingiausias iš jau
nesniųjų narių - futbolininkas 
Jonas Vėlyvis, tai kukliausias ir 
darbščiausias žaidėjas; kad dau
giau tokių klubas turėtų. Bai
giant praėjusių metų “apyskai
tą”, negalima užmiršti nepami
nėjus daug triūso įdėjusio klubo 
finansiniam sustiprinimui—val
dybos sekretoriaus - iždininko P. 
Bernecko.

Užskleidžiant 1953 m. lapą, 
linkėtina naujai 1954 m. valdy
bai dar gražiau klubą tvarkyti. 
Reikia tikėtis klubas ras naujų 
žmonių veikliai valdybai sudary
ti, nes negalima leisti klubui vėl 
smukti. Taipgi linkėtina darnes
nio visų Kanados lietuvių sporto 
klubų bendradarbiavimo, ko 
praeitais metais labai pasigesta.

K. Lukošius.
“Ateities” žurnalo sporto sky

riaus redakcija numatė pranešti 
geriausio 1953 m. lietuvio sporti
ninko rinkimus. Rinkimams kva- 
lifikuojasi visų sporto šakų spor 
tininkai mėgėjai išskyrus šach
matus. Balsuoti pakviesti ir visų 
laikraščių sporto skyrių redak
toriai. Balsavimo lapely siūlo
mos įaršyti 7 sportininkų pavar
dės, kurių pirmajam skiriama 10 
taškų, o paskutiniam 1 t.

Įsakymas paruošti sportinin
kus. Kadangi 1954 m. Pan-Ame- 
rikos sporto žaidynės Meksiko 
City ir 1956 m. olimpiada Aust
ralijoje Įvyks nepalankiu stu
dentams bei moksleiviams metu, 
Amerikos sporto vadai kreipėsi 
į kariuomenę, .kad ji imtųsi iš- 

kimo valdybos viršininko pava
duotojas Viktoras'Šalkauskas.

Tytuvėnų rajono “Kelias i lais
vę” kolūkio agronomas Vaclovas 
Averka.

Vilniuje pastatytos didžiulės 
pieninės vyr. mechanikas Romu
aldas Kudokas, gamybos vedėjas 
inž. technologas Mykolas Mali
nauskas, jo pagelbininkai Aldo
na GriškeviČiūtė, Kazlauskaitė 
ir kt.

Panevėžy priešrinkim. agitaci
joje pasižymėję' mokytojai: Če- 
ponavičius, Šidiauskas-ir- Vait-- 
kevičius.

Rinkiminė komisija tautybių 
rinkimams: pirmininkas L. M. 
Akad. pirm. Juozas Matulis, jo 
pavad. M. Kaunaitė, komparti
jos centro k. moterų skyriaus 
vedėja, sekret. Ilčiukas, nariai — 
Jonas Grigonis, komjaunimo vei 
kėjas, Kazė Jankauskaitė, Jonas 
Neverdauskas, Vacys Reimeris, 
tarybinis rašytojas, kompoz, Ju- 
reliūnas ir 1.1.

Vilniaus kompartijos pirm, 
sekretorius Marijonas, Bohdano 
S., Kieniewicz.

576 QUEEN ST. W, 
•CM. 3-1618

TEL. JUnction 4773 
Namų tel. CE. 1-3444 

Sav. G. KERAITIS 

auklėti visų žaidynėse atstovau
jamų sporto šakų sportininkus. 
To pasėkoje išleistas Amerikos 
kariuomenei įsakymas, pasira
šytas štabo viršininko gen. M. 
Ridgway, prie esamų sporto ša
kų prijungiąs dar ilgųjų ir vidu
tinių nuotolių plaukimą, fechta
vimą ir jojimą, kad paruošus 
žaidynėms ir penkiakovų bei de- 
šimtakovų atstovus.

TSRS “Spartako” krepšinio 
varžybos. Kaune sausio 5 d. pra
sidėjo visos Sovietų Sąjungos 
“Spartakai” sporto organizacijos 
krepšinio varžybos. Pirmą kartą 
Panevėžio komanda nugalėjo le
ningradiečius 63:51, bet panevė
žietės pralaimėjo prieš maskvie
tes 33:16. Kauniečiai Įveikė Lvi- 
vo krepšininkus 66:26 ir Kazanės 
krepšininkus 78:25. Panevėžie
tės, pralaimėjusios maskvietėms, 
atsigriebė prieš leningradietes 
laimėdamas 39:28.

Sausio 6 d. varžybose kaunie
čiai nugalėjo rygiečius 34:19, pa
nevėžiečiai su maskviečiais bai
gė lygiomis — 42:42; į finalines 
rungtneys pateko kauniečiai, 
maskviečiai, taliniečiai ir Rygos 
jauniai. Visų Rusijos miestų, iš
skyrus Maskvą, komandos iškri
to iš eilės.

Rungtynės pasibaigė sausio 9 
d. Finale buvo likusios Kauno 
ir Maskvos komandos. Kaunie
čiai laimėjo prieš maskviečius 
38:34 ir antrus metus iš eilės lai
mėjo visos Sovietų Sąjungos 
spartakiečių čempionatą.. Mask
va liko antroje vietoje, trečią 
vietą užėmė Talinas. Merginų 
grupėje pirmą vietą atlaikė 
maskvietės, antrą — panevėžie
tės, trečią — rygietės..

Kauno “Žalgirio” krepšinio 
komanda yra visos Sovietų Są
jungos krepšinio čempionas.

Sovietų Sąjungos reprezenta- 
cinėj krepšinio rinktinėj iš 14 
dalyvių buvo 4 lietuviai: Stepas 
Butautas, 28 m., Kazys Petkevi
čius, 27 m., Algirdas Lauritėnas, 
21 m. ir Justas Lagūnevičius 29 
m. Iš dviejų reprezentacinės ko
mandos trenerių vienas rusas, 
kitas lietuvis — V. Kulakauskas. 
Komandoj buvo dar du estai, 
vienas latvis, vienas gruzinas,, 
vienas armėnas ir šeši rusai, ta
čiau rusai daugiau atsarginiai. 
Pagrindiniame sąstate buvo tik 
vienas rusas, vienas gruzinas ir 
trys pabaltiečiair Komanda yra 
Europos nugalėtoja.

Algirdas Šocikas jau ketveri 
metai yra Sovietų Sąjungos, o 
dąbar ir Europos sunkaus svo
rio bokso čempionas.

Algirdas Saunoris yra Sovietų 
Sąjungos stalo teniso čempionas. 
Porinio žaidimo stalo teniso Sov. 
S-gos čempionė yra Ona Žilevi
čiūtė ir Bronė Vabalaitė. Pirmą 
vietą visoje Sov. S-gcje stalo te
niso varžybose irgi laiko Lietu
vos rinktinė komanda. Stalo te
niso jaunių Sov. S-gos čempio
nas jau antri metai yra lietuvis 
Paškevičius.

Gustaitis iš Mariampolės yra 
visos Sov. S-gos profsąjungų 
boksininkų čempionas.

Vilnietis Vaitkūnas tapo visos 
Sov. S-gos fechtavimo čempio
nu. Lietuvos fechtuotojų koman
da, kurioje yra Ūdras, Macijaus
kas ir Kalašaitis, irgi užėmė pir
mą vietą visos Sov. S-gos var
žybose.

Miego norma
Ar ilgomis ir tamsiomis žie

mos naktimis mes miegame il
giau? Ne---- sako Čikagos Uni
versiteto miego tyrinėtojas N 
Kleitman. Norvegijos arktikoje, 
kur žiema tęsiasi 6 mėn., pasak 
jo, žmonės miega lygiai tiek pat 
kaip ir kiekvienas normalus 
.žmogus. Per 6 nakties mėn. ten 
miegama po 8 vai. o per dienos 
pusmetį šiek tiek virš 7 valandų.

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas 
ANTANAS ČEPONIS 

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
perstota u:

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

motorus.
Be to, opimu nomus pilnom instalia
vimui ar pakeitimui srovės, duodu 

techniškus patarimus.
Skambinti telef. KE. 1080

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

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

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

7 Eavolock, Toronto. Telef. OL. 6123
ANT. JUOZAPAITIS

Dr. M. ARŠTIKAITYTĖ
Akių ligų specialistė

Pritaiko akinius
167 College (kampas McCaul) 

Kabineto Nr. 9 
(Įėjimas iš McCaul) 

Toronto
Priima tik susitarus.
Skambinti vakarais 
telefonu LA. 1168.

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W. 

(prie Dufferin)

priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. vak. 
Ketvirtadieniais ir šeštadie
niais nuo 2-5 vai.
Rentgenas pagal susitarimą.

Telefonas ME. 2933.

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

YARMEY CLINIC 
314 BATHURST ST.

Toronto

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

RENTGENAS, PHYSIOTERAPIJA, 
LABORATORINIAI TYRIMAI

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

Šeštadieniais nuo 11-3 vai.

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. J. J. VINGILIS
VIDAUS LIGOS

Priima tik susitarus telefonu 
RA. 0219

249 HOWLAND AVE., TORONTO
(prie Dupont ir Bathurst)

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

Baigęs universitetų Vokietijoje 
ir Kanadoje

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

TORONTO

Telefonas Ml. 2003

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

Raštinė: OLiver 4451

Dr. P. MORRIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą 

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

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis.

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

DANIEL D. STOKAL
B. A.

TEISININKAS,
ADVOKATAS, 

NOTARAS 
Kalbu slavų kalbomis

Room 204, 221 Victoria St.
Office EM. 6-1681. Res. LY. 5797

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIĘRIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont.

Tel. EM. 4-2715

STANLEY SHOE STORE
Augščiousios rūšies moterų, vaikų ir 
vyrų botai, normalaus dydžio ir platus 

EE—EEE
1438 Dundas SL W. Toronto

prie Gladstone

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ
KAMPAS BLOOR IR BROCK AVE, 

TORONTO
(įėjimos 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
tarimų.

Telefonas OL. 6851

Dr. J. SEGAMOGAS 
chirurginė ir bendroji 

praktika.
4906 WELLINGTON, 

VERDUN. P.Q.
Vai.: 11-12, 2-4, 6-9, šeštadie
niais 11-1 ar pagal susitarimą.

Tel. Office: YO. 3611 
Namų: PO. 6-9964.

Dr. JOHN REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. PAUL REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

buv. Budapešto bendrosios ligoninės 
vyr. gydytojos.

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

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 

chirurgas 
Priėmimo valandos 2-3 ir 

7-9 po pietų
11 Gore Vale Avė. Toronto 

Telef. EM. 8-3754

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS

838 Dundas St. W. Toronto 
kampas Eucl’d Ave.

Priima vakarais Dagai susitarimų.
Telef. EM. 8-9822

Akiiį specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

Patikrina akis ir^pritaiko akinius, 
jei reikalinga

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

(at Dundas)

DANTISTAS
Dr. ELIAS WACHNA

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

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

AKIU SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.0

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimų ir ner
vingumų. Kolba slavų kalbomis
410 College St. W. Toronto 

TeL RA 3924

Dr. S. V. FEINMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

251 CRAWFORD STREET, TORONTO 
(kampas Dundas) 

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

Kalba vokiečių ir rusų kalbomis

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

Dirbęs Europe-" ir Kanados ligoninėse
Vidaus ligų specialistas: širdies ast 

mos, reumatizmo, skilvio ir kt.
479V4 Euclid A ve., Toronto 

TeL RA. 6708.

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

CHIRURGAS

3S6 Bathurst SL Toronto 
Telef. EM. 8-1344

DĖMESNIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

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

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

Tel. KE. 3881
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Prisikėlimo parapijos žinios
Sausio 30 d. šv. Jono Kr. para

pt jus klebonijoje, dalyvaujant 
1‘nsikėiimo par. klebonui Tėv. 
bernardinui Grausliui, šv. Jono 
Kr. par. klebouni kun. P. Ažu- 
t d.ui ir likvidacinės komisijos 
atstovui Stasiui Dabkui, sutarta:

Sv. Joao Kr. parapijos žinios
Baigiantis bažnyčios vidaus 

remonto darbams, nuo sekančio 
sekmadienio įvedamos vakarinės

šv. Jono Kr. parapija perveda iš 
buvusio bažnyčios statymo fon
do $1596.50 Prisikėlimo parapi
jos statybos fondui pagal Likvi
dacinės komisijos prijungtą są
rašą, kuriame išvardinti 56 as
menys, pageidaują perkelti savo 
aukas į Prisikėlimo Bažnyčios 
statybos fondą. Čekis šv. Jono 
Kr. parapijos klebono įteiktas 
Prisikėlimo par. klebonui Tėv. 
Bernardinui ir tuo aukotojų va
lia skaitoma įvykdyta Likvida
cinės komisijos nutarimų rėmuo
se. Asmenys, padavę Likvidaci
nei komisijai pareiškimą aukas 
atsiimti asmeniškai, kreipiasi į 
Prisikėlimo parapijos kleboną. 
Aukos bus patvarkytos pagal 
aukoto intenciją. Aukotojų są
rašas bus paskelbtas sekančioje 
‘ TŽ” laidoje.

—: Sausio 31 d. klebonijos pa-

vakarines 
pamaldos su palaiminimu, 7.30 
vai. vakaro.

— Seštad. mokyklos mokinių1 
mėnesinė išpažintis įvyks šešta
dienį, vasario 6 d., 12 vai. tuojau1 
po pamokų.

—r Parapijos tretininkų mėne
sinis susirinkimas įvyks šį sek
madienį 6.30 vai. v., po to — pa
laiminimo pamaldos.

— Pakrikštyta: Algirdas Al
bertas Kaminskas ir Petras Ma- 
'ijošaitis.

Vasario 16 d. minėjime 
kurs įvyks vasario 21 d. College 
teatre, kalbės prof. dr. Pr. Pa
laks iš Detroito, puikus kalbėto- 
as, dažnai skaitąs paskaitas ame 
•ikiečiams apie Lietuvą ir bolše
vizmą. Profesorius minėjime 
kalbės lietuviškai ir angliškai.

Praplėstas Krašto Valdybos 
posėdis

Š. m. vasario 6 8 vai. vak.
TORONTO SPORTO KLUBAS “VYTIS”, 

geriausioje Toronte lietuviams prieinamoje salėje Club Top Hat 
ruošia 

gražiu šokiu, vakarą.
Gros didelio sąstato orkestras, o atsigaivinimui veiks alutis-ir 
kiti iškilmingi gėrimai. Klubas maloniai kviečia atsilankyti ir 

padoriai praleisti šį vasario 6 denos vakarą.

Bilietai ganomi pas sportininkus ir prie įėjimo. 
* ■

Klubo “VYTIS” Valdyba.

j k MONTREAL, Cue

Pasikeitimai TT Pranciškonų
Prisikėlimo parapijos TT Pran

ciškonų tarpe padaryta pakeiti
mų. Tėvas P- Baniūnas atšauk
tas į centrą Kennebunck Port, o 
į Torontą paskirtas Tėvas dr. 
Viktoras Gidžiūnas, pastaruoju 
metu buvęs centrinio vienuoly
no viršininku.

Prisikėlimo parapijos komite-

Sol. V. Ve r įkaitis . 
pereitą ketvirtadienį dalyvavo 
GAvenhurst Town Hall serijos 
koncertų atidaryme kartu su 
pianistu E. Debusman, smuiki
ninku P. Palmason ir soliste C. 
Howard.

Toronto Lietuvių Namų Val
dyba 19554 m. vasario 7 d. 3 vai. 
pp. šaukia visuotinį šėrininkų 
susirinkimą, TL Namų- didžio
joje salėje, 235 Ossington Avė.

Dienotvarkėje:
1. Susirinkimo atidarymas,
2. Protokolo skaitymas,
3. Valdybos, Parengimų Komi- i 

sijos ir Rev. Komisijos pra-; 
nešimai,

4. Diskusijos dėl pranešimų,
5.1953 m. apysk. tvirtinimas, Į
6.'V-bos ir komisijų rinkimai,
7.1954 m. sąmatos priėmimas,
8. Statuto priėmimas,
9. Neišpirktų šorų pasižadėji-

i
simas,

10. Sumanymai,
11. Susirinkimo uždarymas.

Toronto LN Valdyba, ižd. ir kartotekai — J. Lukoševi
Pabaltijo federacija ir diskusijų : 

z klubas
Krašto V-bos iniciatyva, jos 

nario inž. Sližio rūpesčiu, perei
tą sekmadienį TLN dr. Anysas

Montrealio Jūros Skautų Rėmėjų Būrelis 
š.m. vasario mėn. 6 d. 7 v. v. rengia

PIRMĄ VIEŠĄ VAKARĄ
su įdomia programa ir gera muzika.

1862 WELLINGTON ST., DOM POSLK1 HALL.
Montrealio visuomenė nuoširdžiai prašoma savo atsilankymu 
paremti Jūros Skautus. Veiks bufetas ir turtinga loterija, b įėji
mas tik 1 doleris. Rengėjai.

Apylinkės vaidyba pasiskirstė i Vasario 16 d. gimnaz. rėmėjai 
pareigomis: pirm. — L. Balzaras,! kurie dar neįmokėjo savo mo- 
viccpirm. ir kultūros reikalams ‘ kesčio už 1953 m., malonėkite tai 
— A. Gražys, sekr. ir informaci- padaryti, ir kaip galint greičiau, 
jos r. — I. Kibirkštytė, švietimo komisijos iždininkui, Pr. Šime- 

mų školos išieškojimo klau-i reikalams — A. Vazalinskas, re- laičiui, kuris kas sekmadienį bu- 
I prez. ir ryšiams su kitomis tau- di AV parapijos salėje. Jo adre- 
• tybėmis— P. Povilaitis, sociali-' sas: 1271 Allard Ave., Verdun, 
niams reikalams — H. Valiulis, tel. TR. 2859.

, Nors nemalonu, bet reikalas 
verčia priminti, kad rėmėjų, ku-■ cius. ■ . verčia priminti, kad rėmėjų, ku-

Vasario 16 minėjimas Mont- rįe gimnaziją remti pasižadėjo
i realyje įvyks vasario 14 d., 4 vai. dar 1952 m. bet iki šiol neįinokė-
i p.p. Plateau salėje. Visuomenė jo nei vieno dolerio.
^^mL5į1S!S2Š.aSS!^"linė:i Palengvinkite komisijos ir iž-

KLB Kiašto Valdyba peieitą ^as jr PgP^B pereitą penkta-
sekmadienį TLN buvo susirin
kusi posėdžio su visomis savo dienį Nekalto Prasidėjimo sese

rų vienuolyne Tėvui P. Baniū-

.Pereitą sekmadienį jis taip’pat i jil?as Prasi^s punktualiai, nes dinihko darba, pasistenkite grei-
alvvavo konservatoriios kom-'S • •e P, ai .a “Daiujo reae saje isnuOmota ribotam laikui. r

‘ racijos konstitucija , po kurios Programą paskelbsime sekančia 
susirinKusiems pateiktas suma- savaitę Apyl v-ba '

nymas sudaryti pastovų kolekty-. Sudaryta Poiitinė Komisija'

dalyvavo konservatorijos kom , 
panijos rečitaly meno galerijoje, 
Kur kartu su soliste Loosberg ir 
vyrų choru išpildė teismo sceną’ 
iš “Aidos”. Paminėdamas ši kon
certą, The Globe and Mail- re
cenzentas pastebi: “Verikaitis

susirinkusiems pateiktas suma- savaitę. Apyl. v-ba;

°!:! suruošė išleistuvių arbatėlę,'
|_urįoje dar dajyvavo grupė bi-į______ x___ _ _______
čiulių. Gražiai pasivaišinta, ei-| turi pajėgų.balsą, kurį jis gerai 
Įėję kalbų išvykstančiam palin- išnaudoja”.
keta sėkmingo darbo pranciško- Vasario 6 d., šį šeštadienį, sol. 
niškuose ir lietuviškuose baruo- i V. V. dainuos tautų dainų ir tau- 
se ir prašyta nepamiršti toron-| tinių šokių festivaly Massey 
tiškių bei kanadiškų reikalų, į [Hali, o vasario 14 .d., Nepriklau- 
kuriuos jis buvo jau taip įaugęs. 
Seselė vyr. Apolinara ta proga 
pademonstravo filmą iš N. Pra- 
sid. seserų čionykščio - ir ypač 
centrinio vienuolyno Putliame 
gyvenimo bei mergaičių vasaros 
stovyklos.

lui T. Jurgiui Gailiušiui, parapi- lyvavo Toronte veikiantieji or- į 

jos komiteto pirmininkui J. Si- • ganai -- Švietimo Komisija, Šal-j 
r nionavičiui ir parapijoj dirban- i pos Fondas. Pabaltiečių Federa- i

tiems Tėvams, buvo pasirašyta! cijos lietuviškieji nariai ir Ar-j 
sutartis su architektu dr. Stasiu į ehyvo vedėjas A. Kuolas. į 
Kudoku, kuria jam pavedama iŠ- i Posėdžio uždavinys buvo vi- Į 
baigti jau suprojektuotus para- j siems pasiinformuoti ir aptarti i 
pijos statybos planus ir pravesti I bendruosius reikalus, kad ir ne-; 
pačią statybą. Dr. S. Kudoko darant jokio sprendimo, kad vi- 
projektai bus paskelbti spaudoje, siems paaiškėtų kas ir kokiose i

— Ateinanti sekmadienį daro- aplinkybėse yra daroma. Dėl to į 
ma BSFondo mėnesinė rinklia- viskas bazavosi pranešimais bei j 
va. BSFonde yra $15.422,13.

— Ateinantį sekmadienį 9.30 
šxh mišios skiriamos, jaunimui: 
ateitininkams, skautams ir ne
organizuotam jaunimui, o ne 
vaikučiams, kaip per apsirikimą 
buvo paskelbta pamaldų metu. 
Pamokslas bus pritaikintas jau
nimui.

— Parapijos vaikučiai bus ren 
giami pirmai komunijai. Taip 
pat ir kitiems vaikučiams bus 
pravesta katechizacija. Vieta ir 
laikas bus pranešta vėliau.

— Parapijos metinės rekolek
cijos įvyks vasario 14-21 d. šv. 
Antaiio bažnyčioj, Bloor ir Rush- 
olme Rd. kampe. Jas praves T. 
dr. Leonardas Andriekus, OFM.

— Pramatomi parengimai BS
Fondui padidinti: “Šeimos teis
mas”, rengiamas pirmą gavėnios 
sekmadienį KLK Moterų D-jos 
Toronto skyriaus, “College” te
atro salėje; Clevelando lietuvių 
teatras “Vaidila” statys savo vei
kalus balandžio 24 ir 25 d. “Vic
toria” operos teatre; parengimai 
su šokiais gegužės 1 ir birželio 
12 d- Masaryk iiekoslovaku sa- 
lėjA a - r • • ■ ■ iJ“ 1 nuomcKvit.- . R nedalyvaus nei ’lietuviu

A- A. Marija Inciunene mirė nos veikiančios organizacijos, j YnuUnin
šeštadienio rytą Western ligoni-' Kad štiliu neatsirastų fiktyvių. 1 t . /J ’ . v Verikaitis ’nėję, palaidota Mtradienį Vilties I numatytos sąlygos - kad gilėtų i bet sol. V. V et įkaitis.

kurioje dar dalyvavo grupė bi

pasikeitimais nuomonėmis dėl 
-škeltųjų problemų.

Be Kr. V-bos pirmininko p. 
Matulionio bendro pranešimo, 
dar padare pranešimus valdybos 
nariai, kuriems pavesta vykdyti 
voki specialų uždavinį, ir atskirų 
komisijų ] .... —
Strazdas pranešė, kokioje pade- į ^“^Buffalo B^w'isijunges*! vi-1 parengimai atšaukti, lei- 
tyje yra jam pavestas ūkines ko. t SUg nerviškus Niagara p'usiąsa-! tu,rėti tik Pradinei mo-
misijos sudarymo klausimas. Ji r lio reikaIus ir buv0 išrinktas į i kyklai vakarą, 
dar nesiidaryta, nes referentasj KLB Kra-įo Tarybą Dar St Ca. 
norėjęs issiaiskinti busimos veik j tharine esant jam daugiausia te- 
los principus, būtent, ar bus pri
tarimo KLB ūkinę veiklą susieti 
su ūkinėmis jau susikūrusiomis 
organizacijomis, konkrečiai iš
keldamas TLN ir kredito kooper. 
“Paramą”, kuries, esą, galėtų pa
dėti kapitalu.

Teisinės kom. pirm. p. Grigai
tis — i ją įeina dar p.p. Matulio
nis ir Strazdas — painformavo 
apie didesniųjų apylinkių, ku
riose neįmanoma sušaukti vicuo- 
tinio susirinkimo (Torontas, 
Montrcalis ir Hamlitonas), tary
bų statuto projektą. Pagal jį ta
rybos, kurios rinktų ir apyl. vai- i 
dvbas, butu sudaromos iš rinktu- . ■ • AT• \ . - . ; . . , .} i kuris ĮvyKs si šeštadieni Masseyju atstovu ir po 1 nuo kiekvie-; — - L J

veikiančios organizacijos.! 
šeštadienio rytą Western ligoni-; Kad šiųjų neatsirastų fiktyvau, į 
nėję, palaidota antradienį Vilties j numatytos sąlygos — kad galėtų j__________________ _
kalno kapinėse. Pamaldos įvyko užsimokėt i'$.10 mokesčio ir kad j i i luomojomas būtos iš 2 kambariu ir 

metų bėgy butu pasireiškusi ko-i v,rtuvcs- (B,oor Lansdowne) Tcicf. 
! kia nors vieša veikla. Juozas LA. 7249.
; Apie santykius su kitomis taū- 

,: lybėmis referavo p. Sližys, pa
pasakojęs apie neseniai susikū
rusią priešbolševikinės veiklos 
organizacija. Jos pirmininku iš
rinktas latvis, o priklauso dar: 
lietuviai, estai, gudai, lenkai, uk
rainiečiai, slovakai, vengrai ir 
berods kaukazėnai su kazokais.

Švietimo kom. pirm. p. Rinkti
nas savo pranešime pasisakė dėl 
numatomo ūkio įsigijimo ir dėl 
Kultūros Fondo, kurio statuto 
paruošimas pavestas Šv. kom., 
bet- dar neišaiškinti kaikurie 
principiniai klausimai. Šiam rei
kalui talkininkauti darinkti: dr. 
Anysas ii p. I. Matusevičiūtė.

Šalpos Fondo pirm. p. Tamo
šauskas nusiskundė sunkiai mez- 
giamais ryšiais su apylinkėmis, 
priminė tam tikrą dvilypumą, 
kai veikia atskira komisija Va- 
sarto 16 gimnazijai remti ir dar ,tuvc> Tclef. LL. 2572. 
neaiškumų, kas gi vadovauja ak
cijai gimnazijos rūmų įsigijimui 
paremti. Po to išsiaiškinta, kad 
rūmams lėšas verbuoja ta pati 
gimnazijai remti komisija.

Pabaltiečių Federacijos atst. p. 
Paulaitis painformavo, kad jie 
šiuo metu diskutuoja dr. Anyso 
paruoštą Pabaltijo federacijos 
konstitucijos projektą.

Buvo aptarta dar visa eilė ki
tų klausimų, kas beabejo padės 
veikiantiems orientuotis bendro
je padėtyje, tad šitokiu pasiin- 
formavimo posėdžių praktika la
bai sveikintina.

šv. Agnietės bažnyčioje.
“Žiburių” Sp. B-vės šėrininkų ! ’ 

metinis susirinkimas
įvyko pereitą šeštadienį “TŽ' 
patalpose. Priėmus valdybos pa 
siūlytus statuto pakeitimus, lie
čiančius grynai formalinius veik
los reikalus, išplaukiančius iš 
Kanados verslamonių įstatymų, 
buvo išklausyta valdybos meti
nio pranešimo, apyskaitos ir re
vizijos komisijos akto. Praneši
mai primti pareiškiant valdybai 
padėką už rūpestingą veiklą. Po 
to priimta valdybos paruošta są
mata šiems metams ir pereita 
prie naujos valdybos bei revizi
jos komisijos rinkimų. Susirin
kimui prašant,, ir šiems metams 
sutiko pasilikti ta pati valdyba, 
išskyrus sekretorių p. Ulozą, ku
rio vieton išrinktas V. Aušrota. 
Pasilikę senieji: A. Rinkūnas, L. 
Šalna, K. Rusinas ir V. Abromai
tis. Revizijos komisijon prie bu
vusių dviejų — B. Sakalausko ir 
J. Mažeikos — pririnktas p. Rat- 
kus. Sklandžiai ir greit sutvar
kius organizacinius reikalus, 
daug laiko paskirta aptarti B-vės 
ateities veiklos platesnes gali
mybes.

Smulkiau apie B-vės pereitų 
metų veiklą bei jos reikalus pa
rašysime sekančiame numery.

Tautininkų nauja valdyba
Pereitą sekmadienį K. Liet. 

Tautinės Sąj. Toronto skyrius 
perrinko savo valdybą. Išrinkti: 
Abromaitis, Budreika, Kalendra, 
Kuolas ir Valys.

vą mokslinėms, kultūrinėms ir 
kitokioms problemoms apsvars
tyti bei išdiskutuoti.

Dr. Anyso paskaita, kaip pir
ams toks bandyrhas, buvo ilga ir 
rūpestingai paruošta, išeinant 
betgi iš praktinio gyvenimo, 
daugiau administratyvinių klau
simų, bet ne iš konstitucinių, 
tarptautinės teisės ar tautiškai 
kultūrinių bei geopolitinių pro
blemų. Kadangi paskaitoje palie-

čiau išpildyti savo pasižadėji
mus. Lietuvis bereikalo žodžio 
neduoda, bet davęs visuomet jį 
išlaiko. Laukiame.

somybės šventės proga, dainuos 
per CBC radiją visai Kanadai. 
Smulkiau apie tai sekančiam Nr,

Parengimai
KLK Kult. D-jos parengimas i gat; tačiau, palengva nuo jų šu

Remdamasi PLB Krašto Tary 
bos paskutinio suvažiavimo nu- Rėmėjais, be anksčiau paskelb- 
tarimu, KLB Krašto Valdyba tųjų, dar stojo: dr. Jonas Mališ- 
buvo pavedusi Montrealio KLB ka, inž. Juozas Daniliauskas, 
apylinkės valdybai imtis inicia- Vincas Bilevičius ir Stasys Na- 
tyvos sudaryti Politinę Komisi- ginionis, senj.
ją, kuri vadovautų Lietuvos lais- Gimnazijai remti komisija, 
vinimo darbui Kanadoje. ž ■ , , . . .. ,
, KLB Politinė Komisija jau su-
daryta. Į ją pakviesti ir sutiko d;, ,Pom Polski saleje, 186- 
dalyvauti: Aušros Vartų parap. Wellington Str., rengia pirmą 
klebonas khn. Jonas Kubilius, RamuR‘U vakarą su programa ir

-----Fantai jau pradėjo•įčiama daugybė klausimų, tai; SJ Jonas žmujdzinaSj Jonas Vi- loterija. Fantai jau pradėjo 
; diskusijos galėjo tęstis labai ii- I liušis Aleksandras Lukšas, Pra-1 plaukti. Neapsileiskime pirmie- 

. . „ - n— -- -- nas RudinskaSi jonas Kardelis.: siems, skubėkime su fantais. O
movvmos j ivyks kita šeštadieni, vasario 13 ■ silaikyta, tikintis, kad tai ne pas- PoviIas Jokubauskas ir Povilas Juos pnmia visi komiteto nariai.
~ Tėvas P Baniūnas Kanadoje UNF salėje, 297 College St. J kutims toks susirinkimas ir kad Petronis. Vėliau žada Jeiti dar irj W ir visas, jaunus ir senus, 

‘ r Toronto šeštadieninė Mairo-! tą opų klausimą bus galima dar Albertas Norkeliūnas/ j didžius ir mažus, kviečiame jau
Politinė Komisija jau padarė, ‘ dabar, pasirengti šiam vakarui.

du posėdžius, išsirinko prezidiu- ■ j° Pc^nas skiriamas sušelpti mū- 
ma, išdiskūtavu jai KLB Krašto tremtiniams Vokietijoje, ku- 
Valdybos atsiųstus veikios nuo-į rie,, negali _ išemigruoti,7 kurių 
status ir iškėlė kaikurių sumany-' svclkatą pakirto Karas, konęla- 
mų. kurių -realizavimas Įtrauktų šeriai ir nedatekhus.^
i laisvinimo darbą platesnes ma-i Organizacijos prašomos šios 
sės. - , datos neužmiršti. Šalpa.

Gyvo pritarimo susilaukė KL į Av parapijos nauJos;os k;cbo. 
: nijos — Tėvų Jėzuitų namų pa
šventinimas buvo malonus įvy
kis parapijiečiams, malonus lie
tuviškai visuomenei ir daugeliui 
jos organizacijų, kuries vienu ar 

i kitu šonu remiasi į šią parapiją.
Prieš metus prie kanalo, didelio 

■ kelio antroji lietuvių parapija, 
> vedama klebono T. J. Kubiliaus
S.J. plyname lauke lietuvišku 
kryžiumi paženklino naujosios 
AV bažnyčios vieta, šiandien T. 
Jėzuitų lėšomis pastatyti namai

; praleido 2% metu; iš pradžių bū-i ’. , , , , .
Ldamas St. Catharines, iš kur ap-vardo pr. mokykla vasario 27 
Į tarnavo taip pat Wellando, Nia- Į^-’ pioga, UNF salėję

m . J gara Falls ir apylinkių lietuvius juosia dideli šokių vakarą. Tai 
pirmininkai. Taip p. j kalalikuSi nuvykdamas taip pat' d!enai buvę skobti abiejų para- ■

ne vieną kartą svarstyti.
Daugiau 3 vai. trukęs susirin

kimas buvo baigtas išryškėjus 
abejonėms dėl tikslumo iniciato
rių parinko vardo — buvo siū
loma ’’Intelektualų klubas” — 

___  ______ ) kilo taip pat skirtingų nuo-
i Vasario* 20 d. LAS Sporto klu-! menių dėl paskirties bei užda- 

.nm ohupmumh Lc_ ' bas “Tauras” UNF salėje rengia ! vinių, tad viskas palikta sekan- 
iiidiiBfc; e.ąru idin udugia d -! didėli kaukiu balių Snortinin- čiam susirinkimui, kuri vėl su-

■ nranciškonti isikūrimo Toronte i kai tiKisi, kad visuomene parems svieo in.iciatonai pa&ai -usn a- ^uojsnni Intelektualų klubai, ta
rausimas. Malonaus ir linksmo gausiu atsilankymu. Origi- šiušiųjų sąrašą. čiau komisijos nuomone jų var-

■ būdo žmogus T. Petras čia paliko ; naliausios kaukės bus premijuo- Į P a d ė k 0 das netinkamąs ir daugelį atbai-
i daug savo' nuoširdžių bičiulių.!; r '
i Iš Toronto jis išvyko (su atsimi-1 veislo pobuvis-arbatele va-, . . . , ~ ..
rnimui nadovanotu čemodanui l-sario menesi neivyk. ; toms rėmėjoms: pp. indrcilenei, stonu- ' sirinkirna 'kiekvienai vietovei sa-I nimui paaovanotu cemoadnuj , i lienei, Stepaitienei, Juknevičienei, pp. V. , '
i pereitą šeštadienį, pakeliui dar ; —Torontas. — Miesto kontro-j Babeliui, E. Abromaičiui už suruoštą tokį _ T f 1
■ t i o 11 L-1 »otn o i , -t . * • nuotaikingi vakaro sausio 23 d. L. Na-j -SSlHlŠKlRtl SU. ikraStO v 31- ;

muose, o likusi pelną paskiriant mūsų! dyba. 
skoloms mažinti. Pcrkūniečiai.

Vieša padėka
Širdingai dėkoju tautiečiams, kurie 

mane sūlfelpė: p.p. J. Rutkauskas — 
$15, V. Bakūnos — $10, P. Vitas — 
$7, J, Vaičiūnas — $6, P. Morčiukaiči^i 
— $5, P. Vaięiultai — $4.

Man tai jau didele parama, nes jau 
trečius metus guliu sanatorijoj ir žmona 
nesveikuoja. Prieš Kalėdas grįžo iš ligo
nines po operacijos, o namie 2 vaiku
čiai mokyklinio amžiaus. '

j. Damijonaičiai.

B-nės Krašto Valdybos organi-

Klausimas. Malonaus ir
Padėka

Perkūno* sk. vyčių būrelis nuoširdžiau
sią skautiško padėką reiškia savo mie
loms. rėmėjoms: pp

i lienei, Stepaitienei, Juknevičienei, pp. V.

do. Reiktų rasti vardą be preten
zijų ar geriau palikti vardo pa-

vo nuožiūra. Tuo reikalu nutarta;

KINO “CENTRE” 772 w'
Kasdien nuo 6 vai. vak. Reguliuojamas oras!

Ketvirtadienį — šeštadienį, vasario 4. 5, 6 d.d.
1. APRIL IN PARIS — spalv. — Doris Day, Gordon McRae
2. LOST TRIBE — Johny Weismueiler

Pirmadienį — trečiadienį, vasario 8, 9, 10 d.d.
1. DEVIL MAKES THREE — Gene Kelly, An?elli Pier
2. PAGAN LOVE SONG — spalv. — Esther Williams, H. Keel.

LINKSMI IR ĮDOMŪS PRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ
Prie kiekvienos programos rodoma nauja “Savaitinė apžvalga”

į sustodamas pas jo laukiančius lės taryba nuomų kontrolės pa-
: Buffalo lietuvius. baigimo klausimą svarstys šį

Iš Australijos, Meibourno, į Į antradienį o miesto taryba -
Torontą atvyko Vladas Bytau-jvasai 10 dieną.

; tas su ponia. pas savo seserį pf j Padėka
i Kizienę. Kelionė truko 18 dienų '

Tautų festivaly, ,
Visiems prRidėjusiems prie mūsų žmo

nos ir motinos a.a. Dominikos Alksnienės 
pclaidojimo — klebonui kun. Ažubaliui, 
atlaikiusiam pamaldos, taip visiems ge
lių prisiuntusiems, mūsų skaudžioje ne
laimėje pareiškusiems užuojautos ir da
lyvavusiems laidotuvėse nuoširdžiai dė
kojame

Vyras ir vaikai Alksniai.

Vedusių porai Oakvillcs miestelyje reika
lingas kambarys ir virtuvė. Galima ir su 
bendra virtuve. 9. Langcmarck Avė., To
ronto, B. Virkaitis, tel. LO. 4334.

! Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė; be 
baldu. Tel. LL. 6772

Išnuomojamas kambarys 2 viengungiams 
arba vedusiai porai. zTel. KE. 1080.

Išnuomojami du kambariai ir virtuvė II 
augšte. 26 Bank St. Dundas - Dufferin 
rajone. Tel. LA. 8497.

Išnuomojami 2 kambariai lll-mc augšte 
dviems vyrams arba moterims. Prie labai 
gero susisiekimo ir pigūs. Boustead Avc. 
Tel. KE. 3073.

Išnuomojamas kambarys vienom asme
niui ll-mc augšte. 64 McKenzie Cres. 
Tel. OL. 8154.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė ar
ba kambarys ir virtuvė be baldų. Teirau
tis bet kada telefonu LO. 1357.I_______ __________________ _____ —
Išnuomojamos frontinis kambarys su bal
dais viengungiui-ei. Galima naudotis vir-

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė. Be 
baldu. Dovercourt prie Bloor. Telefonas 
LU 8310.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė be 
baldų ir 2 kambariai pusiau su baldais 
arba ir visai be baldų II augšte, estų na* 
mc. 22 Booty Ave., tel. LL. 8569.

Išnuomojamos frontinis kambarys I ougš- 
te ir ll-ras augstas iš dviejų kombarių 
ir virtuvės. Tel. KE. 6663.

Išnuomojamas frontinis kambarys l*me 
augšte. 50 Indian Rd. Tel. KE. 1794.

BALTIC CARTAGE & 
, MOVERS 

pergabena baldus, specialistas 
pervežti šaldytuvus. Transportas 
visų rūšių. Didelis sunkvežimis.
30 DEWSON ST., Toronto, Ont 
Informacijų kreiptis OL. 1403 

24 valandų tamvba.

KVALIFIKUOTAS, PRITYRĘS

RADIO IR TELEVIZIJOS TECHNIKAS
J. KIRSTUKAS

atidarė savo radijo ir televizijos taisymo dirbtuvę. Darbas atlie-- 
Karnas moderniškai ir sąžiningai. Garantija duodama už kiekvie
ną darbą. Pageidaujant aparatai paimami ir pristatomi į namus, 

nežiūrint kurioje miesto dalyje būtų, be ekstra kainos.
Dirbtuvės adresas:

1002 COLLEGE ST. (priešais PRISIKĖLIMO bažnyčiai statyti 
sklypą). Telefonas LA. 3271.

Darbo valandos: nuo 9 vai. ryto iki 8.30 vai. vakaro.

KEN WILES REAL ESTATE > /
JEI NORITE gerai nupirkti arba parduoti namus, 
ar biznius, kreipkitės pas mus. Astuonios įstaigos 
Toronte Jūsų patarnavimui.

1.10 kombarių, dviejų augštų, mūrinis, dvi virtuves, dvi vonios, yra vieta gara
žui. Christie^- Bloor rajone. Kaina $11.500, įmokėti $1.80C

2. 8 kombarių, trijų augštų mūrinis namas. Yra garažas. Bloor - Shaw rajone. 
Kaina $13.900, įmokėti $3.500.

3. 9 didelių kombarių mūrinis su dviem vftruvėm, alyva šildomos, radijatoriai, 
jaukus namas. Yra garažas. Ronccsvalles - High Park rajone. Kaina $19.500.

1675 BLOOR STREET WEST
IŠTAIGOJ atstovauja lietuvis

Antanas E. Mičiūnas
ĮSTAIGOS TEL. KE. 7941 - NAMŲ TEL. LL. 836J___________

KEN WILES REAL ESTATE

Berlyno Keturių Didžiųjų kon- 
terencijos Vakarų kraštų užsic’ 
nių reikalų miriisteriams Dulles, i 
Eden ii Bidault nutaita nusiųsti sięįrjįniį drauge naujos bažny- 
ic^cgiąnlas, prašant įskelti ^ic’;cios klebonijai. Bažnyčios raktai 
tuvos išlaisvinimo is Sovietų -paęal turės bįti Heifcti š 
okupacijos klausimą. niMapkričioA d.

Komisiia issirmko prezidiumą:J t- -f - -• ,
pirm. Jonas Žmuidzinas, vice-i rėvai Jėzuitai paiapijos kų- 
pirm. Pranas Rudinskas. sekr.! ni«?n. pašventinimo proga kvie- 
Jonas Kardelis. Numatoma at- cia,yibUM. pastogę,
škiroms darbo sritims susigru- va,sjna i’’ dab^1 ^rapuos pir- 
puoti į mažesnes komisijas. Pa- ine^V Pa ir inu- 
žvmėtina, kad į komisijos sudėti Fric vaišių stalo, skirto pir- 
iėina net du Kanadoje augusios; miesiems parapijos geradariams, 
kartos atsovai — Povilas Joku-• bažnytinio K-to, choro, liet, mo- 
bauskas ir Aleksandras Lukšas.; kykįų ir organizacijų atstovams, 
Iš senųjų lietuviu išeiviu ieina : eina kalbos, džiugios, kaip ir pati 
Povilas Petronis, • proga. Sveikina, linki “laimes po

Komisijos uždaviniai, pagal i savo stogu , prisimena dėkingai 
KLB Krašto Valdybos prisiųstus ' klebono ir kunigų patarnavimus, 
veiklos nuostatus labai platūs: i ° šeimininkai — parapijiečių pa- 
palaikyti ryšį su VLIKu, LLKo-banią už talką. Džiugu, kai kuni- 

! mitetu. ALTu ir mūsų diplomati- ! gai žmones jaučiasi vieni ki
niais atstovais, informuoti Lie- tiems reikalingi ir dėkingumu 
tuvos bylos reikalais Kanados; skolingi. Įteikta dovanų, kurių 
visuomenę, vyriausybę, parla- visų nevardinant, tenka šuminė- 

. mentą, rašyti tuo reikalu prašy- ' 
; mus, memorandumus ir tt. Ka- ,
nados ir Jungt. Tautų organams, rapijiečių pažadą paremti baž- 
sekti anglišką ir kitų kalbų spau- i nyčios statybą ir p. E. Kardelie- 
dą ginant Lietuvos reikalus, or- nes pažadą surengti drauge su 
ganizuoti laisvinimo darbą Ka- muz. Smilgevičium koncertą 
nados lietuvių tarpe ir užmegsti; Mpntrealyje, pelną skiriant baž- 
ryžį su kitų tautų, ypač Baltų, nyčios statybai. Džiugu suminėti 
analoginėmis institucijomis. abiejų parapijų pasiryžimą nuo-

Reikia tikėtis, kad su atskiros šivdžiam sugyvenimui ir bendra- 
politinės komisijos sudarymu, į darbiayiinui, išreikštą abiejų kle 
Lietuvos laisvinimo darbas Ka- bonų žodžiais ir pasibučiavimu, 
nadoje pagyvės. Pr. R.

vaišina ir dalinasi parapijos pa

ti šv. Kazimiero parapijos klebo
no kun. Bobino dovaną — jo pa-

širdžiam sugyvenimui ir bendra-

___ t , Namų pašventinimą atliko AV
S. Pečaitytei AV bažnytinis prap. kelbonas T. J. Kubilius SJ, 

choras surengė priešvestuvinę asistuojamas šv. Kazimiero pa- 
vaišių ir dovanų staigmeną.____ 1 rapijos klebono kun. Bobino.

Garbenis

14 K

1212 DUNDAS 5T.W. T«L LA-9547
' J. Beržinskas.

Užsakymai priimami ir paštu..

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą ir (vairią reikmenų krautuvėn 
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REKOMENDUOJA
Mimico. $15.500. 8 kemb. duoieksas, del dvieju šeimų; vandeniu - alyva ap

šildomas; du garažai, didelis kiemas. Įmokėti apie pusę.
Parkdale - King St. $14.500. 9 kamb. 2-įuose augštuese, mūrinis namas, dide

lis kiemas ir garažas, geroje vietoje dėl pajamų, įmokėti $4.500.
Runnymedc - Annette rajone. $14.000. 7 kamb. atskiros, mūrinis namas 2-j^ 

augštų, garažas, įmokėti $5.000.
Boustead Avė. (prie RonccsvaHes) atskiros plytų namas, 12 komb., 2 vonios, 

vandeniu šildomas, įmokėti $8.000. Užimti visę namą galima tuojau.

AL GARDENS
REAL ESTATE

I486 DUNDAS STREET WEST (prie Dufferin), TORONTO 
Telefonai: LO. 2738, vakarais HU. *-1543

Naujas mūšy skyrius:
1597 Bloor St W. Tel. LA. 8772

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI




