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Kr. Tarybos nutarimai Pavojus prie Kinijos
BROLIAMS IR SESĖMS UŽ GELEŽINĖS UŽDANGOS

Brangūs Broliai ir Sesės Lietuvoje ir tolimuose rytuose!
Kanados Lietuvių Bendruomenės Antroji Krašto Taryba, su

sirinkusi į pirmąją sesiją Hamiltone 1954 m. lapkričio 27-28 d.d., 
su giliu jausmu prisimena savo Tėvynės, Jūsų, Sesės ir Broliai, 
tragišką likimą ir Jūsų vedamą kovą dėl Tėvynės laisvės. Giliai 
susikaupę, prisimename kritusius už mūsų brangiuosius idealus 
ir širdimis esame kartu su Jumis^tebevedančiais žūtbūtinę kovą 
prieš tėvynės okupantą.

Jūsų kilnios kraujo ir gyvybių aukos įpareigoja mus didžiam 
vieningam darbui. Mes dedame ir dėsime visas galimas pastangas 
ir dirbsime, kad tik geičiau baigtųsi barbariškoji vergija tėvynėje.

Laisvės rytas artėja ir mes šventai tikime į greitą mūsų tėvynės 
-ir Jūsų, Sesės ir Broliai, laisvės valandą.

KANADOS LIETUVIAMS
Mes, plačiai išblaškyti Kanados lietuviai stovime dviejų didelių 

uždavinių akivaizdoje: turime visomis jėgomis remti Lietuvos 
išlaisvinimo darbą ir išlaikyti gyvą savo lietuvišką sąmonę.

Kanados Letuvių Bendruomenės Antrosios Krašto Tarybos I-ji 
sesija Hamiltone, sveikina visus Kanados lietuvius ir kviečia į šią 
didžią talką šventiems mūsų- laisvės kovos ir lietuvybės išlaikymo 
idealams siekti.

Krašto Taryba yra įsitikinusi, kad tik glaudus lietuvių būria- 
; - vimasis apie savo apylinkių vadovybes, sąmoningas jų rėmimas 

moraline ir materialine prasme, užtikrins mums pasisekimą.
Krašto Taryba nuoširdžiai trokšta, kad neliktų nė vieno lietu

vio Kanadoje, kuris būtų abejingas mūsų bendruomeniniam gyve
nimui nesidėdamas į vieningą darbą.
LIETUVOS LAISVĖS KOVOS VEIKSNIŲ VIENYBĖS REIKALU

Antroji KLB Krašto Taryba, 1954 m. lapkričio 27-28 dienomis 
susirinkusi pirmosios savo sesijos Hamiltone, pasisakė už visų 

■ lietuvių vienybę siekiant išlaikyti lietuviškosios išeivijos lietuvybę 
ir tvirtai įtaigoja VLIKą ir diplomatų šefą baigti nesutarimus ir 
kuo skubiausiai paskelbti, kad VLIKas, kaip Lietuvos vyriausiasis

- rezistencijas organas ir Diplomatų Šefas, kaip nepriklauso'mos 
Lietuvos diplomatų atstovas, yra susitarę Visais klausimais ir 
nustatę visišką vienybę bei bendradarbiavimo darną.

NEPR. LIETUVOS SIENŲ NUSTATYMO REIKALU
KLB antroji Krašto Taryba susirinkusi pirmajai sesijai 1954 

rų. lapkričio 27-28 dienomis Hamiltone, atkreipia visų lietuviškųjų 
verksmų delnešfĮ^Ttf New Yorke $rmktųjtp komisijų'atkursimos 
Nepriklausomos Lietuvos plotui ir riboms nustatyti veiklos svar
bumą, sudarymą toms komisijoms darbo sąlygų ir laukia konkre
čių jų darbų vaisių, kurie būtų paskleisti lietuvių tarpe ir infor 
muotų kitas tautas bei veiksmingus jų valstybių veikėjus.

K L B BUV. KRAŠTO VALDYBAI
KLB antroji Krašto Taryba suvažiavusi į Hamiltoną I-jai savo 

sesijai 1954 m. lapkričio 27-29 d., ir išklausiusiu Krašto Valdybos ir
- jos komisijų pranešimų, konstatuoja, kad bendromis KLB organų 

pastangomis per praeitus metus pasiekta gražių rezultatų tiek or
ganizacinėje. tiek švietimo, šalpos bei kitose srityse.

KLBBendruomenės vardu Krašto Taryba reiškia nuoširdžią pa
dėką už. atliktą darbą Valdybos pirmininkui Jonui Matulioniui, 
valdybos ir visų komisijų nariams.

KLB HAMILTONO APYLINKĖS VALDYBAI
KLB antroji Kėašto Taryba susirinkusi 1954 m. lapkričio 27-29 

* d. Hamiltone savo I-jai sesijai, reiškia nuoširdžią padėką KLB 
Hamiltono apylinkės Valdybai ir Hamiltono lietuviams sudariu
siems sąlygas šiam Tarybos suvažiavimui ir parodžiusiems tikrai 
gražų solidarumą ir vaišingumą priimant Krašto Tarybos narius.

VASARIO 16 D. GIMNAZIJAI REMTI KOMISIJAI
KLB Antroji Krašto Taryba, susirinkusi 1954 m. lapkričio 27-28 

d.d. Hamiltone sav.o I-jai sesijai, nuoširdžiai dėkoja Vasario 16 d. 
Gimnazijai Remti Komisijai Montreale už ilgametį darbą ir pa
siektus gražius rezultatus.

KANADOS. LIETUVIŠKAJAI SPAUDAI
KLB Antroji Krašto Taryba susirinkusi 1954 m. lapkričio 27-28 

d.d. Hamiltone savo I-jai sesijai nuoširdžiai dėkoja “Nepr. Lietu
vos’’ ir “Tėviškės Žiburių” Redaktoriams bei leidėjams ir kitai 
lietuviškai spaudai už nemokamą skelbimą Bendruomenės aplink
raščių, informacijų ir vispusišką bendruomeninių reikalų rėmimą.

• Jau kuris laikas vyksta vieti
nio pobūdžio, susidūrimai tarp 
kiniečių nacionalistų ir komu
nistų dėl Formozos ir kitų salų, 
kurias tebevaiko Čiangkaišekas. 
Pastaruoju metu Valstybės sek
retorius Dulles pranešė, kad 
JAV vyriausybė pasirašiusi savi
tarpio pagalbos sutartį su Čiang- 
kaišeku, kuria. JAV įsipareigoja 
ateiti pastarajam į pagalbą, jei
gu komunistai pultų Formozos 
salą. Ta pagalba nebūtinai ribo
jasi salomis
linkę pulti netgi Kinijos žemyną.

Peipingas, išgirdęs tokį susita
rimą, • kaltina JAV ruošint karą 
Azijoj, o Taipeh — Formozos 
sostinė — džiūgauja sakydami: 
“tai pirmas kdrtas, kad JAV aiš
kiai pasisakė pasirašysiančios 
sutartį prieš komunistinę agre
siją“. Nors ta sutartis turi būti 
ratifikuota Kongreso, tačiau ma- 

/ noma, kad. ji ten neužklius ir 
ateinančių metų pradžioj bus 
priimta.

Kad JAV oficialiai paėmė savo 
globon Formozos gynimą puoli
mo atve j u. daug lėmė kariniai 
vadai, nes strategiškai tai labai 
svarbus punktas. Generolas van 
Fleet, buvęs Jungt. Tautų kari
nių pajėgų vadas Korėjoj, ką tik 
paskelbtame pranešime senatui, 
jau rugsėjo mėn. sakė: Quemoy 
salos “yra vitalinės reikšmės”, 
juo labiau Formoza. Jis taip pat 

"pranašė prezid. Eisenhoweriui 
apie savo kelionės rezultatus Tol. 
jRytuose,,Jo.^upmoųe^ tęn laikas 
dirbąs laisvojo pasaulio nenau
dai ir JAV Azijoj nebegalinčios 
daryti nuolaidų, nes nuo to labai

amerikiečiai yra

nukenčiąs j u prestižas. Jisai siū
lė nutrauktu diplomatinius san
tykius su Rįisija ir tuo būdu ne 
tik sustiprinti savo prestižą, bet 
ir išvengti iiaujo pasaulinio ka
ro. Dabar, kai komunistinė Kini
ja nuteisė trylika amerikiečių, 
vėl kyla ta pati mintis — sen. 
Knowland jau. nebe pirmą kartą 
to reikalaują. Prezid. Eisenhowe- 
rio politika su tuo nesutinka, ta
čiau rimtai svarsto antrą to pa
ties senatoriaus pasiūlymą — 
blokuoti Kinijos krantus ir tuo 
priversti Peipingą gražinti nu
teistuosius amerikiečius. Kol kas 
pasitenkina protestais ir kreipi
musi į Jūngt. Tautas. C. Lodge, 
jr.1, buvo sukvietęs 15 valstybių, 
dalyvavusių Korėjos kare, atsto
vus pasitarti dėl bendros veiklos. 
Jis pabrėžė, kad tie amerikiečiai

kartu yra JT žmonės, kovoję po 
jų vėliava, todėl ir jų išvadavi
mas esąs bendras reikalas.

D. Britanija, matydama, kad 
santykiai tarp JAV ir Kom - Ki
nijos stipriai įsitempė, kreipėsi 
per savo dipįomatinį atstovą į 
Peipingo vyriausybę, kviesdama 
nedaryti, nieko, Formozos srity
je, kas galėtų sukelti karą. Ji taip 
pat kreipėsi ir į Vašingtoną siū
lydama neskubėti su Formozos 
politįka. Galimas daiktas, D. Bri
tanija bandys išlaisvinti nuteis
tuosius- amerikiečius diplomati
niu keliu, kuris pareikalaus ne 
vienos nuolaidos Kom-Kinijai. 
Šj gi kaip tik to ir siekia..Nors 
D. Britanija sutiko klausimą kel
ti JT pilnaty, tačiau perspėja ne
daryti nieko, kas verstų kinie
čius komunistus užsikirsti.

SAKIAI SERGA POPIEŽIUS
Praėjusią savaitę staiga pablo

gėjo Pijaus'XII sveikata. Laik
raščiai ir radijas buvo paskelbę, 
kad jis jau ž.rti mirties ir kartu 
ėmė skelbti savo spėliojimus 
apie būsimą' įpėdinį. Matyt, bu
vo-tam pagrindo, nes Pijus XII 
yra 78 m. amžiaus ir, užėjus kri
zei, buvo netekęs sąmonės. Pa
kviesti gydytojai padarė tyrimus 
ir konstatavo padidėjusį skilvio 
sutrikimą. Kelias dienas jis buvo 
maitinamas dirbtiniu būdu, nes 
kitaip negalėjo priimti maisto, 
tik nuo sekmadienio pradėjo 
Šįgk. tięįę valdyti sriubos. Esą^ rei
kalinga operacija, bet ligonis" 
esąs dar per silpnas. Jo jėgos yra 
palaikomos stiprinančiais Vais^

BERLYNE LAIMĖJO SOCIALISTAI1

atsitais ir į savaitės • galą tiek 
gavo, kad sekmadienio rytą ga
lėjo tarti keletą žodžių miniai 
Šv. Petro aikštėje Placido Ric
cardi beatifikacijos proga ir su
teikti / palaiminimą.

Pijų XII užklupo krizė beruo-

I

Senatas pasisakė prieš McCarthy
Po ilgų ir karštų ginčų, užtru

kusių apie 3 mėn., JAV senatas 
pagaliau pasisakė prieš McCar
thy, apkaltindamas jį sulaužius 
senato tradicijas bei nesiskaičius 
su jo skirtu komitetu, kuris tu
rėjo patikrinti 1951-1952 m. Mc 
Carthy finansinę atskaitomybę 
bei mokesčius. 67 senatoriai bal
savo prieš jį, 20 — už jį. Taip 
pat McCarthy apkaltintas už sen. 
Watkins vadovaujamo komiteto 
pavadinimą “nesąmoninga ko
munistų partijos tarnaite”. Wat
kins komitetas, ilgokai tyręs Mc 
Carthy laikyseną betardant ko
munistų bendradarbius, pasiūlė 
jį pasmerkti. McCarthy diskusi
jų įkaršty pareiškė, kad jo pa
smerkimas patarnaus komunis
tams ir kad šio mosto kaltinin
kas esąs Watkins komitetas. Šiuo 
klausimu senatas pasisakė prieš 
Mc Carthy 64 balsais prieš 23. 
McCarthy rastas taip pat kaltu 
nerespektavęs senato garbės bei 
orumo ir nesilaikęs konstitucinio 
proceso. 67 senatoriai balsavo 
prieš McCarthy, 22 — už. Visi 
demokratai balsavo prieš jį, o 
respublikonų tik dalis. Senato
rius Knowland, respublikonų ly
deris, palaikė McCarthy, o, vadi
namieji prez. Eis^nhowerio res
publikonai balsavo prieš. Negel
bėjo nė tūkstančiai parašų, ku

riuos surinko McCarthy šalinin
kai ir atvežė sunkvežimiu de
šimtyje dėžių.

Kokios įtakos turės šis pasmer
kimas McCarthy politinei karje
rai,dar nežinia. Pats McCarthy 
pareiškė esąs bent tuo patenkin
tas, kad tas “cirkas” senate pasi
baigė ir kad sekančią savaitę jis 
vėl pradėsiąs komunistų me
džioklę. Ta teisė jam nėra atim
ta. Senato pareikštas apkaltini
mas yra daugiau moralinio pobū
džio. Kaip seenatorius jis pasilai
ko ir toliau visas teises bei pri
vilegijas, o kaip respublikonas 
pareiškė neketinąs atsiskirti nuo 
partijos.

McCarthy yra ketvirtas sena
torius JAV istorijoj, susilaukęs 
senato pasmerkimo. 'Senatorius 
Jenner ta proga pareiškė, kad 
demokratų partija buvusi kalta, 
kad į valdžios vietas susodino 
daug komunistų. Dabar tas pats 
esą vyksta su respublikonų par
tija: “iš jūsų darbų ir balsavnno 
visas kraštas ir pasaulis pažins 
jus”.

— Liuvenas, Belgija. — Čia 
įvykusioj traukinio nelaimėj žu
vo 15 asmenų ir kelios dešimtys 
buvo suežista. Traukinyje buvo 
vokiečių futbolo komandos žai
dėjai, kurie grižo iš rungtynių 
su anglais Londone.

Savaitės įvykiai

šiant Kalėdų kalbą, kurią jis pasirašyta sutartis, kuria Rytų 
kasmet kreipiasi į tikinčiuosius j blokas įsipareigoja organizuoti 
per radiją. Šiapjau jis pasižymė- jungtinę kariuomenę, jei Vaka- 
jo dideliu darbingumu'— kas- rai neatsisakys nuo Paryžiaus 
dien dirbdavo 18 valandų. Net ir susitarimų ratifikavimo, 
anksčiau sirgdamas niekad nesu- Vakarai nenusigando

isiškai atitrūkti nuo Baž- ! Vakarai šio grasinimo nenusi

jo dideliu darbingumu'

Berlyno vakarinėj daly įvyku
siuose rinkimuose dalyvavo de
vynios partijos. Pirmą kartą nuo 
1948 m. dalyvavo juose ir komu
nistų partija. Rinkimų išvakarė
se ten buvo nuvykęs ir kancleris 
K. Adenaueris ir pasakė dvi kal
bas. Nežiūrint visų pastangų, 
rinkimus laimėjo socialistų par
tija, pravedusi 64 atstovus. Krikš 
čionys demokratai pravedė 44, o 
laisvieji demokratai — 19. Tuo 
būdu socialistai turės daugumą, 
kad ir’labai nėžymią —- vos vie
no atstovo. Iki šiol miesto bur
mistru buvo kr. demokratas dr. 
W. Schreiber, dabargi jo parei
gas perims socialistas Otto Suhr. 
Manoma betgi, kad socialistai, 
turėdami vos vieno balso daugu
mą, vieni nevaldys, o sudarys

koaliciją, greičiausia, su kr. de
mokratais. nors šitoks derinys 
nebūtų malonus Bonnai, kur so- 
cialistai-sudaro stipriausią opozi
cija-

Pažymėtina, kad kraštutinės 
partijos iŠ dešinės ir kairės ne
surinko nė 5% balsų, ir todėl ne
pravedė nė vieno atstovo. Iš 9 
partijų atstovus* pravedė tiktai 
trys (1946 m. komunistų partija 
surinko 13.7%). Vad. germanų 
partija gavo tik 4.8%; socialistai
— 50.8%; i
laisv. demokratai — 14.2%. Pas
tarieji 1950 m. turėjo 33%, o so
cialistai 1950 m. —' 64.5%, kai 
burmistru buvo Reuter, kovojęs 
prieš sovietų blokadą.

Iš turinčių teisę balsuoti 1.700.- 
000 berlyniečių, balsavo 91.4%.

CHURCHILLIS -
Lapkričio 30 d. Churchillis at

šventė 80 m. amžiaus. Tauta, par
lamentas'ir karalienė iškilmingai 
jį pagerbė Westminsterio salėje. 
Čia buvo pasakytos svarbiausios 
pagerbimo kalbos. Atsiliepdamas 
į jas Churchillis pareiškė:“Artė- 
ju prie savo kelionės galo. Ti
kiuosi betgi dar būti naudingas... 
Aš niekad nepamiršiu šios die
nos”. Kalbėdamas apie praėjusį 
karą ir savo vaidmenį, pabrėžė: 
“Tai buvo tauta, gyvenanti pla
čiai aplink pasaulio rutulį, kuri
turėjo liūto-širdį. Aš gi turėjau 
laimės būti jo balsu”.

Churchillio sukakties proga 
parlamentas įteikė specialų albu
mą su parašais ir dailininko Su
therland© tapytą jo portretą. Be 
to, be ąiaipjau daugybės vertin
gų dovanų, jam buvo įteiktas če
kis $420.000 vertės. Tai suma, ku
rią sudėjo D. Britanijos viešuo
menė. .Churchillio sprendimu, ji 
būsianti panaudota labdarybės 
ir jo privatinių namų pritaiky
mui muzėjaus reikalams.

Pasaulinė strategija
Maršalas Montgomery, kalbė

damas Kalifornijos technikos 
institute 500 studentų, išdėstė 
reikalą organizuoti karinę stra-į 
tegiją pasauliniu mastu. Be to,; 
jis pareiškė, kad atominiai gink
lai padarė revoliuciją karinėj 
strategijoj, ir ateity nebebūsią 
galima mokytis iš ligšiolinės 
praeities. Š. Atlanto Sąjunga yra

Maskvą konferencija pasibaigė grasinimu. Jon buvo susirinkę 
tiktai satelitai, kurie atsisakyti juk negalėjo, kaip tai padarė va
kariečiai. Tai buvo daugiau inscenizacija, nei tikra politinė kon
ferencija: ką Kremlius padiktavo, tas ir buvo nutarta, būtent, pa-_ 
gąsdinti Vakarus, kad neratifikuotų Londono ir Paryžiaus susita
rimų. Čekoslovakijos atstovas V. Široky pasiūlė, pagal jau anks
čiau Molotovo iškeltą projektą, organizuoti Rytų bloko armiją, 
kuri būtų apjungta vienos vadovybės. Į tą armiją . eitų ir Rytų • 
Vokietija kaip atsvara prieš Va->-------------------------—------- :----
karų Vokieitją, kurią ruošiamasi 
apginkluoti. Iš apginklavimo kil
tų pavojus Čekoslovakijos, Len
kijos ir R. Vokietijos sienoms. 
Dėl šios priežasties visi Rytų 
bloko kraštai esą turėtų imtis 
bendrų apsaugos priemonių. 
Grotewohl, R. Vokietijos min. 
pirm., pareiškė visiškai pritariąs 
Čekoslovakijos pasiūlymui ir 
pridūrė, kad R. Vokietijos armi
jos organizavimas priklausysiąs 
nuo Paryžiaus susitarimų ratifi
kavimo. Jis esąs pasiruošęs eiti 
į derybas su V. Vokietijos vy
riausybe dėl viso krašto suvieni
jimo imant pagrindan Weimaro 
konstituciją, priimtą po I Pasau
linio karo.
. Abiejų atstovų pasiūlymas bu

vo, žinoma, priimtas vienbalsiai, 
ir konferencijos pabaigoj buvo

tiko vi
nyčios pagrindinių reikalų tvar
kymo. t . .. . .. - .

Buvo-7kalbama,- kad popiežius* 
ketinąs šaukti į savo' kambarį 
konsistoriją ir paskirti šešius 
naujus kardinolus. Ši žinia vė
liau betgi nebuvo patvirtinta. 
Dabartinė kardinolų kolegija tu
ri 64 narius, kurių dauguma yra 
neitalai.

Marijos metų užbaigai šv. Tė
vas lovoje gulėdamas duos pa
laiminimą tikintiesiems per 
diją.

gando, nes jis nebe naujas. Visi 
žino, kad sovietų satelitai yra

ra-

Peronas varžo 
vyskupu teises

Argentinos prezidentas Pero-
vo tik 4.8/<; socialistai į nas. paskelbęs kovą katalikų są- 
kr. demokratai 34.6%; jūdžiams, išleido dekretą, apri-

LIŪTO BALSAS
aiškiai nusistačiusi panaudoti 
atominius ginklus. Laisvasis pa
saulis, jo nuomone, turėtų juos 
panaudoti netgi mažuose, vieti
nio pobūdžio, karuose. Politiniai 
vadai, esą, turėtų perspėti Rusi
ją, kad betkokio puolimo atveju 
vakariečiai nesvyruos dėl ator 
minių ginklų panaudojimo.

— Belgradas. — Tito gruodžio 
mėn. išvyko su oficialiu vizitu į 
Indiją.

bojantį vyskupų teises. Iki šiol 
tikybos mokytojus visoms vie
šosioms mokykloms skirdavo 
vyskupai. Pagal naująjį dekretą 
juos skirs prezidentas ir prista
tys vyskupams tiktai patvirtinti. 
Dekretas remiasi konstitucijos 
§83, kuris sako, kad mokytojų 
skyrimas priklauso vyriausybei.

Tikybos mokymas Argentinos 
mokyklosna buvo gražintas 1943 
m., kai revoliucinė vyriausybė 
perėmė krašto valdžią. 1946 m. 
Peronas, laimėjęs rinkimus, pa
skelbė Įstatymą, kuriuo tikybos 
mokymas mokyklose padarytas 
pastoviu. Prieš tai tikybos moky
mas buvo įstatymu draudžiamas 
57 metus.

Naujasis dekretas panaikino 
švietimo ministerijoj veikusį 
specialų tikybos mokymo reika
lams skyrių ir jo pareigas pave
dė mokyklinės higienos skyriui.

Malenkovas ir Chruščiovas. Kalbama, kad tarp jų vykstąs 
šaltas karas dėl valdžios.

vos malonės, ir jų dalyvavimas 
konferencijoj^tėra įspūdžiui su
daryti priedanga. Konferencijoj 
dalyvavo ir sovietiniai Pabaltijo 
“premjerai”, kurių vaidmuo tėra 
klausyti. Tiesa, satelitinių kraštų 
statutas skirtingas nuo Pabalti
jo, tačiau tarptautinėj politikoj 
ir jų reikšmė ne kuo didesnė.

Londone užsienio r. ministeri
ja pareiškė, kad Maskvos konfe
rencijos grasinimas nesukliudys 
Paryžiaus susitarimų ratifikavi
mo. Kai bus sukurta V. Europos 
vienybė, tada esą bus galima de
rėtis ir su Maskva.

Jei neatsiras nenugalimų kliū
čių, Paryžiaus susitarimai bus 
ratifikuoti iki kovo 1 d. Paruo-

šiamieji darbai jau vyksta. 
Kancleris Adenaueris grumiasi 
su savo opozicija, ypač dėl Saaro, 
o Pierre Mendes-France irgi pra
dėjo stumti susitarimus pro par
lamento mašineriją. Debatai tu
rėtų prasidėti šį mėnesį apie 20 
dieną.

Tuo tarpu sovietai veikia ne 
tik per konferencijas, bet ir per 
savo partijas Prancūzijoj ir Vo
kietijoj. Jie kreipėsi netgi į gen. 
De Gaulle prisimindami jo vizitą 
Maskvoj 1944 m. ir jo pasirašytą 
nepuolimo sutartį. Sakoma, so
vietai grasina nutrauksią ją, jei- - 
gu prancūzai ratifikuos Pary- • 
žiaus susitarimus.- Buvo laukia
ma gen. De Gaulle pasisakymo. 
Partijos suvažiavime jis pareiš
kė sutinkąs su V. Vokietijos ap
ginklavimu, reikalavo Saaro 
ekonominės sąjungos su Prancū
zija, bet dėl Rusijos pasisakė esą • 
reikia kalbėti su ja dabar ne
laukiant Paryžiaus susitarimų 
ratifikavimo.

Nuteisė pakarti
Egipto vad. “muzulmonų bro

lija” jau nuo seno yra pasižymė- %, 
jiusi-yv f Jos noriai yra nm 
žudę du min. pirmininku, poliči- 
jos vadą ir įvykdę žiaurybių ang
lų tarpe Suezo srityje. Paskuti
nis jų bandymas nužudyti min. 
pirm. Nesser nepavyko. Pasikė
sinto j as ir kiti šeši brolijos nariai., 
karinio teismo buvo pasmerkti 
pakarti. Vyriausias jų vadas Ho- 
deiby revoliucinės tarybos liko 
pasigailėtas, ir mirties bausmė 
pakeista kalėjimu iki gyvos gal- 
vos. Prokuroru buvo Gamai Sa
lem, min. pirm, pavaduotojas. Jis 
nekartą ironiškai pašiepė. kalti
namuosius. Pvz. jis davė jiems 
aiškinti kaikuriuos Korano posa
kius. Kai jie nesugebėjo atsaky
ti, prokuroras pašiepė: ’’Jūs gi 
vadinatės Dievo kariais!”

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” PENKMEČIUI PAMINĖTI 
skiriamas kalėdinis numeris. Laikraščio sukakčiai ir Kalėdoms 
skiriamą medžiagą prašome prisiųsti ne vėliau gruodžio 15 d. 
Visus taip pat prašome pasiruošti laikraščio sukaktuviniam , 
didžiuliam SPAUDOS BALIUI SAUSIO 15 DIENĄ I

Maskva nori Korėjos konferencijos
Sovietų atstovas JT J. Malik 

pasiūlė šaukti 1955 m. vasario 
mėn. Panmunjome tarptautinę 
konferenciją Korėjos problemai 
išspręsti. Be to, jis pasiūlė pa
naikinti JT komisiją Korėjai su
vienyti bei atstatyti ir atšaukti 
draudimą prekiauti su šiaur. Ko
rėja ir Kinija. JAV atstovas J. 
Wadsworth betgi pareiškė, jo 
kraštas manąs, kad yra tuščia 
atnaujinti derybas, iširusias Že
nevoj, kol rusai nesutiks disku
tuoti priežasčių, vertusių JT įsi-

kišti Korėjos karan. Indijos at
stovas tebesiekia taikingu būdu 
suartinti abi puses. JT politinėj 
komisijoj Korėjos klausimas te
bėra svarstomas ir 43 balsais 
prieš 5 sovietų balsus, 10 susilai
kius, buvo priimtas Tailandijos 
pasiūlymas kviesti P. Korėjos 
atstovą dalyvauti . diskusijose, 
liečiančiose Korėją. Buvo pasiū
lę sovietai kviesti Š. Korėjos ir 
Kom-Kinijos atstovus, b,et komi
sija pasisakė prieš 39 balsais 
prieš 9, o 10 susilaikė.

P. AFRIKA TAPS RESPUBLIKA
Min. pirm. Malan, sulaukęs 80 

m., pasitraukė ir savo įpėdiniu 
buvo numatęs Havenga, buvusį 
savo finansų ministerį. Naciona
listų partija, kuri valdo kraštą, 
savo suvažiavime betgi išrinko 
Johannes Strydom, 61 m., ener
gingą vyrą, buvusį Štrausų au
gintoją. Gen. gubernatorius ofū 
cialiai paskelbė Malano pasitrau
kimą ir pavedė sudaryti vyriau
sybę naujai išrinktam partijos 
vadui.

Nors Malanas buvo griežtas 
baltosios rasės teisių gynėjas ir 
kitų rasių atskyrėjas nuo pilno 
dalyvavimo krašto valdyme, sa
vo įpėdiniu buvo pasirinkęs ga
na nuosaikų žmogų. Naujasis 
min. pirm, yra griežtas rasinės 
politikas šalininkas, ir opozicija 
baiminasi dėl galimo šios politi
kos pagriežtinimo. Jos vadas J. 
Strauss kreipėsi į min. pirm.

prašydamas gerbti krašto kons
tituciją ir teismų nepriklauso
mybę.

Pirmuose savo pareiškimuose 
min. pirm. Strydom paskelbė, 
kad jo svarbiausias siekimas yra 
atpalaiduoti kraštą nuo domini
jos statuto ir tapti respublika. 
Jo šalininkai mano, kad tuo at
veju jis bus pirmasis P. Afrikos 
prezidentas. Jo garbei būriai 
žmonių giedojo senosios būrų 
respublikos himną.

Strydom konkurentas Haven
ga, 72 m., pralaimėjęs rinkimus 
pareiškė ”MJno karjera baigta”. 
Jis grįžo į savo ūkį.

— Kairas. — Sudano vyriausy
bė kreipėsi į Egipto vyriausybę, 
prasydama nepadaryti nieko blo
go gen. Naguib, kuris yra gimęs 
Sudane ir ten labai populiarus. 
Buvę užtikrinti, jog jis nebūsiąs 
net teisiamas.

&
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Parėmkim Vasario 16 gimnaziją
. Prieš'mūsų akis pasiliko ilgas 
tremties kelias. Bet tremtis yra 
budėjimas ir pasirengimai Lie
tuvos prisikėlimui. Nusiminimas 
k netesėjimas yra nusikaltimas. 
Prieš Tautą esam atsakingi už 
jaunimo nutautėjimą. Todėl gy- 
jvybinis reikalas yra lietuviškos 
mokyklos.,

Mūsų jaunimą baigia paskan
dinti nutautėjimas. Laisvo Vaka
rų pasaulio lietuviai turi tik vie
ną pilną gimnaziją — Vasario 16 
Gimnaziją. Šitas kultūros židi
nys yra mūsų patriotizmo ro
diklis. Gimnazijos išsilaikymo 
pagrindas yra geros valios lietu
vių aukos. Bet ligšiOl surinktų 
aukų mums vis neužtenka. 68 
rėmėjų būreliai neatsiliepia, to
dėl jų mokinių išlaikymas mums 
sudaro daug rūpesčių. Prie da
bartinių kainų vienam mokiniui 
išlaikyti reikia pusantro rėmėjų 
būrelio. Atsistoti ant tvirtesnio 
pagrindo mums vis nepavyksta^ 
Artinasi žiema. Beveik neturim 
kuro. Mokiniai priversti kęsti 
šaltį. Klasėse ir kambariuose sė
dim su paltais ir pirštinėm. Prieš 

.žiemą reikėjo apsirūpinti maisto 
\ atsargomis. Mokinių tėvai dau-

■ giausia yra ligoniai ir bedarbiai. 
Prie gimnazijos išlaikymo be
veik nieko neprisideda. Daug 
mokinių neturi tėvų. Tokiems 
mokiniams gimnazija yra vie
nintelė paguoda. ♦.

Spalio mėnesį, kada aukų

plaukimas buvo geras, gimnazi
jos skolos kiek sumažintos.

Gimnazija dabar yra gerai su
tvarkyta: mokslo lygis gana 
augštas, mokiniai yra jautrūs 
lietuvių reikalams ir pateisina 
sudėtas viltis, universitetai mū
sų abiturientais yra patenkinti^ 
nėra jokio, partiškumo ir religi
nio antagonizmo. Pati gimnazija 
veda sunkią kovą-dėl savo eg
zistencijos. Visiem^ gimnazijos 
draugams — BALFui, Rėmėjų 
Būreliams ir pavieniams asme
nims — priklauso nuoširdžiau
sias gimnazijos dėkingumas.

1954" m. pilnai atsiteisė tik 11 
būrelių. Visi Rėmėjų Būreliai 
maloniai prašomi prieš Kalėdas 
atsiųsti savo paramą. Kalėdų 
proga yra prašomi yisi geros .va
lios lietuviai bent kuklia auka 
paremti gimnaziją.

Labai sunku, kad geram' netu
rinčiam tėvų arba turinčiapi tė
vus ligonius mokiniui reikia pra
nešti, kad jo Rėmėjo Būrelis ne
siunčia paramos ir dėl to nežinia, 
kas bus toliau.

Gimnazijos išlaįkymas parei
na tik nuo mūsų. Šito reikalo ne
galima atidėti. Gimnazijos pa
talpos turi būti pašildytos ir mo
kiniai pavalgydinti.

Pinigus galima siusti gimnazi
jos sąskaiton: Badishe Bank, 
Konto 3559, Mannheim; per BA 
LFą, arba tiesiog gimnazijai.

Dr. V. Literskis.

Kai kuri nors tauta ar valstybė 
pergyvena kritišką laikotarpį ir, 
rodos, turėtų jau gauti didelį, 
gal net mirtiną smūgį, jos tarpe 
atsiranda grupė asmenų, kurie 
savo nepalaužiama valia, energi
ja ir patriotizmu sukrečia savo 
tautiečius, iššaukia juose pasi
priešinimą pavojuj ir išveda juos 
į laimingą kelią. Vargas tai tau
tai, kurioje lemiamu momentu 
tokių vadų, ar tribūnų neatsiran
da: tokia tauta yra pasmerkta 
skursti ar net ištirpti savo stip
resnių kaimynų tarpe.

Bet' ir genialus vadas nieko 
nenuveiks, jei jis sau pagalbai 
neturės palankios žmonių masės, 
per kurią jis savo genialumą tik 
ir galės apreikšti.

Mano šios dienos pranešimo , 
tikslas yra nušviesti, kaip lietu
viai kritišku laiku, 1918-20 m., 
stovėdami ant bedugnės krašto, 
sujudo savo bebrėkštančią laisvę 
ginti ir kaip jie tą laisvę nuo 
daugiariopai stipresnių priešų 
apgynė.

Persikelkime mintimis į 1918 
m. Visa Europa kraujuose plū
duriavo. Vokietija buvo savo ka
rinės galybės viršūnėje. Rusai 
jau nebepriešai. Prancūzą* if 
anglai fiziškai ir dvasiniai išsi- 
sėmę. Ir štai tokiuo laiku į karą 
įsivėlė nauja jėga — JAV su sa
vo galinga technika, su dideliu 
pasitikėjimu savo nenugalimu
mu, su savo nauju ginklu — “ge
ležinėmis ^riedančiomis tvirtovė
mis” - tankais. Neišlaikė vokie’- 
čių nervai ir jau liepos mėnesį 
du bavarų korpusai sudėjo gink
lus. Laimės- svarstyklės kiton 
pusėn pasviro.

Kas gi buvo tuo metu Lietuvo
je? Trumpai tariant, skurdas, 
vargas, ašaros, priespauda. Tie-

PL Bendruomenė ir politika
PLB santykio su politika klau

simas buvo ilgokai ir išsamiai 
svarstytas VLIKe. Jis- nekartą 
buvo kilęs ir Bendruomenėse. Į 
tą klausimą visuomet buvo duo
damas vienas atsakymas: PLB 
turi būti apolitinė ir apartinė or-

! M. KRUPAVIČIUS

tas Bendruomenės apolitiškumas 
ir apartiškumas, užsimota kurti 
Lietuvos Laisvinimo Talka. Ta 
organizacija yra ne Bendruome
nės, betTBendruomenėje,. kaip 
kitos politinės ir nėpofitihės or
ganizacijos. Užsienio Reik. Tar
nybos valdytojas su Krašto Val
dyba tik sutaria Talkos organi
zacines formas, nes Krašto Val
dyba laikoma geriausia gyvena
mo krašto žmonių ir sąlygų ži
novė.

Ar tuomi užkertamas kelias 
lietuviams tremtiniams rūpintis 
Lietuvos laisvinimo darbu ir ja
me aktyviai dalyvauti? Anaiptol. 
Jie visi įjungiami prie to darbo. 
Šis darbas šių nelaimiu metu 
yra kiekvieno lietuvio švenčiau
sia pareiga. Tai yra aiškiai pasa
kyta ir Lietuvių Chartos 6 str., 
ir mano bendraraščiuose, kaip 
kad pvz.-ir PLB keliu 21 psl p.f. 
Tokia pat mintis pareikšta ir 
mano minėtame Venecuelos 
Bendruomenei rašte: “Lietuviai 
ir gali, ir turi rūpintis politikos 
reikalais, bet ne per Bendruo-

VLIKas, skelbdamas PLB statu
tus. Tokį atsakymą daviau aš, 
organizuodamas PLB, kaip LIT 
Valdytojas. Tokį atsakymą tebe
duoda visi mano įpėdiniai, neiš
skiriant ir dabartinio LIT valdy
tojo, K. Zaikausko. Tuo būdu ži
no dešinioji, ką daro kairioji.

Tos mintys aiškiai pravestos 
ir mano bendrarašty Nr. 3 (PLB 
keliu, pusi. 18-33), ir susirašinė
jimuose su Bendruomenėmis, 
kur tas klausimas tuo ar kitu 
būdu buvo kilęs. Pvz. paduosiu 
kelias ištraukas iš to susirašinė
jimo: “Įnešus į Bendruomenės 
gyvenimą politiką ir partiškumą, 
tai Bendruomenei daroma didelė 
žala”... .(PLB pirmininkui 1952. 
IX.28). “Bendruomenės apolitiš
kumas ir apartiškumas Bendruo
menėms yra privalus” (Venecue
los Bendruomenei 1952. IX. 8.).

Tik dėl to, kad būtų išsaugo- menę. Bendruomenė turi labai
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svarbių Lietuvai ir lietuvių tau
tai atlikti darbų. Tuos darbus 
'gerai atliks, kai bus vieninga. 
Partinis pradas to vieningumo 
neduos. Štai tas vyriausias mo
tyvas, dėl kurio Bendruomenė 
ginama nuo prado”. To vienin
gumo neduos ir politinis pradas. 
Politika nutiesia kelią Į Bend
ruomenę ir partijai. Antra, Bend 
ruomenėms skirtas labai didelis 
ir svarbus uždavinys. Kad jį ge
rai atliktų, visas savo jėgas turi 
telkti tik prie to uždavinio. Jei 
pradės blaškytis po įvairias sri
tis, gerai savo uždavinio neatliks. 
Dar didesnius ir svarbesnius už
davinius turi laisvinamoji politi
ka. Jai dirbti ir vadovauti sukur
tas kitas specialus organas —- 
VLlKas. Politinėj srily visi lie
tuviai turi talkininkauti VLIKui, 
Bendruomenės gi uždavinių sri
ty —PLBendruomenei.

Kad PLB turi būti apolitiška, 
pripažino ir Vokietijos PLB va
dovybė. “Tremtis” Nr. 4 tuo rei
kalu taip raš:

“Vokietijoje esantiems lietu
viams perėjus į Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės organizacinę 
formą, Tarybos atstovų ir Val
dybos suvažiavime buvo aiškiai 
pasisakyta dėl šios organizacijos 
apolitiškumo. Jei žodžius seks 
darbai — tai jau daug bus pada
ryta. Tuo atveju visi darbai ir 
organizaciniame kelyje galimi 
bandymai bendromis jėgomis 
nebus sunku nugalėti”.

sa, vasario 16 d. buvo paskelbtas 
Nepriklausomybės Aktas, bet, 
jokia realia jėga neparemtas, jis 
tiek teturėjo reikšmės, kad su
žadino lietuviuose laisvės troški
mą, norą nepriklausomai gyven
ti. Okupantų valdžia tvirtai lai
kė visą Lietuvą savo geležinėse 
replėse ir mūsų Valstybės Tary
ba jokiais veiksmais negalėjo 
pasireikšti.

Į rudenį 1918 m. vokiečių ka
rinė galybė visai pasviro, o tuo 
pat laiku lietuvių tautoje augo 
troškimas kuogreičiausiai pasi- 
liuosuoti nuo savo engėjų — vo
kiečių, numesti okupacinį jungą. 
Pradžią parodė Raseiniai, kurie 
rugsėjo 30 d. numetė nuo miesto 
ir plačios apylinkės visą okupa- 
,cinį aparatą. Tuo pat laiku ap
link Valstybės Tarybą pradėjo 
spiestis lietuviai patriotai ir grį
žę iš Rusijos kariai. Jie ragino 
Tarybos prezidiumą neatidėlio
jant kurti valdžios aparatą ir sa
vo kariuomenę, kitaip, kuomet 
vokiečiai visai pairs, mes neiš
vengsime to chaoso, kuris yra 
Rusijoje. Mus užlies bolševikų ir 
lenkų bangos.

Lapkričio 11 d. buvo sudary
tas pirmasis Lietuvos ministerių 
kabinetas su prof. Voldemaru 
priešaky. Iš syk kabinete pasi
reiškė nuomonių skirtumas. Tuo 
metu, kai dalis ministerių ir lie
tuviai - patriotai siūlė tuoj aus 
pradėti kurti savo kariuomenę, 
ministeris pirmininkas, kuris 
kartu buvo užs. reikalų ir krašto 
apsaugos ministerių, griežtai 
tam pasipriešino. Jo manymu, 
mes turime paskelbti neutralite
tą (!), o vietoje kariuomenės, vi
daus tvarkai palaikyti turime 
pradėti kurti tik vietos miliciją. 
Jo argumentai buvo: mes netu
rime nei kadro, nei ginklų, nei 
pinigų. Greit paaiškėjo tokios 
nuomonės klaidingumas. Nei 
neutralitetu, nei milicija mes sa
vo nepriklausomybės neapgintu- 
mėm ir greit žūtumėm.

Kariuomenės kūrimo reikalin
gumo klausymą nulėmė buvę 
tuomet Vilniuje kariai, kurie su
kūrė Krašto Gynybos Komitetą. 
Jie Įtikino Tarybos prezidiumą 
ir kitus kabineto narius, kad be 
savo kariuomenės apie bet kokį 
nepriklausomą gyvenimą negali 
būti ir kalbos, o dėl kariuomenės 
kūrimo reikia kalbėti su vokie
čių karo vadovybe. Kariai su ka
riais lengviau susikalbės. Kariai 
karius greičiau supras.

Vokiečiu karo vadovvbė buvo 
mūsų karių tuoj aus įtikinta, kad 
jiems besitraukiant iš Rytų fron
to, įkandin eina bolševikų ka
riuomenė, kuri dar nežinia, kur 
sustos ... Juos reik sustabdyti, o 
tam reikalinga organizuoti savo 
kariuomenę. - Vokiečių karo va
dovybė išsyk mūsiškius suprato 
ir jiems pritarė. Jie pažadėjo 
tuojaus užleisti dalį Alytaus ir 
A. Panemunės kareivinių ir' iš 
savo sandėlių Alytuje išduoti 
800 šautuvų.

Vokiečių pažadais remiantis, 
mūsų vyriausybė nutarė pradėti 
kariuomenės organizavimą. Ir

nu” jis tapo lapkričio 23. Pasta
rąją dieną atminti ir ją pagerbti 
mes čia ir susirinkome.

Be td, Lapkričio 23 diena turi 
mums dar paslaptingą, mistišką 
reikšmę. Jei mes dabar paklaus- 
tumėm visus lietuvius, kas pas
kutiniame šimtmetyje gali būti 
skaitomas tauriausiu lietuviu, 
didžiausiu lietuvybės žadintoju, 
lietuviu Nr. 1, tai,-jei nevisi, bent 
didelė dauguma atsakytų: Dr. 
Jonas Basanavičius. Taip, jis! O 
kada jis gimė ir mirė? O gi, gimė 
lapkričio 23, o mirė vasario 16.

- — Tai kas čia tokio? — pa
sakys skeptikas. — Paprastas 
pripuolamumas, supuolimas.

Gali būti ir supuolimas, bet 
mums, lietuviams labai būdinga, 
kad šio “lietuvio Nr. 1” ir gimi
mas ir- mirtis pilnai supuola su 

•tom dviem mums svarbiausiom 
datom.

Su keliolika karininkų ir ke
liom dešimtim kareivių - sava
norių išvažiavo senis Galvydis - 
Bykaųskas į Alytų. Ten gavo jis 
iš vokiečių vieną laisvą kareivi
nę ir vieton pažadėtų 800 šautu
vų. .. tik 70, tai yra maždau tiek, 
kiek jis turėjo kareivių' Kodėl 
taip įvyko? O gi vokiečių karinė 
valdžia smarkiai susikirto su sa
vo civiline valdžia. Pastarieji pa
bijojo, kad apginkluoti mūsiškiai 
“nepagreitintų“ jų evakuacijos, 
kaip tai lenkai žiauriai jiems pa
darė.

Mūsų krašto padėtis 1918 m. 
pabaigoje buvo tokia: viduje dar 
viešpatauja vokiečiai, Vilniuje ir 
jos apylinkėje spiečiasi lenkai - 
partizanai, o iš rytų veržiasi di
džiulės bolševikų masės. Tos 
masės ėjo ten, kur tik nerasdavo 
vokiečių kariuomenės ir nieks 
jiems pasipriešinimo nerodė. 
1918 m. gale jų jau buvo užimta 
visa šiaurinė Lietuva, o jų val
džios patikėtiniai, kur tik galėjo, 
kūrė “darbininkų” tarybas. To
kią “tarybą” jie buvo sutverę 
net Kaune ir leido ten du komu
nistiniu laikraščių. Pagaliau vo
kiečiai oficialiai pareiškė, kad 
iki sausio 1 d. jie pasitrauks iš 
rytinės Lietuvos, tame skaičiuje 
ir iš Vilniaus, o dar po 5-10 die
nų, ir iš visos Lietuvos. Mūsų jė
gos buvo:, Alytuje 70 šautuvų h 
Vilniaus komendantūroje — 50.

Ir štai tokiu laiku iš Rusijos 
Į Vilnių atvyko žymus veikėjas 
ir karštas patriotas Mykolas Sle
ževičius. Apsidairęs padėtyje, jis 
nuvyko gruodžio 20 d. į Valsty
bės Tarybą, kur rado pilną su
mišimą. Krašto vadovybės viršū
nė su vokiečių kariuomene “tu
ri” vykti į Vokietiją. Toliau kraš
tą valdyti pavedama Tarybos 
vicepirmininkui St. Šilingui, o 
nuo priešų ginti buvo pasamdy
tas rusų generolas Kondratavi
čius. Vilniui atsidūrus pavojuje 
jų dviejų buveinė turi būti per
kelta ... į Gardiną. Nežiūrint M. 
Sleževičiaus įtikinėjimo, kad 
reik tuojaus organizuoti krašto 
gynimą, kad vis^ vadovybė turi 
pasilikti Vilniuje iki tik bus ga
lima, o vėliau persikelti Į Kauną, 
bet ne į Gardiną, kur visai ma- i

pasikeitė. Iki tol buvęs kariuo
menės vadas, rusų generolas 
Kondratovič,, buvo atleistas. 
Krašto apsaugos ministerių buvo 
pakviestas karininkas Velykis. 
Ir štai gruodžio 29 d. po visą 
Lietuvą pasklido naujosios vy
riausybės atsišaukimas dėl sava
norių pašaukimo į krašto apsau
gą:

“Vyrai! Ne kartą Lietuvos 
priešai norėjo uždėti ant mūsų 
amžiną jungą, bet mūsų Tėvynė 
nenugalėta. Ji gyva.

Šiandieną visi išvydome lais
vės rytojų švintant: Lietuvos 
nepriklausomybė neša visiems 
laisvę ir laimę; tad ginsime Ne
priklausomą Lietuvos valstybę! 
Vienybėje, kaip broliai, pasidavę 
viens kitam rąnkas, eikime drą
siai į kovą, visi, kaip vienas, sto
kime už Tėvynę. Lietuva pavor 
juje!

Vokiečių kariuomene? atsi
traukiant, jau įsibrovė Lietuvon 
svetimoji Rusijos kariuomenė. Ji 
eina, atimdama iš mūs gyvento
jų duoną, gyvulius ir mantą. Jos 
palydovai — bedas, gaisrų pa
švaistės, kraujo ir ašarų upeliai.

Tad ginkim Lietuvą! Parody
kim, jog esame v’erti amžiais ko
votos laisvės; šiandieną Lietuvos 
likimas mūsų pačių rankose.

Nelaukdami toliai nei valan-

dos, kas myli Lietuvą, kas trokš
ta laisvės, kas pajėgia valdyti 
ginklą, stokime visi į Lietuvos 
krašto apsaugą. Būrių būriais 
eikime iš kaimų, viensėdijų, 
miestų ir miestelių, eikime iš vi
sų Lietuvos kraštų laisvės ir Tė
vynės ginti. Stokime drąsiai į 
kovą! Drąsiai, be baimės, kaip 
mūs tėvai ir sentėviai užstoki
me priešams kelią, pakelkim žy
gį už mūsų Motiną Tėvynę, už 
Lietuvos Valstybę.

Ministeris Pirmininkas M. Sle
ževičius; Kr. Aps. Ministeris ka
rininkas M. Velykis”. ,

Kaip galingas varpas žadina 
miegančius, taip šis atsišaukimas 
tiesiog supurtė visus lietuvius. 
Iš visų kampų ir užkampių pra
dėjo plaukti savanoriai: kas į 
Kauną, kas į Alytų arba į arti- 
miausį savo apskrities miestą. 
Ypatingai karštai atsiliepė dzū
kai, kurie, masėmis pradėjo 
plaukti į I pėst. pulką ir Seinų 
komendantūrą. Dėl tėvynės gy
nėjų stokos jau nebuvo, liko tik 
klausymas: kur ir kaip juos pri
imti, pavalgydinti, apginkluoti.

Tuo tarpu mūsų rytuose susi
darė didelis pavojus. Vokiečiai 
sausio 1 d. apleido Vilnių. Su 
paskutiniais ešalonais išvažiavo 
į Kauną Valstybės Tarybos na- 
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A. MORKAS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

Pirmasis ir vienintelis lietuvis Toronte REALTOR, priklausan
tis Toronto Real Estate Board & National Association of Real 
Estate Boards.

1077 BLOOR ST. W. TEL. OL. 8450, OL. 8459 
TODĖL:

1. Didžiausias pasirinkimas namų ir biznių, nes mes gauname 
iš Real Estate Board’o kooperatyviniai listinguotus viso To
ronto namus, biznius, įvairiais įmokėjimais ir įvairiomis kai
nomis.

2. Geriausios sąlygos paskoloms gauti ir morgičiams užtraukti.
3. ĮSITIKINIMUI, — prieš perkant ar parduodant namą ar biz

nį, malonėkite paskambinti.
RETA PROGA!
Kaina $3.000. ,

Vyrų, moterų ir vaikų rūbų par
duotuvė, lietuvių ir kit. europie
čių apgyventam rajone. Kartu 
biznis ir butas iš 2-jų kambarių. 
Sutartis 4-5 metams su pratęsi
mo teise. Nuoma mėnesiui $ 130. 
Prekės pogol sąskaitos urme 
kainomis. Skambinti F, Jony
nas, OL. 8459.

įmokėti $6.500, 10 did. komb., du 
saulės komb., mūrinis, atskiras, 
vandeniu alyva šild., 3 virtuvės. 
Kaifta $18.500. Tikrai geras 
pirkinys. Bloor . Rusholme.

I

Įmokėti $4.000. 6 k., otskiras, dide
li komb., šoninis jvož., naujos. 
St. Clair - Atlas rajone.

(mokėti $2.000. 5 k., mūrinis, "atski
ras, naujos pečius, alyva šildo
mos. Kaino $10.500.

Įmokėti $4.000. 13 komb., mūrinis, 
alyva vandeniu šild., atskiras, 
vienos morgičius 10 metų. Ron- 
cesvolles - Fem rajone.

Įmokėti $4.000, atskiras, mūrinis, 8 
k., 2 virtuvės, garažui vieta; 
College - Brock , $14.700.

F. JONYNAS, A. SLABOSEVIČIUS 
A. BUKAUSKAS, V. MQRKIS

(Pabaiga)
Girdžiu lojant šunį ir einu link 

garso. Kaimas yra netoli. Tuo
jaus prieinu vienišą, ūkininko 
trobą ir turiu nemaža vargo at
sikratydamas šuns. Man išviso 
nepatinka jo lojimas, nes bijau 
patraukti kokios nors sargybos 
dėmesį. Beldžiant niekas neatsi
liepia. Gal būt nieko nėra vidui. 
Tas pat atsitinka antroj vietoj. 
Einu prie trečio n'amo. Kai vėl 
niekas neatsiliepia, kantrybė 
baigias ir išmušu langą norėda
mas lysti i vidų. Tuo momentu 
sena moteris nešina rūkstančia 
žibalo lempa, atidaro duris. iJą 
pamatęs prišoku ir Įstatau koją 
tarpdūrin. Senoji moteris bando 
mane išstumti. Be jokių ceremo
nijų prasistumiu i vidų. Atsisu
kęs parodau kaimo link ir sakau:

— Bolševisti?
Ji linktelia. Tuo man paaiškė

ja, kad Ivanai yra kaime. Prite
mus lempos šviesa voš šiek tiek 
apšviečia patalpą. Stalas, suolas 
ir senobinė spinta. Kampe ant 
sukaltų narų šniurkščia apie sep
tyniasdešimt metų vyras. Tylė
damas pereinu kambarį ir atsi
gulu šalia jo. Ką aš galėjau sa
kyti? Rusiškai kalbėti nemokė
jau. Jie greit pastebėjo, kad aš 
neatėjau jų skriausti. Basas ir 
apsivilkęs sulipusiais' krauju 
skarmalais buvau panašus dau
giau Į persekiojamą gyvulį kaip 

■į plėšiką. Senoji moteriškė taip 
; pat atsigulė ant narų.

Troškulys ir alkis tuoj pasida
rė nepakeliamas. Atsisėdau ir, 

' sudėjęs prašomai rankas, rodžiau 
: moteriškei, kad noriu valgyti ir 

linVa^pradžioiTmanė pariskelb-1 ?erti" TruPuį Paabejojus ji atne- 
ti diktatorium, bet neradęs pri- ?.e man vandens ir apipelijusios 
tarimo nei karių, nei civilių tar
pe, nuo savo sumanymo atsisakė 
ir, kitų patariamąs, pavedė M. 
Sleževičiui suformuotbnaują mi
nisterių kabinetą. Išsyk padėtis

štai 1918 m. lapkričio 23 d. buvo'žai lietuviško elemento — jam!p<
• ’t • a ''.i "J •' ▼ • • • • • 1 • <• T • 1 V V • • • . • • .!•••išleistas mūsų kariuomenei Įsa
kymas Nr. 1, kuriame karininkui 
Galvydžiui - Bykauskui paveda
ma pradėti tverti I-jį pėstininkų 
pulką. Ši data turi būti laikoma 
lygiai tokios pat istorinės reikš
mės, kaip ir Vasario 16--ji. Jei 
pasiskolinti iš šv. Jono apaštalo 
ir evangelisto jo išsireiškimus, 
tai galima pasakyti, kad vasario 
16 d. buvo tartas “žodis”, o “kū-

įtikinti nepavyko ir valdžios vir
šūnės gruodžio 20 d. išvažiavo į 
Berlyną. ■' I

Tarybos vice-pirmininkas. Ši- i

VOKIETIJOS LIETUVIU BENDRUOMENĖ
Vok. L. Bendr. šiuo metu yra 

registruoti 7.407 lietuviai, kurių 
tarpe vaikų iki 18 m. — 2.198, 
vyrų virš 18 m. — 2.833 ir mote
tų virš 18 metų — 2.379. Pagal 
Bendruomenės nuostatus ir dva
sią lietuviais yra skaitomi lietu
vių tautybės asmenys, nežiūrint 
kokią jie turėtų pilietybę. Minė
tame Bendruomenės narių skai
čiuje Lietuvos piliečių yra apie 
3.500, likusieji yra Vokietijos pi
liečiai. Yra, žinoma, ir tokių, ku
rie gyvena atokiau nuo didesnių 
mūsų bendruomeninių susibūri
mų ir todėl jokiai apylinkei ne
priklauso, o su Kr. Vąldyba be
tarpiai ryšių nepalaiko, nors 
šiaip yra neabejotinai geri lietu
viai. Organizuota mūsų Bend
ruomenė yra pasiskirsčiusi į 119 
apylinkių ir seniūnijų. Tačiau ne 
visos ir apylinkės ar seniūnijos 
aktyviai bendruomeniniame gy
venime reiškiasi. Gana gerą 
vaizdą apie Bendruomenės na
rių aktyvumą duoda ir rinkimų 
į Kr. Tarybą duomenys. Iš to 
matosi, kad rinkimai buvo pra
vesti 66 apylinkėse ir balsavo 
viso 2.713 asmenų, t.y. 76% tu
rėjusių teisę tose apylinkėse 
balsuoti. '

Ne taip dar seniai Lietuvių 
Bendruomenė Vokietijoje buvo

daugumoje stovyklinė bendruo
menė. Dabar vaizdas iš pagrindų 
pasikeitė. Daugumas stovyklų 
yra likviduota, gyventojai per
kelti į naujai statytus namus. 
Kiti patys iš stovyklų išsikėlė. 
Stovyklose šiuo metu gyvena tik 
1.609 lietuviai tremtiniai. Mate
rialinė mūsų tautiečių padėtis, 
iškėlus juos iš stovyklų nepage
rėjo. Daugumas mūsų tautiečių 
yra bedaliai ir net nepajėgūs 
dirbti. Nedirbantieji gyvena iš 
pašalpų. Tik apie 1.000 mūsų 
bendruomenės narių turi pasto
vų darbą, iš jų ąpie 700 ameri
kiečių ir anglų darbo kuopose.
, Dabar veikia 18 vargo mokyk

lų su 19 mokytojų ir 310 moki
nių. Mokyklos yra tiesioginėje 
Kr. Valdybos globoje ir priežiū
roje. Krašto Valdyba rūpinasi 
sutelkti lėšas jų išlaikymui ir 
sudaryti visas reikalingas sąly
gas jų ddrbui. Užpirkta ir išda
linta vargo mokykloms naujai 
pasirodžiusių vadovėlių, Pabal
tijo kraštų žemėlapių, skaitymo 
knygų. Vargo mokyklas Kr. Val
dyba išlaiko iš gaunamų tam rei
kalui aukų. Aukų telkime dau
giausiai yra nusipelniusi Kana
dos Lietuvių Bendruomenė, pir
moje vietoje Toronto apylinkė, 
iš kur ir buvo didžiuma aukų

gauta ir kur dedama pastangų 
suorganizuoti pastovų ir.planin
gą vargo mokyklų šelpimą. Pa
jamų gauta ir už Kr. Valdybos 
platinamus v. mokyklos ženkle
lius. Krašto Valdyba deda pa
stangų, kad ir vokiečiai savo įna
šu prisidėtų prie vargo mokyklų 
išlaikymo.

Lūbeck - Artillerie Kaserne. 
Vėlinių proga dauguma susipra
tusių lietuvių rado laiko nueiti 
į vietos kapines ir ten. aplankyti 
lietuvių kapus, o per juos pa
gerbti visus mūsų mirusius ir 
žuvusius tautiečius. " •

kukurūzų duonos gabalą.- Visą 
savo gyvenimą dar nebuvau taip 
skaniai valgęs. Su kiekvienu kąs
niu jaučiau grįžtant jėgas. Gy
vybės ir pajėgumo jausmas grį
žo. Iš pradžių duon^ godžiai ri
jau. bet tuojau pradėjau paleng
va kąsnoti, apgalvodamas savo 
padėtį ir nustatydamas tolimes
nį planą. Būtinai reikėjo pasil
sėti, todėl nutariau čia liktis iki 
pirmai valandai nakties. Vėl at
siguliu ant narų tarp senos po
ros ir gulėjau pusiau miegąs pu
siau budis. Kas penkiolika minu
čių pabusdavau ir tikrindavau 
laiką. Negalėjau *per daug išnau
doti poilsiui tamsos. Buvo būtina 
sukarti nakties metu tiek mylių 
pietų link, kiek tik imanoma. 
9.45, 11, 10.15 vai. ir t.t., 12.45, 
pirma valanda. Laikas keltis. 
Maža žibalo lemputė visą laiką 
degė šalimais guolio. Nė į galvą 
neatėjo paprašyti ar neturi ko 
nors aprišti sužeistam pečiui ir 

‘kruvinbm kojom.

Žinia apie a.a. ALBINO STRAVINSKO tragišką mirtį 
mus giliai sujaudino. Apgailestaujame, kad dėl rubežiaus 
pervažiavimo sunkumų jo laidotuvėse dalyvauti negalėjo
me. Tikėjomės dar a.a. Albiną gyvą pamatyti ir su juo, kaip 
ir anksčiau, maloniai pasišnekučiuoti, tačiau, deja, aplan
kysime tik jo kapą. Tebūna lengva jam, jo gimtoji žemelė.

Neapsakomo skausmo valandoje jo žmonai Antaninai, 
su dukrelėmis, tėvams, broliams Klemensui ir Vitui, reiš
kiame giliausią užuojautą ir liūdime kartu su jais

Juozas ir Antanas Žemaičiai ir Šeimos.

Tyliai išslenku lauk. Senoji 
moteris tuoj pat už manęs už
sklendžia duris. Suklupau be
veik iš pirmo žingsnio. Nuo ko 
tai? Apsvaigus galva, tamsi nak
tis, ar slidumas? Lyja. Negaliu 
įžiūrėti net savo rankos. Nema
tau nei savo kelio rodiklio 
žvaigždės. Kaip sužinoti kelio 
kryptį? Prisimenu,. kad pirmiau • 
einant vėjas buvo iš užpakalio, 
bet galėjo per tą laiką, kada il- 
sėjausi, ir pasisukti. Su nemažu 
sunkumu ir baime užklysti ant 
sargybinių lenkdamasis lojančių 
šunų, pagaliau išeinu į atvirą 
lauką. Atsuku nugarą į vėją_ir 
tęsiu kelionę kaip ir pirma augš- 
tyn į kalnelius it žemyn pakal
nėn per miškelius, akmenis ir 
balas.

Patrankų ugnies švysčiojimai 
ir sprogstančių sviedinių dunde
sys palengvina išlaikyki kryptį. 
Tuoj po trijų pilka šviesa pra
deda brėkšti kairėje. Švinta. Ge
ras ženklas, kad kryptis išlaiky
ta teisinga. Sukoriau jau apie 6 
mylias. Vakar turėjo būti nema
žiau dešimt ar dvylika. Taigi jau 
apie šešiolika mylių į pietus nuo 
Dniestro.

Apie šešių šimtų pėdų augštu- 
ma pasirodo priekyje. Norėda-. 
mas plačiau apžvelgti apylinkę, 
užlipu ant viršaus. Nors jau pil
na dienos šviesa, bet nuo viršaus 
nieko ypatingesnio negalėjau 
įžiūrėti. Matėsi tiktai keli nedi
deli kaimeliai. Tačiau augštuma 
tęsėsi į pietus. Pamačiau, kad 
yra daug patogumų keliauti jos 
viršuje. Niekas manęs negalėjo 
užklupti netikėtai. Į abi puses 
tęsėsi tiesios be jokių medžių pa
kalnės. Su palengvėjusia širdi
mi keliavau tolyn.

Mano apskaičia"ųjjnu augštu
ma turėjo tęstis apie šešias my
lias. Ilgas daug reiškiąs kelio ga
balas mano sąlygose. Argi taip 
ilgas? Juk kaip dažnai aš nubėg
davau šešias mylias per keturias
dešimt minučių. Dėl laisvės ga- • 
lėčiau dabar padaryti nors į 60 
min., ką anksčiau padarydavau 
per 40 min. Reika tk įsivaizduo
ti, kad esu maratoniškose lenk
tynėse. »

Tuo momentu buvau tikrai 
tinkamas objektas tapytojui. 
Apiplyšęs, purvinas, kruvinos 
basos kojos ir kairioji ranka pri
spausta nejudomai - prie šono, 
kad peties žaizda netaip skaudė
tų. Tokiose sąlygose bėgau kiek 
pajėgdamas kalnagūbrio viršūne 
ilgais maratoniškais šuoliais. Be 
jokio delsimo norėjau turėti kaip 
galimu greičiau už savęs’didesnį 
skaičių mylių.

— Turiu tai padaryti, turiu. 
Juk tai yra lenktynės — murmė
jau į save.

Laiks nuo laiko mano bėgimas 
sulėtėdavo ir pereidavau į žings
nius, bet maždaug po šimto jar
dų vėl bėgau/ Negali ilgiau tęstis 
kaip viena valanda.

Nelaimei patogi augštuma pa
sibaigė ir kelias eina žemyn. Pla
ti lyguma driekiasi priekyje. Yra 
jau 7 valandos. Pavojus ką nors 
sutikti padidėjo. Jėgos vėl išsi
sėmė visiškai. Noriu gerti, val
gyti ir pailsėti. Iki tol nepaste
bėjau nė gyvos dvasios. Ką dary
ti? Būti atsargiam ^Protingumas 
yra dorybė, bet alkis ir troškulys
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TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Nauja vargo mokykla Vokietijoje >
Prieš mėnesį laiko buvo įsteig

ta Ulme Vargo Mokykla. Ją lan
ko 27 vaikučiai. Neturėdami pro- 

- gos lietuviškai mokytis, svetimų
jų tarpe yr didelis pvojus nutau
tėjimui.

Ulmo apylinkėje gyvena >107 
lietuviai. Materialinė padėtis la
bai apverktina. Dirbančiųjų 
skaičius labai mažas, nes dides
nė gyventojų dalis yra ligoniai. 
Ypatingai šis karas palietė šei
mas. Nenuostabu tad, kad šią ko
loniją sudaro našlės ir vaikai.

Visos didesnės Vargo mokyk
los turi rėmėjų .būrelius, kurie 
sušelpia šalpos reikalingus. Ne
kartą BALFo buvo pabrėžta, kad 
Ulme gyveną lietuviai ypatingai 
reikalingi paramos. Tai liudija 
išbalę jų veidai.

Kreipiamės į užjūrio lietuvius

ir prašome šią Vargo Mokyklą 
paremti. Gal atsirastų Ulme gy
venusių tautiečių, kurie suorga
nizuotų šiai mokyklai globos bū
relį? Artėja šv. Kalėdos. Vaiku
čiai jų ypatingai laukia. Norime 
surengti Kalėdų eglutę ir vaiku
čius nors kukliai apdovanotu 
Amerikoje ir Kanadoje gyve
nantieji lietuviai globoja visus 
Vokietijoje esančias Vargo Mo
kyklas — nepamirškime ir Ulmo. 
Už tai būsime dėkingi!

Aukąs prašome siųsti per 
BALFą.

L. Skeiveliėnė, 
Mokyklos vedėja;
K. Bulovas, 

Stovyklos pirmininkas;
Kun. Ant. Bunga, 

Stovyklos kapelionas.

LIETUViy FRONTO KONFERENCIJA
Gruodžio 4 d. Windsore įvyko į sričių, tai šiandien vokiškasis 

Vakarinės Amerikos ir Kanados ( “Drąng nach Osten” vėl atgyja, 
' tik kitokia forma. Į Klaipėdą vo
kiečiai žiūri kaip į savąjį miestą.

P. Barzdukas supažindino su 
Amerikos Liet. Bendruomenės 
kūrimosi problemomis. Be kom
plimentų ir pakartotinai Ameri
kos frontininkai sakė kanadie
čiams lietuviams, kokie jūs lai
mingi! Išryškėjo aktyvus Fronto 
žmonių darbas nelengvame ban
dyme. Proporcingai imant, fron
tininkai daugiausia skiria jėgų 
bendruomeninio gyvenimo orga
nizavimui. Nusistatyta pozity
viai ir aktyviai dalyvauti bend
ruomenės kūrime su kitomis 
grupėmis. Po diskusijų buvo.pri
imta eilė rezoliucijų, liečiančių 
laisvinimo išskydusią kovą, lie
tuvybės išlaikymą, Amer. Bend
ruomenę, studentų šalpos reikalą 
ir Lietuvių Fronto vidaus san
tvarką.

Baigiant tenka pažymėti, kad 
visą konferencijos paruošiamąjį 
darbą atliko Windsoro LF bičiu
liai. Jie labai vaišingai priėmė ir 
apnakvydino svečius, atvykusius 
iš kitų vietovių. Gražiajame Nor
ton Palrrier viešbutyje buvo pie
tūs ir vakarienė, kurios metu at
silankė svečių, atstovaujančių 
Wondsoro organizacijas ir bend
ruomenės organus. Konferenciją 
sveikino kun. Rudzinskas ir apy
linkės pirm. Januška. Konferen
cija uždaryta Tautos Himnu.

Dalyvis.

, Lietuvių Fronto Bičiulių konfe
rencija. Dalyvių buvo iš Čikagos, 
Clevelando, Detroito, Windsoro 
ir Toronto. Dipl. mišk. Vyt. Ba- 
risas Windsoro LF p-kas, pasvei
kinęs dalyvius šeimininkų vardu 
ir palinkėjęs našios darbuotės, 
papra|j prof. J. Brazaitį1 atidary
ti konferenciją. Atidarymo žo
dyje pasakyta, kad C V nusista
tyta šaukti sritines konferenci
jas, kur būtų galima palaikyti 
tampresnius ryšius tarp atskirų 
sambūrių. Antroji panaši konfe
rencija įvyks Niujorke ateinan
tį šeštadienį. Apie praeitų metų 
Centro Valdybos veiklą praneši
mą padarė prof. J. Brazaitis. C. 
Valdyba vykdė įsipareigojimus, 
kuriuos jai buvo nustačiusi anks- 

- tyvesnioji konferencija. Atgai
vintas žurnalas “Į Laisvę”, oku
pacijos metais plačiai skaitytas 
Lietuvoje. Sąjūdžių vienetai jau 

' susiorganizavę visose didesnėse 
Amerikos ir Kanados lietuviško
se kolonijose. Stengtasi palaiky
ti kontaktą su visomis lietuvių 
grupėmis, turint galvoje bendrą
jį mūsų visų didžiausį uždavinį 
— laisvinimo kovą ir lietuvybės 
išlaikymo problemą. Iškelta bir
želio 23 — lietuvių rezistencijos 
dienos minėjimo idėja. Šiais me
tais ji buvo'ir paminėta.

Po to sekė pranešimai iš 5 vie- 
' tovių. " ■

Vyt. Vaitiekūnas padarė platų 
ir dalyvių tarpe sukėlusį didėlį 
susidomėjimą pranešimą apie 
laisvinimo pastangas ir artimos 
ateities perspektyvas. Laisvini
mo darbas neinąs be didesnių ar 
mažesnių spragų. Prelegentas 
ypač pasigedo informacinių lei
dinių anglų kalba apie Lietuvą. 
Neturima nė vienos specifinės 
Lietuvos istorijos svetimiesiems 
inforrftuoti. Estai ir latviai esą 
mus smarkiai pralenkę. Aplamai 
kultūrinio gyvenimo sritis esan
ti nesuprantamai pamiršta. Štai 
akivaizdus faktas. Karaliaučiaus 
archyvai dabar randasi Vakarų 
Vokietijoje. Jie turi svarbių ir 
netyrinėtų dokumentų ypač Ma
žajai Lietuvai, kurios centras 
bando medžiagą surinkti sėdėda
mas Niujorke. Kai mūsų iždo li
kučiai yra panaudojami režimo 
reprezentantų nesunkiai egzis
tencijai sušvelninti, tai tokiam 
svarbiam darbui nė viena insti
tucija lėšų negali surasti, ypač 
kad politiniam darbui turima 
net 30 apmokamų asmenų. Juo 
blogiau, kad informacinės me
džiagos nereikia siūlyti, sveti
mieji patys jos prašo. Mūsų kai
mynai turi savo atstovus prie 
Bonnos ir Madrido, o ką mes be 
pjautynių ir da'irymosi? -Ir kaip 
ilgai tai truks? "

Žvelgiant į ateitį tenka apsi
prasti su mintimi, kad mūsų lais
vės kova gali užtrukti ilgai, nors 
reikia būti pasiruošusiems, jei I 
Vakarų ir Rytų susirėmimas j 
įvyktų staiga ir nenumatytai. Iš į 
dabartinių ręiškinių negalima į 
įžiūrėti praskaidrėjimo mūsų Į 
laisvės atžvilgiu. Vyksta jėgų I 
persigrupavimas. Iškyla nauji Į 
veiksniai, kurių negalima nema-i 
tyti. Mūsų santykiai su kaimy-į 
nais turi būti siekiami tvarkyti*

BALFo Dešimtmečio koncerto - akademijos Webster Hall salėje, Niujorke, programos dalyviai ir rengimo komiteto nariai. 
Iš kairės: akt. V. Žukauskas, dr. A. Škėrys, smuik. Iz. Vasiliūnas, J. P. Ginkus, sol. P. Bičkienė, A. Reventas, kan. dr. 
J. B. Končius, J. Janulevičienė, sol. St.. Daugėlienė, kun. dr. St. Valiušaitis, Aleksas Mrozinskas.

PREZIDENTAS, BROLIAI ALSOPAI IR MES
Ką bendro gali turėti JAV 

Prezidentas, žurnalistai - politi
niai komentatoriai broliai Also
pai, ir mes? Kas tie “mes”? O 
“mes” — tai pavergtųjų tautų 
atstovai. JAV Prezidentas su mi
nėtais žurnalistais į šį straipsnį 
įvedamas perskaičius pastarųjų 
komentarą dienraščio “The Te
legram” lapkričio 29 d. laidoje — 
“The President and the Bomb”.

Pagal minėtą komentarą prez. 
Eisenhoweris kasdien darosi di
desnis taikaus sugyvenimo su 
raudonaisiais siekėjas, o, kartu, 
ir sovietinės “peaceful co-exis- 
tance” propaguotojas. Pasak br. 
Alsopų, paskutiniaisiais mėne
siais prez. Eisenhoweris kaskart 
vis dažniau ir vis daugiau kalba 
apie taiką. Ir, esą, jis kalba tiek, 
kad tas žodis “taika”, atrodo, kai 
kur nebe vietoj. Pav. vienoje iš 
savo paskutiniųjų kalbų, kuri 
susidėjusi tik iš dvylikos trumpų 
kondensuotų sakinių, Preziden
tas žodį “taika” paminėjęs net... 
19 kartų.

Taip, daugelis jau yra pastebė
ję, jog iš “prezidento - išlaisvin
tojo” Eisenhoweris pasidarė tik 
“neutralisto” Indijos premjero

Paleido 53 vokiečiy mokslininkus
Prieš kiek laiko labai tyliai į 

Vak. Vokietiją per Berlyną at
vyko 53 vokiečiai, kurie anksčiau 
dirbo Rusijoje vienoje atominė
je laboratorijoje. Tai buvo pasi
žymėję geologai, fizikai; chemi
kai, elektros specialistai ir kari
ninkai, kurie buvo nugabenti į 
stipriai saugojamą vietovę netoli 
Suchumio, Juodosios jūros pa
krantėse. Toje laboratorijoje dir
bo taip pat tokio vardo vokiečiai 
fizikai, kaip prof. Hertzas ir kiti. 
Jiems nereikėjo badauti, kaip jų 
draugams, Įkištiems į karo be-

■ V 
laisvių stovyklas už spygliuotų 
vielų. Bet. bolševikai, su laiku 
įsitikinę, kad jie jau per daug 
žino apie sovietines atomines 
paslaptis, vieną dieną visus ty
liai surinko ir netikėtai perkėlė 
į Ramenskojė stovyklą už 80 km 
nuo Maskvos. Ten jie buvo išlai
kyti apie metus ir įkurdinti toje 
pat viloje, kurioj seniau buvo 
laikytas feldmaršalas Paulus." Į 
Berlyną jie atvyko niekam apie 
tai iš anksto nepranešus ir 
džiaugsmingai, nors ir niekieno 
nelaukti, išlipo prie Zoo stoties.

Z. St. Mokržyski (kairėje), New Canadian Press atstovas, 
sveikina Crosley Radio and Television firmos pardavimo 
skyriaus vedėją Alex Peters (dešinėje), kuris neseniai iš
leido brošiūrą specialiai naujiesiems kanadiečiams, kaip 
išmokti anglų kalbos televeizijos pagalba. Centre W. H. 
Wilkes, Tandy Advertising Agency prezidentas.

Nehru sekėjas. Ir, nors broliai 
Alsopai teigia, kad Eisenhoweris 
kalba tą patį ką ir mano, tačiau 
labai gaila, nes toks JAV Prezi
dento į neutralumo kiautą trau
kintasis ir bet kokia kaina sieki
mas taikos su raudonaisiais — 
užmuša visas pavergtųjų viltis,, 
kurias jie taip ilgai puoselėjo ir 
tikėjo, kad pasaulio demokratinė 
tvirtovė — <£AV jų neužmirš ...

Alsopai teigia, jog prez. Eisen- 
howeri ypatingai baisiai nutei
kusi išbandytoji Eniwetoko saly
ne hidrogeno bomba ir jos pa- 
sklesti radioaktyvūs spinduliai 
bei pelenai, todėl ir galvojąs, kad 
vienintelė ir geriausia išeitis — 
taika. ■ • <

Tatip. Taika yra šventas ir sal
dus žodis. Tačiau, Įdomu, ar taip 
pat ir Malenkovas supranta to 
žodžio reikšmę, kaip prez. Eisen
howeris? Atrodvtu, kad-ne! Ma
lenkovas- “taiką” supranta tik 
taip, kaip ją suprasdavo ir Stali
nas, kad demokratiniai kapitalis
tai neprivalo šaudyti į raudonuo
sius, kai kokį nors naują kraštą 
okupuoja, o kai jiems patiems 
ateis laikas-ir bus reikalas — jie 
ne tik šaudys į “kapitalistus”, 
bet ir reikiamą kiekį atominių 
bei hidrogeninių bombų ant jų 
galvų nuleis...

Broliai Alsopai tame pačiame 
straipsnyje teigia, jog JAV tu
rėsiančios pirmenybę prieš so
vietus atominių bei hidrogeni
nių bombų gamybos, srityse tik 
tarp 3-5 m. Taigi, kyla klausi
mas: o kas toliau? Kas atsitiks 
tuomet, kada sovietai tų baisių
jų ginklų gaminimo srityje ne 
tik prisivis Ameriką, bet ją ir 
pralenks? Ar jie tada stabtelės 
“pailsėti”... Pasak Alsopų, JAV 
štabai yra apskaičiavę, jog 3-5 
m. laikotarpy JAV sugriautų ir 
nugalėtų Sovietų Sąjungą, tuo 
tarpu kai sovietai šiame laiko 
perijode — Amerikos neįveiktų...

Atseit ačiū Alachui, Amerika 
dar galės būti rami penkeris me
tus . . . O paskui? — Nors ir tva
nas ...

“Vienintelis kelias — preven
tyvinis spaudimas ir jėga prieš 
sovietus — ligi šiol dar mūsų 
pusėj” — rašo Alsopai', tačiau 
Prezidentas viešai yra pasisakęs 
pries'preventyvizmą. Jis nenorįs 
net diskutuoti preventyvinio ka
ro klausimo. Esą, Prezidento ma
nymu, Sovietų Sąjungos gyven
tojų masių sunaikinimas — esąs 
moraliai nepateisinamas ...

Įdomu, kodėl Prezidentui vie
nų “masių” gaila, o kitų — ne. 
Kodėl t jis užmiršta tų milijonų 
žmonių likimą, kurie kenčia Si
biro vergijoj ir žudomi lėta kan
čios ir bado mirtimi? Jie, reikia 
manyti, laimingesni jaustųsi, jei
gu kas užmestų ant jų atominę 
bombą, negu metų metus kan-

Gutenbergas parodė kelią žmo
nėms mokintis kalbos iš rašto, 

padiktuotos realybės akizaizdo-| šiandien kalbos žinovai išrado 
je. Jei anksčiau Vokietijoje buvo' naują kalbos mokymo būdą, vad. 
tylima dėl rytinių ir vakarinių j audio - vizualinį metodą. Paste-

Kalėdų dovanos
vokiškos ir kitokios

PATEFONO PLOKŠTELĖS, 
lietuviškų “'motyvų albumai, piniginės ir kt odos išdirbiniai. 
Didelis pasirinkimas įvairiausių vokiškų importuotų smul
kių gaminių, vokiškos knygos, žurnalai ir tt.

Prašykite musų katalogų.
Prekes siunčiame į visas Kanados vietas

- WALTER KOPPEL -
609 YONGE ST, TORONTO, ONT, CANADA

beta, kad tūkstančiai naujųjų 
ateivių pagerina naujosios kalbos 
mokėjimą žiūrėdami televizijos. 
Eksperimentais įrodyta, kad te
levizija giliau paveikia žmbgaus 
sąmonę ir naujai išgirsti žodžiai 
netaip lengvai pamirštami.

Apie tai ir kitus įdomius anglų 
kaltos mokymosi televizijos pa
galba faktus galite sužinoti pra
šydami brošiūros, kūną išleido 
viena iš didžiausių Kanados te
levizijos gamybos firmų — Cros
ley Radio and Television Divi
sion of Avro of Canada Ltd. Bro
šiūrą paruošė Crosley firmos 
pardavimo skyriaus vedėjas Mr. 
Peters, patyręs, kad neokanadie- 
čiai, ypač šeimininkės, plačiai te
leviziją naudoja kaip kalbos iš
mokimo priemonę.

Crosley brošiūra yra pirmas 
šios rūšies leidinys apie anglų 
kaltos išmokimą. Ją veltui dali
na Crosley gaminių krautuvės 
visose miesto dalyse.

VIENYBĖJE GALYBĖ
Taupyk Lietuviškame Kre
dito Kooperatyve

"PARAMA”.
Indėliai apdrausti. Augitos paluko- 
nos. Būstinė Lietuvių Namuose, 
235 Gssington Ave., Toronto. T d. 
KE. 3027. Darbo valandos penkta
dieniais 7-9 vai. vak.

Šeštadieniais nuo 11 iki 1 vai p.p.

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras.Z 
Kalba slavų kalbomis.

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

— Berlynas. — Vakariečių po
licija išaiškino, kad atbėgęs poli
cininkas Becher ištikrųjų yra 
šnipas, turėjęs tikslo patekti į 
atbėgėlių jaunuolių ątovyklą pa- 
liai Hamburgą.

I

MŪSOSIOS INFORMACIJOS

čios agonijoj mirties laukti...’
Preventyvinis karas, tiesa, 

baisi išeitis, tačiau susirgus, kad 
ir nors apendicitu, argi nesigrie- 
biama “preventyvinės priemo
nės” — to apendicito išpiovimo, 
kad palaukus nebūtų pervėlu ir 
nereikėtų atsigulti į kapus.'Gi 
šio meto pasaulis serga ne apen
dicitu, serga baisiu raudonuoju 
vėžiu. Reikia griebtis preventy- 
virfių priemonių, reikia piauti 
vėžį lauk, nes palaukus — bus 
pervėlu. Vėžys suės visą pasaulį.

Alsopams atrodą, jog prezid. 
Eisenhoweris nemanąs apie ka- 
žinkokį grandiozinį susitarimą 
su Sovietais, tačiau manąs “įšal
dyti” poz'icijas, bazuojant jėgų* 
realizmu — “Kiekvienas savam 
kieme!” ’ ” > .

Toks “įšaldymas” ir yra bai
siausias, ypač mums, pavergtų
jų tautų atstovams. Tai būtų 
naujas pavergtųjų išpardavimas 
raudoniesiems, baisesnis, negu 
Ijųvo Teheranas ir Jalta.

Pr. Alšėnas.

ALTąrybos sekretoriaus laik
raštis ^Naujienos” įsidėjo prane- 
šijną, kaip Amerikos lietuviai su
pranta ir vykdo informacinį dar
bą šiais pasauliui ir Lietuvai li- 
kiminiais jnetais. Tam tikslui 
ALT samdė vieną tarnautoją, iš
laikė 3 kambarių butą “Wool
worth” dangoraižyje, skyrė me
tams virš $8.000! Prieš 14 metų, 
Amerikai “susidraugavus” su 
Rusija, kada Amerikos lietuviai 
nei iš tolo nebuvo prisileidžiami, 
“Lithuanian American Informa
tion Center” dirbo bene penki 
stambaus kalibro asmenys: prof. 
K. Pakštas, dr. P. Padalis, dr. 
Kostas Jurgėla, pulk. K. Grinius 
ir sekretorė Marija Kižytė, ilga- 

; metė Amerikos lietuvių veikėja 
i ir darbininkė. Šiuo m$tu, kada 
informacinė medžiaga apie Lie
tuvą reikalaujama visų ir visur 
LAIC, kaip beišmanydama ap
tarnauja viena pati p-lė Kižytė. 
Kaip ji ir ALT supranta propa
gandinę bei informacinę lietuvių 
veiklą, skaitome “Naujienose”: 
.,. skleisti žiniaį ir kitą infor
macinę medžiagą apie Lietuvą ir 
lietuvius, palaikyti ryšius su lie
tuvių veiksniai^ bei organizaci
jomis. Šalia šios informacinės ir 
propagandinės veiklos keleriais 
paskutiniais metais Informacijos 
Centras labai stipriai reiškiasi 
palaikydamas kontaktus su JAV 
vyriausybę”. Ko nesugebėjo at
likti anksčiau suminėti 5 asme
nys, išeina, kad dabar patenki
namai atlieka vienui viena mo
teris! Iš Niujorko rašoma, jog jei 
per tris metus nebuvo įmanoma 
sutvarkyti bendrą lietuvių infor
macinę veiklą, tai priklausė ne 
nuo ko kito, bet nuo ALT Infor
macijos Centro, kuriam daugeliu 
atveju taikino ir LLK. Krėvės 
nekrologo ar VLIKo ir VT pir
mininkų atvykimo paskelbimai 
neapsiėjo be LLK talkos. Infor
macijos Centras sakosi “labai 
stipriai reiškiąsis” palaikydamas 
kontaktus su JAV vyriausybe. 
Kur pagaliau amerikiečiai turė
tų kreiptis apie naujakurius kul
tūrininkus, žurnalistus, rašyto
jus, moteris visuomenininkus, 
jei ne į “Lithuanian American 
Information Center”? Dėlto 
“Vienybės” dar vadinamas “In
formacijų” Centras, sakosi taipgi

KRITIKUOJA JAV INFORMACIJ
Lenkų anglų kalba leidžiamas 

savaitraštis “The Polish Ameri
can Journal” užsipuolė naujai 
perorganizuotą US Information 
Agency leidinį “A Picture Story 
of the United States”. Leidinys 
platinamas visame pasaulyje sie
kiant pavaizduoti Amerikos vi
daus gyvenimą istorijos bėgyje. 
Lenkai sako, jog iš leidinio susi
daro įspūdis, jog Amerikoje gy
vena vien tik anglosaksai ir jo
kios kitos tautos prie Amerikos 
sukūrimo nėra prisidėjusios. 
Lenkų žurnalas cituoja preziden
tus. senatorius, kongresmenus ir 
■kitus augštus Amerikos pareigū
nus, kurie nekartą tvirtinę, kad 
lenkai, lietuviai ir kiti nepapras
tai daug prisidėję prie Amerikos

čiai rašoma apie Mayflower lai
vu atplaukusius anglosaksus pi
ligrimus, tačiau nei vienu žodžiu 
neprisimenama^ iš tuometinės 
Lenkijos - Lietuvos . kolonistų, 
kurie kovojo Amerikos išsilais
vinimo kovose. Leidinyje nema
žai rašoma apie šios kovos did
vyrius; tačiau neivienu žodžiu 
neprisimenamas Didž. Lietuvos 
didvyris Kosciuška ar Lenkijos 
Pulaski. (Lenkams žinoma jie 
ab. ulenkai). Iš tikro, atrodo, jog 
Amerikos Informacijos įstaigų 
kaikurie pareigūnai menkai su
pranta savuosius uždavinius. So
vietų propaganda be persto j imo 
“gailisi” Amerikos kapitalistų 
fabrikuose' žūstančiu Rvtu euro
piečių, o Amerikos įstaigos atro-

iškilimo. Leidinyje daug ir pla-Ido, jog jų melą patvirtina. (a)

šventėse reikia
Coke

Šventės yrav svečių dienos 
ir patogus šešių bonkų 

kartonas kaip tik yra 
'šventiškas dalykas.

14SX

COCA-COLA LTD.

Įskoitont federalinius mokesčius, 
plius užstotos 2c už bonkutę.

"Coke" yra regHtruotas ženklas

atstovaująs lietuvius visoj 
organizacijų — bet nevisada 
kušiai! Nes kaip gali vienas žmo
gus atlikti šitokios apimties dar
bą! Nesusilaukę pasižadėjusios 
lietuvių atstovės amerikiečiai ta
da kreipiasi į Lietuvos Respifb- 
likos įstaigas ar kitas telefono 
ar kituose sąrašuos sužymėtas 
įstaigas. Pasitaiko, kad tada in
formacija būna suteikta ’ net 
“Laisvės” redaktoriaus Rojaus 
Mizaros!...

Dideli yra p. Kižytės nuopel
nai patraukiant giliai religingą 
kataliką respublikoną Charles 
Kersten..buvusį kongresmeną iš 
Wisconsin Lietuvos bylos iškėli
mo reikalui. Devenienei - Brie
džiui - Grigaičiui iškėlus Komu- . 
nizmo Klastos Pabaltijy tyrinę- . 
jimo idėją, nuo Marijos Kižytės 
stačiai priklausė tolimesnis idė
jos įgyvendinimas. Savo darbą 
kaip “lobbyist” ji atliko ir reikia , 
manyti, kad'atlieka pasigėrėti
nai. Ji darė viską, kad lietuviai 
nebūtų tyrinėjimo metu nustum
ti šalin. Centras, rašo “Naujie
nos”, atlikęs tada ir tokį “milži
nišką” darbą, kaip pav. surinko 
lietuviškas laikraščių iškarpas ir 
pasiuntė pačiam Kerstenui (Ma
tę, sako, jog jose reikšmingą da
lį sudarė “TŽ” rašiniai?).

Informacijos Centrui priklau
so visų lietuvių pddėka už mokė- ; 
jimą rašyti angliškai laiškus’ ■> 
kongresmenams ’ ir senatoriams^ . 
Dabartinėmis sąlygomis ir Ame
rikai bei pasauliui stebintis did
vyriška mažos tautos laikysena 
tėvynėje, nėra sunku gauti pa
lankių atsakymų. TŽ Niujorko 
bendradarbis ir kiti neištveria 
nepasigyrę, kad į jų laiškus 
Amerikos didieji vyrai ir laik
raštininkai nedelsdami atsako ir 
daro, ko prašomi. Jie daro tai ne * 
dėl gražių ALT vyrų ir moterų 
akių, bet norėdami padėti ken
čiančiai tautai ir tiems tūkstan
čiams paskutinių pabėgėlių — 
šauklių, kurių teigiamas įverti
nimas Baltuose Rūmuose iššaukė 
kaikieno neatmainomą pagiežą.

Informacijos Centras skelbiasi 
“Naujienose” skleidžias Lietuvos 
bylą liečiančią medžiagą. Per 14 
metų LAIC žinomas Amerikoje 
kaip Informacinės literatūros 
apie narsiąją Gintaro šalį šalti
nis! Bet kokie gi paskutiniai in- ' 
formaciinai ar propagandiniai 

1 leidiniai pasirodė nuo 1951 m.?
Žiną tvirtina, jog.ateina daugybė ” 
laiškų ir atviručių prašant “Pas
kutiniųjų “Lithuanian Bulletin 
numerių. Kiti išreiškia susirūpi
nimą. kad jau kuris laikas nebe- 
gaunamas šis leidinys ir reika
lauja neatidėliojant reikalą su
tvarkyti. Tai ką gi ALT įstaiga 
gali skleisti? Gal komikų formo
je “Voyage to Freedom”, ar jau 
pasenusią (1951). nors dar vis la
bai vertingą Harrisono “Lithua
nia’s Fight for Freedom”? Ne
bent Kersteno Komiteto rapor
tus. Bet ir tai amerikonų leidi- 
»ys- . • •'* < ■■

Inform. Centras nepaprastai 
daug padėjo dr. Raphaeliui Lem- 
kinui realizuoti Genocido kon
venciją. Paskutiniai bėgliai iš 
Lietuvos pareiškė, jog Lietuvo
je tikima, kad ši konvencija pri
sidėjusi prie išvežimų sumažėji
mo tėvynėje. Tam tikslui ALT 
skyrė dideles sumas ir LAIC pri
sidėjo darbu daugiau nei bet kas 
kitas. Latviai ir estai beveik nie
ko nepadarė tuo reikalu, o išda
vos tos pačios — bet kiek jie^ 
išleido informacinės propagan
dinės literatūros apie save!

“Žinių santraukos“ yra berei
kalingas darbas — skelbiamos 
žinios lygiagrečiai randamos 
“Eltos Informacijose” arba daug 
anksčiau ‘’Drauge” tose pačiose 
“Naujienose” ar savaitraščiuose. 
LAIC uždavinys informuoti sve
timtaučius — ne savus!

5 augštai kvalifikuotų asmenų 
darbą dėl neskelbiamų priežas
čių ALTui suvertus vienai mo
teriškei, reik pripažinti, Infor
macijos Centro vedėja yra atli-. 
kusi milžinišką darbą Lietuvai, 
bet ar viena gali prispėti? Atsa
komybė už ALT Informaciniu 
Centro trūkumus tenka, žinovų 
nuomone, ALT sekretoriui dr. 
P. Grigaičiui, tauriam lietuviui, 
bet fanatiškam 'politikieriui. bi
jančiam, jog naujų lietuviškų jė
gų iliejimas ALT Įstaigoms iš
ryškintų neturėjimą mandato, 
persermsios keliolikos žmonių 
socialdemokratų frakcijos vardu 
atstovauti . Amerikos Lietuvių 
bendruomenę šiais pasauliui li- 
kiminiais metais. J. T.

6bonkučių 'J S' 
kartonas jOC

GENERAL 
INSURANCE

AL DŪDA

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMAS

WA. 4-8539
Savi pas savus!
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Pavergtoje tėvynėje
Žemės ūkis merdi

Lietuvos komunistų partijos 
Centro Komiteto sekretorius/M. 

. Šumauskas pereitą pavasarį Ma
žeikiuose kalbėjo apie komunis
tų partijos artimiausius uždavi
nius. Tas jo pranešimas atpasa
kotas “Tiesoje”, šumauskas, tarp 
kitko, nurodė, kad komunistų 
partija ir tarybinė, vyriausybė 
padarė eilę svarbių nutarimų, 
kurių tikslas — kelti socialistinį 
žemės ūkį. Tačiau pranešėjas nu
rodė: “Per paskutiniuosius 3-jifs 
metus rajono kolūkiuose paste
bimas smukimas, ekonominiai 
rodikliai žemės' ūkyje metai iš 
metų blogėja. Mažėja pasėlių 
plotai, grūdinių kultūrų derlin
gumas.-Visuomeninės gyvulinin
kystės išvystymo plano pernai 
jau neįvykdė nei vienas rajono 
kolūkis. Daugelis kolūkių gauna 
neleistinai mažas pajamas. At
lyginimas už darbadienius kol
ūkiečiams metai iš metų mažė
ja”.

Degtinė gyvenimo centre
Lietuvos TSR sveikatos apsau

gos ministerio pavaduotojas A. 
Dirsė nęseniai komunistinėje 
“Tiesoje” visai nuklydo: “Mūsų 
šalyje atliktas didelis darbas, ko
vojant prieš tokią žalingą kapi- 

' talizmo liekaną, kaip girtuoklia
vimas”. Ištikrųjų gi komunis
tams pavergus Lietuvą, rusai su
kūrė plačiausią tinklą įmonių 
žmonėms svaigaluose paskan
dinti. Svaigalų parduotuvių de
šimtimis išdygo. Miestuose ir 
kaimuose, poilsio vietovėse ir 
parkuose, geležinkelio stotyse ir 
kioskuose, restoranuose ir val- 

» gyklose — visur degtinė plaukia.
Keisčiausia, kad A. Dirsė už

simanė net laisvos Lietuvos vy
riausybę kaltinti, jog ji skatinu
si darbo žmones girtauti. Nepri
klausomybė laikais valgyklose 
ir mokslo įstaigose, fabrikuose 
ir šiaipjau įmonėse buvo drau
džiama degtinę pardavinėti. 
Šiandieną degtinė Lietuvoje par
davinėjama prie kiekvieno kam
po. Jos ypač apstu, kai daromos 
bet kurios komunistų suorgani
zuotos viešos vaikštynės ar orga
nizuojami vadinamieji susirinki
mai komunistiniams pareigū
nams rinkti. Kaune tėra vieną,, 
valgykla, kurioje neparduodami 
svaigin. gėralai. Tas pats dedasi 
Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje 
ar Klaipėdoje. Vilniaus geležin
kelio stotyje yra net keturios 
vietos pravažiuojantiems gir
tuokliauti: Kauno ir Šiaulių sto
tyse po tris bufetus, neskaitant 
kioskų peronuose ir stočių aikš
tėse, kuriuose degtinė plačiai 
pardavinėjama. Kaune, Vytauto 
prospekte, nuo geležinkelio sto- 
net septynios užkandinės, kurio
se girdomi piliečiai. Štai kaip 
komunistinė valdžia, Dirsės žo
džiais tariant, nuo pirmosios 
krašto pavergimo dienos “veda 
kovą” prieš alkoholizmą.

Rusai, skatindami girtuoklia
vimą, siekia ne vien palaužti gy
ventojų atsparumą, bet ir pasi
pelnyti. Neprikl. Lietuvos laikais 
geros degtinės litras kainavo 5 
litai, o dabar okupantas plėšia 
45 rublius. Tuo tarpu kolcho
zams- už rugių centnerį temoka 
5 rublius.

Dirsė giriasi komunistų atlik
tu “dideliu darbu kovoje prieš 
alkoholizmą”. Darbas iš tiesų 
“nemažas”, nes rusši įvedė pre
mijų .žyminius degtinei pirkti, 
ligoninėse įsteigė kioskus degti
nei pardavinėti^ o už degtinę ir 
pats rusas paperkamas.

Bolševikiškas pasigyrimas
Rugsėjo 18 d. Vilniaus radijas 

pranešė kaip didelę staigmeną, 
kad sovietiniai specialistai išra
dę nepaprastą laikrodį. Girdi, jis 
yra toks tikslus, kad tikslumo 
nukrypimai neprašoka vienos 
tūkstantosios sekundės dalies 
per par^ Laikrodis veikiąs įelek
trinto kvarco virpesiais. Tai esąs 
pirmas pramoninis^ tiksliausias 
laikrodis pasaulyje. Dėl to jis 
būsiąs pastatytas Maskvos uni
versiteto astronomijos observa
torijoje.

Netiesa, kad sovietiniai spe
cialistai tuo principu veikiantį 
laikrodi patys# išrado. Panašūs 
laikrodžiai laisvajame pasaulyje 
jau seniai naudojami. Todėl so
vietiniams specialistams nebuvo 
ko išrasti, o tik pasižiūrėjus pa
sidaryti. Vakarų pasaulio moks
lininkai tokių laikrodžių tikslu
mu nepatenkinti. Jiems atrodo, 
kad dar vis neužtektinai tikslu. 
Dėl to jie pasidarė dar tikslesnių 
laikrodžių. Jie veikia atomo vir
pesiais iš amoniako dujų mole
kulės. Šiuo principu veikiantieji 
laikrodžiai yra daug tikslesni. Jų 
tikslumo nukrypimas mažesnis, 
kaip viena šimtamiljoninė sekun 
dės dalis. Dėl to šie laikrodžiai 
yra šimtą milijonų kartų tiks
lesni, kaip sovietinių specialistų 
padarytasis. Todėl jų laikrodis 
gali būti tiksliausias tik Maskvo
je, bet ne pasaulyje.

- Kat. Moterų Dr-jos vakaras 
lapkričio 6 d. davė $135 gryno 
pelno. Šalpos Fondui paskirta 
10% — $13, bažnyčios skolom 
padengti — $25. Hamiltono mo
terys dėkoja tautiečiams už su
teiktą paramą ir pritarimą mūsų 
darbams.

Sekantis .parengimas bus Ro
berts restorane, King ir Sanford, 
sausio 15 d. ?

Ryšium su Marijos Nekalto 
Prasidėjimo švente gruodžio 11 
d., šeštadienį 6 v.v. Kat. Moterų 
Draugija užprašė šv. Mišias į ku
rias kviečiame visus gausiai da- 
vykti. Išpažinties bus klausoma 
5 valandą.

Gruodžio 12, sekmadienį 4 yaj. 
p.p. rengiama Kat. Moterų D-jos 
arbatėlė, kurioje pagrindinis 
svečias bus pirmoji Hamiltono 
KM D-jos pirmininkė p. Žyman
tienė, kuri neužilgo žada išvykti 
su vyru ir gražia šeima į JAV. 
Hamiltone pasigesime p. Žyman
tienę. Laukiame svečių iš Kana
dos KM Centro Valdybos. S. P.

Priešadventinis savaitgalis Ha
miltone buvo vienas ryškiausių 
ligšiolinėje Hamiltono lietuvių 
kolonijos istorijoje. Lapkričio 27- 
28 d. vyko II Krašto Tarybos I se
sija, kurios aprašymą skaitėme 
praėjusiame “TŽ” nr. Šeštadie
nio vakaras, surengtas apylinkės 
v-bos atstovų garbei, praėjo su 
dideliu pasisekimu, nors tuo pat 
laiku vyko net trejos lietuvių 
vestuvės, turėjusios bendroje su
moje virš 200 svečių.

Vakaro metu Vascario 16 k-jos 
surengta loterija davė apie $150* 
pelno. Loterija buvo, sakyčiau, 
pirmoji sąvo laimėjimų gausu
mu. Kas trečias bilietas buvo 
pilnas, todėl nenuostabu, kad 
svečių buvo “likviduota” laike 
dviejų valandų.

Suvažiavimą nuotraukomis ir 
aprašymais paminėjo abu dien-

ST. CATHARINES, Ont.
Niagara pusiasalis išjudintas, rado laiko suruošt bendruome- 

Gęra, kai turime savo tarpe to
kius vadovus, kaip mūsų skautų 
dvasios vadovas kun. Mikalaus
kas. Mūsų jauniesiems vadovams 
nebereikia rūpintis įvairių šven
čių minėjimų rengimu, pasirody
mais bei lietuvių kalbos moky
mu. Jie gali visas jėgas pavesti 
vien skautiškam veikimui. Visus 
kitus rūpesčius mūsų skautų 
dvasios vadovas pasiėmė sau. Jo 
dėka jau antri metai mūsų apy
linkėse veikia lietuviška vargo 
mokykla. Iš dviejų iširusių tau
tinių šokiu grupių, St. Cathari
nes ir Wellando, jis atkūrė naują 
grupę. Jaunesnių skautų reikalui 
vėl prikalbino mūsų energingąją 
p. Ulbiniene (pirmąją taut, šokių 
mokytoją Wellando apylinkėj), 
kuri ne tik jaunuosius skautu
kus moko plastikos ir taut, šo
kių. bet ir jų pasirodymams sce
noje rūbelius parūpina. .

Mūsų skautų dvasios vadovas 
ir salę sukombinuoja ir pats 
skautukus veža net iš tolimiau
sių užkampių į mokyklą ir repe
ticijas.

Nepamiršo, jis ir suaugusiųjų. 
Kuomet Wellando LB apylinkė 
priėjo-krizę, jis sutiko paimti net 
pirmininko pareigas. Ir nors la
bai užimtas jaunimo reikalais,

nės vakarą parūpindamas iš Ha
miltono įdomią programą, kad ir 
vyresnio amžiaus tautiečiams 
praskaidrintų monotonišką kas
dienybę. Pakvietęs prityrųsį 
chorvedį, net bando iš visų ke
turių vietovių suorganizuoti 
chorą.

Tokiam energingam skautų 
dvasios vadovui ir jauniesiems 
vadovams-skiltininkams ir drau
gininkams linkime ištvermės, 
kad bendromis jėgomis, skautų 
ideologijos laikydamiesi galėtų 
padėti mūsų mažiesiems šviestis 
ir tobulėti. Teta Ona.

HAMILTON, Out. 
raščiai: “Spectator” ir “Daily 
News” net per kelias laidas.

Trejos lietuviškos vetuvės 
įvyko lapkričio 27 d.

Vincas Urbaitis Teresę Geleži- 
nytę atrado net už šimtų mylių, 
Jungt. Valstybėse. Tad ir vestu
vines vaišes savo bičiuliams- ir 
pažįstapiiems, kurių susirinko 
apie gerą šimtą, surengė jaukio
je ir erdvioje svetainėje, 17 Main 
St. E., tikrai puikias. Jaunuosius 
sveikino kun. dr. J. Tadarauskas, 
parapijos klebonas; V. Panavai- 
tė vykusiais kupletais apibūdi
no jaunojo “kaltes”; TF vzbos 
vardu jaunuosius pasveikino St. 
Bakšys.

V. Urbaitis yra aktyvus ir 
energingas tautinių šokių grupės 
narys ir jos seniūnas. Nuo 1953 
m. kovo 15 d. yra TF viet. sk. 
v-bos narys ir skyriaus iždinin
kas. Malonu pažymėti, kad šios 
vestuvinės vaišės pasįžymėjo lie
tuvišku jaukumu, lietuviška dai
na irdaugumoje tokia pat lietu
viška šokių muzika.

Parapijos salėje tą patį vaka
rą vyko Jono Vyšniausko ir Al
binos Ditkutės iš Detroito, Mich., 
vestuvinės vaišės. Svečių buvo 
apie 70. Jaunuosius pasveikino 
kun. dr. J. Tadarauskas.

Savo namuose, 72 Garfield 
Ave. S., vestuvių vaišes artimie
siems surengė trečioji jaunųjų 
pora: Vacys Linčauskas ir Ona 
Šarauskaitė. Jose dalyvavo apie 
30 svečių.

Linkime šioms trims lietuviš
koms šeimoms gražiausių atei
ties dienių ir metų! Sk. St.

Kodėl bijoma tiesos?
Anglijoj leidžiamas “Europos 

Lietuvis” Nr. 36(366) š.m. rug
sėjo 9 d. ilgokame B.»Kazimierai- 
čio straipsny “Kuo kartais virs
ta geri norai” tendencingai ir ne
pagrįstai “kritikavo” Tautos 
Fondo Hamiltono sk. 3-jų metų 
sukaktuvinį metraštį. B. Kazi
mieraitis, patikinęs skaitytoją, 
kad tai esą be reikalo išmeti T.. 
Fondo pinigai, kuriuos būtų bu
vę galima sunaudoti svarbes
niems reikalams, nesidrovėjo iš
reikšti, jog tokios knygos “nei 
laikyti, nei išmesti”?

TF Hamiltono sk. v-ba
reikalinga į šią “kritiką” atsa
kyti, kad “ĖL” skaitytojas susi
darytų pilną ir tikslų minėto 
metraščio vaizdą. Šis atsakymas 
— “Dėl bereikalingai išmestų pi
nigų” — buvo išspausdintas “Eu
ropos Lietuvio” Nr. 44(374), š. 
m. lapkričio 11 d. Dideliam TF 
Hamiltono sk. v-bos nustebimui, 
jame redakcija išleido pačiąj

svarbiausią dalį — metraščio iš
leidimo apyskaitą, kuri labai aiš
kiai ir trumpai parotįo B. Kazi
mieraičio tendencingą norą nesi- 
skaittyi su faktais. Šia proga ten
ka minėtą v-bos atsakymą pa
pildyti šia apyskaita:*

Pajamos:
1. Gauta už skelbimus

metraštyje ..........$363.—
2. Surinkta už platinamą

metraštį aukų ............ 108.05

Lietuviai pasaulyje

rado

Viso $471.05 
fIšlaidos

1. Išmokėta liž atspaus
dinimą, ir visos kitos 
sąryšyje su metraščio 
išleidimu turėtos išlai
dos ....     $460.10
Iš apyskaitos matome, kad 

^“Metraščio” išleidimas davė dar 
$11.05 pelno. Be to, pažymėtina, 
kad už platinamus “Metraščio” 
90 egz. Toronte ir Montrealyję 
dar negauta pinigų. Reikia ma
nyti, kad pelnas po visiems pla
tintojams atsiskaičius dar viena 
kita dešimtim dolerių padidės.

Baigiant todėl ir norėtųsi B. 
Kazimieraitį paklausti: kaip bū
tų galima jo minėtus TF pinigus 
sunaudotus “Metraščio” išleidi
mui, pakreipti svarbesniems rei
kalams, jei jų gavimas, kaip ma
tome, neatskiriamai susietas su 
“Metraščio” pasirodymu. Be abe
jo, B. K. tą faktą matė mūsų lei
dinio 80 psl., kur straipsny “Rek
lama” tarp kita ko pasakyta: 
“Leidžiant šį trijų metų sukak
čiai atžymėti metraštį, gauta 
skelbimų už $430” (nuo šios su
mos atskaitytas komisas skelbi
mų rinkėjams, todėl apyskaitoje 
matome tik $363), bet kažkodėl 
savo “kritikoj” nieko apie tai nėr 
užsiminė. Maža to, ir “EL” re
dakcija ne tik kad nepasitikrino 
B. K. teigimų teisingumu (jai 
“Metraščio” 1 egz. buvo pasiųs
tas), bet dar ir mūsų v-bos nu
siųstus faktus sąmoningai nuty
lėjo. \

Kam tad laikraščio puslapiuo
se šaukti apie patriotizmą ir vie
nybę, o atgalia ranka prasimany
tais dalykais niekinti tuos v-bos 
žmones, kurie stengiasi parodyti, 
kaip šių mūsų didžiųjų idealų 
siekti praktiškame gyvenime.

Kad visi kas nori galėtų įsiti
kinti ar jau ištikrųjų mūsų “Met
raštis” tik tiek vertas, kad “nei 
laikyti, nei išmesti”, — gali jį 
gauti prisiuntė bet kokio dydžio 
auką TF šiuo adresu: 38 Stanley 
Aye., Hamilton, Ont., Canada.

St. Bakšys,
TFA Kanadoje, Ham. sk. ved. į

? c dcka
Visiems daugams ir pažįstamiems už- 

jautusiems, lankiusiems mane ligos me
tu ligoninėje imamuose bei podėjusiems 
man nelaimėje nuoširdžiai dėkoju.

Ypatingai dėkoju didžiai gerbiamam 
Dr. M. Zoritsky mane gydžiusiam ir taip 
sėkmingai pravedusiam man operaciją.' 
Visiems tariu vflnietišką ačiū.

Juozas Dilys.

LONDON, Ont

JA VALSTYBES
BALFo seimas, įvykęs Cleve- 

lande, valdybos pirmininku per
rinko kan. Dr. J. Končių, vicep. 
prel. Balkūnas, J. Ginkus, Elena 
Devenięnė, Br. Spudienė, sekr. 
N. Gugienė, f in. rast. St. Briedis, 
iždin. A. S. Trečiokas. Į. direkto- 
riatą naujai išrinkti iš katalikų 
M. Rudienė ir S. Laniauskas, iš 
sandariečių Čerienė, iš tautinin
kų N. Rastenis. Kiti direktoriai 
tie patys.

BALFO dešimties metų veik
los sukakties proga Vok. Krašto 
Valdyba pasiuntė BALFo Cent
ro Valdybai dovaną: albumą, pa
puoštą tautine juostele ir vyti
mi bei tokiu įrašu:

Bendrojo Amerikos Lietuvių 
Fondo veiklos 10 metų sukakties 
proga, Lietuvių ' Bendruomenė 
Vokietijoje, dėkodama už jai tei
kiamą paramą, prašo priimti šį 
kuklų padėkos ženklą su vaiz
dais iš BALFo globojamos Va
sario 16 Gimnazijos, Vargo Mo
kyklų, vasaros’ stovyklų ir bend
ruomenės gyvenimo.

Vokietijos Krašto Valdyba — 
(pas.): Pr. Zunde. V. Gailius, J. 
Glemža, Dr. A. Rukša, St. Vy
kintas.
VOKIETIJA

VLIKo posėdis šaukiamas š. 
metų gruodžio 15 d.

Baltų Taryba posėdžiavo lap
kričio 20 d. Tuebingene. Iš lie
tuvių dalyvavo VT pirm. K. Zai
kauskas, ir URT vald. Dr. P. Kar
velis. Iš latvių — min. Liepinš, 
gen. Skaistlauks, A. Šildė. Iš estų 
— min. K. Selters ir pulk. Ja- 
kobsen. Po’sėdžio metu apsvars
tyta dabartinė tarptautinė pa
dėtis ir pasisakyta už sudarymą 
prie Baltų Instituto ar kitur to
kio skyriaus, kur būtų stebimi 
dabarties įvykiai, laiko istorija 
ir moksliškai įvertinami;

Augsburgo miesto bei jo prie
miesčių kapuose palaidoti 47 lie
tuviai. Lapkričio 1 d. 15 vai. 
lietuviai bendrai lankė mirusių
jų kapus. Uždegę ant kapų žva
kes, visi kartu sukalbėjo ‘‘Tėve 
mūsų”. Kalbėjo apylinkės val
dybos pirmininkas J. Balsys. Ant 
kapų buvo padėtas pačių lietuvių 
iš miško parsivežtų eglių šake
lių meniškai supintas tvainikas, 
papuoštas gyvomis gėlėmis. ,

Vargo mokyklą, pavasarį V. 
Augustaitiehei pasitraukus iš jos 
vedėjos parbigų, likvidavilš, da-~ 
bar ji didelėmis apylinkės val- 

: dybos pastangomis atburta. Lap
kričio 3 d. įvyko iškilmingas mo
kyklos atidarymas. -

prisidėti prie Spakenbergo kapų 
papuošimo.

Dėmesio Ponioms ir Panelėms!

Vandos Žukauskienės 
MOTERŲ KIRPYKLOJE

Pusmetiniai 
garantuojami 

Šukuosenos pritaikomos kiekvienai 
individualiai.

ARTISTIC beauty shop
Td. KE. 4731.

219 Roncesvalles Avė,. Toronto

LIETUVIŠKA

motery kirpykla
JANETS 

BEAUTY SALON
407 Roncesvalles Ave. 

prie Howard Park Ave. 
Toronto.

Tel. OL. 6415. .

LIETUVIŠKA VYRU KIRPYKLA
“WALTER BARBER SHOP”

Anksčiau buvusi Ossington Avė., prie Lietuvių Namų dabar 
PERSIKĖLĖ į 874 COLLEGE ST., tarp Ossington ir 
Dovercourt Rd.

Veikia nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vakaro, Išskyrus pirmadienius. 
Savininkas V. LASTAUSKAS

874 COLLEGE STREET. TORONTO

Perkant ar parduodant namus

SUDBURY Ont.
. V. ir B. Skvireckai pakrikštijo 

savo trečiąją dukrelę Dalios Ma
rijos vardais. Kūmai buvo J. ir 

■ E. Šimkai. Nors Skvireckai gy
vena už 22 mylių nuo Sudburio, 
tačiau laiko pareiga ir garbe pri
klausyti lietuviškai ^parapijai, 
kaip pridera kiekvienam susi
pratusiam lietuviui. Ta proga 
įvyko jaukus pobūvis, kuriame 
prie turtingai paruošto stalo vai
šinosi nemažas skaičius tautiečių.

Pr. ir B. Visockai pakrikštijo 
savo dukrelę Valerijos Onos var
dais.

Liet. Bažnytinis komitetas Ka
lėdų antrą dieną salėje, kur bū
ną lietuviams pamaldos, ruošia 
šaunų šokių vakarą. Veiks bufe
tas ir bus kitų staigmenų. Pra
džia 6 vai. v. Visi maloniai kvie
čiami apsilankyti ir praleisti lai
ką su savaisiais. Atskiri pakvie
timai niekam nebus siuntinėja
mi. Liet. Bažn. k-tas.

Kalėdų senelis aplankys lietu
vius vaikučius sausio 16 d. kroa
tų salėje.

Prof. M. Biržiškai, be tų, ku
rie gavę patys laiškus pasiuntė 
tiesiogiai į JAV, aukojo: $10 J. 
Čipkus; $5 L. Remeikienė; po $2 
J. Kibickas, M. Meškauskas, O. 
Sakalauskienė, J. Vaičeliūnas, 

1 M. Žemaitis; po $1 J. Dženkaitis, 
J. Jakubonis, A. Raškevičius.

Londono lietuvių apylinkės 
valdyba paskelbė šalpos mėnesį. 
Šiemet bus renkamos tik pinigi
nės aukos, skiriamos Vokietijoje 
pasilikusiems lietuviams sušelp
ti ir Vasario 16 gimnazijai pa
remti. Apylinkė suskirstyta ra
jonais. Aukų rinkėjai lankysis 
pas tautiečius į namus. x

Patogumo dėliai, norintieji ga
lės aukas įteikti rinkėjams kiek
vieną sekmadienį tuoj po lietu
viškų pamaldų.

Ištieskime savo duosnias ran
kas ir sušelpkime šalpos reika
lingus tautiečius.

Apylinkės visuotinį susirinki
mą gruodžio 12 d., sekmadienį, 
apylinkės valdyba šaukia p. Stat
kienės salėje, Clarence g-vė 357. 
Darbų tvarkoje — apyskaitiniai 
pranešimai, apyl. valdybos ir re-

vizijos k-jos rinkimai bei kt. ak
tualijos. Pradžia 4 vai. pp. Daly
vaukime gausiai. •

Naujų Metų sutikimą Londo
no lietuviai turės p. Statkienės 
salėje. Pradžia 7 vai. vak. Gros 
gera kapela veiks turtingas bu
fetas. Londoniškiai bei svečiai, 
nori s sutikime dalyvauti, malo
niai prašomi iš anksto registruo
tis apylinkės valdyboje.

Šeštadieninė mokykla sausio 
2 d., sekmadienį ruošia Kalėdų 
eglutę. Su dovanomis atvyks Ka
lėdų senelis.

Be mokinių kviečiami daly
vauti ir nemokyklinio amžiaus 
vaikai. Taip pat maloniai prašo
mi atvykti tėvai bei globėjai. '

Eglutė bus mūsų klasėje, šv. 
Petro katalikų mokykloje. Pra
džia 4 vai. pp. L. E-tas.

Fort William, Port Arthur, Ont

kreipkitės į mūsų atstovą

Zigmax Didzbali
1294 KING ST. E^ HAMILTON 

Telefonas LI. 9-3558 /

K. TESLIA Real Estate

ve-

RODNEY, Ont
Padėka

Už dalyvavimq, suaioštome mūsų 
dybinio gyvenimo 25-rių metų sukakties
pominejime, uf gausias dovanas ir svei
kinimus žodžiu bei raštu, reiškiame nuo
širdų ačiū B. P. Gurneliams, A. D. Si- 
minkeviėiams, K. P. Skujoms, B. Snei- 
deriams, J. Bakšiui, P. Petručiui, A. J. 
Rinkūnoms, Ant. Palioniui, S. Zaveckui, 
Andriulionioms, Kielams, A. Nocevičiui, 
žižniauskoms, J. Gellich ir p. Ciparoms.

Ypatingai esame dėkingi šios musų 
sukakties rengėjams — vaikams: duk
rai Primai^ir žentui — Suptiems ir sūnui 
Vitoliui bei marčiai — Siminkevičiams.

P. J. Simmkevičiai.
Rodney, Ontario.

— Spalio 16 d. KLB Fort Wil
liam, Ont. apylinkės lietuviai pa
sodino 4 liepas St. Elizabeth baž 
nyčios šventoriuje atminimui JE 
vysk. V. Brizgio vizitacijos š.m. 
liepos 8 d. Ekscelencija pasakė 
ilgą ir labai svarbią kalbą lietu
viams išvakarėse salėje, o sekan
tį rytą celebravo šv. Mišias šioje 
bažnyčioje. JE vysk. V. Brizgis 
buvo lydikias Tėvo Kulbio ir Tė
vo Parulio. Šią mintį iškėlė ir 
savo daržo vieną medelį padova
nojo p.p. Drukteniai.

— Spalio 8 d. ponų Bagdonų 
dukra Irena ištekėjo už George 
Humby, Studento ir didelės žu
vies įmonės savininko. Po baž
nytinių apeigų įvyko didelis ir 
tikrai gražus pokylis lenkų salė
je, Port Arthur, Ont. Svečių da
lyvavo virš 200 žmonių. P.p. Bag
donai yra seni ateiviai ir labai 
geri ir malonūs žmonės, turi gra
žų ūkį. Jie turi dukrą ir du 
sūnus. Visi vaikai baigę augštes- 
niąsias mokyklas ir atitinkamus 
kursus ir visk trys tarnauja įstai
gose. Dukrelė Irena tikrai malo
ni ir puiki asmenybė. Ji daug 
padėdavo mūsų darbe. Jaunie
siems linkime gražiausios ir lai
mingiausios ateities.

— Jurgis Danėnas sukūrė šei
mos židinį spalio mėn. Sioux 
Lookout, Ont Tai mielas žmogus 
ir geras talkininkas KLB Fort 
William, Opt apylinkei.

Jauniesiems linkime gražiau
sios šeimyninės laimės.

Apylinkėm liet, knygynui au
kojo knygų: A. Lukas 4, H. Poš
kus 13, p. Zujus 14, A. Kersevi- 
čius 1, V. P. Bružai 10, B. Ka- 
šinskas 1.

Knygose yra įrašyta aukotojų 
pavardės. Jos suantspauduotos 
ir jau išduodamos skaitytojams. 
Knygynas patalpintas pas p.p. 
Bružus ir p. Bružas eina knygi
ninko pareigas. Visiems mielie
siems aukotojams tariame nuo
širdžiausią padėką.

Mūsų ligoniai: p. Gelbuogis 
gydėši General Hospital, Port 
Arthur. Neseniai persiųstas į To
rontą; p. Krapaitis gydosi St. Jo
sephs Hospital, Port Arthur Ont. 
Jiems linkime kuo greičiau pa
sveikti E. J. »

Delhi,^ Ont. <
Žinomieji šios apylinkės visuo

menininkai p.p. Tuinylai, gyve
ną Simcbe, ir p.p. Strodomskiai, 
gyveną Delhi, šią žiemą praleisti 
išvyko į Pietų Ameriką. Pirmu
čiausia išplaukė laivu į Argenti
ną, į Buenos Aires, o ten pabu
voję ilgesnį laiką vyks į kitus P. 
Amerikos kraštuą Vėl ilgiau ža
da pabuvoti Brazilijos Rio de Ja
neiro. Kelionėse žada išbūti bent 
4^2 mėnesio.

Neustadt - Holstein. Visų Šven
tės . proga kiekvienas lietuvis, 
prisimindamas savo mirusiuo
sius, išėjo iš savo niūrių kamba
rių į kapines pasimelsti, aptaisy
ti kapą, uždėti vainiką ir uždegti 
žvakutę. Kiekvienas atėjęs į ka
pus maloniai nustebo radęs vi
sus kapus gražiai sutvarkytus ir 
papuoštus lietuviška trispalve. 
Tokių kapų čia buvo apie 20. 
Vietos gyventojai stebėjosi lietu
vių organizuotumu, o pasyves
nieji lietuviai gėrėjosi Liet. Kat. 
Moterų sumanumu ir uolumu.

Mūsų sergantieji: Vaskys Vy
tautas, Ona Rastenytė ir Jonas 
Brėškys — Neustadt - Holstein; 
Teodoras Daukšas, Martynas Ki-_ 
zelavičius ir Mikas Masiulionis 
— Luebeck; Vladas Klevecka — 
Bad Schwartau; Kazys Maceika 
— Rendsburge; Izabelė Siekytė 
— Eutine; Juzė Kucytė - Lipkie- 
nė — Toekendorf; Kantauskas 
Zenonas — Schleswige; Stasys 
Motuzas, Šulcas Jonas, Nevadni- 
cėnas ir Jasiulevičius — Heili- 
genhavene; Edvardas Kryža- 
nauskas — Doerpstądt; Marta 
Jankevičius — Hambu^į - Och- 
senzoll; Algis Gurinskas, Kons
tantinas Plečkaitis ir Feliksas 
Saliamonas — Hamburg - Alto
na; Pilypas Bazys — Hamburg - 
Ochsenzoll; Kotryna Pienelienė 
— Hamburg - Eppendorf; Ona 
Suselienė — Eckernfoerde; Alek . 
sas Povilaitis — Hamburg - Ein- 
feld; Jonas Ivanauskas — Moeln.

Astuoni metai guli gipse, vie
noje padėtyje: Vanda Lingytė — 
(23) Sahlenburg uber Cuxhaven, 
Orthopaedische Klinik, Sanato
rium; Genovaitė Kudžmaitė — 
(23) Delmenhorst, Orthopaedi
sche Klinik, Sanatorium.

Šios abi lietuvaitės serga stu
burkaulio džiova. Jas lanko tė
veliai, kunigai, lietuvės seselės 
ir karts nuo. karto vienas kitas 
kaimynas. Abi mergaitės yra 
vienodo amžiaus. Jos yra ląimin- 
gos, kai joms kas nors'parašo. 
Pirmoji, dažniau artimųjų lan
koma, sugebėjo išsaugoti savo 
gimtąją kalbą. Ji netik gražiai 
lietuviškai kalba, bet ir neblogai 
lietuviškai rašo. Pastebėtina, kad 
jinai dabar sulaukusi 13 metų 
pradėjo ligoninėje mokslą. Pa
žymėjimą gavo labai gerą, ir ti
kisi porą skyrių peršokti, nes ji . 
tėvelių dėka yra labai pažengu
si. ■ ■ • <

Antrajai yra sunkiau, nes ji 
Mykolas Daščaras sulaukęs 83 į turi tik mamytę, kuri rečiau ją 

inetų amžiaus, mirė 
Dvylikes Apaštalų 
nuo širdies smūgio. Jaunuoliu

Berlyno tegali aplankyti ir jai pagelbėti, 
bažnyčioje Malonu, kad Delmėnhorste gy- 

. . i: veliančios lietuvės .seselės Elz- 
būdamas, Petrapilyje ištvermių-i bietietės ją dažniau lanko ir jai 
gai ir sąžiningai dirbdamas vie- i pagelbsti. Tikimasi, kad jinai vi- 
noje įmonėje, buvęs paskirtas. sa tai, ką pamiršo, dar atgaus, 
direktorium, o vėliau "pats įsigi-; Seselė Petra Augaitytė kreipia į 
jęs įmonę. Komunistų revoliu-įją didelį dėmesį ir tikisi, kad ji 
cijos metu Rusijoje jis prarado - stiprėdama fiziškai pasiliks ir 
visą turtą. Grįžęs j Lietuvą, Pem-! dvasioje stipri lietuvaitė.
dėlyje vėi pradėjo kurti savo gy-į yj.jęj££|jgLA 
venima iš naujo. Nepr. Lietuvoje į ,, , . .. . ....
jam taip pat pavyko suorgani- Venesueloj heluv.a, turi gerą 
zuoti savo įmonę 1940 m ° kai i Kadangi pagal vietos jsta- 
Sovietu kariuomenė jėga užėmė Wus uzsiemecai negah pn- 
Lietuva, jis pasitraukė i Vokie-' k ausy“ ekloms uz Venecuelos

Venecueloje esą lietuviai yra 
^alT su^ar? ir įregistravę Lietuvių 

„ . T „ . . ”, ’ Šalpos Centra, kuris lietuviškai
nA?^LF° Pin™mnk;as’ vadinamas “Venecuelos Lietuvių

tiją ir gyveno Berlyne.
Hamburgo lietavius 

pradžioje aplankė Kan. Dr. J. 
Končius 
lydimas BALFo įgaliotinio Izi- Savišalpos Bendruomene”. Šie- 
donaus Rugieniaus. met rUgSėjo n j. Maracay apy-

Apsilankęs Lūbecke Kan./Dr.! jjnkė surengė tautos šventės mi- 
J. Končius pertvarkė šalpos or- nėjimą Minėjime dalyvavo pats 
ganizaciją. Iki šiol ten buvo 4 £OS valstybės gubernatorius ir 
šalpos komisijos, kurios dalino augšti pareigūnai.- Centro 
BALFo siuntas. Kadangi daiige- valdybos pirm. K. Nausėdas iš-

Šalpos Centrą, kuris lietuviškai

J. Končius pertvarkė šalpos or-

lis lietuvių iš Lūbecko vieni 
anksčiau, o kiti vėliau persikėlė 
į kitas vietas, tai jų šalpa turėjo 
būti pavesta artimiausiai gyve
nantiems BALFo Šalpos komisi
jos atstovams. Tuo būdu dabar 
veikia Lūbecke trys BALFo Š. 
komisijos, kurių pirmininkate 
yra: J. Pyragius — Mesen Kaser- 
he stovykloje, P. Srugys — Ar- 
tillerie Kaserne stovykloje, P. 
Liegus — Bad Schwartau apy
linkėje. Visi privačiai gyvenan
tieji Lūbecko lietuviai, E. End
riukaičio rekomenduoti, jau 
įtraukti prie savo šalpos apylin
kių.

Geesthacht - ’Spackcnberg mi
rusieji palaidoti vienoje vietoje, 
gražiam Spakenbergo smilčių 
kalnelyje. Visi kapai vietos lie
tuvių rūpesčiu yra pažymėti sko
ningai padarytais, kryžiais ar pa
minklėliais. Kapų tvarka rūpi
nasi giminės, pasilikę Vokietijo
je. Kas neturi giminių, tuo kapu 
rūpinasi lietuvių komitetas, va
dovaujamas Juozo Drungilo. 
Nors specialių lėšiį tam reikalui 
komitetas iš niekur negauna, ta
čiau dėka didelio pasišventimo 
mūsų kapinės gražiausiai ir tvar
kingiausiai atrodo visoje apylin
kėje.

Būtų labai patartina buv. Spa
kenbergo gyventojams emigra
vusiems į užjūrius, materialiai

kėlė mūsų tautos problemas viso 
pasaulio lietuvių apimtyje, per
davė mūsų sveikinimus ir užtik
rino lietuvių lojalumą Venecue- 
los vyriausybei. Gubernatorius 
pakėlė taurę tiž mūsų nepriklau
somybę ir už išlaisvinimą iš bol
ševikinės vergijoj. Matyti, Ve- 
necuelos vyriausybė turi/ apie 
lietuvius susidariusi neblogą 
nuomonę, nes gubernatorius su 
lietuviais išbuvo 5 vąlandas, nors 
iki šiol augštieji vyriausybės pa
reigūnai dar nebuvo atsilankę nė 
j vienos tautybės minėjimus.

Dr. Ona Valaitienė
Priima ligonius ir 'gimdyves

Darbo’ valandos: 
1-3, 6-8 vai, po pietų ir pagal 

susitarimą. . * 
*

57 Burris St, Hamilton, Ont
Telef. JA. 8-8275. ’
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Kviečiame i talka! Reali pasaulėžiūra
“Tėviškės Žiburiai” skelbia platinimo 
vajų nuo gruodžio 15 d. iki kovo 1 d.
Kreipiamės į mieluosius mūsų skaitytojus, bičiulius ir pla- , 
tintojus, prašydami surasti BENT PO VIENĄ NAUJĄ 
SKAITYTOJĄ.

Spaudos laisvės jubiliejiniais metais tenelie- 
ka nei vieno lietuvio be lietuviško laikraščio! 
“TŽ”., leidėjai kiekvienam skaitytojui, sura
dusiam bent vieną naują prenumeratą, skiria

dovanu

kurių vertė 2-4 doleriai
Dovanom skiriamų sknygų sąrašą paskelbsi
me sekančiame “Tėviškės Žiburių” numeryje.

Nors leidimo išlaidos jau šiemet pakilo bent 20% ir nors 1955 m. 
numatoma išleisti daugumą numerių po 10 psl., “TŽ” kaina 
lieka ta pati: Kanadoje ir JAV metams $4, kitur $4.50, pusmečiui 
— visur $2.50

Mielieji skaitytojai, nuo jūsų priklausys 
“Tėviškės Žiburiu” turinys ir dydis!

PASAKOJIMAS IŠ LIETUVOS
(Tęsinys iš praeito nr.)

Į kolchozų “gyvenvietes” dar 
ne visi ūkininkai sukelti iš vien
kiemių. Kai sukels, tada gyveni
mas dar daugiau pasunkės. Dau
giausiai sukolchozinti “dvarų 
centrai”. Tačiau pasitaiko ir to
kių valsčių, kurie, atidavę kol
chozui viską, ką turėjo, bėga iš 
jų į miestą. Nors tat ir labai sun
ku, vis dėlto kai kurie kolchozai 
leido net atsiimti trobesius. Kol- 
chozininkai gyvena pirmoj eilėj 
iš tų jiems leistų savo reikalams 
pasinaudoti 60 arų. Tačiau ir už 
juos reikia atiduoti valstybei nu
statytąsias mėsos, bulvių, kopūs
tų irkt. duokles. Prieš kiek laiko 
Lietuvoj buvo pasklidęs gandas, 
kad kažkuris kolchozas “milijo- 
nininkas” So v. Sąjungoje atėmė 
iš visų kolchozininkų tuos 60 aru 
ir visus suvarė į bendrą katilą. 
Žmonės šnekėjo, kad taip būsią 
padaryta ir Lietuvoje; todėl vi
sai nusiminė: iš ko, galvojo, rei
kės gyventi, jeigu iš jų atims ir 
tuos 60 arų. Toks gandas tik dai' 
daugiau sustiprino bėgimą iš 
kolchozų. Tačiau nubėgę į mies
tus ten taip pat nieko gero ne
randa.

Svarbiausias maisto šaltinis — 
bulvės. Seniau jas galėdavo tur
guose pardavinėti tik tie, kurie 
turėjo “duoklės lapelius”; jei 
rąsdavo, kad nesi atsiskaitęs — 
konfiskuodavo. Dabar pardavi
nėti bulves gali tas, kas turi šiek 
tiek žemės. Šiaip — būsi apšauk
tas spekuliantu ir pagal bolševi
kiškus įstatymus “sutvarkytas”. 
Komunistinė valdžia siekia, kad 
visi kolchozininkai, kurie dalį 
savo gaminių gali laisvai parda
vinėti piliečiams, juos pristaty
tų komiso pagrindais vietos ko
operatyvams, kurie paskum šias 
gėrybes parduotų patys bran
giau. Tai tokie bolševikinės val
džios planai. Deja, tie kėslai taip 
lengvai nėra įvykdomi.

“Juodoji rinka” dar tebevei
kia. Ten gali visko gauti. Tiesa, 
po turgus siuva milicijos parei
gūnai, kurių paskirtis -—gaudyti 
spekuliantus. Tačiau tie taip pat 
turi savo neoficialias “arteles”: 
sumeta po kelis rublius ir įtei
kia “dovanų” tvarką tikrinan
čiam milicininkui, kad tas pri
merktų savo akį ir ko reikiant 
nematytų.

Kauno ribos kiek prasiplėtur 
sios. I jį Įjungti Birutės I ir II 
kaimai, be to, Muravos kaimas, 
Julijanava I-ji ir II-ji, Žagariš- 
kių kaimas. Yliškių., Kaniūkai 
ir Naujoji Marvelė. Zoologijos

sodas tebėra. Napoleono kalne, 
ypač šeštadieniais ir sekmadie- 
niasi, mėgsta rinktis jaunimas ir 
dainuoti lietuviškas dainas. Kau
no priemiesčiai auga. Daugiau
sia čia kuriasi buvusieji ūkinin
kai. Čia duodami sklypai po 
600 m-. Su laiku tokiems “nau
jakuriams” buvo pradėtos išda
vinėti namų knygos ir jie patys 
įregistruoti. Tokiu būdu žmogus 
ir skursta. Buv. vidaus reik.”mi- 
nisterio gen. Skučo namuose Bi
rutės kaime įtaisyta mokykla, o 
jo žemė išdalinta raudonkepū- 
riams” (taip žmonės vadina en
kavedistus). Tačiau mieste -vis 
tiek dar geriau negu kolchoze, 
kur reikia dirbti svetimajam, ir 
tai už dyką.

Bolševikai skelbia, kad atstatę 
ne tik Vilnių, bet taip pat nepa
prastai išpuošę Kauną ir kitus 
Lietuvos miestus. Tačiau yra vi
sai kitaip: Kaunas koks buvo, 
toks ir yra. Jis nebuvo daug per 
karą išgriautas, o dabar pastaty
ta keletas namų. Šiaip Kaunas 
atrodo “po senovei”, tik visur 
matyti rusiškos netvarkos žy
mių. įspūdis labai slogus—-mies
tas apskuręs, apleistas, nors ir 
apstu visokių užkandinių. Žy
mesnės jų — “Gintaras”, “Pyra
gas” ir kt. Yra daug kioskų, ku
rie statomi mažiukai, pagal tam 
tikrus standartus. Tai veik ir vis
kas, kas šiaip kauniečiui galėtų 
pirmoj eilėj kristi į akį.

Bolševikai giriasi busimąja 
“Kauno jūra” ir prie Petrašiūnų 
numatyta pastatyti elektros sto
timi. Tačiau stato ją, stato, o ji 
vis dar tebėra popieriuje. Šiaip 
su elektra Kaune — didelis var
gas, ypač lapkričio pradžioj, per 
Velykas ar Kalėdas. Tada jos ne
turi Senamiestis, Aleksotas, kar
tais Žaliasis kalnas, o kitą sykį 
ją nutraukia net kelioms die
noms. Kai kas galvoja, kad, rasi, 
bolševikai taip tyčia daro, neno
rėdami, kad žmonės per radiją 
klausytųsi iš užsienio pamaldų 
ar šiaip šventinių transliacijų. 
Tik juokas ima, kai paskaitai 
bolševikų pagyrus apie “vis nau
jai sūšvintančias Iljičo lempu
tes” ir žinai pliką realybę. Nėra 
ne tik elektros vielų, bet ir skait
liuko negausi. Jei nori, kad įves
tų elektrą, nors ir Kaune, pats 
mokėk už skaitliuką 202 rb., nes 
valdinių niekas neduoda, o be jų 
— elektros įsivesti neįmanoma. 
Įvedimas atsieis apie 600 rb. ar 
daugiau. Tokia tikrovė su garsio
mis “Iljičo lemputėmis”. Nege
riau ir kitose srityse.

Laisviesiems lietuviams bend
rai imant trūksta realistinės pa
saulėžvalgos. Tokį įspūdį sudaro 
Amerikos lietuvių pastangos įti
kinti JAV vyriausybę ir kongre
są, kad nepriklausomą Lietuvą 
pagrobė sovietai, ne kas kitas, 
skambios kalbos kariuomenės 
šventės metu “nepriklausomos” 
Lietuvos augštųjų karininkų ir 
net mūsų studentijos Amerikoje 
pastangos informuoti biuleteniu 
“Lituanus” pasaulio mokslo žy
dimus, kad “mes tikimės laisvos 
ir nepriklausomos Lietuvos, ne
įmanomos dėl komunistinio reži
mo”. Žinoma, jog ALT iškovotas 
Kersteno komitetas propogan- 
diškai buvo naudingas, tačiau be 
jokių tyrinėjimų, jau 1941 metų 
liepos mėn. Amerika deklaravo 
niekad nepripažinsianti “kaip di- 

i dėlė valstybė bebūtų, smurto 
prieš šalį, kaip maža ši bebūtų”. 
Iš to vėliau išsivystė ir Atlanto 
chartos principai. JAV senatas 
todėl be jokių tyrinėjimų pri
ėmė sen. Douglas rezoliuciją dėl 
pavergtųjų tautų ir vąrgiai Lie
tuvos byla praeis JT iki prez. 
Eisenhoweris ras reikalinga 
skelbti išmintis, ‘ kaip tai: “the 
courage to be patient”.

Ką mes galime užimponuoti 
.užkietėjusiu reikalavimu “nepri
klausomos Lietuvos”, jei neiš
vengiamai III Pasaulinis karas 
kils ne dėl 1939 metų “status 
quo” centralinėje Europoje pa
saulio “heartland” atstatymo, 
bet priešingai — sienkiant Euro
pos tautas sujungti vienon poli- 
tinėn federacijon, kad pasauly
je užtikrinus “Pax Americana” 
— “gyvenk ir leisk kitiems gy
venti”. Kaikurie pasaulio didieji 
politikai pataikauja mažiesiems 
tardami svajoją apie “neprklau- 
somos Lietuvos” ir kitų prisikė
limą, bet visomis išgalėmis’ jie 
realiai siekia ir tai pačiai Lietu
vai užtikrintų taiką bei ramybę 
atimant jai nepriklausomybę, 
priklausomybės Europos Jung
tinių Tautų organizacijai sąskai
tom Amerikos užsienių politikos 
žinovas J. F. Dulles, dabartinis 
užs. reik, ministeris, tiesa, kiek
viena proga prikiša Molotovui 
TSRS smurtą Pabaltijy 1940 m. 
ir sveikina lietuvius ir kitus ne
priklausomybių švenčių proga. 
Taip kalba Dulles — diplomatas, 
tačiau pažvelkime, ką sakė Dul- 
fes — mokslininkas,- tarptautinės 
užsienių politikos žinovas dar 
1941 metų vasarą!

Dulles priešingas 
mažų valstybių 
nepriklausomybei 
1941 m. rugpjūtį Roosęveltūi - 

Churchilliui deklaravus Atlan
to charta, John Foster Dulles, 
tada privačios “Komisijos studi
juoti ilgametei ir teisingai tai
kai” pirmininkas po poros savai
čių paskelbė savąsias išvadas: 
Anglosaksų pasižadėjimas atsta
tyti “suverenines tautų teises” 
nerealus, nes tai reiškią status 
quo Europoj atstatymą, o “tokios 
europinės sistemos atstatymas 
neišvengiamai veda į naują ka
rą . .. Turi būti atsižvelgta į tau
tų etninius reikalavimus, bet Eu
ropa arba susijungs arba žus”. 
Dulles pažymėjo, kad pažadai 
galbūt naudingi karo strategijo
je, bet “jie išsivysto į didžiausią 
grėsmę taikai”. Dulles tada sta
čiokiškai dėstė netikįs ir Atlanto 
chartos nusiginklavimo šūkiams: 
“Pasaulis yra .gyvenantis' ir to
dėl jame vyksta nuolatinis kei-

Niujorko bendradarbio 
ALMAUS

timasis. Kada tautos yra organi
zuotos pajėgos, esamos ir poten- 
cialinės, ginkluota jėga yra įsi
senėjas būdas nuspręsti, kaip ir 
kokio pobūdžio permainas tarp 
jų išsispręs. Gaila, iki šiol ne
rasta kitokių būdų. Ir tai sakau, 
ne dėlto, kad karai man yra pri
imtina forma, bet dėlto, kad to
kia yra realybė...” Dulles toliau 
reikalavo, kad Atlanto charta 
dėlto nedelsiant būtų paremta 
realiu tarptautiniu mechanizmu. 
“Atlanto charta nėra atbaigta; 
joje perdaug atsispindi senosios 
suvereninės sistemos sąvokos. 
Perdaug joje Versailles prisimi
nimų! ...” Dulles toliregiškai 
perspėjo, jog nesant chartos re
alizavimo mechanizmo, užtikri
nančio lygybę ateities pasauliui, 
ir vėl bus tik stengiamasi išlai
kyti paviršutinišką status quo, 
ir vėl neišvengiamai eisime į nau 
ją karą. “Negalime šitaip kan
kinti žmonijos — reikalavo tada 
dar mažai žinomas “išlaisvinimo 
politikos” autorius Mr. Dulles. 
Atmetę abejones, vietoj to sen
timentalumą pipildę praktišku
mu, mes privalome drąsiai pla
nuoti pasauliui naują santvar
ką” — jau tada aptarė savo 1952 
m. politiką- didysis amerikietis.

“Nepriklausomybių 
atstatymas būtų kvailybė!” 
1954 metais “mechanizmų” At

lanto chartąi įgyvendinti orga
nizavimo įkraštyje Dulles vadino 
berods 25 visiškai nepriklauso
mų Europos valstybių atstatymą 
politine kvailybe (political fol
ly). Hamiltonas rašė “Federal- 
iste”: “Tikėtis taikingo sugyve
nimo- iš keliolikos nepriklauso
mų nepavergtų valstybių toje 
pačioje kaimynystėje būtų nepa
jėgumas suvokti pastovaus isto
rinių Įvykių bėgio... Pačios tau
tos privalo suvokti, kad įsijungi
mas į tarptautinį politinį mecha
nizmą reikštų jų šaltinių ir pa
siūlos plačiausi išnaudojimą”, 
užtikrintą pastovią taiką ir ger
būvį.

Būtų gera, kad lietuviškoji vi
suomenė ir jos veiksniai perpras
tų, jog tikrumoje net ir Amerika 
nėra už visišką mažųjų tautelių 
politinį “nepriklausomumą”. To
dėl sveikintinas J- Pajaujo siū
lymas ALT suėjime Niujorke ieš
kant kuo glaudžiausio bendra
darbiavimo su kitomis Amerikos 
tautybėmis bei VLIKo naujasis 
kursas bazuoti lietuvybė išlaiky
mą dabar ir ateityje visomis įma
nomomis priemonėmis keliant 
lietuvių tautos inteligenciją ir 
kultūrą, save neatlaidžiai, bet 
išmoningai pasaulyje reklamuo
jant. (A-is straipsny praėjusiam 
“TŽ” “Daugiau reklamos ir dar
bo”, tuo klausimu buvo plačiau 
pasisakyta).

Ar Dulles tebėra 
realus?
Vašingtone praėjusią savaitę 

vėl skambėjo garsūs pareiški
mai, kurie galėjo rūpinti prie ra
dijo priimtuvų susigūžusius 
klausytojus Lietuvoje ir kitur. 
Štai provincionališkas senatorius 
Flanders iš Wisconsin kalbėjo 
per Amerikos Balsą” pradėda
mas kreipiniu ’’Mano sovietiniai 
broliai!” 
užpuolus, Flanders pasiteisino, 
kad buvo parašęs Mano broliai

Kitiems senatoriams

tačiau “Balso” parei-

Zarubin nepabėgo nuo žadeikio
Latvių žurnalistas informuoja, 

jog Vašingtone Baltuosiuose Rū
muose lapkričio 16 ir 17 dieno
mis buvo priėmimai diplomatų 
korpuso nariams. Kadangi jų 
skaičius yra didelis tai vieni 
kviečiami vieną dieną kiti antrą

doje nuo 1917 m., kai buvo įkur
tas odontologijos skyrius Sas
katchewan© universitete, jokios 
naujos dantų gydytojų mokyk
los neatsirado, nors gyventojų 
skaičius nuo to meto padidėjo 
dvigubai. Jau eilė metų iš mo-

Laukričio 16 buvo pakviesti Lie- ’k>'kl4 įleidžiama dantų gydyto r ....................’m mo7ian nocni vra m laiik’ian
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tuvos min. Povilas Žadeikis ir 
Estijos konsulas Kaiv, Nationa- 
listinės Kinijos ministeris Woo 
ir... Tarybų Sąjungos atstovas 
draugas Zarubin. Jie visi sėdėjo 
prie vieno stalo meiliai tarpusa
vyje šnekučiuodamiesi. Žinovai 
sako, jog tai įdomus reiškinys. 
Dar esant gyvam Latvijos minis- 
teriui Bilmaniui TSRS pareika
lavo Amerikos prezidentą pasi
rinkti arba juos arba latvį ir kai 
prezidentas pasirinko latvį so
vietai užsigavę priėmime neda
lyvavo. Tačiau vėliau sovietai 
matyt patyrė daug pralosią ši
tokia laikysena ir draugas Zaru
bin tik nuduoda, kad jam nema
lonių asmenų nemato.

Labai trūksta 
dantų gydytojų

Lapkričio 24 d. Otavoje 
skelbtas specialus biuletenis

jų mažiau negu yra jų laukian
čių vietų. Šitas trūkumas galįs 
būti pašalintas tik suprastinus 
bei praplotus dantų gydytojų 
paruošimą.

Gydytojų taip pat trūkstą, ta
čiau ne taip labai ir jau šiemet 
pradėjus veikti nauja mokykla, 
Br. Kolumbijoje, o ateiantį pa
vasarį pradėsianti veikti Sas
katchewan. Jos abi kartu kas
met išleisią po 90 gydytojų.

Ne toks liūdnas vaizdas esąs 
gailestingųjų seserų paruošime. 
Jų pareikalavime esą mažėjimo 
ženklų.

gūnai ištaisę. (NYTimes praėju
sią savaitę vėl konstatavo, jog 
“Amerikos Balsui” tebetrūksta 
tinkamų darbuotojų — be “TŽ”, 
tai kitas laikraštis drįstąs tai kar
toti, tik su skirtumu, kad jo ko
respondentai, tada kaltinami 
nesubrendimu”). Bet stebimės, 
kodėl senatorius Flanders nega
lėjo pradėti: “Mano pavergtieji 
broliai”?!

Kitas dalykas — tai prezidento 
reikalavimas spaudos konferen
cijoje “to have the courage to be 
patient”. Šitas dalinai suktas pa
reiškimas be atitinkamų komen
tarų niekam nebuvo aiškus. Net 
NYTimes James Reston nusiste
bėjo: “Vašingtonas turi drąsos 
būti kantriu, tai puiku, bet ten 
betgi dar nėra žinoma dėlko šios 
kantrybės yra prašoma”

Reston nelaikė atsakymu į pre
zidento “drąsios kantrybės”, pra
šymą, senatoriaus pareiškimą 
NYTimes pasikalbėjime:

Knowland: “Mes privalome 
aiškiai žinoti, ką tikrumoje su
prantame “taikingo sugyveni
mo” šūkiu. Ar tai reiškia, jog Ke
turių Didžiųjų konferencijos aU 
veju sutikimas “taikingai egzis
tuoti”, reikštų Geležinės uždan
gos legalų ir moralinį pripažini
mą. Jei šitaip galvoja mūs są
jungininkai, tai mano supratimu, 
tai yra Čekoslovakijos ... Lat
vijos, Lietuvos ir Estijos pasmer
kimą ilgametei vergijai. Tai bū
tų priešingybė 1952 m. respub- 
likon platformai, kuri įgalino 
respublikonus perimti vyriau
sybę”.

NYT redaktorius (ar ne pats 
Reston!). “Tokiu būdu Jūs nesu
tinkant© derėtis, kad išlaikyti 
status quo, kas reikštų, kad pa
dėtis nesikeis?”

Knowland: “Asmeniškai tikiu, 
kad negalima derėtis sąskaita 
tautų laisvės, kuri prarasta ne 
dėl jų kaltės”.

NYT: “Tai ką Tamsta siūlai?” 
Knowland ilgiausiame savo at

sakyme sako, jog “kol mes virši
jam sovietus savo ginklais, pri
valome tolimesnio komunistų 
puolimo atveju” jį sunaikinti -., 
“Mes turime panaudoti visas 
įmanomas moralines priemones 
ištraukti šias tautas iš anapus 
geležinės uždangos kur jos pa
kliuvo be savo kaltės’’.

NYT: “Ar yra reali politika iš
laisvinti pavergtas tautas ?“ - :

Knowland: “That is right” — 
bet tai nereiškia išlaisvinimą 
ginkluotomis pajėgomis. Pirma
sis būdas būtų “Amerikos Bal
sas”, Laisvosios Europos ir kiti 
metodai pasiekti pavergtuosius”

Toliau Knowland kartojo rei
kalą nutraukti santykius su ti
ronų klika Maskvoje. Jis pareiš
kė taipgi atmetąs “puolamojo gy
nimosi karo” idėją. Šitos termi
nologijos nevartojo nė preziden
tas Eisenhoweris spaudos konfe
rencijoje. Jis betgi kiek išsidavė, 
ką turėjęs galvoje kalbėdamas 
apie ’’drąsią kantrybę”: “Aš ti
kiu, jog mes privalome iki rei
kalingo stiprumo didinti savo ka
rinę jėgą ir kalbėtis, su tais žmo
nėmis, žinant savo vertę 
kiant modus vivendi...”

Dullees ryškino JAV
politiką
Čikagoje Dulles štai ką pareiš

kė dėl pavergtųjų tautų, tūomi 
gal kiek suderindamas preziden
to “modus vivendi” ir “the cour
age to be patient” prasmes. Pa
kartojęs Linkolno išmintį, jog 
JAV nepriklausomybės deklara
cija užtikrina laisvę ne vien 
Amerikai, o - visam pasauliui ir 
kad vergijoje jau randasi trečda
lis žmonijos, jis šitaip pareiškė: 
“Išlaisvinimas paprastai prasi- 
dedea iš vidaus. Tačiau jį paska
tinus iš išorės jis labiau galimas. 
Mes drąsiname jį daugeliu bū
dų... Anapus geležinės uždan
gos įvykių eiga aiškiai perspėja 
fclealy portend) apie busimą
sias permainas, kada nors, tarp
tautiniam komunizmui primetus 
kadaise laisvoms Azijos ir Euro
pos tautoms savo valią”.

Ateinančias permainas 
liudija daug žinių 
Reikšmingiausios tai rodan- 

(Nukelta į 6 psl.)

SLAPTI CHURCHILLIO PLANAI
BUVO NUMATYTA PANAUDOTI VOKIEČIŲ KARIUOMENĖ 

PRIEŠ SOVIETUS
Churchillis, kuris aną antradie

nį sulaukė 80 m. amžiaus, pareiš
kė, kad praeito karo pabaigoj 
vokiečiams besirengiant pasi
duoti, davęs maršalui Montgo
mery įsakymą rūpestingai su
rinkti vokiečių kariuomenės 
ginklus. Mat, jis pramatė, kad 
jie gali būti reikalingi tuo atve
ju, jei rusai tęstų savo žygį į va
karus. 1945 m. jisai taip pat pa
siuntęs laišką ir gen. Eisenhowe- 
riui ragindamas nesunaikinti vo
kiečių ginklų, “nes vieną dieną 
jų gali mums labai prireikti”. 
Tai rašydamas Churchillis turė
jo galvoje galimybę panaudoti 
vokiečių kariuomenės likučius 
prieš galimą rusų puolimą. Laiš
ke Edenui, dabar ir anuomet už
sienio reik. min.,jis rašė apie bri
tų parašiutininkus ir šarvuotas 
divizijas, kaip jos užbėgo rusams 
už akių atkirsdami jiems kelią 
į Daniją.

Toks Churchillio pareiškimas 
sukėlė audrą angluose, ypač dar- 
biečiuose. Net toks . Londono 
“The Times” savo vedamajame 
šį pareiškimą laiko neišmintingu 
ir labai nelaiku paskelbtu. Esą, 
tai tikrai nepadės pagerinti So
vietų - britų ir apskritai vakarie
čių santykių. Bevano karšta ša
lininkė p-lė Barbara Castle pa-

sie-

pa- 
apie 

gydytojų paruošimą bei jų trū
kumus. Biuleteny sakoma, kad 
Kanadoje ypač trūksta dantų 
gydytojų ir jų paruošimo padi
dinimu reikią susirūpinti. Kana-

— Londonas. — Did. Britanija 
pasirašė su Lenkija 3 m. preky
bos sutartį. D. Britanija impor
tuos maistą, o eksportuos pramo
nės gaminius.

— Maskva. — Visoje Sovietų 
Sąjungoje varoma karšta pro
paganda budėti prieš nedraugin
gu pajėgų šnipus, lygiai kaip bu
vo prieš Berijos likvidavimą. 
Kaikas spėja, kad gal tenka lauk
ti naujų valymų.

viename susirinkime netgi kal
bėti negalėjo, nes opozicininkų 
grupė visą laiką trukdė. Išeinant 
iš salės buvo apmėtytas alaus 
stiklais.

Nežiūrint antimilitarinės Opo
zicijos, pagal naujausius viešo
sios opinijos tyrimo duomenis, 
76% vokiečių laiko save geriau
siais pasauly kariais; rusai — 
antroj vietoj — 3% ; amerikiečiai 
— trečioj, 2%. Okupacinė ameri
kiečių kariuomenė šiuo metu yra 
populiaresnė nei anksčiau fr 71% 
vokiečių nori, kad JAV kariai 
liktų Vokietijoj ir padėtų ginti 
kraštą. Ir tai todėl, kad jie yra 
draugiški, nevadina vokiečių 
“German swine”, mandagūs gat 
vėj — veikiau duoda kelią mo
terims nei vokiečiai, be to, jie 
nesą iš viso kariai, kaip kad vo
kiečiai juos supranta. \

Churchillis nori turėti Vokieti
ją savo pusėje dar ir todėl, kad 
jos gamyba nuo 1948 m. padidėjo 
dvigubai. Praėjusiais metais vo
kiečiai pastatė 515.000 namų, t.y. 
pusę to, ką pastatė JAV, turėda
mos tris kartus daugiau gyven
tojų. Vokietijos eksportas nuo 
1950 m. irgi padvigubėjo. Pietų 
Amerikoje jos plieno ir geležies 
gaminiai jau ima išstumti ameri
kiečių ir anglų gaminius. Berly- 

reiškė didžiausią pasipiktinimą ne dygsta namai greičiau už gry- 
ir atšaukė savo įnašą Churchillio bus, trijų kambarių nameliai iš- 
80 m. sukakčiai pagerbti. Ji nė- auga kas 30 min. Nežiūrint spar

čios gamybos, darbininkų ten 
pragyvenimo lygis yra 15% že
mesnis už prancūzų.

Kai prasidės ginklų gamyba, 
V. Vokietija stokos darbininkų. 
Numato ne tik suvaržyti emigra
ciją, bet dargi prileisti apie 200.- 
000 italų darbininkų.

Matydamas pernelyg didelį 
opozicijos nepasitenkinimą, Chur 
chillis, parlamento posėdy pa
reiškė apgailestaująs savo pasa
kymą dėl pavedimo marš. Mont
gomery rūpestingai surinkti vo
kiečių belaisvių ginklus. Savo 
archyve tos telegramos sakėsi 
neradęs, ir galbūt ji iš viso nebu
vusi pasiųsta. Churchillis betgi 
neišsigynė tuometinės savo poli
tikos, kuri siekė apsaugoti V. 
Europą nuo bolševikų invazijos. 
Ypač jis bijojęs, kad bolševikai 
neužimtų Danijos, nes tuo atve
ju jie būtų užvaldę Baltijos jūrą.. 
Ir dabartinė Š. Atlanto Sąjunga 
juk eseras ■» .wi.'v Jriėa* kaip^sie^ 
kimas apsiginti nuo galimo bol
ševikų puolimo. “1939 m. pake- ■ 
lėm kardą už Lenkijos nepri
klausomybę. Kas atsitiko su ja 
1945 m.? Ir kas dedasi joje iki 
šiol?”

norinti duoti dovanų “žmogui, 
kuris dabar pasisako norėjęs ap
ginkluoti vokiečių karius prieš 
mūsų sąjungininkus rusus”.

Pasak darbiečių atstovo, šis 
Churchillio pareiškimas paaiški
nąs daugelį įtarimų, kurie pada
rę rusų politiką nuo 1945 m. ne
sukalbamą bei sukėlė šaltąjį 
karą.

Churchillis į visą šią audrą at
sakė raštu nurodydamas, kad.jo 
pareiškimas nebesąs naujas; vi
sa tai esą paskelbta jo atsimini
mų VI tome.

Kalbėdamas Woodforde, savo 
rinkiminėje apylinkėje, Chur
chillis nesivaržydamas pareiškė, 
jog karo atveju su rusais “reikia, 
kad Vokietija būtų mūsų pusė
je”. Esą, trys ketvirtadaliai tau
tos yra balsavę dabar už Vokie
tijos apginklavimą.

Pačioj Vokietijoj apsiginklavi
mo mintis nėra visuotinai prigi-

siminimai daugelyje tebėra gy
vi, ir jie bevelija būti rusų ran
kose nei dar kartą eiti į kariuo
menės eiles. Theodor Blank, ku
riam Bonnos vyriausybė yra pa
vedusi ruošti karinius planus,

“DAINA” DĖKOJA IR KREIPIASI
Lapkričio 21 d. įvykusiame 

susirinkime pas narę E. Ališaus
kienę paridžiaugta gražiu laimė
jimu iš įvykusio vakaro lapkri
čio 13 d. Lietuvių Namuose. Dai- 
nietės širdingai dėkingos gausiai 
atsilankiusiems ir prisidėjusiems 
gražia auka: pp. E. Abromaičiui, 
Paulioniąms ir Ulickienei. Jūsų 
visų parama sudarė sumą, kuria 
beveik galėjome aprūpinti Ka
lėdų dovanomis senelius Vokie
tijos stovyklose ar prieglaudose. 
Vienok tai tik senelius ir tik “be
veik”, o kur mūsų jau nuo seniai 
remiamos liguistos ir skaitlingos 
šeimos, bei pavieniai ligoniai? 
Čia giliai susirūpinta, bet mūsų 
darbščios pirmininkės Br. Žio- 
bienės ir p-lės Mašalaitės rūpes
čiu, “Tulpės” valgyklos savinin
kų sutikimu ir gerųjų lietuvių 
jautrumu, pereitą sekmadienį, 
lapkričio 28 d., vėl gražiai pa
pildyta kasa. Visiems aukoju
siems lietuviškas ačiū. Vienok ir 
dar ne viskas, dar lieka laukian
čiųjų dovanų iš Toronto per 
“Dainą” ir todėl ateinantį sek-

VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ

Siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS 

Didelis pasirinkimas importuotu me
džio g ų moterų ir vyrų kostiumams ir 
paltams. Užsakymus atlieku žemiau* 
sietais kainomis.
1299 DUNDAS ST. W. TORONTO 

Tel. LU 3222.

madienį, gruodžio 12 d., šv. Jo
no parapijos klebonui, gerb. kun. 
P. Ažubaliui sutikus, “Daina” 
praves rinkliavą prie bažnyčios. 
Prašome visus lietuvius, kurie 
dar neaukojo ar dar ištęsėtų pri
sidėti— paremkit dainiečių pa
stangas.

Šia proga “Daina” reiškia šir
dingą padėką talkininkavusiems 
jau minėtame vakare ir J. Demi- 
kiūi, High Park Food Market sa
vininkui už paaukotą puikų lote
rijai fantą.

Saleziečių gimnazijai Italijoje 
remti šiame susirinkime aukojo: 
St. Matulevičienė, B. Čeponkie- 
nė, J. Rukšienė, Br. Dambraus
kienė, N. Kaveckienė, E. Ališaus
kienė. V. Jasinevičienė ir M. F. 
Yokubynienė — viso $6.75, pri
dėjus dviejų mėnesių “Dainos” 
$10, išsiųsta $16.75.

Šiame susirinkime susilaukta • 
nanjos narės B. Čeponkienės. 
Sveikiname ir linkime'jai ma
lonaus bendradarbiavimo šalpos 
bare.

Dėkojame E. Ališauskienei už 
labai šiltą mūsų visų priėmimą 
ir jos kaip visuomet nuotaikingą 
jumorą.

Sekantis susirinkimas įvyks 
sausio 8 d. 3 vai. pp. pas narę J. 
Rukšienę, 51 Woodside Ave. Va
žiuoti Annette arba Runnymeed 
autobusais. Narės ir prijaučian
čios prašomos dalyvauti. Tai bus 
metinis susirinkimas ir narėms 
dalyvavimas būtinas. M.F.Y.

GERIAUSIAI RŪŠIAI, VEIKIMUI IR PATENKINIMUI PIRK

CCM
• C.C.M. triračius

ILjz C.C.M. Ziuožima
komplektu* 

C.C.M. vežimėliu* C.C.M. triračius
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Lietuvos kariuomenės įsikūrimo pradžia ir reikšmė
(Atkelta is 2 psi.) 

riai ir Ministerių kabinetas. Vil- 
. nių “apginti” palikta komendan

tūra SU 50 savanorių. Sužinoję, 
kad vokiečiai jau išsikraustė, 
kuoskubiausiai panorėjo užimti 
Vilnių ir bolševikai ir lenkai. 
Lenktynes laimėjo bolševikai. 
Sausi* 5 d. jų kariuomenės dali
niai užėmė miestą po nedidelio 
pasipriešinimo lenkų partizanų. 
Kapsukas - Mickevičius tuojaus 
proklamavo “lietuvių - baltgu- 
džių sovietų respubliką”. Vienas 
pirmųjų jo veiksmų buvo išleisti 
atsišaukimą, kad vyrai stotų sa
vanoriais į raudonąją armiją. 
Malonu pasakytų kad į Kapsuko 
atsišaukimą atsiliepė vos keli de- 
sėtkai svetimtaučių, ir jis greitu 
laiku buvo priverstas skelbti 
mobilizaciją.

Su kokia nuotaika ėjo mūsų 
savanoriai savo kraštą ginti, ga
liu paminėti du-tris pavyzdžius. 
J II pulką iš Dzūkijos atvyko 
trys savanoriai: du pusbroliai, 
buvę rusų armijos karininkai ir 
jų brolvaikis, jaunas gimnazis
tas. Abiejų pusbrolių dalies va
das nenorėjo priimti, nes jie ne
turėjo dokumentų, kuriais galė
tų įrodyti, kad jie buvę karinin
kai.— O kad mes ir nepretenduojame į betkokią karininko vietą. Mes mokame ginklą vartoti ir atvykome čia sayo kraštą nuo priešo ginti. Jie buvo paskirti: vienas viršila, kitas puskarininkiu, o gimnazistas eiliniu kareiviu. Šių savanorių likimas buvo toks: pusbrolis — puskarininkis buvo vėliau Lietuvos generolu ir savo gyvenimą užbaigė žvėriškai bolševikų nukankintas laike antrosios jų okupacijos, kaipo visų “miško brolių” vyriausias vadas. Antrasis pusbrolis, Lietuvos kariuomenės pulkininkas -— jo dabartinio likimo nežinau. Trečias savanoris garbingas Lietuvos karys, vėliau didelio mokslo žmogus, dabar sėdi čia, Jūsų tarpe.Kitas pavyzdys. Į Marijampolę atvyko pas mane gražus, stambus ir nebejaunas jau vyras.— Pone vade! Prašau priimti mane savanoriu.Įsikalbėjęs sužinojau, kad jo 4 broliai stojo savanoriais, jis gi pats vyriausias turėjo pasilikti su senais tėvais ūkininkauti. Negalėjęs susilaikyti ir jis metė ūkį.— Tamsta gi savo šeimą turi, kas ją^tvari^s^ėi^firi užmuštas? — paklausiau.— Visų penkių, tur būt, neužmuš, o jei nors vienas liks gyvas, tai jau mano šeima nuskriausta nebus.1920 m. rudenį, laike Želigovskio užpuolimo adjutantas man pranešė, kad būtinai nori su manim pasimatyti kažkoks ponas Petrauskas. Pakviestas į kabinetą įėjo mano mažų dienų draugas, su kuriuo nesimačiau jau virš 20 metų. Tai buvo Kipras Petrauskas. Po trumpo pasikalbėjimo jis pareiškė norįs stoti savanoriu.— Gerai, sutinku, bet ar šaudyti moki?— Esu karštas medžiotojas; bet su manim dar trys savanoriai atėjo.Tie jo trys draugai buvo: Sta-

šys Šimkus, Antanas Sodeika ir 
Kazys Binkis.

Daviau parėdimą juos greit 
kariškai aprengti, po to turėjo 
visi keturi man prisistatyti, tai 
aš juos paskirsiu į tarnybą. Iš
eidami jie man Kipro lūpomis 
“pastatė ultimatumą” — būtinai 
turi būti paskirti į pirmutines 
kovos linijas. Trim dienom pra
ėjus pas mane įsiveržė keturi 
šaunūs kariai. Apžiūrėjau.— Dabar klausykite mano įsakymo. Tuojaus marš į frontą kelti kareiviams nuotaiką: kas daina, kas muzika, kas žodžiu. Maršrutą gausite iš štabo.Pirmutinių savanorių gyvenimas buvo nepavydėtinas. Kareivinės be langų, be durų, dažniausiai ir bė lovų. Maistas prastas. Apranga ir apavas tokie, kokius iš namų atsinešė. Blogai buvo su ginklais, nes reikėjo supirkinėti iš vokiečių. Daug savanorių atsinešdavo savo ginklą: kas vokišką, kas rusišką, ra'stą kur nors laukuose. Karininkų mažai, o puskarininkių beveik visai nebuvo. Teko vadams skirti puskarininkiais gabesnius, daugiau prasilavinusius tuos pačius savanorius. Vienintelis ženklas, iš kurio buvo galima pažinti karį, buvo mažas triąpalvis trikampis ant rankovės. Bet su pasididžiavimu galima pasakyti, kad visus tuos trūkumus ir^nedateklius nugalėjo savanorių pasišventimas ir karštas patriotizmas.Kaip kariuomenė žiūrėjo į savo gynėjus?1919 m. vasario pradžioje teko man eiti Kaune pro Rotušės aikštę. Aplink daugybė žmonių. Aikštėje mokinasi apie 3 kuopos kareivių. Ruošėsi Vasario 16 d. paradui. Kareivių ir karininkų išvaizda nekokia, apginklavimas įvairus. Kuomet jie buvo suvesti į vieną vietą ir pradėjo žygiuoti su daina, viena moteris kaimietė staiga puolė ant kelių veidu į Seminarijos bokštą ir garsiai sušuko:— Vai, Dievulėliau mano, Panelė Švenčiausia! -Vai ir gražūs tie mūsų maskoliai!Nieks nesijuokė. Žiūriu, o gi šalia manęs stovėjusiam pažįstamam ašaros, kaip žirniai, byra per skruostus.— Ką, Augustinai, graudu? — paklausiau.— Kur gi nebus graudu! Nejaugi mes, iš tikrųjų jau savo nepriklausomybę atgavome?Kas gi buvo toliau? O gi 'pra- sidėjo kovos dėl laisvės su daug skaitlingesniais priešais. Žūtbūtinė kova ir kraujas, daug kraujo... Jau 1919 m. vasario 11 ir 13 d. silpnai apmokinti naujokai, beveik beginkliai, sustabdė besiveržiančius bolševik-us ties Jėz- •nu ir Alytum. Kiek vėliau eilė kautynių su lenkais ties Seinais. Dar vėliau kruvinos kautynės su bolševikais, rudenį su bermontininkais. Kraujo takai ėjo per visą rytų Lietuvą, kol neišvijome priešą iš didesnės dalies savo žemės, kol neapgynėme savo laisvę..' ■Aš būčiau šališkas ir neteisingas. jei mūsų laisvės apgynėjais pavadinčiau tik karius. Šalia jų beveik visose kautynėse dalyvavo masės Vietos gyventojų - par-

tizanų, kurie kautynėms nutolus, grįždavo prie savo arklo, o jų vietą užimdavo kiti partizanai. Negaliu nepaminėti Jėzno partizanų vasario 11 d. Didelės pagarbos užtarnavo Kučiūnų ir Rudaminos partizanai savo kunigų vadovaujami.Pagaliau pribrendo reikalas tuos pripuolamus laisvės gynėjus organizuoti, kad jie galėtų vieningai ir sistematingai veikti. Ir štai 1919 m. vasarą karštas patriotas Vladas Putvinskas pradėjo organizuoti Šaulių Sąjungą, kurios svarbiausias tikslas buvo karo metu visomis išgalėmis padėti mūsų besikaujančiai kariuomenei, gi ramiame laike ugdyti, laisvės idėją ir patriotinius jausmus plačioje visuomenėje. Ši savanoriška organizacija greitu laiku apėmė savo skyriais visą Lietuvą. Jcs veikimą'pajutome jau 1919 m. pabaigoje. Vėliau jos kultūrinė veiklą sustiprėjo, ypač kai į jos narius masiškai įsiliejo atitarnavę kariai.Drąsiai galima pasakyti, kad mūsų kariuomenė, kurios 36-ją metinę sukaktį mes čia minime, o Šaulių Sąjungos 35-ją — abi šios organizacijos savo paskirtimi patarnavo dideliam tautos subrendimui ir patriotizmo įkvėpimui. Kuomet gi žiaurus likimas vėl įmetė mūsų Tėvynę j didelę nelaimę, tai iš buvusių karių ir šaulių tarpo išdygo naujo tipo laisvės gynėjai — “miško broliai”, kurių drąsa, pasišventimu, pasiaukojimu ir nepaprastu patriotizmu stebiamės ne tik mes, bet ir visas kultūringas pasaulis.Mano tautiečiai! Savo pranešimą pabaigiau. Padarysime dabar iš jo išvadą. Pripažinkime,kad 1918 m. pabaigoje Lietuves laisvė ir visa Lietuva stovėjo ant bedugnės krašto;kad savos kariuomenės organizavimas buvo mūsų gyvybinis reikalas; ■..kad gruodžio 29 d. atsišaukimas “į Lietuvos piliečius” sužadino visų lietuvių patriotinius jausmus, pašaukė juos su ginklu rankose stoti savo laisvę ginti;kad laisvė mums ne iš debesų

nukrito: ją mes turėjome iš gro
bikų rankų išplėšti;

kad laisvę laimėjome tik per 
dideles aukas ir pasišventimą;

kad pralieto kraujo dėka Lie
tuva greitu laiku iš griuvėsių at
sikėlė ir pasiekė daug gerbūvio 
ir kultūros.

Tai buvo praeity. Dabartis 
mums gerai žinomapasaulin is 
taifūnas nusiaubė pusę žemės 
rutulio, tame skaičiuje ir mūsų 
brangiąją Tėvynę. Jo siautėji
mas tebesitęsia.

Ateity numatomi dideli, pa
saulinio masto įvykiai, prie ku
rių mes turime iš anksto pasi
ruošti. Mes turime įsisąmoninti 
ir dažniau kartoti sau 136 psal
mės žodžius, kurie visai ir mums 
taikomi. Tą psalmę žydų, tauta 
kasmet per Baisiąją Naktį visa
me pasaulyje su dideliu susikau
pimu kartuoja. Štai jos vienas 
posmas:

"Jei užmirštu tave, Jeruzolė, 
Tebūnie užmiršta mano dešinė! 
Teprilimpa mano liežuvis prie mano 

gomurio,
Jei oš neminėsiu tavęs, 
Jei nestatysiu Jeruzalės 
Augšciou už kiekvieną mono 

linksmybę".Kuomet gi ateis lemiama valanda ir Motina Tėvynė pašauks savo vaikus ją gelbėti; kuomet išgirsime trimito garsus — visi, kas tik gali, turi visokiais būdais mestis jai į pagalbą. Mes turime jau dabar įsisąmoninti, kad nelaimėje atsidūrusi, nuskriausta, išvargusi Motina, vis gi ‘mums turi būti daug brangesnė ir meilesnė, negu turtinga, svetinga ir gera Teta. Mes turime veiksmais įrodyti, kad esame tikri paliko- nys tų didvyrių, kurie 1918-20 metais drąsiai stojo į kovą, nors ji atrodė visai beviltiška, bet ačiū dideliam pasišventimui jie ją laimėjo.Brangūs tautiečiai! Minėdami ir pagerbdami lapkričio 23 dieną, prisiminkime tuos karius, šaulius ir partizanus, kurie savo gyvybę padėjo ir tebededa ant Tėvynės aukuro. Dėl mūsų Motinos Tėvynės tolimesnio likimo kreipkimės į Visagalį mūsų poeto žodžiais:
"Apsougok, Augščiousios tg mylima 

šalį, 
Kur mūsų sodybos, kur bočių kapai. 
Juk tėviška Tavo malonė daug gali, 
Mes Tavo per amžius išvargę vaikai".

REALI PASAULĖŽIŪRA
(Atkelta iš 5 psl)

čips Maskvos tironų paniką: jie 
čiulba sveikinimais draugui Tį- 
to, o toks tovarščius Saburov, žu- 
likiško veido tironų prieauglis, 
gal girtas, užsipuolė NYTimes 
korespondentą klausinėti ir gąz- 
dinti: “Mes neliesime Jūsų, jeigu 
Jūs nepulsite mūsų. Bet būkite 
tikri, jei jūs paliesite mus, tai 
Jums bus blogai”. Tai yra ne juo
kas, bet žodinis Saburov pusber- niškos baimės vertimas. Gi pagal reikalą besikeičianti sovieti
nė enciklopedija paskutinėje laidoje aiškino partiečiams, kad amerikiečiai esą pasigavę vokiečių “Blitzkrieg” idėją! Esą, tam tikri sluogsniai Amerikoje planuoją hidroatominių bombonešių grėsme priverst rusus kapituliuoti! O “nenugalimosios armijos” kinkų, drebėjimą išdavė maršalas Vasilevski, pareiškęs, jog prie šitokių amerikietiškų sluogsnių prisidėjęs net toks karys, kaip maršalas Montgomery! Vasilevski “Pravdoje” baiminasi, kad Montgomerio paskutinieji piareiškimai Amerikoje “yra 
daugiau, nei vien tik nerūpestin
gumas. Po to slepiasi kažkas dau
giau!” “Išlaisvinimo” dabartinės politikos skeptikai abejojo daugiausia dėlto, kad girdi sumažintas karinis biudžetas — tačiau Knowland pasikalbėjime su NY Times išsitarė, kad nors sausumos ir laivyno pajėgos ir yra sumažintos — strateginė puolamoji aviacija kaip tik tapo išplėsta! Gi karo laivyno pasekretorius Mr. Smith neiškentė nepasigyręs, jog karo laivynas skubiai persiorganizuoja į 12 laivų hidro- atominiais ginklais šarvuotą eskadrą: 3 lėktuvnešiai, 7 rakieto- mis ginkluoti kreiseriai ir du greitieji tiekimo laivai. Smith smuikai išaiškino viešoje kalboje, jog sovietai niekaip prie Šių eskadrų neprieitų, tuo tarpu kelios šitokios eskadros kiekviena kontroliuotų 60.000 kv. mylių plotą — 30 mylių diametru. (Iš kaimyninių jūrų bematant bū tų paraližuota ne tik TSRS kariuomenė Vokietijoje, bet ir visas užnugaris iki pat Maskvos).

WINNIPEG, Man.

Garantuotos anglys yra geriausios7isų rūšių anglis ir malkas užsakykite per mūsų atstovus
VYT. ir SIGITĄ AUŠROTUS

DOMINION 
COAL & WOOD

SKAMBINTI TELEFONU LL. 0527(Nuo 10 vai. ryto iki 10 vai. vakaro)
Mes dirbame 24 valandas

i I

Mūsų krautuvė dvejose vietose:
749 QUEEN ST. E.

Tel. RI. 5804
576 QUEEN ST. W. 

Tel. EM. 3-1618

Lietuvio elektros ir apšildymo kompanija
DEDA NAUJAS APŠILDYMO KROSNIS:

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

tionning”,
* Perstato apšildymą iš anglių 

i alyvą.
* Taip pat atlieka įvairiausius 

elektros instaliacijos darbus.

Pigiausios kainos, "t
Darbas atliekamas gerai ir 

sąžiningai.
Išsimokėjimo sąlygos — 24 mėn.

Techniški patarimai veltui

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

(Atkelta iš 2 psl.) yra pagrindiniai dalykai. Reikalas’ daro žmones neatsargiais.Rytmečio ūkuos į kairę išlenda du ūkininkų pastatai. Atsargiai prisiartinu ir pro tvarto kampą pažvelgiu į kiemą. Tuščia, visiškai tuščia. Nesimato jokių ūkio padargų, jokios gyvos esybės. Vien tik žiurkė perbėga iš vieno kampo į kitą. Didelė krūva kukurūzų lapų pūsta: tvarte. Drebančiomis rankomis kni- suosi po juos. Jei aš rasčiau porą varpų, nors porą grūdų.. . Nieko. Knisuosi ir knisuosi ir nieko nerandu.Įtartinas čiužesys atkreipia dėmesį. Pastebiu kažkokias figūras nuolatos praeinant pro kito tvarto duris. Rusai, ar išbadėję kaip ir aš pabėgėliai? O gal tai turto ieškotojai apleistuose i ūkiuose? Sekančiam ūkyje viskas taip pat. Su dideliu rūpestingumu išsieškau kukurūaų lapų krūvas. Nieko. Negalėdamas rasti maisto nusprendžiu nors pailsėti. Išrausiau lapuose skylę ir jau buvau belendąs į ją, kai išgirdau naują garsą. Keleliu pro ūkį ritosi ūkininko vežimas. Jame sėdėjo vyras su augšta kailine kepure ir jauna mergina. Kur yra mergina, ten negali būti nieko nedraugiška ir pavojinga. Ir aš išlindęs nueinu prie jų. Iš juodos kepurės spėjau, kad ras yrą rumunų kaimietis.Užklausiau merginą:— Ar neturit ko valgyti?— Jei jūs valgy šit šiuos..Ji ištraukia iš krepšio keletą apsenusių sausainių.Ūkininkas sustabdo arklį. Tiktais dabar susipratau, kad aš jos užklausiau ir gavau atsakymą vokiškai.— Iš kur mokate vokiškai?Mergina papasakoja, kad ji su vokiečių kareiviais atvyko iš Dniepropetrovsk. Tenai ji ir vokiškai kalbėti išmokusi. Dabar ji galvojanti pasilikti kartu su šiuo rumunų ūkininku. Jie bėga nuo rusų.— Ar rusai yra jau pasiekę antai tą miestą?— Ne, tai Floresti.Nelauktas atsakymas suskamba ausyse kaip muzika. Miestas randasi ant man žinomos Floresti - Balti gelžkelio linijos.— Ar galit man pasakyti, ar yra ten vokiečių kareivių?— Ne, vokiečiai jau iškeliavo, bet dar gali būti ten rumunų kareivių.
— Dėkui ir tegu Dievas jums 

padeda!
Pamosuoju nuvažiuojančiam 

vežimui. Vėliau aš klausiau sa
vęs, kodėl aš nepareikalavau ve
žėjo vežti mane į tą miestą? To

RUSy UŽFRONTĖJE

vy.

kia mintis tada man nebuvo nė į galvą atėjusi. Tiedu buvo tokie pat pabėgėliai Jkaip ir aš. Ir ar neturėjau dėkoti Dievui, kad buvau beveik ištrūkęs iš pavojaus?Pirmam susijaudinimui praėjus, pajutau didelį išvargimą. Per paskutines šešias mylias su kiekvienu žingsniu jaučiau skausmus sutrūkusiose kojose ir sužeistam pety. Sutikau daug skubotai bėgančių pabėgėlių. Floresti priemiesty pamačiau, stovinčius ant didelės duobės kranto, du kareivių. Vokiečių uniformos? Dar keli jardai ir mano spėjimas pasitvirtino. Nepamirštamas reginys. Sušunku jiems:— Ateikite čia!Jie atsako žemyn.— Ką tai reiškia? Ateikite čia. Kas gi jūs ištikrųjų esate?— Esu eskadrilės vadas, Rudei.— Na! Nė vienas eskadrilės vadas neatrodė panašus į Tamstą * ■Neturiu jokių dokumentų. Ta- čiaus mano kišeniuj yra riterio kryžius su ąžuolo lapais ir kardais. Ištraukiu ir parodau jiems.— Dabar mes tikime jūsų žodžiais, — atsako tiedu.— Ar yra čia vokiečių komendantūra?— Ne, tiktai užpakalinis perrišimo punktas.Tai ir yra vieta, kur aš noriu pirmiausia patekti. Kareiviai paima mane už pažastų ir beveik tempte nugabena į perrišimo punktą. Gydytojas su žirklėmis pašalina nuo mano kūno .drabužių liekanas. Ištepęs kojas jodu, apriša petį, kurio žaizda yra nepavojinga. Laike šio darbo aš suvalgau skaniausią savo gyvenime dešrą. Po to prašau surasti auto masiną, nuvežti mane į Balti, kur aš tikiuos rasti kokį nors lėktuvą, kuris nuvežtų tiesiog į eskadrilę.— Kokiais drabužiais galvojate apsivilkti? Mes nieko neturime paskolinti, — sako gydytojas.
Nerandant kitokios išeities, 

apsisupu dekiu ir važiuoju į 
Balti. Šoferis nuveža tiesiai prie 
aerodromo kontrolės pašiūrės. 
Bet kas tai? Mano eskadrilės me
chanikas lakūnas Ebersbach pri
šokęs atidaro mašinos duris. Jis 
reportuoja:

— Ltn. Ebersbach vadovauja 
trečios eskadrilės pirminei gru- t

pei persikeliant į Jassy.Užpakalyje jo kareivis laiko man skirtą drabužių ryšulį. Matosi, kad mano nuoga kelionė jau buvo telefonu pranešta į Balti. Pasitaikė, kad Ebersbach kaip tik tada buvo Balti aerodromo viršininku. Įlipu Į JU 52 ir skrendu į Rauchowka pas savo eskadrilę. Čia telefonas savo paskirtį jau buvo atlikęs. Žinia apie mano sugrįžimą pasklido žaibo greitumu. Kai atvykau, virėjas Runkel jau baigė kepti mą,- no nauję atgimimo didžiulį tortą. Pažvelgiau į išsirikiavusius paradui eskadrilės vyrus, į jų šypsančius veidus ir ištikrųjų jaučiausi l^g stebuklui atsitikus naujai užgimęs. Gyvenimas vėl grįžo. Šis sugrįžimas pas draugus buvo didžiausia dovana už sunkiausias mano gyvenime lenktynes.

Kariuomenės minėjimas įvyko 
lapkričio 27 d. 7.30 vai. parapijos 
salėje. Nors ir esant labai nepa
lankiam erui — kelios . dienos 
snigo ir visi keliai buvo nepa
prastai slidūs — prisirinko pilna 
salė — beveik visa Winnipeg© 
kolonija.

Minėjimas buvo pradėtas Eug. 
Kalasausko perskaitytu “Kovoje 
jūs žuvot”... Pagrindinė vakaro 
dalis — J. Matulionio režisuotas 
3 veiksmų vaidinimas “... Ir su
grįžo” — buvo suvaidintas tikrai 
meniškai.Pagrindinis veikalo asmuo J. Paišys (J. Vaitiekūnas) ir jo žmona Danutė (D. Vaičiūnienė) labai sumaniai ir įtikinamai patiekė žiūrovui lietuvius - patri- jotus, pasirįžusius likti Lietuvoje jos skaudžioje valandoje ir priešui teriojant šalį tapti partizanais. Skirgaila (T. Lukoševičius) ir jo sužiedotinė Ruokytė (E. Federavičienė) puikiai atvaizdavo du jaunatviškos energijos lietuvius pabėgusius Vokietijon ir ten dirbusius tėvynės labui nekantriai laukiant Lietuvos išvadavimo, kad vėl grįžtų namo. Jurgis Paišys (J. Matulionis) senbernis, mėgstąs linksmą ir nerūpestingą gyvenimą, pabėgęs Vokietijon ir susižiedavęs su senmerge vokiete Rozmarie (S. Dielininkaitienė), atliko savo vaidmenį su pasigėrėtinu sugebėjimu ir kiekvienu pasirodymu scenoje iki ašarų prajuokindami žiūrovus.Gerai atliko vaidmenį NKVD -stas (J. Demereckas) bei senutė (B. Serapinienė) ir vaikai (D. Demereckaitė ir A. Januška). Grimavo L. Šmaižytė; dekoracijas paruošė Eug. Kalasauskas.Virš pusantros valandos užsitęsęs vaidinimas nukėlė žiūrovus į pergyvenimus pirmos bolševikų ojcupacij os laikais; į tremtį ir į laimingą sugrįžimą Lie- von atstačius nepriklausomybę.Minėj inias praėjo pakilioje nuotaikoje, veikalas buvo vienas iš geriausiai pastatytų ir suvaidintų Winnipege. Turint tokias puikias vaidybos mėgėjų jėgas ar nereikėtų winnipegieciams pagalvoti apie sukūrimą pastovaus scenos mėgėjų būrelio ir duoti šiai kolonijai daugiau dvasinio peno.Po vaidinimo linksmai pašokta. Grojo “Melodija”. Minėjimo pelnas paskirtas Tautos Fondui. 
‘ Dalyvis.— Sekmadienį lapkričio 21 d., pakrikštyta Rūta - Marija, -Joanos ir Antano Kunsaičiu dukrelė. . .— Monika ir Vincas Marozai nusipirko namus.

ma statyti bažnyčią. Rankdar
biams vadovauja V. Šmaižienė.

A.a. Mykolas Kižas Kanadon 
atvyko 1929 m. Kilęs iš šermukš
nių kaimo, Pušaloto valse., Pa
nevėžio apskr. Mirė lapkričio 21 
d. St. Boniface ligoninėje. Laido
tuvės įvyko lapkričio 27 d., Šv. 
Kazimiero bažnyčioje. Laidotu
vėmis rūpinosi Petras Kumpas.

Sv. Kazimiero parapijai
pijaninui pirkti aukojo:

$20 — J. Demereckas;
po $5 — Adomaitis, A. Balčiūnienė, 

St. Bujokos, A. J. činga, J. Januška, V. 
Januška, P. Jauniškis, Dr. A. A. Jau
niškis, Dr. vet. Č. Kuranskos, T. Lukoše
vičius, LKM D-ja Winnipego skyrius, J. 
Malinauskas, J. J. Mikalauskas, O. Si- 
manovičienė, E. Spilčikiene, P. Šopoga,
K. Strikaitis;

po $3 — Marozai, Dr. vet. Zulonas, 
Musteikio t, J. Vidžiūnas;

po $2 — T. Boyko, M. Bukauskas, V. 
Dabažinskas, A. Galinaitis, E. Federavi
čienė, V. Jončiukas, C. Jankauskas, E. 
Kalausauskas, P. Liaukevičius, Lingienė 
ir sūnus, J. Mačiūnienė, G. Pronskienė, 
P. Serapinas, V. Simanavičius, J. Ska- 
maročius, M. Zavadškas, Ziminskas, V. 
Radzevičius, J. Vaitiekūnas;

po $1 — L . Bartininkas, Dargužienė, 
A. Daubaras, V. Daubaraitė, V. Dauba
rienė, V. Gedgaudienė, A. Genys, A. Jan- 
čiukienė, M. Januška, F. Kračikas, J. 
Kriščiūnienė, J. Liaukevičienė, P. K. Ma- 
laškevičiai, J. Matulionienė, J. Prane
vičiūtė, S. Ramančauskas, J. Smaižys,
L. Stanevičius, K. Stonkus, Šarauskas, 
V. Šerkšnys, Zavadskienė.

Iš viso surinkto $177. Už pijaniną su
mokėta $175, likutis- $2 perduoti kun. 
klebonui nupirkti gaidų.

|š pirkimo vietos i bažnyčia pirkini . 
nemokamai parvežė "Jet" savininkas J. 
Januška. Pijanino pirkimą organizavo 
apyl. valdyba; aukų rinkimą pravedė J. 
Malinauskas ir J. Vaitekūnas.

Nuoširdžiai dėkojame visiems aukoto
joms. KLB Winnipego apyL Valdyba.

Tautos Fondo atstovas
praneša, kad per Lietuvos Kariuomenės 
minėjimą Tautos Fondui surinkta $92.

Aukojo:
po $5 —P. Jauniškis, J. Matulionis,

E. Spilčakiene;
po $4 — J. Činga, M. Barauskas;

....po $3 —- J. Malinauskas, A; Maciū
nas, dr. D. Zulonas;

$2.50 —- V. Bujokos;
po $2 — S. Adomaitis, J. Didžbalis, 

A. Galinaitis, K. Kazlauskas, J. Kuraus- 
kiene, V. Rutkauskas, V. Šmaižienė, So- 
daitis, J. Vidžiūnas, V. Zavadskienė, 
X. X. V. Januška, Ziminskas;

$1,50 — J. Mališauskas;
po $1 — Bukauskas, J. Mikalauskas,

M. Januška, Prancevičius, A. Daubaras, 
J. Grabys, V. Radzevičius, Šopaga, A. 
Balčiūnas, K. Stonkus, V. Toliūnas, P. 
Serapinas, J. Demereckas, K. Kalasaus- 
kienė, A. Genys, V. Šerkšnys, S. Dargu
žienė, V> Simanavičius, V. dančiukas, A. 
Jončiukas, kun. J. Bertašius, V. Krikš
čiūnas, Bagdonas, Karaškiene, Gustienė, 
E. Lingienė, B. Vyšniauskas, Dielinįnkci- 
tis, V. Marozas ir Januškienė.

Visiems aukotojams už duosnumą ir 
supratimą Lietuvos vadavimo reikalų^ 
prisidėjusiems savo aukomis Tautos Fon
dui, poniai A. Balčiūnienei ir ponui J. 
Didžbaliui rinkusiems aukas, nuoširdus 
ačiū! Tautos Fondo Atstovas

Padėka
Reiškiame nuoširdžią padėką p-nui J.

' Lietuvos kariuomenės minėjimo proga 3 
. . Ir sugrįžo", vai-

Fęderavičiehei, B. Serapinienei, D. Vi- 
džiūnienei, J. Demereckui, T. Lukoševi
čiui, J. Vaitiekūnui ir mūsų jauniesiems 
r-— D. Demereckoitei ir A. Januškai, ne
pagailėjusiems savo brangaus laiko, jdė- 
jusiems daug triūso ir kantrybės laike 
pasiruošimo vaidybai, kuri buvo atlikta 
tikrai pasigėrėtinai.

Taip pat dėkojame p. Eug. Kalasaus- 
kui už scenos dekoravimą ir p-lei L. 
Šmaižytei už grimavimą.

Šv. Kazimiero parapijos klebonui kun. 
J. Bėrtašiui dėkojome už karių garbei 
atlaikymą mišių ir tai dienai pritaikyta e 
pamokslą.

KLB Winnipego apyl. Valdyba.

nusipirko namus i Matulioniui už vaidinimo ir režisavimą_ ArtųrąS Balbonas padarė veiksmu veikolo "... Ir sugrižo", vai- savo medžiaga ir darbu apie Šv. dintojoms p.p. S. Dieiininkai’tienei, E. Kazimiero bažnyčios stogą vandens nutekėjimo vamzdžius. Jis turi skardos apdirbimo ir įvairių rūšių šildymo įrengimų įmonę “Bell”, kuri randasi Notre Dame gatvėje.— Kiekvieną antradienį moterys susirenka parapijos salėn daryti rankdarbių. Ateina ir vyrai. Dviguba nauda: išmokstama padaryti gražių darbelių, žaislų, o padaryti daiktai atiduodami parapijos loterijai. Tuo padeda
:$¥¥<
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Pilietybės ir Imigracijos Departamento Kanados Pilietybės skyrius 
paremdamas ORGANIZACIJAS ir GRUPES, dirbančias naujųjų ateivių 
pagalbos ar pasirengimo pilietybei srityje, laiko regionines Įstaigas.

Norėdami gauti'tolimesnių informacijų šioje srityje, kreipkitės į 
artimiausią regioninę įstaigą ar skyrių pagal žemiau spausdinamą sąrašą:

Dr. W. BLACK, Regional Liaison Officer, 
Canadian Citizenship Branch, 

Immigration Building, 
VANCOUVER, B.C.

Mr. JEAN LAGASSE, Regional Liaison Officer, 
Canadian Citizenship Branch, .

i 537 Dominion Public Building,
WINNIPEG, MANITOBA.

Mr. JOHN HAAR, Regional Liaison Officer, 
Canadian Citizenship Branch, 

Massey Harris Building, 
10138 -100 “A” Street, 

EDMONTON, ALBERTA.
Mr. JOHN SHARP, Regional Liaison Officer, 

Canadian Citizenship Branch, 
737 Church Street, 

TORONTO, ONTARIO.
Miss FRANCOISE MARCHAND, Regional Liaison Officer, 

Canadian Citizenship Branch, 
901 Bleury Street, 

MONTREAL, QUEBEC.
arba:

THE NATIONAL LIAISON OFFICE, 
105 West Block, 

OTTAWA, ONTARIO.
f ♦ -- * v ' “ - Z-

IŠSPAUSDINO PATARNAUDAMAS NAUJIESIEMS KANADIEČIAMS

The Department of Citizenship and Immigration
Hon. J. W. PICKERSGILL 

Miništer
LAVAL FORTIER, O.B.E., Q.C

Deputy Minister



TBVISKES ŽIBURIAI

stokos priėzaslys
Bene dažniausias nusiskundi

mas motinų, atvedančių savo 
vaikus pas gydytojus, kad vai
kas per mažai arba labai neno
riai valgo. Dažnai gydytojui ten
ka gerokai pavargti, kol jis su
randa vąiko nevalgumo kilmę. 
Todėl pačių tėvų geresnei orien
tacijai panagrinėkim kai kurias 
šio reiškinio priešastis.

Jei apetito stokos priežastim 
nėra koks nors susirgimas (chro
niškos slogos, gripas, angina, tu
berkuliozė) tai dažniausiai yra 
tik nevalgyti blogas įprotis, ku
rį vaikas įgijo arba dėl netai
syklingo - nesištematingo mai
tinimo (maisto sudėties ir mai
tinimų dažnumo) arba dėl val- 
gidinant vartojamos prievartos, 
dėl kurios jis prarado natūralų 
pasitenkinimą malšinant alkį. 
Organiškai sveikų vaikų neval- 
gumas turi psichinį pagrindą, 
t.y. neurozę'tam konstituciniai 
palinkusių vaikų. Šis reiškinys 
yra dažnesnis pasiturinčio luo
mo ir retesnis rankų darbo žmo
nių tarpe.

Jau kūdikio amžiuje (0-1 mt.) 
nevalgūs vaikai gali sudaryti 
sunkumų tėvatns. Dažnai pradžią 
arba pirminė priežastis to vis di
dėjančio nevalgumo gali būti: 
1) ilgai trunkanti sloga, kuri su
trikdo normalų kvėpavimą pro 
nosį; 2) avitaminozė (vitaminu 
stoka); 3) vienarūšis maistas; 4) 
permaitinimas. Tačiau dažniau
sia priežastis yra jų neuropatinė 
konstituciją. Tokie kūdikiai įdo
maujasi daugiau aplinka, negu 
duodama jam krūtimi arba bu
teliuku. Kartais pradžioje dėl 
slogos ar mažos opelės burnos 
srity, ar gerklės uždegimo, ku
ris yra kiek skausmingas ryjant, 
kūdikis nenori priimti maisto, o 
vėliau tas gali likti blogu įpro
čiu. Todėl jau mažuose kūdikiuo
se reikia stengtis kuo greičiau 
pašalinti tuos sutrikimus: slo
guojant — valyti nosytę prieš 
maitinimą, esant avitaminozei — 
duoti trūkstamų vitaminų, per
maitinus •— sumažinti maisto 
kiekį ir pakeisti jo sudėtį. Neu
ropatiniai kūdikiai turi būti lai
komi daug gryname ore. Reikia 
stengtis sudaryti jiems ramią 
aplinką, ypač maitinant niekuo 
jų nedominti, neblaškyti jų dė
mesio. Sunkesniais atvejais gali 
būti gydytojo prirašomi jiems 
vaistai. Kartais tenka griebtis 
net kraštutinės priemonės, per
keliant juos kuriam laikui visai 
į naują aplinką, pav. į kūdikių 
namus.

Svarbiausia yra duoti kūdikiui 
pažinti, kas yra alkis. Todėl bū
tų netikslu padažninti maitini
mų skaičių arba pagerinti pačią 
tnaisto sudėtį. Atvirkščiai, gali
ma 24 valandas taikyti bado die
tą, tai yra duoti tik pasaldinto 
vandens ir po to pereit prie nor
malių 4 ar 5 maitinimo kartų su 
kiek mažesniu kiekiu nekon
centruoto maisto, kurį, gerėjant 
apetitui, reikia pamažu didinti.

Daug dažniau apetito stoką tu
ri maži (1-3 mt.), darželio (3-6 
mt.) ir mokyklinio amžiaus vai
kai. Sloga rečiau yra tikroji prie
žastis, dažniau — padidintos ton
ziles (migdolinės liaukos) ir no
sies polypai. Tokie vaikai dažnai 
turi aptrauktą liežuvį ir blogą 
kvapą iš burnytės, ką tėvai ne
teisingai priskiria skrandžio su
trikimams. Tokiu atveju gydy
mas arba pašalinimas tonzilų ir 
polypų būtų racionaliausias pro-

Pirmą kartą Kanadoje !
Pasaulyje garsūs 
vokiečių “54” mo
delio High-Fidel
ity AM ir FM ra
dijai

SABA, 
KOERTING, 

BLAUPUNKT 
GRUNDIG.

Garantuojamas 
viso pasaulio 

trumpųjų bangų 
priėmimas.

Specialiai paga
minti Kanadai

Atvykite, pademonstruosime veltui. Garantuoti pataisymai, 
atliekami specialistų radijo mechanikų.

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

(priešais šv. Jono Krikštytojo lietuvių bažnyčią)
Taip pat pas mus yra didžiausias pasirinkimas gintaro išdirbinių 
ir kitų dalykų bei dovanų iš Vokietijos, Šveicarijos, Švedijos, 
Japonijos ir kitų kraštų.

PAS MUŠ PUIKIAUSIOS GĖLĖS ....
* Puokštės nuotakoms bei įvairioms kitoms progoms — 

europietiškome ir konadiškame stiliuje.
* {vairiausiu rūžig skintos gėlės H' vazonai su gėlėmis.
* Mes turime gintaro ir kitokiu Hdirbin'u dovanoms.

802 BATHURST ST. (kampas Bloor)
Telefonas KE. 3884

Latvių gėlių krautuvė

organizmo priklausančių neval- 

mas perdaug koncentruoto mais
to ir daug pieno, kuris kartais 
duodamas atsigerti tarp maiti
nimų, atseit, troškuliui numal
šinti , daug sviesto, kiaušinių, 
neduodant tuo pačių metu pa
kankamo kiekio daržovių ir vai
sių. Dažnai vietoj normalių 3 ar 
4 maitinimo kartų vaikai valgy
dinami 5-6 ir net daugiau kartų, 
duodant jiems be tvarkos saldai
nių, sausainių, šokolado ir pan. 
Tokie “primaitinimai” vargina 
skrandį ir tuo pačiu mažina jo 
virškinamų sulčių gamybą.

Jautrių vaikų, einančių į dar
želį ar mokyklą, dažnai dvasinis 
ir protinis pavargimai irgi ma
žina apetitą: Todėl, grįžę namo, 
prieš pietus jie turėtų pusvalan
dį pagulėti ramiam kambary.

Dažniausiai šiame amžiuje 
apetito stokos priežastis yra blo
gas nevalgymo įprotis, t.y. neu
rozė, kurią įgija neuropatiniai 
vaikai dėl tėvų neteisingo jų 
traktavimo. Pradžia to gali būti 
ir tokia: vaikas susirgo, pav., gri
pu ar sukarščiavo ir normaliai, 
kai ir visi, nustojo apetito. Tė
vai bijodami kad jo svoris ne
kristų, privertė jį suvalgyti ir tą 
pakartojo ne vieną kartą, bet gal 
kiekvieną kartą maitindami per 
savaitę, o gal ir kelių savaičių 
laikotarpy. Tuo būdų valgymas 
tapo vaikui vietoj džiaugsmo — 
nemalonumu, kurį lydi tėvų ne 
tik įkalbėjimai valgyti: “nepa- 
sveiksi”, “neaugsi”, “ko nors ne
gausi” ir panašiai,, bet stačiai 
valgydinimas šaukštu per jėgą, 
su grasinimais. Taip vaikai ir vė
liau, vietoj to, kad savarankiškai 
valgytų sėdėdami kartu su suau
gusiais prie stalo, yra gaudomi 
tėvų po kambarį su lėkšte vienoj 
rankoj ir šaukštu kitoj arba val
gydinami per jėgą — pasidėjus 
diržą ant stalo krašto, arba su 
įvairiais “užbovinimais”, pasako
jant jiems pasakąs, istorijas, dės
tant, prieš juos žaislelius ir 1.1. 
Tokiu būdu ne tik vaikams, bet 
ir tėvams pavalgydinimas tampa 
kančia ir didelio susijaudinimo 
momentu. Ir juo daugiau jaudi
nasi, pyksta, nervinasi tėvai, juo 
labiau didėja vaiku pasipriešini
mas ir n epaprastai gudriai išgal
voti būdai išvengti to maitinimo. 
Mažesni vaikai ištisais pusvalan
džiais laiko maistą burnoje, jo 
nenurydami, ir kai pagaliau per 
“skausmus” keletą kartų pašil
dyta lėkštė jau tuščia, staiga su 
paskutiniu šaukštu ar kąsniu 
vaikas dideliams tėvų pykčiui ir 
savo džitugsmui išvemia visą 
maistą. Tokios ir panašios scenos 
temdo normalų šeimos gyveni
mą. Pagaliau tėvai, jau gal ne 
kartą pavartoję vienokius ar ki- 
kius vaistus apetitui žadinti, vėl 
tempia vaiką pas kitą gydytoją, 
tikėdamiesi, kad jo prirašyta 
mikstūra, gal būt, tikrai kaip 
ranka galės pašalinti vaiko ne
valgomą ir grąžinti jam apetitą. 
Ne vaistai šiuo atveju gali padė
ti, bet tėvų aiškus supratimas 
bei padėties įvertinimas ir griež
tas laikymasis pagrindinių mai
tinimo taisyklių:

1. Vaikas turi valgyti tiek, 
kiek reikalauja jo alkis;

2. Valgymo valandos turi būti 
griežtai nustatytos;

3. Maitinimų skaičius neturi 
peržengti 4, maksimum 5 kartų 
į dieną;

MMt'

4. Maisto sudėtis turi būti pa
kankamai kaloringa, vitaminin
ga ir įvairi;

5. Maistas turi būti higieniš
kas ir kięk galima skaniai paga
mintas.

Yra jautraus skonio vaikų, ku
rie nepakenčia vienokių ar kito
kių produktų (pav., burokų, ko- 
S, makaronų, kakao ir pan.).

u tas nereiškia, kad prie jų 
skonio turi būti visados taikoma
si ir tų produktų vengiama. Kar
tais jie privąlb (ypač kai yra iš
alkę) suvalgyti ką nors, paga
minta ir iš tų produktų.

Tiems tėvams, kurių vaikų ne- 
yalgumas įgijo augščiau paminė
tas teatralines formas, galima 
duoti keletą patarimų:

Pirmiausia vaikas turi būti gy
dytojo patikrintas, ar neturi ko
kios organiškos ligos (tbc, ade- 
noidų ir kt.). Jei tokią liga nebus 
rasta, vaikui turi būti grąžintas 
natūralus alkio pajutimas. Tam 
tikslui indikuotina 24-48 valan
dų bado dieta, duodant tik vai
sių sulčių su mažu kiekiu cuk
raus arba paprastos kavos, tru
putį baltintos pienu. Po to maiti
nimų skaičių reikia sumažinti 
iki 3 kartų per dieną, duodant 
mažą kiekį normaliai valgomo 
maisto. Jokios prievartoj, jokių 
pasakų, žaislų, jokių mažiausių 
raginimų valgyti neturi būti. Tė
vai neturi kreipti jokio dėmesio 
į tai, ar vaikas valgys ar ne, kas 
jam yra paduota. Kai pabaigia 
valgyti vyresnieji, reikią atimti 
lėkštę ir iš vaiko, nežiūrint ar jis 
viską suvalgė, ar tik paragavo. 
Jei jis neišvalgė, tėvai, ramiai 
šnekėdamesi tarp savęs, turi val
gyti ką nors pagaminto trečiam 
patiekalui ir, paprašius vaikui, 
ramiai jam atsakyti: “Juk tu ne
si alkanas, nes nesuvalgei sriu
bos, košės, ar panašiai”. Saldu
mynai turi būti duodami tik ta
da, jei vaikas išvalgė I ir II pa
tiekalą. Neturi būti jokių girdy
mų pienu tarp pusryčių ir pietų 
troškuliui raminti. Pieno toks 
vaikas gali suvartoti iš viso tik 
Va litro į dieną. Dažniausiai šių 
priemonių visai pakanka, kad 
vaikas, matydamas savo tėvus 
iki šio laiko taip susijaudinusius

1 rio koncertas Toronte
Svetur išblokštam iš tėvynės, 

neretai tenka susidurt su labai’ 
svetima aplinka, neįprastom tra
dicijom. Nelengva kovoti ypač 
jaunimui su banguojančia sveti
mybių įtaka ir išlikti jos nepa
žeistam. Istorija liudininkė eilės 
faktų, jog mažumos, kurios ne
sugebėjo puoselėti savosios kul
tūros, kurstyti dvasinės ugnies, 
pateko lyg maži grumsteliai Į 
pilkuosius sūkurius, susiliejo su 
mase ir žuvo sau ir tėvynei.

Vienas iš svarbiųjų faktorių, 
kuris gaivina išblokštojo dalią, 
grąžina jį savos kultūros loby- 
nan, yra savas menas, muzika ir 
daina. Neperdaug būtų pasakyti, 
kad tai dvasinės oazės, kuriose 
išblokštasis atsinaujina. Viena iš 
tekių oazių buvo trio koncertas 
Toronto lietuviams šeštadienį 
ruošiamoj Eatono auditorijoje ir 
sekmadienį Šv. Agnietės bažny
čioje.

Atvykę solistai iš Amerikos 
paliko bent dalyvavusiai visuo
menės daliai neišdildomą įspūdį.

Solistė Iz. Motiekaitienė savo 
kultūringa laikysena, muzikali- 
niu pajautimu vykusiai interpre
tavo tiek lietuviškus, tiek kla
sinius kūrinius. Jos šviesi sopra
no skalė nuteikė klausytojus 
jautriai. Ji išpildė: Lietuva bran
gi — G. Gudauskienės; Kai krin
ta lapai — J. Dambrausko; Savo, 
skambančia daina — K. Banai-I 
čio; Atverk širdį — G. Bižet; ari
ją iš operos Jeane D’Arc — Čai
kovskio. Be to, dar porą dainų 
bisui.

Alg. Brazis, Metrop. operos so
listas — baritonas, pademonstra
vo augštos klasės mokyklą, pilną 
muzikalini pajutimą. Jo gerai 
pastatytas balsas, lankstus ir gai
vus interpretacijose klausytojus 
nukelia tai į žydinčias Nemuno 
pakrantes, tai į Kėuno operą. So
listas padainavo: Tykiai Nemu
nėlis teka — M. Petrausko; Bar
carolle — Ch. Gounod; Patekėk 
aušrine — A. Kačanausko; Ilge
sys — L. Šimučio; Valentino 
malda iš operos Faustas — Ch. 
Gounod. Bisui kiek mažiau tiko 
Romiška arija iš operetės Links
moji našlė, ypač po rimtų kūri
nių. Be solo buvo išpildyta keli 
darnūs duetai.

Žymią koncerto dalį užpildė 
smuikininkas prof; Iz. Vasiliū
nas, pirtną kartą Toronte. Lietu
viams reta proga pasigrožėti kla
siniais kūriniais, išplaukiančiais 
iš lietuvio gilios studijos ir meis
triško perdavimo. Smuik. Iz. Va
siliūnas savo kuklia laikysena, 
bet giliu žvilgsniu NĮendelsono 
koncertui E Moli duoda tarytum 
gyvą sielą. Be to dar buvo išpil- 

pasidariusius visai abejingus ir 
be jokios įtampos, pradeda kitaip 
žiūrėti j valgymą ir po truputį 
priprasti prei naujos tvarkos ir 
naujos nuotaikos.

Jei ir šis metodas, kantriai, 
griežtai ir ilgą laiką naųdoja- 
mas, nieko nepadeda, tenka iš
skirti vaiką kuriam laikui iš. šei
mos, išsiunčiant jį pas gimines 
ar pažįstamus, kur yra noriai 
valgančių vaikų, arba atiduodant 
jį į ligoninę ar kliniką. Čia jis 
patenka ne tik į naują vietą, bet 
ir į svetimų žmonių aplinką su 
griežtai nustatyta taisyklingo 
maitinimo tvarka. Grįžus vaikui 
į namus, tėvąi neturi kartoti 
klaidų, dėl kurių vaikas buvo 
gavęs šiuos sutrikimus. Dr. J. Ą.

Kalėdines
atvirutes

DAUGELIO RŪŠIŲ
MENIŠKAI SPALVOTOS

PATRAUKLŪS 
LIETUVIŠKI TEKSTAI

RELIGINIO IR 
PASAULIETIŠKO 

TURINIO.

Kainos su vokais 10$? ir 5<

Užsakymus su pinigais siųsti:
Spaudos B-vei “Žiburiai”, 

941 Dundas St. W., Toronto, 
Ontario.

dyta Ciocana — Vitali.
Solistam sakomponavo muz. S. 

Gailevičius.
Tie patys solistai sekmadienį 

davė augštos klasės religinį kon
certą Šv. Agnietės bažnyčioje. 
Vargonais akomponavo Rev. Dr. 
Roff. pagrojęs ir solo porą kūri
nių, ■

Šie du koncertai mūsų pilkose 
sąlygose tikri pragiedruliai. Ste
bėtina tiek pirmame, tiek antra
me klausytojų palyginti nedaug 
tebuvo. Šios rūšies meninius pa
rengimus ruošti įgalina du stip
rūs faktai. Pirmas paminėtas ko
respondencijos pradžioje, antras 
— mūsų vargo mokyklos išlaiky
mas. Deja, pirmasis pasiektas 
mažais rezultatais, antrasis mi
nusu.

Dažnai sielojamės jaunuome
nės auklėjimu, jos lietuviškumu, 
kalbame daug' apie dvasinę kul
tūrą, gi faktai rodo priešinga. 
Tenka tik paklausti, kas bus iš 
mūsų “sielvarto”, kai lietuviška- 
sis meninis pulsas bus iškeistas 
Į nuotrupas bei blizgučius?

Dalyvis.

SVEIKINIMAS
Kalėdų Švenčių ir N. Metų 

proga sveikiname savo gimi
nes, visus draugus ir pažįsta
mus, ir vietoje individualių 
sveikinimų aukojame Vasario 
16-tosios gimnazijai Vokietijo
je 25 dolerius.

A. ir P. Šiugždiniai. 
Edmonton, Alta.

Redakcijai prisiųsta
Meilutis Laupinaitis, Aš kal

tinti. trilogija, pirmoji dalis — 
Raudonasis maras Lietuvoje, Sao 
Paulo - Brasil, 1954 m., 234 psl.
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IŠTARIAMA: FEIS-ELL

Reiškia, kad šios lignino nosi
naitės nepaprastai patogios ir 
minkštos — jos visuomet švel
nios nosiai. Prašykite “FACE- 
ELLE” lignino nosinaičių.

apie bolševikų pavergtas tautas. 
Apie Lietuvą medžiagą rinkti 
pavesta to un-to pareigūnui B. 
Mačiukai, kuris ruošia doktoratą. 
Veikalas būtų skirtas JĄV vi
suomenei supažindinti su pa
vergta Lietuvą.

Kerstęno komiteto trečiajame 
leidiny duota išsami Lietuvos ir 
kt. Pabąltijo valstybių gyvenimo 
apžvalga ir atitinkamą plati do
kumentacija.

| Lietuvių Dieną, suruoštą par
ke tarp Buenos Aires ir Berisso, 
buvo suvažiavę per 1000. lietuvių 
jaunimo bei šeinių- Ją organiza
vo penkios senos lietuvių drau
gijos.

Rašytoja Karote Požeraitė, gy
venanti Brazilijoje prisiuntė Vo
kietijoj pąsilikusiems liętuviams 
savo naujai parašytos ir gražiai 
išleistos knygelės “Didvyrių že
mė” 5 egz.

Alės Rūtos - Nakaitės eilėraš
čių vaikams rinkinį leidžia Ben
drijos leidykla. Rinkinys vadin
sis “Nunešk, upeli, žąsų vargus”.

Liet, dailininkė Sofija Bacevi
čienė, gyvenanti Romoje buvo 
premijuota Viareggio mieste vy
kusioje itališko peizažo parodoje, 
kurioje dalyvavo 12 tautų daili
ninkai. Iš trijų premijų viena te
ko Pacevičiėnei. Premiją įteikė 
Italijos ministeris Ponti. Šį faktą 
pažymėjo daugelis Italijos laik
raščių.

L. Andriekus parengė spaudai 
eilėraščių rinkinį “Atviros ma
rios”. Iliustracijos — dail. T. Va
liaus.

Ant. Gintneris, naujasis atei
vis, čikagietis, paskyrė $1000 sti
pendiją studentui, studijuojan
čiam mediciną kur nors užsieny. 
Pats Gintneris yra ligonis ir jau 
ištisi metai kaip negali dirbti.

Kun. T. Žiūraitis pasitraukė iš 
Liet. Žurnalistų Šąj. Niujorko 
skyriaus pirmniniko pareigų.

. Dail. A. Galdiko paveikslų pa
roda Waterbury miesto muzie
juje atidaryta gruodžio 5 d. ir 
tęsis iki gruodžio pabaigos.

Dr. B. Paliokas, profesoriavęs 
Brooklyno kolegijoje ir Syracuse 
un-te, šiuo metu dirba Čikagos 
Tarptautiniame Prekybos Insti
tute.

“Gabija” ruošiasi išleisti Ka
lėdoms Baranausko “Anykščių 
šilelį”, kurį iliustruoja dail. Pr. 
Lapė.

Gabijos metraštis jau atspaus
dintas ir atiduotas į rišyklą.

Ateitininkų kongreso leidinyje 
tilpsvęraėjusiu kongresų apžval
ga, Čikagos kongreso paskaitos, 
pranešimai, nutarimai ir posė
džių aprašymai.

Bostono liet, studentai rengia 
lituanistinį seminarą, kuriame 
galės praplėsti savo lituanisti
nes žinias. Bus eilė paskaitų ir 
.diskusijų. Pirmą paskaitą skai
tys Philadelphijos universiteto 
doktorantas K. Ostrauskas gruo
džio 11 d. apie dviejų kartų dvi
kovą.

Dr. J. Sauerweinas, Mažosios
Lietuvos himno “Lietuviais esa
me mes gimę” autorius, mirė 
1904 m. gruodžio 16 d. Jis buvo 
vokietis iš Hannoverio provin
cijos, mokėjo net 46 kalbas, di
delis visų skriaudžiamųjų gynė
jas ir stiprintojas. Jis rašė daug 
lietuvių ano meto spaudoje, 
dažniausiai pasirašydamas Girė
no slapyvardžiu.

Lietuvių eglutė Mokslo ir Pra
monės Muzėjuje jau papuošta. 
Eglučių paroda ten tęsis iki sau
sio 1 d. nuo 9 iki 4.30 p.p. Įki 
gruodžio 12 d. vyks tautinės pro
gramos. Tuo metu ir paroda ati
daryta iki 7 v.v. Įėjimas nemo
kamas.

Eglutę papuošė Marią High 
School mokinės. Viena iš jų — 
Živilė Zemgulytė lapkričio 23 d. 
dalyvavo televizijos programoje 
“Moteris ir pasaulis”. Ji pade
monstravo lietuviškų eglutės or
namentų gamybą bei papasakojo 
lietuviškus kalėdinius papročius.

Šiemet filmų festivalyje Vene
cijoj didelį pasisekimą turėjo 
filmą “Giuliet'ta e Romeo”, sta
tyta kartu anglų ir italų. Spau
da labai iškėlė pagrindinio artis
to Laurence Harvey gabumus, 
visur pažymėdama, kad jis yra 
lietuvis.

«

Naujakurys lietuvis leidžia 
filmų žurnalą

Niujorko didžioji spauda pra
neša, kad artimiausiu laiku pa
sirodysiąs filmos meno žurnalas, 
leidžiamas “Jenas Mekas”, re
dakcinėje grupėje beto yrą Gor
don Hendricks, George Fenin, 
Adolfas Mekas ir L. De Laurot. 
Žurnalas išeisiąs 6 kartus per 
metus ir jau esąs susilaukęs ypa
tingo susidomėjimo “kaip vie
nintelis tokio pobūdžio leidinys, 
sieksią? kelti JAV filmo meno 
estetinius ir socialinius aspek
tus”. Gruodžio numeryje rašo 
Orson Welles, de Laurot, Fenin, 
Richter, Everson, Tilton ir kiti. 
Kanadoje, žurnalas metams kai
nuos $2.25 ir užsisakytinas šiuo 
adresu: “Film Culture”, 215 W. 
98 Sy, New York 25, N. Y.

1$ kultūros ir kuygy pasaulio
“Draugo” eilėraščių konkursui 

ęilėraščiams įteikti paskutinė 
data yra gruodžio 15 d.

Lietuviai Vilniečiai Hamburge 
išleidžia 1955 m. “Lietuvių ka

lendorių”. Jis bus nuplėšiamas, 
sieninis, o kartu ir kišeninis, su 
dideliu priedu lietuviams žinoti
nų adresų. Apimtis — 66 pusla
piai; kaina Vokietijoje 1.30 DM., 
užsienyje — 1.50 DM. Jį galima 
gauti ar užsakyti pas Joną Va
laitį, (24) Hamburg - Altona, 
Daimler Strasse 44, Wohnlager.

Adelaidės liet, teatras “Studi
jos Teatro” salėje suvaidino ang
lų k. tris komedijas: prancūzo H. 
Duvernois — “The Bronze. Lady 
and the Crystal Gentleman”, ru-
sų rašytojo A. Čechovo — “The 
Proposal” ir anglo J. Maddison 
Morton — “Box and Cox”. Visos 
trys komedijos anksčiau buvo 
suvaidintos lietuviškai. •

Marijos Kongrese Romoje iš
kilmingoje procesijoje per mies
tą Šv. Petro bazilikon Lietuva 
cįalyvavo atskira grupę Persekio
jamosios Bažnyčios tautų tarpe 
su Aušros Vartų, Krekęnavos, 
Pažaislio, Šiluvos ir Žemaičių 
Kalvarijos Marijos šventovių vėt- 
liavomis, kurios atkreipė į save 
visų dėmesį gražiai dail. I. Pa- 
cevičiūtės pieštais tų šventovių 
Mąrijos paveikslais.

Memingeno Vargo Mokyklai 
vadovauja muz. M. Budriūnas. 
Iš viso mokytojų, kartu su kata
likų ir evangelikų tikybos mo
kytojais, yra keturi. Pamokos 
vyksta visomis dienomis, be šeš
tadienio ir sekmadienio, pakai
tomis įvairioms grupėms: ber
niukų ir mergaičių, I, II ir III 
laipsnio mokiniams.

Mokinių padaugėjo įki 53. Jau
čiama labai didelė vadovėlių sto
ka, nors šiemet Krašto Valdyba 
stengėsi tą spragą nors keliais 
atsiųstais vadovėliais užkimšti.

Sidney žydų laikraštis “The 
Sydney Jewish News” spalio 19 
dienos numeryje atspaude ilgą 
straipsnį apie lietuvę poetę, va
dinama “geto angelu”. Tai O Ši
maitė, anksčiau dirbusi ilgai 
Kauno un-te ir karo metu" glo
bojusi visą eilę studenčių žydžių. 
Vėliau ji buvo kalinama Dachau 
stovykloje. Iš jos paleista, atsi
sakė grįžti į Sovietų okupuotą 
Lietuvą, o neseniai persikėlė gy
venti į Izraelio valstybę. Dabar 
ji rašo eilėraščius, mokosi hebra
jų kalbos, ir kaip laikraštis pa
žymi, su ilgesiu laukia išlaisvi
nimo komunistų okupuotos ir 
priespaudą kenčiančios jos ma
žos, gražios tėvynės Lietuvos. 
Jai keli šimtai Lietuvos žydų, 
atsidėkodami už jos taurumą ir 
gerą širdį, pasiūlė savo namus 
ir visokią paramą.

Priimdami Amerikos pilietybę, 
kai kurie lietuviai sulietuvino 
savo pavardes. Teisininko Žu
kausko šeima pasivadino Žukais, 
V' Rastapkevičius — pasikeitė į 
Rastonį; J. Baužinskas nors dar 
negavo pilietybės, rašosi Baužys.

Atlietuvėja. Spalio 23 d. Ave1 • 
Lanedos Aušros Vartų parapje. 
šeštad. mokykla, kurią yeda sc 
serys kazimierietės, baigė mo o • 
lo metus ir ta proga surengė v k - 
šą pasirodymą. Kelios dešimty ■ 
mažųjų atliko gausią program. , 
padainavo dainelių, davė kėlėt., 
vaizdelių, pašoko taut, šokių, pa
deklamavo. Visiems dalyviams 
atminimui buvo išduoti Arg. L. 
Bendruomenės pažym ėjimai. 
Gražu buvo stebėtų kaip vaiku
čiai, iš kurių daugelis lietuviškai 
anksčiau nekalbėjo, deklamavo 
patriotinius eilėraščius savo tė
vų kalba. Pagaliau ir Argentinoj 
šeštad. mokyklos spraga prade
dama užkišti. Dabar veikia 3 to
kios mokyklos: 2 iš jų Buenos 
Aires mieste ir viena Cordoboje. 
Kitą metą numatoma dar įkurti 
porą tokių mokyklų^

Latvių spauda praneša, kad iš
sekus fondams Laisvos Europos 
Komitetas nutraukia stipendijų 
teikimą pabėgėliams studentams 
(Sakoma, buvo patirta, kad dau
guma “pabėgėlių” studentų tapo 
Amerikos • piliečiais). (a)

Argentinos laikraščiai įsidėjo 
žinią apie atvykusią į Buenos 
Aires pasisvečiuoti lietuvę Dr. R. 
Rachlinaitę, kuri yra kilusi iš 
Kybartų, un-tą baigė Berlyne, o 
odontologij ą praktikavo Kaune. 
Ji 1941 m. per Aziją pasiekė JAV 
ir dabar yra pirmutinė dantų 
gydytoja jų aviacijoje, turinti 
leitenanto laipsnį. Ir vokiečių 
dienraštis “Abendpost” lapkričio 
21 d. numeryje paskelbė savo 
bendradarbio iš Buenos Aires 
pranešimą, kaip jai einasi toje 
“Caballeros šalyje”. Pasirodo, ji 
yra vienintelė “mergaitė su uni
forma”, kuri “turi teisę pažvelg
ti savo draugams vyrams į jų 
dantis”;,. Kai laikraštininkai 
pastebėjo, kad ji kalba angliškai 
su vokišku akcentu, tai Miss R. 
Rachlin atkirto, kad ji, nors yra 
gimusi Karaliaučiuj e, betgi yra 
lietuvė. Šį kartą jis nuskrido 20.- 
000 km. iš Niujorko į Buenos 
Aires, norėdama dalyvauti savo 
dėdės sidabrinėse vestuvėse.

O Canada palengva virsta tik
ruoju Kanados himnu, nors 
griežtai britiškų nuotaikų, pilie
čių tarpe dėl to ir jaudinamas!. 
Taip Toronto konservatorių mo
terų sąjunga pareiškė protestą, 
kam per paskutines futbolo Grey 
Cup rungtynes pirma buvo su
grota O Canada ir tik po to Ged 
save the Queen. Moterys taip pat 
protestuoja, kaip vienas CBC 
komentatorius išdrįso viešai O 
Canada pavadinti Kanados him
nu.

Venecųplos Rotary klubas 1955 
metų vasario mėn. minės savo 50 
metų gyvavimo sukaktį. Lietu
vių vadovybė gavo pakvietimą 
per minėjimą pasirodyti su taut, 
šokiais. Numatyta labai įvairi 
programa, kuri bus atlikta pui
kioj koncertų salėje. ' •



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

2. Sudarome labai geromis sąlygomis paskolas iš bankų.

į naujas erdvias patalpas

(prie Ossington)

Visais reikalais prošome kreiptis tuo pačiu telefonu

B. SERGAUTIS
REAL ESTATE & GENERAL INSURANCE

PERSIKĖLE

899 Bloor St. W

Gerbiamiems klijentams pranešame, kad yra gauta šimtai naujų 
namų pardavimui. Jų tarpe yra labai vertingų pirkinių.

PASINAUDOKITE PROGA!

R. TESLIA
REAL ESTATE

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

< namus, paskolas, biznius ir tt.
BIURAI:

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

MIELI HAMILTONIEČIAP
Perkat, parduodat namą? Turit problemų su apdraudimu?

Nepamirškit manęs!

REAL ESTATE AND INSURANCE
1291 KING ST. EAST, HAMILTON, ONTARIO 

Telefonas: 9-3558

z DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

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

taus EE—EEE dydžio.
1414 Dundas St West Toronto

Tel. KE. 3881

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont.

Tel. EM. 4-2715

J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

383 RONCESVALLES AVE. 1072 BLOOR ST. WEST 
Tel. OL. 6321. Tel. ME. 2471.

Sąžiningu ir. maloniu patarnavimu visų tautų klijentams 
mūsų firma yra įsigijusi gerą vardą Toronto visuomenėje. 
Šiuo metu pas mus dirba virš 100 įvairių tautų agentų. Į die
ną gauname apie 60 naujų namų pardavimui. Tai faktas, 
kad pas mus ir jų pasirinkimas tikrai didelis. Štai keletas 
pavyzdžių:

RESTORANAS - DELICATESSEN.
$6.500 su nedideliu įmokėjimu, 
32 vietų restoronos su delikatesų 
krautuve ir 6 didelių kambarių 
butu. Labai švarus, visi įrengimai 
beveik nauji. 9 metų nuomos su
tartis su neaugŠto nuomo. Savi
ninkas grįžta į Angliją. Skam
binti P. Mališauskas, OL. 6321.

WILLARD - ANNETTE. $14.700 su 
didesniu įmokėjimu, lobai naujo 
mūro, šiurkščių plytų, 6 kamba
rių . namas. Vandeniu šildomas, 
moderni didelė virtuvė, gražios 
kietmedžio grindys, dekoruotos 
aliejiniais dožais. Gražus rūsys, 
didelis kiemas, garažas. Skam
binti P. Mališauskas, OL. 6321.

EDWIN AVE. - DUPONT. $15.500 
įmokėti apie $5.000. 10 gerų k. 
per 2 ougštus. Visai atskiros ge
ro mūro namas. *3 modernios vir
tuvės, geros kietmedžio grindys, 
2 atskiri tualetai, garažas. Labai 
gražus iš lauko ir vidaus — sku
bus pardavimas? Skambinti P. 
Mališauskas, OL. 6321.

PACIFIC - ANNETTE. $5.000 įmokė
ti, mūrinis, pusiau atskiras, 8 
kambarių per du ougštus namas. 
Koridorinė sistema, nauja kros
nis, 2 virtuvės, šoninis įvažiavi
mas. Viena skola balansui. 
Skambinti P. Grybas, ME. 2471.

SUNNYSIDE - HOWARD PARK RO. 
$4.750 įmokėti. Pusiau atskiras, 
lobai gero mūro, 8 kambarių ir

Antradieniais ir trečiadieniais
teisiniai patarimai visiems klijentams VELTUI > dipt tei- 
sininką p. SILVERMAN rosite mūsų kontoroje.

šildomo saulės kambario, na
mas. Vandeniu ir alyva Šildomas, 
2 gražios virtuvės, ekstra tuale
tas rūsy, didelis gražus kiemas 
.ir Šoninis įvažiavimas, labai geeri 
morgičiai balansui. Savininkas 
išvyksta iš Toronto. Skambinti 
PP. Grybas, ME. 2471. .

BLOOR - LANSDOWNE. $1.300 įmo
kėti, gero mūro, pusiau atskiras, 
6 nepereinamų kambarių namas, 
garažas. Namas reikalingas ma
žo remonto. Skambinti P. Gry
bas, ME. 2471.

PACIFIC - BLOOR. $14.500. 9. ne
pereinamų kamb., mūrinis na
mas, alyva šildomas, 3 garažai 
su plačiu šoniniu įvažiavimu, di
džiulis kiemas, geros nuomavi
mui, duoda $65 pajamų savai
tei plius butas šeimininkui, ne
augėtas įmokėj imas. Skambinti 
P. Kerberis, ME. 2471.

MUMBERSIDE - HIGH PARK. $4.000 
įmokėti, 8 kambarių, mūrinis na
mas, kvadratinis plonas, olyvo 
Šildomas, 3 virtuvės, gražus ir di
delis kiemas, žemo kaina. Skam
binti P. Kerberis, ME. 2471.

INDIAN RD. CR. - HIGH PARK. 
$5.500 įmokėti, 11 kambarių, 
atskiros, mūrinis narnos, kvadra
tinis planas, alyva šildomos, 3 
virtuvės, 2 vonios, 2 mūriniai ga
ražai, privatus įvažiavimas. Na
mas, kuris duoda daug pajamų, 
neaugšto kaino. Skambinti P. 
Kerberis, ME. 2471.

nuo 7 vaL vakaro duodami

Mann & Martel
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. J. TAMUL1ONIS
4845 BLOOR ST W.

1st. tel. OL. 8481. Namų OL 8074.

$1.900 įmokėti. Ltsgar - Dundas, 6 
kambarių mūrinis namas, geram 
stovy, dideli kambariai, alyvos 
šildymas, garažas.

$2.900 įmokėti, Windermere - Bloor.
6 kambarių, mūrinis, atskiras, 
kietos grindys, geri kambariai, 
garažas.

$3.900 įmokėti. Pauline - Bloor. 8 k. 
mūrinis namas, kietos grindys, 
2 geros virtuvės, alyvos šildy
mas, 2 garažai. Geras pirkinys.

$6.000 įmokėti. Constance - High 
Park. 9 didelių kamb., 2-jų augš- 
tų, dideli kamb., kietos grindys, 
2 geros virtuvės, vandeniu šil
domas, 2 garažai, šoninis įvažia
vimas.

$10.000 įmokėti. Indian Rd. - Bloor.
— L2 -komi**,- mūrinis,- -atskiras, 2 

modernios virtuvės, 3 vonios, 
vandens - alyvos šildymas, 2 ga
ražai.

$5.000 įmokėti. Durie - Bloor. 7 kam
barių, atskiras mūrinis nomav 
kietos grindys, dideli kambariai, 
vandens šildymas, garažas, reta 
proga.

ANTANAS MIČItJNAS
2336 BLOOR ST. W.

1st. td. MU. 8255. Namų LA. 2143. 
$16.000 pilna kaina, 6 kambarių, 

mūrinis, atskiras, vandeniu alyva 
gildomas namas. Šoninis įvažia
vimas, garaž. High Park rajone. 

$14.000 pilna kaina. Mūrinis, alyva 
oru šildomas, 8 kambarių per tris 
ougštus namas. Trys virtuvės, 
Gražus iš lauko ir viduje. Puikus 
Pirkinys. High Parke.

$11.900. 6 kambarių, atskiras, van
deniu alyva šildomas. Dideli ir 
gražūs kambariai, modemiška 
virtuv. Randasi Swansea rajone. 

$3.900 įmokėti, 8 kambariai, mūri
nis namas, 3 modernios virtuvės, 
garažas. Randasi prie pat Bloor 
ir Indian Rd.

$29.000 pilna kaina, 14 kambarių, 
mūrinis, vandeniu - alyva šildo
mas, dvigubas garažas, randasi 
gražiausioj Toronte gatvėj High 
Park Ave. Namas išmokėtas, 
puikios pajamos.

$4.000 įmokėti, mūrinis, 8 kamb. su 
trim moderniom virtuvėm, aly
va apšildomas, nepereinami k., 
yra garažas ir viettos dar kelioms 
mašinoms pastatyti. Randasi 
prie pot Bloor ir Indian Rd.

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

& FROST
Advokatai, Notarai 

91 Yonge St., Toronto 
Telef. EM.6-5255

Prašoma kreiptis į
N. ČEPULKAUSKIENĘ

W. A. LENCKI, BJL, L.L.B.

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W.
Room 107

Telefonas EM. 6*4182
Toronto

J. KARPIS
REAL ESTATE and BUSINESS BROKER

1609 DUNDAS ST. W. — TEL. OL. 7996, OL. 7997

Siūlome pamatyti šiuos gerus pirkinius.
$5.000 įmokėti, High Parke, 10 k., 

atskiras, mūrinis namas, gara
žas, alyvos šildymas, dvi vir
tuvės, kambariai dažyti.

$6.000 įmokėti, High Parke, 9 k., 
atskiras, mūrinis namas, vande
niu šildomos, 3 virtuvės, neper
einami kambariai.

$10.000 įmokėti, High Parke, 10 di
delių kambarių, atskiras, mūri
nis namas, 3 virtuvės, privatus 
įvažiavimas, 2 mūr. garažai.

$16.500 pilna kaina, High Parke, 8 
nepereinamų kamb. mūrinis na
mas, 2 virtuvės, vandeniu-alyva 
šildomas, didelis kiemas.

Skambinti VYT. LUNYS.

$16.500 visa kaina, Clendenan - An
nette, 6 kamb., atskiros, gero 
mūro, keturkampio plano, apie 
18 metų senumo, šoninis įvažia
vimas ir labai didelis kiemas.

$5.500 įmokėti, Porkdale rajone, mū
rinis, 9 nepereinamų kamb. na
mas, alyvos šildymas, 2 garažai.

$6.000 įmokėti, Indian Rd., atskiros, 
10 didelių kambarių ir apšildo
mos saulės kamb., lobai gero 
mūro, vandens šildymas, garažui 
vieta, geras pirkimas.

$2.000 įmokėti, Brock - Dundas, 6 k. 
mūrinis namas, garažui vieta.

Skambinti: V. PLIOPLYS

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETtMTAUTĮ!

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Aute Collision
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.

TEL. junction 4773 
Namų tel CE. 1-3444

Sav. G. KERAITIS

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

Garantuotas saugojimas. Mokama 
atsiimant Garantuojama. 
Pasiimame ir pristatome.

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

valyti viską duokite žinomai 
firmai:

Specialybė: 
Cheminis valymas įvairių 

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

30 metų valymo patyrimas

Seymour Herman!
ADVOKATAS, NOTARAS

Suite 410
394 Bay St, Toronto, Ont 

Telef.: EM.4-9912

Vienintelis licenzijuotas 
elektros kontraktorius

J. BARAKAUSKAS
Master Electrician

• f
’Atlieka visus elektros insta
liacijos bei pataisymo darbus, 
bet kur..

Žemiausios kainos
236 HUMBERSIDE AVE.

Telef. LY. 9947 
Toronto

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio

ANTANAS ČEPONIS
Taisau, patikrinu, prijungiu ar 

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

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

techniškus patarimus.
Skambinti telef. KE. 1080

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

PERKANT - PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ 
KREIPKITĖS Į LIETUVIŠKĄ BIURĄ

: *

REAL ESTATE & BUSINESS BROKER
1333A Dundas St. W., Toronto OL. 8443 - OL. 8444

579 College St. (kampas Manning) OL. 2324, - OL. 2325
Visais biznio reikalais mūsų agentai nemokamai suteiks informacijas lietuvių kalboj ir mielai 

Jums patarnaus pirkimo — pardavimo atveju.

Mes patarnaujame teisin- 8500 - $1.500 galite gauti per mūsų biurą Mūsų prityrę teisininkai 
gai, skubiai ir savo kai- .tik už Jūsų parašą, be žirantų, jei Jums pigiai sudaro pirkimo — 
boję. trūksta pinigų įmokėjimui perkant namą, pardavimo dokumentus.

Mūsų šios savaitės pasiūlymai:
$4.000 įmokėti. 8 nepereinami kamb. 

mūrinis, gerame stovyje, erdvus 
kiemas, be garažo. Dundas - 
Bloor. $14.000 prašoma kaina. 

$4.500 įmokėti, 8 k. mūrinis, pusiau 
atskiros, nepereinami kamb., 3 
virtuvės, Bloor - Ossington rajo
ne. $13.000 pilna kaina.

$4.000 įmokėti, 8 k. mūrinis, 2 virtu
vės, alyva šildomas, garažas. Už
ėmimas tuojau. Crawford - Col
lege. $16.000 pilno kaina.

$3.000 įmokėti, 6* k.^mūrinis, neper
einami kambariai, patogiame 
Christie - Bloor rajone. $14.000 
pilna kaina.

$5.000 įmokėti. 8 k. mūrinis, atski
ras, nepereinami kambariai, mo
derni virtuvė, 2 vonios, alyva 
šildomas, garažas. Quebec - An
nette. $16.500 pilna kaina.

$6.000 įmokėti. 10 k. atskiras, kv. 
plano, mūrinis namas. Vandeniu 
ir alyva šildomas, moderni virtu
vė, privatus privažiavimas. At
vira skola 10-čiai metų. Evelyn 
- Annette. $19.500 prašoma 
kaina.

$4.500 įmokėti. 8 k. mūrinis, neper
einami kambariai, alyva šildomas, 

dvigubos garažas. Bloor - Lans
downe. $15.500 prašoma kaina.

$5.000 įmokėti, 8 k. mūrinis, neper
einami kambariai, 2 vonios, van
deniu - alyva šildomas, 7 metų 
atvira skolai. Galimybė garažui 
dideliame kieme. Sunnyside - 
Roncesvalles. $17.000 prašoma 
kaino.

$5.000 įmokėti. 7 k. mūrinis, atski
ras, kv. plano namas. Didelis 
kiemas, privatus privažiavimas. 
Rushton Rd. - St. Clair. $16.- 
500 pilna kaina.

$5.000 įmokėti. 9 k. mūrinis, pustau 
atskiras, alyva šildomas, priva
žiavimas. Reikia vidaus deko
ravimo. Beatrice - College. $17.- 
500 pilna kaina.

$8.000 įmokėti, 8 k. dviejuose augš- 
tuose, 2 virtuvės, vend. - alyva 
šildomas, modernios virtuvės ir 
vonia, garažas. $20.000 prašo
ma kaina.

$7.000 įmokėti, 14 k. atskiras mūri
nis, 3-jų modernių virtuvių, 2 
vonių, dviejų didelių garažų na
mas, duodas $700 įplaukų kas 
mėnesį. Prašoma kaina $30.000, 
į kainų įeina 14 k. baldai apie 

$3.000 vertės. Concord - Col
lege rajone.

$5000 įmokėti. Atskiros mūrinis 10 
kambarių namas. Vandeniu sto- 
keriu apšildomas su dideliu skly
pu, 2 garažams vieta. Lobai 
gražioje vietoje netoli susisieki
mo. Indian Grove - High Pork 
rajone.

$16.000 visa kaina už 814 kamba
rių atskiro mūrinį namų su pri
jungtu mūriniu garažu. Namo* 
apšildomas vandeniu, gražioje 
vietoje. Quebec Heights rajone.

$18.000 visa kaina, 9 kambarių at
skiras mūrinis namas vandeniu 
alyva apšildomos su garažu. 
Gražioj vietoj. High Pk. - Clen- 
denen rajone.

$18.000 visa kaina už 10 kambarių 
atskirą namą College Rusholme 
rajone. Vandeniu alyva apšildo
mas. Gražus sklypas, garažui 
vieta.

$3.000 įmokėti, Annette - Runny- 
mede, 7 k., mūrinis, pus. atski
ras, 2 virtuvės, garažui vieta, 
pilna kaina $14.500.

$3.000 įmokėti, Grenadier • Sorau- 
ren, 7 k., pus. atskiras, gerame 
stovyje namas. Pilna kaina 
$13.500

$16.000 pilna kaina, atskiras mūri
nis naujai atremontuotas; 2 ga
ražai. Emmerson - Bloor St.

$5-6000 įmokėti, mūrinis, pusiau at
skiras, 8 kamb. 2 garažai, šo
ninis įvažiavimas. Lauder • St. 
Clair St.

$3000 įmokėti, 6 k. mūrinis, vande
niu šildomas, garažas, šoninis 
įvažiavimas, 2 virtuvės, į šiaurę 
nuo St. Clair.

$4000 įmokėti, 8 kambariai 2 augš- 
tuose, mūrinis, neperein. kam
bariai, 2 virtuvės, šoninis priva
žiavimas. Davenport-Lansdowne. 

$6000 įmokėti, 7 k. mūrinis, atskiros, 
kvadratinis planas, gerame sto
vyje. Beresford - Bloor.

$5000 įmokėti, 9 k. atskiras, mūri
nis, kv. planas, 3 virtuvės, be 
galimybės garažui, Quebec - 
Bloor. %

$18.900 pilno kaina, 10 kamb. pu
siau atskiras, vand. alyva šildy
mas, 3 virtuvės, Roncesvolles * 
Fem Avė.

Turime dovgelį kitų loboi gerų Ir įvoiriomis koinomis bei įmoksimais namų , kurių dėl vietos stokos neįmanoma paskelbti.

Vladas Paliulis V. Jučas
Įsteigęs telef. OL. 2324 s Bimie tel. OL.2124

Nemų telef. OL 6716 7 ;
A

$4.000 įmokėti, Bloof -73ss7ngT<5rtr^ 
. kamb., atsk. namas, alyva šil

domas, garažas.
$4.500 įmokėti, Bloor - Lansdowne, 

8 kamb. atskiras namas, mod. 
virtuvė, 2 garažai ir tuojau už
ėmimas. '

$1.850 įmokėti, Symington, 8 kamb. 
mūrinis namas, garažas.

$5.000 įmokėti, Bloor - Dufferin, 8 
kamb. dtsk. mūrinis namas, dvi 
virtuvės, vandeniu šidomas, grei
tas užėmimas.

$7.000 įmokėti, College - Gladstone, 
10 kamb. atsk. mūrinis namas, 
2 saulės kamb., vandens šildy
mas, du garažai.

Skambinti J. BALTAKYS.

$37500 įmokėti, 6 neperein. kamb., 
atskiros mūrinis namas, šoni
nis įvažiavimas, garažas.

$10.000 įmokėti, 12 kamb. atskiras 
mūrinis dupleksas, vandeniu - 
alyva šildomas, du garažai, pri
vatus įvažiavimas.

$13.500 visa kaino. Golden, 7 kamb. 
■^atskiras mūrinis dupleksas, aly- 
' va šildomas, vieta garažui.

$8.000 įmokėti, Westminster, 9 k., 
atskiras mūrinis namas, vande
niu - alyva šildomas, šoninis įva
žiavimas, garažas.

$8.900 visa kaina, Brock - Bloor, at
skiras, 6 kamb. namas, alyva 
šildomas, garažas.

Skambinti: B. POSIUS

Be šių turime dar didelį pasirinkimą. Paskambinkite, parody
sime, patiks — pirksite.

A. W. fAKLINGEK
REAL ESTATE

587 BLOOR STREET WEST. — TORONTO 
Seniausia pirkimo — pardavimo įstaiga Toronte, 

turi ofisus visose miesto dalyse
Sudarome geriausiomis sąlygomis mergišius per mūsų mergišių departamentų. 

KELETAS PAVYZDŽIŲ:
$5.000 įmokėti, Bloor - High Pork Ave., mūrinis, atskiras, 7 kamb. per 2 augš- 

tus, vandeniu šildomas, privatus įvažiavimas, garažas. Balansui vie
na skola 10-čiai metų.

$3.500 įmokėti, Bloor - Dufferin, mūrinis, 6 kamb., kietos grindys, kambariai 
švarūs, didelis kiemas, garažas, balansui .viena atvira skola.

$5.«/00 įmokėti, Bloor - Ossington, labai gero mūro, atskiras, 9 kamb., 3 virtu
vės, vandeniu - alyva šildomas, visi kambariai dažyti, 2 garažai.

$8.500 įmokėti, Bloor - Runnymede, ruplėtų plytų, atskiros, 8 kamb. per 2 
ougštus, 2 virtuvės, vandeniu - aliejumi šildomas, nepaprastai gerame 
stovyje iš lauko ir vidaus, privatus įvažiavimas, garažas.

$3.000 įmokėti, Jane - Annette, 6 kamb., mūrinis, garažas, balansui viena 
atvira skola 10-čiai metų.

Jei tie namai Jums nepatinka — nepirkite, bet būtinai paskambinkite mums, 
kad sužinotumėte kiek mes turime pardavimui namų ir kur jie randasi.

S. KUZMAS
, , Offico OL. 6357. Namų LA. 4129

TORONTUI, HAMILTONUI IR APYLINKĖMS.

Kontraktorius K. TRUMPICKAS
Įrengiami nauji Visų rūšių namų apšildymat'anglimis arba alyva. Keičiamos 
senos krosnys į naujas/ moderniškas alyva apšildomas ir pilnai automatiškas.

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

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

_ žymiai papigintomis kainomis ir išsimokėjimui dviems metams.

Visi patarimai veltui.

Užsakymai priimami:

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

Margis Vaistinė 
408 RONCESVALLES AVĖ. 

(kampas Howard Park Ave.)
Nuomoju vaikų svarstykles — $1.00 mėnesiui. -
Metamorfoza kremas šlakams — $1.35 už 4 uncijas.
Trejos devynerios — $1.50 dėžutė.
KOSMETIKA: Tussy — Du Barry — Chanel — Yardley.

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

Jonas V. Margis, Phm. B.

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
Parduodu ir Įstatau naujas krosnis ir oilburnerius.

Duodu išsimokėjimui iki dviejų metų.
Pravedu gazo linijas, prijungiu plytas, statau radiatorius, van
dens apšildymo krosneles ir atlieku kitokius panašius darbus.

Pranešu savo naująjį adresą:

999 College St, Toronto. Tel. OL. 6123
ANT. JUOZAPAITIS.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PREKYBA TORONTE

MOHAWK FURNITURE COMPANY
2446 - 8 DANFORTH AVE. TELEF.: OX 4444, OX 0977

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS BALDAIS
★ RADIJO,

★ KROSNYS,
* ŠALDYTUVAI, '

* SKALBIMO MAŠINOS,
* TELEVIZIJOS APARATAI,

★ SIUVIMO MAŠINOS,
★ ĮVAIRŪS KILIMAI,

♦ LINOLEUMAS,
* VAIKŲ. BALDAI,

* VEŽIMĖLIAI.

6
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V. VAŠI S - Vasiliauskas 
REAL ESTATE and BUSINESS BROKER

872 Bloor Street West (prie Ossington Ave.) Telef. ME. 4S05-4606

1. tANSOOWNE .. BLOOR. S 1.500 
įmokėjimas, mūrinis 6 kambarių 
namas, garažas.

2. BLOOR - SHAW, $3.000 įmokė
ti, 7 kambarių, mūrinis namas, di
delis kiemas, 2 virtuvės, garažas.

3, COLLEGE - DOVERCOURT. $3.500 
įmokėti, 8 didelių ir nepereinamų 
kambarių mūrinis namas, 2 virtu
vės. Puikus pirkinys.

4. BLOOR - SHAW, $4.000 įmokė- 
ti, 9 kambarių mūrinis namas, 2 
augštai, vandeniu šildomas, gara
žas. ~

Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms. Sudarome paskolas, įkai- 
K reiptis telefonu: ME. 4605.

V. VASILIAUSKAS
nuojame parduodamas nuosavybes. Jūsų patarnavimui.

J. K. BALSYS V. BUTRIMAS

SPORTO AKTUALIJOS
PASAULIO BOKSO ČĖMPIJONAI 

rašo Bajoras
Boksas nėra laikomas labai Amerikos pasaulio čempijonais. 

klasišku sportu. Nors net olym- Tada, žinoma, belieka ginčą iš
pintuose žaidimuose daugelio spręsti kumščiais. Daugiausia, 
kraštų mėgėjai boksininkai daly- bent iki šiol, šios rūšies ginčus 
vauja tarptautinėse varžybose,; laimi amerikiečiai. Būdami stip- 
tačiau šios rūšies sportas yra resniųjų pusėj, drįstam paskelb- 
daugiau kultivuojamas ęrofesio- ti oficialų bokso čempionų sąra- 
nalų eilėse. Kai skaitom spaudoj ’ 
apie pasaulio bokso čempionus, 
neužmirškim, kad . kalba eina Marciano, pusiau sunkaus — 
apie profesionalus, ne apie mė- į amerikietis Archie Moore, vidu- 
gėjus. Mėgėjų bokso meisterių i tinio — amėrik. Carl (Bobo) 01- 
vardai nežinomi ir nepopuliarūs, son, pusiau vidutinio — amerik. 
Pagaliau kiekvienas mėgėjas John Saxton, lengvo svorio — 
boksininkas stengiasi kuo grei- amerik. Jimmy Carter, plunks- 
čiau tapti profesionalu, nes kas . nos svorio — amerik, Sandy Sad- 
gi leis sau galvą dėl malonumo į ler, popieriaus svorio — prancū

zas (!) Robert Cohen ir musės 
svorio — japonas Yoshio Shirai.

Kaip matote, beveik visi pa
saulio čempionai yra amerikie
čiai. JAV profesionalinio bokso 
turtingos organizacijos monopo
lizuoja viso pasaulio bokso veik
lą. Pasaulio meisteriai išspren
džiami sdvam kieme, lyg šeimy
niškose peštynėse, kur sveti
miems neleidžiama nei nosies 
įkišti. Pripažindami amerikoniš
ko kumščio stiprumą, *bet kartu 
norėdami išlaikyti “fair play”, 
kitam numery paskelbsime ir 
nušipelnusių D. Britanijos bei 
Europos bokso čempijonų var
dus.

Lūbecko Lietuviai sportininkai 
gyvai pasireiškia. Apylinkėje pa
kartotinai laimėjo pirmą vietą 
sportinėse varžybose stalo teni
se. Esant geresnėms susisiekimo 
priemonėms.' numatomas susiti
kimas su Vasario 16 gimnazijos 
mokiniais.

Australijos lietuvių 5-oji spor
to šventė Melbourne praėjo sek-

arba veltui daužyti. Jeigu publi
ka nori matyti geras muštvnes, 
tegul sumoka pinigą. Gal todėl 
boksas ir laikomas nelabai šva
riu sportu, nes čia’Tie idealizmas, 
bet pinigas pastatytas- pirmoj 
vietoj.

z Kaip ten bebūtų, reikia pripa- 
* žinti. kad boksas yra populiarus 

visam pasauly. Jeigu ir bandy- 
tiKiiėm šio sporto moralinę ve r.-, 
tę paneigti,- neužmirškim, kad 
ne taip tolimoj praeity ir mes — 
lietuviai — Juozu (Sharkey) Žu
kausku arba Juozu Vinča di- 
džiavomės.

Šiuo metu profesionalinio bok
so pasaulis yra susiskirstęs į tris 
sritis: amerikiečių dominuojami 
oficialūs pasaulio bokso meiste
riai. D. Britanijos ir jos domini
jų boksininkai ir kontinentali- 
nės Europos čėmpijonai Papras
tai priimta sutikti su JAV pro
fesionalinio bokso monopoliu, ta
čiau kai kada iškyla nesutarimų. 
Būna taip, kad D. Britanijos 
meisteriai nenori skaitytis su

A. STANČIKAS
Baigęs National Radio Institute Radio 

ir televizijos skyrių.

RADIO APARATUS
Aparatai paimami ir grąžinami i 

namus veltui. 
Darbas garantuotas.

Prašau skambinti ME. 1602, kasdien 
nuo 6 vai. iki 9 vol.^ vakaro ir šešta
dieniais nuo 9 vai. iki 12 vai. ryto.

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

7’

Pagydys Jus greitai arba sugražins 
pinigus dvigubai.

600 namų pardavimui

STANLEY SHOE STORE

vyrų batai, normalaus dydžio ir platūs 
EE—EEE

1438 Dundas St W. Toronto

386 Bathurst St Toronto 
Telef. EM. 8-1344Rūta Kuprevičienė

Namų telef. ME. 3929

P. Dambrauskas
Namų telef. JU 6198

V. Kuzma
Namų telef. OL. 7838

I I. narni. - *»!»■■■

VI. Ivanauskas
Namų telef. LO. 9023

K. Bubelis
Namų telef. RO. 3135

A. Lapaitis
Namų telef. JU. 0917

Tik pažvelkit į šį modernų miegamąjį!
12 gabalų moderniško 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 vaL vak.

COLLIS FURNITURE COMPANY
«» QUEERS'!. W. (prio Spadina). Tel. KM..B-SW

5. BLOOR - DOVERCOURT, $3.000 
įmokėti, 6 kambarių na mos,pa to
gas išplanavimas, puikiam stovyje.

6. RONCESVALLES-GRENADIER RD. 
$13.000, šešių kambarių mūrinis 
namas, alyva šildomos, gerame 
stovy.

7. HIGH PARK AVE. $2.500 įmokėti, 
mūrinis 6 kambarių namas.

8. SHAW - COLLEGE, $5.000 įmokė
ti, 9 komborių namas, 2 garažai, 
nepereinami kambariai.

9. GRENADIER - RONCESVALLES, 11 
didelių kambarių, 2 atskirų butų, 
atskiras mūrinis namas, vandeniu 
šildomas, 2 garažai, įmokėti 6.900.

šą:sunkaus svorio pasaulio čem
pionas yra amerikietis Rocky

“JOSEPHINE 
BEAUTY SALON”

955 Dundas St. W., Toronto' 
Prie Grace - Beatrice tramva

jaus sustojimo.
TeL EM. 8-4138.

Įvairių rūšių ilgalaikis sušukavimas, 
dažymas, sutvarkymas ir modemiškos 
kirpimas. Sąžiningas darbas. Kainos 

prieinamos. Susitarus dirbama 
vakarais.

10. BLOOR gatvėje, High Park rajo
ne, apynoujis pastatas, 4 labai 
dideles krautuvės ir 4 dideli bu
tai. $ 11.000 metinių pajamų, la
bai geros pirkinys.

11. HIGH PARK, 9 puikūs kamba
riai, atskiras mūrinis namas, van
deniu šildomas, garažas, $9.000 
įmokėti.

12. COLLEGE - DOVERCOURT RD. 
30 didelių kambarių — 6 atskirų 
butų, gero mūro atskiras namas, 
vandeniu apšildomas, apie $9.000 
' į metus pajamų, geroje vietoje, 
įmokėti $9.000.

mingai.- Ji paliko gražų įspūdį 
tiek patiems sportininkams, tiek 
juos stebėjusiems žiūrovams. 
Laimėtojams paskirta visa eilė 
dovanų. Naujuoju Australijos 
Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Sąjungos pirmininku iš- 
riAktas L. Baltrūnas.

Mažiausias lenktynių takas
(C. Sc.) Millarvillę, Albertoje, lenktynes Dominijos Dieną. Ži- 

yra vienas iš Kanaaos 13 “lenk- noma, buvo ir šiek tiek lažybų, 
tynių miestų”. Tai yra vien tik 45 metų bėgyje, t.y. nuo 1905 
lenktynių miestas. Jis susideda iki 1950, reikalai vyko neforma- 
iš pašto įstaigos, vienos krautu-j liu bet nekenksmingu keliu. Ta
vęs, vieno arba dviejų namų ir ; da apie šį reikalą sužinojo fede- 
pusės mylios arklių lenktynių: ralinė vyriausybė ir ji nutarė, 
tako. i kad Millarville lažybų reikalu

Tačiau kaųadiškų lažybų prie-; turės laikytis tų pačių nuostatų 
bei taisyklių, kaip ir didieji 
lenktynių takai. -Išdavoje to 
Millarville, kad ir nenorom, su
darė savitarpinę lažybų sistemą, 
kurią ištikimai praneša kasmet 
federalinei vyriausybei.

tynių miestų”. Tai yra vien tik

žiūros pranešimuose Millarville 
vra įtrauktas sarašan kartu su 
Toronto, Vancouveriu, Winnipe- 
gu, Montrealiu, Port Erie ir ki
tais didesniais arklių lenktynių 
takais. Žinoma. Millarville yra 
paskutinėje vietoje sąraše. 1953 
m. lažybų suma Toronte buvo 
39.553.973 dol. Millarville jie tu
rėjo- 67.92 dol. Tačiau Millarville 
turi vienintelį Kanadoje durpių 
taką, kūris tinka grynos veislės 
arkliams.

Viskas prasidėjo tada, kada 
žmonės iš Britanijos pasiilgo 
arklių lenktynių takų — Ascot, 
Epsom, Windsor. Jie nutiesė ta
ką Albertos galvijų krašte netoli i 

Į šio miestelio, anglo gyvulių au
gintojo ir. pradėjo reguliarines

Biles & Wratten
ADVOKATAI, NOTARAI 

ir tt.
John F. Biles.

Leonard E. Wratten.
Telefonai:

EM. 8-6217, EM. 8-6359.
331 BAY ST. ROOM 316 

Toronto.

ATSIKRATYSITE NE DIENOMIS, 
BET VALANDOMIS!

Tuojau sustabdyk skausmus visame 
kūne — temperatūrų ir slogos kanki
nimus tik MINUČIŲ laikotarpyje 
BUCKLEY'S Cinnamated KAPSULĖ
MIS. VALANDŲ, bet ne dienų laiko
tarpyje — jūsų sloga pagydoma ne 
vieno, bet keturių įvairių slogą paša
linančių rūšių vaistų mFšinio, kuris 
pašalino slogos simptomus GREITAI.

12 kops. 35c. Šeimos dydžio 79c.

BUCKLEY'S

987 BLOOR (kampas Dovercourt) TELEFONAI: LL. 8585, LO. 7206

----------

Ar parduosite?
Sulaukęs pagaliau broliuko, 

Tadukas jjio taip džiaugėsi, kad 
nuolat sekiojo jo ir mamytės ju
desius. Kartą motina nurengusi 
mažąjį pasvėrė.

— Mamyte, kam SVeri? Ar gal
voji jį parduot? — paklausė Ta
dukas.

Būsime šešiese
Kartą išdykę vaikai paklausė 

savo mamytės gimtadienį ko ji 
trokštų tai dienai.

— Norėčiau turėti tris geru
čius ir mandagius sūnelius — at
sakė motina.

— Olia-lia! sušuko vyresnysis 
— tai būsime šeši!...

srėbti
Pamoka

Nenorinčiam vaikui 
sriubos tėvas aiškina:

-r- Kai tavo metų buvau, džiau 
giausi gavęs ir sausos duonos ga
balą.

— Džiaukis, tėveli, — atsakė 
vaikas, —'kad mano mama da
bar tave geriau maitina.
Šeimyniškuos pasikalbėjipiuos
Tėvas vėlai grįžusiai dukrai:
— Tai i? vėl slankiojai su tuo 

ponaičiu! Ir tu manai, kad jis 
tave ves? Jūs mergaitės vis sap
nuojate apie laimingus nuoty
kius, apie atjojančius karalai
čius, o pagaliau ištekate už pir
mo pasitaikiusio kvailio.

— Teisingai, Stefut, tėvas tie
są sako. Ir aš kadaise daug sva- 
jajau, padangėmis lakiojau...

Uždaryta imigracijos sala
■Niujorko įlankoj*-yra mažytė 

Ellis sala, kurioje seniau buvo 
patikrinami imigrantų į JAV do
kumentai. Vėliau, kai dokumen
tai pradėta tikrinti laivuose, sa
los Įrengimai buvo naudojami 
sulaikytiems imigrantams apgy
vendinti, kol jų bylcs'likdavo iš
aiškintos. Dabar šis imigracijos 
centras panaikintas ir paskutinis 
imigrantas; ten buvęs sulaikytas, 
perkeltas į Amerikos žemyną!

Ęllis sala yra 27 akrų. Per ją 
perėjo per 62 mt. apie 20 mil. 
imigrantų. Šio šimtmečio pra
džioj, kai imigrantai gausiai plū
do Amerikon, kasdien pereidavo 
iki 5000 asmenų. Joje bus įreng
tas imigracijos muzėjus.

“Tarpplanetinė rakieta”
Skrajojančių lėkščių mįslę 

šiuo tarpu išsprendė prancūzai. 
Netoli Lilies nusileido “skrajo
janti lėkštė”, kurią arčiau paty
rinėjus pasirodė, kad jos konst
rukcija yra visai paprasta. 3 
metrų skersmens “skrajojanti 
lėkštė” buyo padaryta iš kieto 
pilko kartono; ‘skritulio apačioj 
ant vielų pritvirtinti žibalu su
mirkyti Skudurai, kuriuos užde
gus, liepsnos sušildytas oras pa
kelia “lėkštę” į orą. Ji skrenda 
pavėjui, skleisdama ypatingą 
raudonai geltoną šviesą.

Šią “farp’planetinę rakietą” su- 
konstrua’vęs vienas pensininkas, 
buvęs kasyklų darbininkas, ku
riam žaidimas ja ir žmonių smal
sumu ,bei sensacijų gaudymu 
teikdavęs nekalto džiaugsmo.

REAL ESTATE & BUSINESS BROKER
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Reikės vesti
Mažasis Jonukas pradėjo lan

kyti mokyklą. Po kurio laiko jis 
pasirodė labai susirūpinęs ir ne
ramus. Tėvas užtinka jį kampu
ty susitraukus tūnantį ir klausia:

— Kas yra, Jonuk, kodėl toks 
neramus atrodai?

— Tėveli — neramiai atsilie
pia Jonukas — juk aš dar per 
jaunas vesti.

— Žinoma, per jaunas Jonuk. 
Šešių metų vyrai juk neveda.

— Bet man jau reikės, Tėveli,
— neramiai atsidūsta Jonukas.

— O kodėl?
— Matai, tėveli, juk Jievą Die

vas sutvėrė iš Adomo šonkaulio. 
Išlaužė šonkaulį, kai Adomas 
miegojo, ir sutvėrė Jievą ...

— Taip, Jonuk, teisingai.
— O Adomas ir turėjo tada 

vesti Jievą?...
— Na, taip, bet kas iš to?
— Matai, tėveli, man taip 

skauda kairį šoną. Aš manau, 
kad man Dievulis išlaužė šon
kaulį ir aš gausiu žmoną ...

• Nors tiek pasakyta
— Barbora, — kalbasi 

draugės, — neturi praktiško pro
to nė už centą. Ilga lyg kartis, 
sudžiūvusi kaip pagalys, dėvi 
augštom kulnim batus, išilgai 
dryžuotus drabužius, kurie ją 
daro dar ilgesnę ir lyg to neuž
tektų, atostogų vyksta į kalnus.

Kas yra aistra?
Rašytoją Jack Londoną sykį 

paklausė, kaip jis paaiškintų, 
kas yra aistra. Jis atsakė: “Bus 
aistra, jei pensijoje esąs geležin
kelietis nusipirks žaislinį trau
kinuką ir kiekvieną rytą 4 vai. 
atsikels, kad traukinį paleistų į 
darbą”.

Pirmas papūtė -
Susirgo dvarininko mylimas 

arklys. Dvarininkas pasakė ark
lininkui, kaip jį gydyti, bet po 
kurio laiko užeina į arklides pa
žiūrėti, kaip jo nurodymai vyk
domi. Arklininką jis randa čiau- 
dantį, spiaudantis, krapštantį 
ašarojančias akis ir visą persi
mainiusį.

— Na, kas atsitiko? — klausia 
dvarininkas.

— Tamsta gi sakei, kad reikia 
įstatyti arkliui į gerklę vamzdelį 
su milteliais ir juos išpūsti. Bet 
jis pirmas papūtė ...

Flegmatikas '
Naktį žmona išgirsta įtartinus 

garsus ir pabudina vyrą, kad nu
ėjęs apačion pažiūrėtų ar kartais 
ne vagys. Po keleto minučių vy
ras grįžta ir ramiai sau 
sigula.

— Tai ne vagys? Ačiū
— pastebi žmona.

— Vagys, mažyte, tik 
mus 
ramiai vyras.

vėl at

Dievui

ne pas
- pas kaimyną —■ atsako

Dr. L. SIMON
Odos ir veneros ligų specialistas.

3 S pa d in a Rd., Toronto 
(Bloor - Spodina kampas) 

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

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

OKULISTĖ
B. BEJNAR - BUKOWSKA 

dirbo nuo 1944 metų.
94 LAWS ST., TORONTO 

(prieš 3146 Dundas St. W.) 
Telefonas LY. 0052

Priėmimo vol.: 14) ryto iki 9 vok., sek- 
mod. ir šventad. nuo 2-4 vai. popiet.

Dr. J. K. Michalski
✓ ? ”* • : i j? -t * ' ' -4

Vertimų biuras, vizos, pasai. Emigra
cija/ vedybų licencijos.

57 QUEEN ST. W., TORONTO 
(Prie City Hall) Room 308,EM.8-9430 

Anglų, prancūzų, vokiečių, lenkų, 
rusų ir lotynų kalbomis.

Dr. M. Arštikaltytė
AKIŲ LIGŲ SPECIALISM

Pritaiko akinius 
167 College (kampas McCaul) 

Kabineto Nr. 9 
Toronto

Priima if anksto susitarus
Telef.: offiso WA. 1.3584 

namų WA. 3-5555

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 2-4 vai.

Rentgenas pagal susitarimą.

Telefonas ME. 2933.

tre-

Dr. A. Bacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

KABINETAS 314 Bothurst St.
Priėmimo vai.: 11-12.30 kasdien; va
karais nuo 7-8.30 vai. išskyrus 
čiadienius ir šeštadienius.

Telefonas EM. 6-2696.

NAUJAS KABINETAS 
280 Roncesvalles Avė.

Priėmimo vai.: 2-4 pp. kasdien ir 6-8 
vai. vak. trečiadieniais.

Telefonas OL." 4778.

Dr. Jonas Yčas
Gydytojas ir chirurgas 
1390 DUNIJAS 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. V.P. Baltrušaitis
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1554A BLOOR ST. W., TORONTO 
(kampas Dandas - Bloor) 

Bendroji praktika, moterų ligos 
gimdymo pagalba specialiai.

Kabineto tel. LL. 9184 
Namų WA. 1-0537

Priėmime vol.: 1.30 - 3.30 po pietų, 
5.30 - 8 vai. vak. Kitu laiku pagal 

susitarimą.

su

Dr. J. J. VINGILIS
VIDAUS LIGOS

Priėmimo valandos: 1-2 ir 6-8 vai. v.
Šeštadieniais 11 - 2 vai. po pietų.

WA. 1-0219
249 HOWLAND AVE., TORONTO

(prie Dupont ir Bathurst)

D r. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

Baigęs universitetą Vokietijoje 
ir Kanadoje

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

TORONTO

WA. 3-2003
Priėmimo valandos: nuo 9-12 ir nuo 

2-9 vol. vak. (pagal susitarimą).

Raštinė: OLiver 4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą

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

Dr. Alexander SZATMARI 
NERVŲ LIGŲ GYDYTOJAS

260 St. Clair Ave. W.
Darbo vol. 2-7 vai. pp. ir pagal 

susitarimą.
Telef. įstaigos WA. 1-0556 

namu LL. 5228.

1

ElANIEL D. STOKAL, B.A. 
advokatas, notaras ir tt. 

PERKĖLĖ 
savo biurą į 

21 DUNDAS SQUARE 
Suite 501 — Herman Building 

Toronto
Telefonas EM. 6-1681-2 
Ketvirtadienio vakarais: 

575 Queen St. W. - 6-8 val. v. 
Telef. EM. 8-2646

Bernhard & Scott
Advokatai, Notarai 

Bendroje įstaigoje dirba 
Ant. Liudžius 

buv. advokatas Vilniuje, 
Tremtinių Reikalams Teisių 

patarėjas.
73 Adelaide St W., Toronto 

Suite 436
Lietuviškoj kolbončius prašomo kreip
tis: pirm, ir fret 6-8 v.v.; antr., ketv. 

ir šeštod. 10-1 vo. p.p.
Office EM. 6-5679. Res. ME. 0636.

• PU3L,

Dr. Sylvia UZANS
Vaikų ir odos ligos

Darbo valandos: 5-7 pp., šeš
tadieniais 12-1 pp.

52 Linsmore Crs., Toronto 
(netoli Danforth Ave.)

TeL GL. 2892. .

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

Dirbęs Europos ir Kanados ligoninėse.
Vidąųs ligų specialistas: širdies ast

mos, reumatizmo, skilvio ir kt.
479% Euclid Ave., Toronto

TeL WA. 1-6708

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

TORONTO
(lėiimas iš 613 Brock Ave.)

Priima ligonius, gimdyves ir moterų 
ligomis sergančias kasdien nuo 1-4 ir 
nuo 5-8 vai. p.p., šeštadieniais nuo 
11 -3 vai. p.p., kitulaiku pagal susi
tarimą.

Telefonas OL. 6851

Dr. J. ŠEGAMAGAS
Specialistas chirurgas 

4906 Wellington, Verdun, 
Montreal 19.

Vai 2-4, 7-9, šeštadieniais 11 
1 vai. po pietų.

Tel.: YO. 3611 — office
PO. 6-9964.

Dr. John REKAI /
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialistas,

X RAY (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Dr. MICHAEL BALKANY ‘ 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

Gimdymo pagalba
202 St. Clair Ave., Toronto 

(prie Avenue Rd.)
Priėmimai pagal telefoninį susitarimų 

WA. 1-9632 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 - CHIRURGAS 
838 Dundas St W. Toronto 

kampos Euclid Ave.
Priima vakarais oagol susitarimq.

Telef. EM. S-9822

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

Patikrina akjs ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

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

(at Dundas)

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

Priėmimo vol. 10-.12, 2-6. Pirmodie- 
niois, ketvirtodieniois priima tarp 7-9. 

386 Bathurst St Toronto 
TeL EM. 4-6515

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY. R.O

Pritaiko akinius visiems akių defek
tam. Htirie akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimų ir ner
vingumų. Kolba slavų kalbami*.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

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

1613 BLOOR ST. WEST
T< LO. 6480

VYRŲ, MOTORŲ ir VAIKŲ
RŪBAI

Lietuviams nuolaida.
Sav. P. BAtKAOSKICNt



1954. XII. 9. — Nr. 48 (257)

TOEOIMTO. Ont MONTREAL, One.Miesto burmistru

7.30 vai. v., Marijos Nekalto Pra-

Kr. lietuvių bažnyčioje laiko- 
ės pamaldos. Pa

mokslą sakys kun. dr. Pr. Gaida
mavičius. Pamaldų metu me-

APYLINKES VALDYBOS 
RINKIMAI

vyksta šį sekmadienį, gruodžio 
12 d., T. Lietuvių Namuose nuo 
) vai. ryto iki 7 vai. v.

Balsuojama už 7 kandidatus.
Atminkime, kad visų pareiga 

rinkimuose dalyvauti, sayo bal
są atiduoti.
Šv. Andriejaus liut bažnyčioje. 

Jarlton ir Jarvis gatvių kampe, 
gruodžio 12 d., 1 vai. lietuvių pa- 
naldos su šv. komunija. Po pa- 
naldų įvyks sekmadieninės mo
kyklos kalėdinė šventė.

Kun. dr. M. Kavolis.
Evangelikų Susivienijimo 

parapijos pamaldos su šv. Ko- 
nunija įvyks gruodžio 12 d. 12 
vai. 30 min. pp. presbiterionų 
bažnyčioje, Dundas ir Dover- 
court gatvių kampas. Tuojau po

pavičienė, L. Januška, smuiku 
Stp. Kairys ir vargonais muz. S. 
Gailevičius.

Prieškalėdinės susikaupimo 
dienos

Gruodžio 8-11 dd. šv. Jono Kr.
lietuvių bažnyčioje vyks prieš- 
kalėdidnės susikaupimo dienos, 
kurių metu mariologinių konfe
rencijų ciklą “Marija ir žmogaus 
gyvenimas” praves kun. dr. Pr. 
Gaidamavičius sekančiomis te
momis: trečiadienį —- “Marijos^ pamaldų ten pat įvyks kavutė ir 
iškėlimas dabartyje , ketvirta- ... ...
dienį - “Karūna ir kančia”, penk
tadienį — “Marija ištikimybės 
šauklys” ir šeštadienį — “Kel-

- rodis į Kristų”. Konferencijos 
kiekvieną vakarą pradedamos 
7.30 vai., po jų — palaiminimas 
šv. Sakramentu. Išpažinčių bus 
klausoma penktadienį ir šešta
dienį po palaiminimo.

Susikaupimo dienos yra skir
tos Marijos metų užbaigimui ir 
kartu adventiniam atsinaujini
mui. Visi tikintieji maloniai 
kviečiami jomis pasinaudoti.

bus rodomas konfirmantų fil
mas. Parap. kun. P. Dagys.

SLA 236 kuopos 
metinis narių susirinkimas, ku
riame bus renkama ateinantiems 
metams valdyba, įvyks ateinantį 
sekmadienį, gruodžio 12 d. 2 vai. 
pp. Toronto Lietuvių Namuose.

Muzikalus filmas
Šį sekmadieni 3 ir 8 vai. Šv. 

Jono Kr. parap. salėje filmą: “A 
Midsum'er Dream”, pagal Šeks
pyro veikalą; muzika Mendelso- 
no.

Prisikėlimo parap. žinios
— Torontiečiai kviečiami da

lyvauti Prisikėlimo parapijos 
pradinės statybos kertinio ak
mens pašventinime gruodžio 12 
d. Po 11 vai pamaldų bus daro
ma eisena į statybos vietą, kur 
įvyks pašventinimo apeigos. J 
pamatus bus įmūrytas parapijos 
pasiaukojimo aktas Nekalčiau
siai Marijos Širdžiai, Lietuvos, 
Kalvarijos ir Katakombų žemės' 
— kančios simboliai, vedą į pri
sikėlimą.

Tą pačią dieną College teatre, 
5 vai. vak. įvyks koncertas,- ku
rio programą išpildys Vilniaus 
op. sol. V. Sabaliauskienė ir raš. 
Jurgis Jankus. Solistei akompo- 
iuos muz. St. Gailevičius.

— Gruodžio 8 d., Nekalto Pra
sidėjimo šventėje, šv. mišios bus 
aikomos 7 vai. vak. šv. Antano 
bažnyčioje, Bloor ir Rusholme 
R'd. Tikintieji tą dieną yra įpa
reigoti išklausyti šv. mišių.

— Naujųjų Metų sutikimo bi
lietus galima gauti klebonijoje 
r po pamaldų salėje. Galima už

sisakyti staliukus po 4, 8 ir 10 
vietų. Tenka priminti, kad vie
tos vyskupas Naujų Metų išva
karėse nedispensuoja nuo pas
ninko.

TEVI8KES ŽIBURIAI

P-lei ALDONAI VENCKUTEI *
■ ir ■ '

PRANUI SKILANDŽIŪNUI, • 
sukūrusiems gražią lietuvišką šeimą, linkime daug daug 
laimės gyvenime -

J. Juknevičius ir A. Marozas.

Šv. Jono Kr. parap. žinios
— Šv. Jono Kr. parapijos cho

ras. vadovaujamas kun. B. Pacę- 
vičiaus, stropiai ruošiasi religi
niam koncertui, kurio metu bus 
išpildoma Dubois “Septyni Kris
taus žodžiai”. Solo partijas iš
pildys sol. Pr. Radzevičiūtė, Br. 
Marijošius ir L. Januška. Kon
certas įvyks gavėnioj, kovo 13 d., 
sekmadienį.

— Kalėdinių plotkelių gauna
ma sekmadieniais po pairtaldų 
parapijos zakristijoje, o darbo 
dienomis-—klebonijoje.

— Šią savaitę yra metų ket
virtis.

— Parapijos kunigai šią savai
tę vizituoja šias gatves: Indian 
Trail, Indian Grove, Radford. 
Baustead, Hewitt,.Sunnyside.

Kalėdų eglutė
Tradicinė Kalėdų eglutė, ren

giama Toronto šeštadieninės lie
tuvių mokyklos, šiemet įvyks 
sausio 2 d., sekmadienį, lenkų 
salėje, 62 Claremont gatvėj. Nuo 
šio sekmadienio mokyklos tėvų 
komitetas prie abiejų liet, para
pijų registruoja vaikus, norin
čius dalyvauti bendroje lietuvių 
augančio jaunimo šventėje. Re
gistracijos mokestis: $1 nuo vie
no vaiko ir $1.50 nuo dviejų ar 

•daugiau vaikų. Registruojami vi
si mokyklinio ir priešmokyklinio 
amžiaus vaikai. Programoje nuo
taikingas vaikams vaidinimas, 
kurį vaidins mokyklos mokiniai. 
Kalėdų seneliui talkininkauti 
ryžtasi mokyklos tėvų komitetas, 
kreipdamasis dovanų i lietuvius 
prekybininkus.

Smuikininkas prof. Iz. Vasy- 
liūnas, atvykęs koncertuoti į To
rontą, pereitą šeštadienį aplankė 
“TŽ” redakciją.

Paskaita
Šį penktadieni, gruodžio 10 d., 

8 vai. v, TLN II augšto salėje 
Inž. Archit. Sąjunga Toronte 
ruošia inž. A. Ketvirčio paskai
tą “Atominė energija” ir arbatė
lę. Visuomenė kviečiama daly
vauti.- ■
Specialius anglų kalbos kursus 
bei privatų mokymą organizuo
ja New Canadian Service — 3 
Charles St. Toronte. Visa tai ski
riama tiems, kurie negali lankyti 
reguliarių kursų pamokų arba 
turį kokių kalbos sunkumų. Su
sitarti bei tolimesnių informaci
jų teirautis telefonu WAlnut 
1-5581 arba WAlnut’1-8331.

10% nuo parengimų pelno 
iki gruodžio 1 d. sumokėjo šios 
organizacijos: 1953 m. PLIAS 
Toronto skyrius, Ateitininkai, M. 
L Bičiulių D-jos Toronto sky
rius, KLK Mot. D-jos Toronto 
skyrius ir Choras “Varpas. 1954 
m. — KLKKult. D-ja ir KLK 
Moterų D-jos Toronto skyrius.
Kūr. - Savanorių S-gos skyrius 

kaip Kalėdų dovaną pasiuntė 
Vokietijos KLB Valdybai $107.53 
prašant $77.53, kurie Kariuome
nės ir Šaulių S-gos sukaktį mi
nint per pamaldas Šv. Jono Kr. 
bažnyčioje, kleb. kun. P. Ažuba
liui maloniai leidus, buvo surink
ti, išdalinti Vokietijoje esantiems 
Nepriklausomybės kovų invali
dams. Likusius $30 perduoti-taip 
pat Vokietijoje pasilikusiems kū
rėjams - savanoriams, ten sukū- 
rusiems Kūr. - Sav. S-gos sky
rių. Be to, iš savo kasos $20 pa
skyrė JAV gyvenantiems Nepri
klausomybės kovų invalidams

(B.)

Šalpai aukojo
Vokietijoje likusiems tautiečiams su

šelpti ir jų Kūčių stalui pagerinti, vieton 
sveikinimų ir dovanų pirkimo čia Kana
doje gyvenantiems pažįstamiems ir bi
čiuliams:

po $10 — V. Abromaitis ir B. Uiozas; 
po $5 — St. Zubrys, B. Trukanovičius, 
S. Vaitkevičius, J. Rinkūnienė ir. L. šeš
kus; po $3 — B. F. Kasperavičius, Ant. 
Dgukša, V. Juodišius; po $2,— Jegelavi- 
čius, Šimkevičienė, Šimkevičiūs, K. Ga- 
putis, A. Šapoka, Irena Vendauskas, B. 
Kerulienė, V. Sendžikas, A. Pabedinskas, 
G. Feliksas, J. Paškevičius, J. Valiulis, 

~ ... „ j - • x -t- Stungurys, J. Aukštaitis,-E. .Čiuplins-~ Gruodžio 6 d., aprūpintas į kos, N ščepavičienė, Baltramaitis, J. 
paskutiniais sakramentais, mirė Stravinskas, J. Girdauskas, Slapšys, A. 
Gabrielius Posius. Pašarvotas i Zoiogėnos ir St. Jokubouskas. Kiti au- 
Ryan - Odette laidotuvių namuo
se. Laidotuvės įvyks gruodžio 9 
d. 10 vai. iš šv. Agnietės bažny
čios. Velionies žmonai, sūnui ir 
dukterims nuoširdi užuojauta.

— Ligoniai bus lankomi su ka
lėdiniais sveikinmais. T. Pau
liaus, ligonių lankytojo žinioje 
yra 38 sunkiai sergą ligoniai (15 
psichiatrinėj, 11 džiovininkų ir 
13 kitose ligoninėse). Prašome 
pranešti nelankytus ligonius ir 
prisidėti dovanėlėmis ligoniams.

— Ateinančią savaitę lankysi
me pajapijiečius sekančiose gat
vėse: ’Maple Grove Ave.. Sae- 
forth Ave., Willson Ave., Triller 
Ave., Calender Ave.. Macdonell 
Ave., Harvard Ave., Spencer 
Ave., Maynard Ave., Lumbervi- 
lle Ave., Emerson Ave.

— Praeitą sekmadienį vaiku
čių parengime klebonijos patal
pose dalyvavo . virš 40 vaikučių. 
Tėveliai kviečiami panašiomis 
progomis išleisti savo vaikučius.

— Pakrikštytas Alvydas An
tanas Urbonas.

Organizacijų žiniai
Kad nebūtų vieni kitiems be

reikalingų trukdymų, kartas ir 
nuostolių, skelbiame organizaci
jų žiniai, kad M. Lietuvos Bi
čiulių d-jos Toronto skyrius UNF 
salę 1955 metams yra išnuoma
vęs šokiams sausio 22 d., balan
džio 30 d., spalio 29 d. ir lapkričio 
12 d. Valdyba.

kojo po mažiou. Viso lapkričio 28 d. 
Prisikėlimo parapijoje surinkta $34.18 
ir gruodžio 5 d. $118.73; prie Šv. Jono 
Kr. bažnyčios gruodžio 5 d. surinkta. 
$75.41. Vladas šurkus paaukojo taukų 
40 svarų, kurie perduoti "Dainos" drau
gijai persiųsti į Vokietiją senelių prie
glaudai.

Toronto Šdplos K-tas nuoširdžiai dėko
ja Toronto lietuviams už aukas ir už jų 
dosnumų, o p.p. Aperavičiūtei, Skučai
tei, Lėlytei, Sopijonienei, Petraitienei ir 
Zarienei už talkininkavimą rinkliavos 
vykdant, dail. V. Bričkui, veltui nupie
šusiam du plakatus ir abiejų parapijų 
klebonams, Tėvui Bernardinui ir kui. P. 
Ažubaliui, leidusiems tas rinkliavas pra
vesti. Toronto Šalpos K-to Pirmininkas.

TORONTO 'GAS HEATING CO.
961 College St., Toronto 

Tikslias ir sąžiningas informacijas 
apie Jūsų namų šildymą natūraliu 

gazu teikia mūsų komp. atstovas 
STASYS DARGIS

Skambinti tel. OL. 7994. Jam nesant 
įstaigoj palikti savo telefoną;

Dėmesio ponioms 
ir panelėms!

DIPLOMUOTA plaukų šukuotoją daro 
pusmetinius ir laikinus sušukavimus 
pagal susitarimų.

546 DELAWARE AVE.
Telefonas ME. 4300.

Sav. K. ŠLEKIENĖ

THE PARISIAN LAUNDRY 
Company of Toronto Ltd.

241 Bathurst St. EM. 8-3492 
PAIMAME ir PRISTATOME 

Į NAMUS.

JEIGU
JŪS IEŠKOTE PIRKTI NAMĄ ARBA NORITE PAR
DUOTI — VISOKERIOPAS INFORMACIJAS JUMS 
SUTEIKS IR MIELAI TARPININKAUS

B. Sakalauskas
Telefonai: K E. 3216, namų LO. 1410

Čia Jūs rasite daugybę visame Toronto mieste parduo
damų nekilnojamo turto nuosavybių didžiausį pasirin
kimą. Nuo mažiausio iki didžiausio.

856 COLLEGE ST. (netoli Ossington)
I. BRKOVICH REALTOR

t

DIESEL HEAVY 
EQUIPMENT

Verbuojami vyrai išmokti sekančių, 
gerai apmokamų amatų Toronto ra
jone: dyzelio mechaniko, dyzelio šo
ferio, laivyno dyzelio operatoriaus, 
atsarginių dalių aptarnautojo, suge
dimų pataisytojo ir daug kitų darbų 
šioje greitai augančioje pramonėje. 
Jeigu turite palinkimo mechanikai ir 
norite daugiau uždirbti, kreipkitės ir 
sužinosite, ar tinkate šiam darbui. 
Kandidatai turi mokėti rašyti ir skai
tyti angliškai. Informacijos veltui (be 
įsipareigojimų). Rašykite ar skam
binkite;
TRACTOR TRAINING SERVICE LTD. 
DIV 72, 3339A BLOOR ST. W„
TORONTO 18, ONTARIO

šio pirmadieno rinkimuose iš
rinktas žydiškos kilmės advoka
tas Nathan Phillips, kurio tėvas 
kilęs iš Suvalkų.

Miškininkų Sąjungos skyrius
Gruodžio 5 d. Liet. Namuose 

įvyko Lietuvos Miškininkų S-gos 
Išeivijoje Toronto skyriaus stei
giamasis susirinkimas. Dalyvavo 
gan didokas būrys Toronte gy
venančių miškininkų, pirminin
kavo A. Kantvydas, sekretoriavo 
J. Tamulionis. Buvo prieita vie
nodos nuomonės — įsteigti Lie
tuvos Miškininkų S-gos Išeivijo
je Kanados skyrių. Į laikiną v-bą 
išrinkta: J. Tamulionis, A. Kant
vydas ir J. Tumosas; į revizijos 
komisiją — J. Dvilaitis ir J. Mor
kūnas. v

Skyrius be savo tiesioginių 
tikslų pasiėmė remti vieną Va
sario 16 gimnazijos mokinį. Be 
to, buvo nutarta žadinti mintį 
per spaudą ir radijo valandėles, 
kad besimokantis lietuviškas 
jaunimas čia, svetur, nepamirš
tų ir miškininkystės mokslų. Iš 
tų, poetų ir dainių apdainuotų 
senovės Lietuvos šilų, kur mūsų 
protėviai rasdavo ramybę ir pa- .
guodą, per eilę okupacijos metų ^,a,s'1./lso ^r‘ JauSe^ls surinko

aukojusiems! Riškienė, Vaišvilienė, Šulmistraitė, šul- .

— - - ) sinskai, Voroninkoicioi, Rudinskiene,
j Gourys, Zabieiiauskienė, Stankevičiene,

Povilaitiene, Čepkouskienė, Kudžmienė, 
Gražienė, Daukšienė, Giriūniene, Balsie
nė, ČiČkouskienė, Blouzdžiūnienė, Čip- 
kiene, Daniliauskienė, Vilčinskienė, Mo
tuzienė, . Rimkevičiai, J^ Rimkevičiūte, 
Pacėvičiene, Lukošienė, Stonkienė, Sin
kevičiai, Mažulaičiai, Bagdžiūnas, J. ir

Y B. Lukoševičiai, J. Lukoševičius, Kęsgai
las, Juodviršioi, Venclovienė, A. Morkū
nienė, Šimelaitienė, J. Rimkus, V. Balsie
nė, Markauskienė, Susavičius, St. Gricie
ne, B. Simpnelienė, Narbutienė, ir A. 
Keblys.

Kartu dėkojome ir visiems vakarą pa- 
remusiems ^ovo atsilankymu.

Tremtinių vardu:
Montrealio Šalpos Komitetas.

Aušros Vartų Marija 
pašto ženkluos

Lenkų spauda praneša, kad 
Vatikanas Marijos Metų užbai
gimui šį mėnesį išleidžia 20, 35 ir 
60 lirų pašto ženklelius su Auš
ros Vartų Marijos paveikslu, esą, 

s pagal Kaz. Dąbrovvskos minia
tiūra. Vatikanui toki ženklą iš-

A. Mikuiienė, v. Vcitie- j leisti pasiūlęs lenkas arkivysku
pas J. Gawlina ir siūlymas bu
vęs priimtas.

Ar yra koks ten įrašas, spauda * 
neskelbia. Greičiausią jo nėra. 
Bet šiaip ar taip lenkai iš to nori 
padaryti politinę demonstracija.

itstovybę. ir dar sustiprintą pa
nų šefu. Įdomu ar jiems tai bu

rna ir ar Vatikano filate-

Mielų tautiečiu dėmesiui
Rinktos aukos, $31, vargo mo

kykloms Vokietijoje, švenčių 
metu vaikučiams apdovanoti, 
yra pasiųstos Baltui. Prie minė
tos sumos pridėta ir Lietuvių 
Darbininkų Dr-jos (socialdemo
kratų) $10 auka, skirta tam pa
čiam tikslui.

Šie pinigai BALFe yra užpaja- 
muoti kvitu Nr. 8136 ir lapkričio 
19 d. dovana — siunta šokolado 
JAV kariniu paštu persiųsta Vo
kietijon.

Kuriai mokyklai ši siunta teks, 
kaip tiktai žinia bus gauta, vi
suomenė bus painformuota.

Pr. Šimelaitis.
Šalpos K-to vykdomojo vajaus 

rezultatai: Aukų rinkėjas — Br. 
Jaugėlis, rinkta Rosemount P.Q. 
Aukojo: po $1 — E. Dalmontas, 
J. Dalmontas, D. Norkeliūnas, K. 
Žižiūnas, A. Norkeliūnas ir Br. 
Jaugėlis; po $0.50 — B. Mozūnas, 
E. Šukytė, Ad. Mikėnas, K. Mi
kėnas, A. Girnius, P. Girnius, M. 
Danisevičius, V. Ragulis, J. Sku
čas, J. Paškevičius ir L. Baršaus-

mos atsitikimas.
Gorte rinkėjui ir kolonijai turinčiai 

toki taurų tautietį.
Montrealio Šalpos Komitetas.

Šalpos Komiteto
1954 m. lapkričio 6 d. rengto vakaro 

APYSKAITA
Pajamos:

Už įėjimą gauta
Loterijos pajamos 
Baras ir bufetas 
Už kepures .................

$155.25
106.50
88.47
10.76

Viso pojamų: $360.98
1 š 1 o i d o s :

Sales nuoma ..... ........ $108.00
Muzikai .......... . ........ ........ 40.00
Leidimas vakarui 10.00
Mokesčiai prov. valdžiai 
Maistas, vynas ir progra

30.00

mos išlaidos .................. 35.48

Viso išlaidų: $223.48 
Liko gryno pelno: $ 1 37.50 

Montrealio Šalpos Komitetas.
Padėka

Montrealio Šalpos komitetas nuošir
džiai dėkoja savo ir tikusių tremtinių 
vardu žemiau išvardintiems Montrealio 
lietuviams už paramą rengtam pobūviui 
- vakarui lapkričio 6 d.

P.p. L. Gailevičiūtei ir J. Rimkevičiū
tei už programą, p. J. Adomoniui už 
paramą susisiekimo priemonėmis.^ Parė
mė vakaro loteriją fantais:

Otienė, Matuliai, Adomaitienė, O. 
Stankūnaite, T. Stankūnaitė, Leknickai, 

$11.50. ' ! Milerienė, Skudienė, Kuprevičienė, Pu-
Nuoširdi padėka aukojusiems I niškienė, Vaišvilienė, Šulmistraitė, Sul- . 

tremtiniu vardu. Esant neaišku-' mis»ros< Poynksnienė, Knystoutienė Sta- 
i i ‘ o; i smskoi, Voroninkoicioi, Rudinskiene,mu oel saiasų. skamb ntl . Gourvs. Zobieliouskienė. Stankevičiene, 

melaičiui TR. 2859.
Aukų rinkimas tęsiamas. Rin

kėjai prašomi skubiau susirišti 
. t su Pr. Šimelaičiu ar kitais k-to

Gruodžio 19 d. 3 vai. pp.^ LAS nariais, kad paskubinus patį va- 
Šalpos Komitetas. 

Montreolio Šalpos komiteto 
vykdomojo vajaus rezultatai 

Juozas Lukošiūnas surinko $23. Au
kojo Verdune po $5 — J. F. Wilson — 
anglas ir Juozas Džiaugys; po $2 —t- 
Vytautas Zubas, Z. A. Urbonai; po $1 
— Z. Burkšaitis, V. Dikaitis, P. Adomo
nis, Br. Bujūnas, St. Klicius, Pr. Janulia
ms, M. Rokienė, P. Mileriene, V. Dikai- 
tiene. '' . . •/;'

Su pirmesnių sąrašu p Lukošiūnas yre 
surinkęs $205. 

Per Ch. -Karpį Point St. Chdrlcs auko
jo. po $5 -— F. X. Latour — prancūzas, 
Ch. Karpis (šio vajaus metu antrą kartą); 
po $2 — J.Matusevičius, A. Baršauskai, 
VI. Kubilius, A. Matusevičius, Pr. Dau- 
deris; po $1 -— A. Norkeliūnas, J. Mas-, 
koliūnas, J. Biliūnas (visi trys cnt f ą kar
tą šio vajaus metu), J. Sartanąyičius, 
George, J. Vilkas, B. Kalamza — ang 
ias, A Pranevičius, J. Leninas —- žydu 
t., Juozas Matusevičius, M. Rimkienė, i ; 
K. Lcknickcs. 
kūniene, L. Gudas, J. Gargosgs, A. Jo
nušas, P. Matusevičiene, P.*Pėtronis, F. 
Kudzmanas-, Laurinaitis, lgn. # Vieškelis, 
Johnny Augę —- prancūzas, M. Reiner- 
tas; po $0.50 — Frank, J. Gicvėskęs, 
J. Mikalajūnas. ’

Tremtinių ir našlaičių vardu aukoju- |_____ _ _____ _____________ __
siems ir ouketo rinkėjui Čh. Karpiui nu0 i Mes tebeturime Vatikane savo 
širdus l’etuviškoš ačiū. j

Tenka atkreipti dėmėsi į ši serąšą. j 
Dauguma aukotojų yra senosios kartos, j 
ateiviai. Kaip matom, jie šio vajaus metų VO Zin 
aukoja jau ne pirmą kartę. lietiniam biurui buvo nurodyti

Bet ypatingas domesy s ir padėka ten 
mums praneša, kad ji nesanti už-jFę Ch. Karpiui, kaip senosios kartos at 
simojusi teikti Juridiniu patari- h,cvu'- J,s. nc ‘jk b<?t' “

mu. ■;Kadangi musų is GI. and loimingiesicmš parinkti oukų. Tai Mąr.; 
Mail ’ pateiktoje žinutėje buvo ; r colio didžiojoje lietuviu* kolonijoje pi» 
iškraipytų pavardžių, tad orga-!, 
nu sudėtį pakartojame. į tarybos ‘ 
prezidiumą išrinkti: pirm. J.

liko, galbūt, tik oazės. Todėl Lie
tuvai atgavus nepriklausomybę 
jų atželainimui bus reikalinga 
prityrusių ir išmokslintų miški
ninkų rankų, kad vėl jie oštų 
ateinančioms kartoms. J. D.
LAS Toronto skyriaus nariams

būstinėje —- 64 McKenzie St. W. 
— šaukiamas visuotinis metinis 
narių susirinkimas. Dienotvar
kėje: valdybos pranešimas it 
apyskaita; rev. komisijos prane
šimas; einamieji reikalai; disku
sijos; naujos valdybos ir kitų or
ganų rinkimai. Visų narių daly
vavimas būtinas. Sk. v-ba.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė Lans-. 
downe - Bloor rajone. Tel. LY. 2349. 
išnuomojamas kambarys II augšte dviems 
viengungiams arba šeimai. Galima nau
dotis virtuve ir garažu. 5 Rusholme Park 
Cr., tel. OL. 7100.
Išnuomojamas butas iš 3-jų kambarių ir 
virtuvės be baldų, radiatoriais šildoma, 
šiltas vanduo. Telcf. OL. 6936.

Išnuomojamas butas Ossington - Bloor 
rajone. Kambarys, virtuvė ir saulės kam
barys. Vieta pastatyti mašinai. Skambinti 
po 6 vai. vak. tel. OL. 8010.

Išnumojamas didelis frontinis kambarys 
su baldais dviems suaugusiems. Yra vi
rimo patogumai. College - Bathurst ra
jone, telef. WA. 1-1443. *

Išnuomojami 2 kambariai. 37 Givins St., 
telef. LO. 6613.

Išnuomojamas kambarys III augšte. 563 
Brock Ave., tel. LA. 0586.

181 Manning Ave. išnuomojami 2 kam
bariai ir virtuvė I augšte. Užimti galima 
nuo gruodžio 12 d. Pageidaujama su- 
ougfr______________________________

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė II 
augšte ir 2 kambariai III augšte. Abu be 
baldų. Tek LA. 7954/

■_______________________________ t

Išnuomojamas butas II augšte iš 2 kam
barių ir virtuvės. Be baldų. Tel. LL.4875.

Hnuomojamas kambarys su baldais, Dun
das - Do vercourt rajone. Galima naudotis 
virtuve. Tel. OL. 2972.

Išnuomojamas butas iš 3 kambarių ir vir
tuvės su baldais. Yra garažas. 419 Brock 
Ave. Tel. LL. 1597, skambinti po 6 v.v.

Išnuomojami 2 kambariai ir Virtuvė. Pa
geidaujama suaugę. 212 Indian Rdd. Cr. 
Tel. JU. 6243. %

]U

Dėl tarpt'autinės teisininkų 
organizacijos

Aleksandrowicz, lenkas; vicepir
mininkas J. Palys, lietuvis; sekr. 
dr. J. Hornung, austras ir Fabri- 
cius, rusas. Į valdybą išrinkti: 
pirm. dr. J. Glaug, jugoslavas; 
vicepirm. dr. J. Pelech, ukrainie
tis; sekr. dr. E. Sohanek, čekas; 
ižd. dr. S. Poezell, vengras; ir 
nariu kultūriniams bei profesi
niams reikalams dr J. Michalski.

Vysk. A. Padolskis lapkričio 
22 d. 18.40 vai. iš Madrido radio
fono pasakė sveikinimo kalbą į 
lietuvių tautą. Apie jo kalbą bu
vo jau iš anksto pranešta į kraš
tą kitų radiofonų.

P o d ė k a
Geraširdžiams lietuviams, kurie ištiesė 

pagalbos ranką Vandutei Lingytei, kuri 
jau 8 metai guli gipse Vokietijoje.

Aukojo: po $10-—L. Markelis, P Lin
ge, J. Svitas, V. Svitas; po $5—P. Juod
valkis, A. Palionis, V. Liuimo; po $2 — 
Vidauskienė, P. Raudys, S. Grigaitienė, I. 
Navickas, V. Navickas, V. Keciorius, M. 
Dikčius, Br. Urbelis; $1.50 — J. Lauga- 
lis; po $l — Lapinskas, L. Sandžiukienė, 
Br. Grikenis, A. Biveinis, J. Matusevi
čius, E. Bartminos, J. Urbonas, S. Gai
delis. Suaukojo viso $81,50.

Pinigai išsiųsti Vandutės tėveliams.
Linas Markelis.

Lietuviškos kalėdinės atvirutės 
gaunamos 

DOVANŲ ir KITŲ PREKIŲ KRAUTUVĖJE 
827 COLLEGE ST., Toronto, Ont.

(prie Ossington) 
TELEFONAS ME. 9644. 

Žaislai, laikraščiai ir žurnalai, odos prekės, rašomosios 
priemonės, kojinės, rūkalai ir kt prekės.

Sav. EUGENIJA ir VIKT. JANULEVIČIAI 
MIELUS TAUTIEČIUS MALONIAI KVIEČIAME.

pavojai, kad pasirodęs toks 
ženklelis naujai sudrums dviejų 
tautų santykius? Ar yra domė- 

į tąsi, kokia metrika bus duota 
tain ženkleliui? Kaip jis bus ap-

z&st rašomas oficialiuose filatelistų 
židiniuose? Jei daug kas praleis
ta, gal dar. kai ką galima būtų 
pataisyti?

Vatikano filatelijos biuro ad
resas: Ufficio Filatelico, Citta 
del Vaticano, Italia.
WINDSOR, Ont
Visuotinis susirinkimas. Gruo

džio 12 d. 3 vai. pp., 1100 Cadil-

Naujų Metų sutikimas
TLN visada sutraukdavo daug 
gražios publikos, o bilietai būda
vo iš anksto išgaudomi, Prapla
tinus ir pagerinus patalpas, o 
vietos menininkams talkininkau
jant patalpas šiam kartui specia
liai išpuošiant, tikimasi, jog at
silankiusiems svečiams bus jau- lac, kampas Richmond, buv. Pa
kų praleisti vakarą ir sutikti N. tašiaus valgyklos patalpose, šau- 
Metus. Yra padaryti patalpų pla- kiamas visuotinis susirinkimas 
nai ir norintiems iš anksto užsi-! sekančia dienotvarke: 
sakyti, bus galima pasirinkti pa-! 1. Susirinkimo atidarymas. 2.
talpas ir vietas. i Prezidiumo sudarymas. 3. Pra-

Suorganizuotas penių ratelis,! ėjusio susirinkimo protokolo 
kurios apsiėmė paruošti bufetą Į skaitymas. 4. Valdybos ir revizi-

jos pranešimai. 5. Diskusijos dėl 
pranešimų. 6. 1955 m. sąmatos 
tvirtinimas. 7. Valdybos ir revi
zijos komisijos rinkimai. 8. Klau
simai ir sumanymai. 9. Susirinki
mo uždarymas.

Nesusirinkus reikalingam kvo
rumui nustatytu laiku, pagal KL

su užkandžiais ir įvairiais gėri
mais. ■<:' / ■ • ■ . '.'.'Z.

Nesivaikydama pelno ir norė
dama, kad Naujų Metų sutiki
mas vsiems, o ypatingai šėrinin- 
kams būtų prieinamas, Namų 
valdyba nustatė bufeto gery
bėms labai žemas kainas, o įėji-1 _ _
mą tik $2. Tikimasi ipobūviui j B-nės statuto 10 str., tą pačią die- 
gauti leidimą iki 3 vai. nakties, ną ir toje pačioje vietoje po va- 
Grieš padidintas italų orkestras, landos, t y. 4 vai. pp., šaukiamas 
Bilietus iš anksto galima užsisa- antras susirinkimas, kuris bus 
kyti Liet. Namuose pas adm. V. i teisėtas nežiūrint dalyvaujančių 
Petraitį, telef. KE. 3027. I skaičiaus. Apyl. v-ba.

Garbenis
REKOMENDUOJA

Windermere, $3.000 įmokėti, otskiras plytų namas, 6 komb., 2 modern, virtu
ves, alyva apšildomas, privatus įvažiavimas. Naujas garažas. Viso tik 
$ 15.000. 10 metų- morgičius.

Old Weston Rd., $5.000 įmokėti, viso $17.000, atskiros plvtų narnos, 7 komb. 
per 2 ougštus, naujas vondens - alyvos Šildymas, dideles sodas, vienas ga
ražas su privačiu įvažiavimu. Turi būti greitai parduotos.

Geofry - Indian Rd., $10.000 įmokėti, 10 kambarių, 3 vonios, šoninis įvažiavi
mas, 2 garažai, vandeniu - alyva apšildomas; pajamos dabar už II ir III 
augsią $61J savaitę. Prašomo kaino $26.000.

Gcrden - Roncesvalles, $14.500, 7 komb., geros plytų nbmos, nenerein. komb., 
vandens - alyvos šildymas, nėra garažo, {mokėti apie $4.000.

A

Visais

AL GARBĖMS
REAL ESTATE

1611 BLOOR STREET WEST. TORONTO, ONTARIO 
Telefonai: 2738, LA. 8772. Vakarai* HU. 9-1543.

Vitais turto pirkimo ar pardavimo reikalai, kreipkite, virš nurodytu adrata.

REIKALINGI NAMAI PARDA

BALTIC CARTAGE & 
MOVERS

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

24 valandų tamvba.

f. SENKUS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

TELEFONAS KE. 8212
turto pirkimo ir pardavimo reikalais jums mielai ir 

sąžiningai patarnaus:

B. Barcevičius, J. Beržinskas,
P. Budreika, J. Rinkevičius.


