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Puola Eisenhower]

būdamas sudarytas iš valstijų 
skirtų atstovų, nesąs kompeten-

riui teko pasirinkti: arba vaka
riečių, arba respublikonų vienys 
bę. Prezidentas pasirinko pirmą
ją, ir todėl ypač, šiuo metų rese- 
publikonų vienybė; McCarthy 
bylbs dargi paveikta, pergyvena

Įteiktos Nobelio premijos

Kiniečių nacionalistų daliniai, pasiruošę ginti Tachen salas, kurios yra netoli Kinijos 
žemyno. Jie yra atmušę mažus komunistų puolimus.

Argentinoj uždraudė religines 
manifestacijas

Argentinos sostinė' Buenos Ai
res buvo pasirengusi užbaigti 
Marijos metus su iškilmėmis vie
noje miesto aikščių. Feder, poli-

partijos. Atsakė — ‘‘tuo tarpti 
ne”; esą norįs dirbti ir toliau res
publikonų 
reiškimas* 
įtartinas. Į]

pasirengę, šitokią “taiką” išnau
doti. Kaip paskelbė Valstybės 

i Departamentas. JAV per sekantį 
dešimtmetį planuoja perkelti 
savo politikos Svorį į ekonominę 
sritį. Amerikos politiką! mano, 

■kad šiuo metu'Maskva ir Peipin- 
^asjuošiasisudųotĮšmugį kaip

atstovus, ir -kancl. Adenaueris 
ten nebeturės dviejų trečdalių 
daugumos. Bundesrat

— Kairas. — .Karinis teismas 
nuteisė pakarti dar penkis mu- 
zulmonų brolijos narius, kurie

Nauja vyriausybė Japonijoj
Japonija, būdama Rusijos ir 

Kom-Kinijoskaimynė, stipriai 
jaučia raudonųjų įtaką. Yoshidos 
vyriausybė, buvusi aiškiai vaka
ri etinė,’ nebeatlaikė spaudimo, 
kilusio parlamente. Kai Yoshi
dos vadovaujamos liberalų par
tijos dalis parėjo opozicijom ir 
susidėjo sū socialistais, vyriausy
bė neteko daugumos ir; nelaūku-

gąlėjo Kimjojęf ^^ejoKS-Jn- nėra linkę rizikuoti gįnkįa. 
dominijoj,'neskaitantkraštipkur Pax atomich
toji “taika” įatęjo karo metu. ."'Nepavykus "‘pax ameri

ėjo med. dakta- 
ers, Thomas H. 

Weller — abb iš Harvardo ir 
Fredrick C. Bobbins iš Clevelan- 
do. Fizikos

reiškė, kad Londono - Paryžiaus 
sutarčių ratifikavimas būsiąs 
naujos eros pradžia Europai.

Austrijos viltys
Prancūzijos m. pirm. Mendes - 

France ėmėsi iniciatyvos kalbė
tis su Maskva dėl Austrijos ne
priklausomybės. Per savo pa
siuntinį Maskvoj jis įteikė ati
tinkamą projektą, aprobuotą 
Londono ir Vašingtono. Projekte; 
jisai siūlo atitraukti sąjunginin
kų .. okupacinę kariuomenę iš! 
Austrijos 18-24 men. laikotarpy-; 
je. Pasitarimai dėl Austrijos nu-I 
trūko praėjusių metų žiemą, kai; 
Rusija, sutikusi duoti A. nepri
klausomybę, nesutiko atitrauktų 
savo kariuomenės, kol Vokietijos; 
klausimas nebūsiąs sutvarkytas.^ 
Laukiama, ką atsakys sovietai.£ 
prancūzų pateiktą projektą.

reiškė apgailestaująs rinkiminę 
veiklą, kurios metu jis plačiąi 
važinėjęs po kraštą ragindamas 
amerikiečius balsuoti už Eisen- 
howerį. Tada manęs, kad Eisen- 
howeris išeisiąs į kovą su komu
nizmu, bet dabar mato, kad to 
visai nesą, ir kad prezidento lai
kysena Kom-Kinijos atžvilgiu 
esanti perdaug švelni, šitokį pa
reiškimą McCarthy padarė po to, 
kai senat. Watkins, komiteto Mc 
Carthy bylai tirti pirmininkas, 
atsilankė pas prezid. Eisenhow
er! ir šis pagyrė jo pastangas Mc 
Carthy pasmerkti. Spaudos kon
ferencijoj prezid Eisenhoweris 
pareiškė, kad jo politika yra po
zityvi, kovojanti* su komunizmu 
viduje ir išorėje, nors ir nesivai
kanti kraštutinumų. Be to, jis 
pareiškė nenorįs kištis į asmeni
nius senatorių ginčus.

V; Europa susirūpinusi
Nors sovietai ir vėl pagrasino 

organizuosią: “nenugalimą -armi
ją”, jeigu vakariečiai drįs ratifi
kuoti Londono - Paryžiaus'susi
tarimus, tačiau bent kol kas nei 
prancūzai, nei vokiečiai to gra
sinimo neboja. Prancūzijos par
lamento komisija jau. apsvarstė 
minėtus susitarimus ir vieno bal
so persvara. ntitarė rekomenduo
ti parlamentui juos, ratifikuoti.

čius, esą jie-ęrganizavę šnipinė
jimą Kinijoje. Jo kalba betgi nie
ko peįtikinp^;-išškyrus-sovieti- 
nį.bloką, tušavo prieš Pei-
pingą keliem ’susilaikius.

Jungt. Tautos, pasmerkusios 
Kom-Kiniją/ pavedė savo gen. 
sekretoriui kreiptis. į ją nuteistų 
amerikiečių, išvadavimo reikalu. 
Gert.'sekretorius Hammarskjold 
tuojau kreipėjn telegrama į Pei- 
pingą- siūlydamas tiesioginį^ susi
tikimą su atsakingais Kom - Ki
nijos asmenimis po gruodžio 26 
d. Jei reikės, jis esąs pasiryžęs

niekur nepasistūmėjo, niekur nę- 
įsigalėjo, išskyrus Formozą; ku
rią amerikiečiai suskato gelbėti 
praradę Kiniją. O buvo manyta, 
kad karui pasibaigus pasaulio 
taiką diktuos Amerika. Į ją buvo 
sudėtos-viso pasaulio pavergtųjų 
viltys. Jos, tiesa, ir dabar kryps
ta Amerikos link, tačiau jau su 
nemaža-abejingumo bei atsargu
mo doza. Visi pamatė, kad ir 
Amerika nėra visagalė, juo la
biau, kai josios atsakingieji po
litikai pasuko vairą “peaceful 
coexistence” linkme. Tai ypač 
išryškėjo po Stalino mirties ir po 
Churchillio paskutinio atsilanky
mo Vašingtone. Mat, Eisenhowe- 
riui buvo aiškiai pasakyta, kad 
Europos ’ Vakarai nėra linkę 
traukti į jokį kryžiaus karą. 
Ypač tas jų nenoras padidėjo 
užraukus Korėjos žygį be perga
lės. Eisenhowerio respublikonų 
.partijoj buvo ir tebėra' stiprių 
jbalsų už griežtesnę politiką so- 
Įvietų atžvilgiu, bet kai buvo pa

ter Bothe.
Tuo pačiu laiku Stockholme, 

Vokietijos atstovybėje buvo 
įteiktas Nobelio premijos likutis 
Kari von Ossietsky dukteriai Ro
salinda Palm, ištekėjusiai 
švedų žurnalisto. 1936 m. Os
sietsky buvo laikomas kone, sto
vykloje ir laimėtos premijos 
$39.303 Hitleris neleido atsiimti. 
Jo kunigus paėmė Gestapo ir ta-

Ossietski advokatas. Ka-

Julius Raab; dabartihis Aust- 
rijos.. kancleris, aplankęsv JAV 
atskrido ir į Otavą. Kaip ir Va
šingtone, taip ir čia jisai ypač 
domėjosi ūkiniais klausimais. 
Jam rūpi surasti naujų ■ rinkų 
Austrijos gaminiams. Pernai ji 
importavo iš Kanados įvairių 
gaminių už $5.000.000, o ekspor
tavo į Kanadą už $3:000.000. Per 
š.m. pirmąjį pusmetį Austrija 
pirko Kanadoje už $3.000,000, o

politiką yra. pasiryžusi, ieškoti 
geresnių Šan^kių ir šu Rusiją 
bei Kon>Kiniją, ypač ūkinėj sri
ty. Šis japonų posūkis kelia ne
rimo Vašingtone, kuris naujos 
vyriausybės atžvilgiu laikosi re
zervuotai, juoba, kad ji yra per
einamo pobūdžio, nes sausio pra
džioj bus nauji parlamento rin
kimai. . .

Stockholme Švedijos karalius 
Gustavas VI įteikė 1954 m. No
belio premijas septyniems “ne
mirtingiesiems” — .$140.000. Li
teratūros premiją šiais metais 
gavo amerikietis Ernest He
mingway. Iš prof. Anders Oster- 
lingo, švedų literatūros akademi
jos pirmininko, pranešimo pa
aiškėjo, kad dėl premijos skyri
mo E, Hemingway akademijos 
nariai nebuvę vieningi. Jam bu
vę padaryta priekaištų, esą kai- 
kuriuose kūriniuose perdaug pa
sireiškia brutalumo ir Činizmo, 
o tai nesą suderinama sū’ Nobelio 
premijos pabūdžiu. Nobelis, pre
mijos įsteigėjas, reikalavęs iš
kelti idealistinės linkmės kūri
nius. Visdėlto Hemingway pre
mija buvo paskata, nes jo kūri
niuose iškeliamas ir heroizmas, 
drąsi kova su pavojais, žmogaus 
kova už geresnį pasaulį.

Chemijos premiją gavo Dr. Li
nus Pauling, Kalifornijos techni
kos instituto profesorius. Medi
cinos premiją už išradimus polio 
ligos srityje 1; 
rai: John F. 1

narni
dangi Ossietskio nebėra gyvo, 
duktė iškėlė bylą Berlyno teisme 
reikalaudama jai priteisti tėvui 
priklausiusią premiją.

Otavoje Austrijos kancleris; 
buvo priimtas min. pirmininko- 
St. Laurent, su kuriuo jis kalbė
jo per vertėją, nes nekalba nek 
angliškai, nei prancūziškai.’ Iš 
savo pusės J. Raab surengė du 
iškilmingu priėmimu 
vyriausybės nariams viešbutyje, 
kitą — austHĮ kolonijai pasiun
tinybėje.

J. Raab šiuo metu yra. viena 
žymiausių asmenybių politinia
me gyvenime. Politikoje jis da
lyvauja nuo 1927 m. Tik Hitlerio 
laikais buvo pasitraukęs iš poli
tinės veiklos. Po karo jis buvo 
vienas pagrindinių katalikų 
“Volkspartei” organizatorių Ir 
dabar jis tebėra jos pirmininkas. 
Gerokai atitiesęs Austrijos ūkinį 
gyvenimą, J. Raab stengiasi jį 
dabar visiškai pastatyti ant savų 
kojų ir drauge rūpinasi atgauti 
seniai žadamą nepriklausomybę. 
Jau devyni metai kaip sąjungir 
ninku okupacinė kariuomenė te
bestovi Austrijoj, nes dėl sovie
tų užsispyrimo negali susitarti.

Ikišiol buvo daug kalbama 
apie taiką ■— pax. Vieni prana
šavo sovietinę taiką — “pax so- 
vietica”, kiti amerikiečių — “pax 

Baigiasi pirmasis 
dešimtmetis po praėjusio karo, 
tačiau taika — nei sovietinė, nei

McCarthy pasmerkimas, kurį 
išreiškė jam senatas, respubliko
nų eilėse kelia nerimo. Pats Mc 
Carthy, ikišiol tylėjęs,ąpie..savo 
ateities planus, buvo paklaustas 
ar nemano organizuoti naujos

ei jos betgi buvo uždrausta. Ti
kintieji — apie 100.000 — nepai
sydami draudimo vistiek susirin
ko numatytoje aikštėje. Kadangi 
visur buvo išstatyta policija, nu
matytos pamaldos ir procesija 
gatvėmis negalėjo įvykti. Jų vie
toje per radiją buvo transliuoja
mos pamaldos iš Buenos Aires 
katedros. .

Prezid. Peronas dieną prieš tai 
pareiškė, kad j am; didžioj i diena 
esanti Argentinos boksininko 
Pascual Perez pasaulinio boksi
ninko titulo 
laimėjimas. Ir jam būtų mieliau 
vykti į Palermo aerodromą pasi
tikti šio boksininko, grįžtančio 
iš Tokio. ' ■

V. Vokietijos Bundestag - sęi» 
mas, kuris taip pat jau pradėjo 
svarstyti Londono - Paryžiaus 
susitarimus, po pirmojo. skaity
mo pasisakė už jų ratifikavimą 
įriešdamas kaikurių pataisų, lie
čiančių V. Vokietijos suverenu
mą. Už ratifikavimą pasisakė ir 
V. Vokietijos Bundesrat -senatas, 
nors susilaikė- nuo balsavimo 
Saaro susitarimų iki vyriausybė 
šį klausimą išsiaiškins su Pran
cūzijos vyriausybe. Susirūpini
mo kelia Bavąrijos rinkimai, ku
rie nedavė daugumos kanclerio 
Adenauerio koalicijai: Socialis
tai drauge su kitomis dešinės 
partijomis sudarėm naują koalici
ją, priešingą Paryžiaus susitari- 
mąms. Tuo būdu Bavarijos vals-

kalėjimu: 4 — iki gyvos galvos, 
5 — 15 m. ir 10 — 17 m.

Rengiamos ir kitos bylos, nu
kreiptos prieš muzulmonu broli- 

“ ‘ ‘ “ l pulk. Nas-

konw|jį sayiškį nelengva surasti. Kai daug tokių beieškančių vieni 
kitus suranda, jie. stengiasi jau nebepasimesti. Šitas, iš pat širdies 
grimių plaukiąs, linlųĮaas burtis yra pati stipriausia atrama, bet- 
kokiai tautinei veiklai. Šitokio palinkimo ištikrųjų nėra praradę 
net tie: išeiviai, kurie jd jau neprisipažįsta, sakosi geriau be saviš
kių apsieiną. Įvairiomis neeilinėmis progomis tas ryškiai pasirodo.
' Be šitoc natūralaus t likimo visiems — išplėstai veiklai pasi

reikšti reikia tam tikrų sąlygų. Reikia,vadovaujančių asmenybių 
ir židihių — vietų, kur galima būtų burtis ir veikti.

Lietuviškoji išeivija daugely kraštų yra žymiu procentu nauja 
ir šitokių židinių. dar nae visur suskubo susikurtu' Tačiau pradžia 
jau padaryta. Imkime tik Kanadą .Čia poroje kolonijų nuo seno 
veikia lietuviški klubai ir parapijos su. savomis patalpomis. Prie 
senųjų Montrealio ir Toronto parapijų pastaruoju metu organi
zuojamos antrosios parapijos, jau stipriai atsistojo ant kojų Ha
miltono parapija, pajėgusi perstatyti bažnyčią bei įrengti salę; 
kurioje laikomos ir pamaldos, jau pasistatė Winnipeg© lietuviai, 
savus namus pasistatė . Edmontono lietuviai, šiokias ar kitokias 
prieglaudas yra pasirinkę ir kitos kolonijos, ypač, kur yra lietuvis 
kunigas ir laikomos specialios lietuviams pamaldos. Reikia laukti, 
kad ir ten po kurio laiko bus prieita prie pastovesnių būstinių, 
prie savų kampelių, nes be jų gyvenimas tikrai sunkus. Ir nebus 
tinkama išeitis, jei šitokį vaidmenį kur perims kokia lietuviška 
karčiama arba tokios visuomeniniais šūkiais įgytos patalpos tiks 
paprasta vietele, kur lengvai gaunama ko nusriaubti. Tokiam at- 
vejy jau tektų svarstyti ar išviso toks savas lietuviškas kampas 
yra reįkalangas. -

Jei stebime plataus pasaulio lietuviškąjį gyvenimą, turime 
konstatuoti, kad židinių vaidmuo pirmučiausia tenka parapijoms 
su jų salėmis, mokyklomis ir kitokiomis patalpomis. Dėl jų, kaip 
tenka girdėti, deja, kaikur pasitaiko apgailėtinų nesusipratimų, 
tačiau, net ir .ten geriau, kad jos yra, negu visai, nebūtų. Jei ne 

-visiems, tai nors tam tikriems reikalams jos panaudojamos, o gal 
būt, savo metu galės būti visiškai atviros visiems lietuviškiems 
uždaviniams. > č . /

-jimas fiame-hare' būtų'.pavojin
gesnis už sovietines armijas ir 
laivynus. Demokratij a • turinti 
parodyti galinti daugiau už ko
munizmą. Tam esanti reikalinga 
nauja ekonominė pasaulio poli
tika. Dulles siūlo naują planą in
vestuoti JAV kapitalui užsie
niuose, H. Stassen — organizuo
ti Azijos Marshallo planą. Tam 
esą reikia išplėsti pasaulio pre
kybą ir padėti ūkiškai atsitiku
siems Azijos, P. Amerikos ir Af
rikos kraštams. Jau sudaryta 
šiam reikalui speciali ekonomi
nė komisija, kuri tvarkys šalto
sios taikos JAV ekonominę ofen- 
syvą.

gendame būtino vąhhneiis visuomem- į 

E^k&daisė tdr^oi dSug. daugiau; kance- ; 
įsnius štabus,' kuriems; žinomsįSūybčir r 

vietos. Atrodo^ jpš turėtų būti pūstuštėš, tret niekur negirdėti/ 
kad jų patalpos būtų^^panaudojamos kpkios visuomenės lietuviš
kos- veiklos reikalams.- Tokiam Vašingtone, tiesa, išviso nedaug 
kas veikiama (deja!), Londone viskas yra susibūrę Lietuvių Na
muose-bei-DBLS. Romoje viskas koncentruojasi šv. Kazimiero 
Kolegijoje, Pietų Amerikos atstovybės, berods, nei neturi tinka
mų patalpų ir tik Sao PauIo konsulate kartais tesųjudama, o 
tikru kolonijos centrų- fera'vienintele ^Paryžiaus atstovybę, nors 
atstovo dispozicijoje ten, berods, vienas jo privatus butas tėra.' 
Atrodo, kad .šitas reikalas. turėtų .būti persvarstytas. Lietuvos 
valstybinės patalpos turėtų būti besąlyginėje dispozicijoje lietu
viškos visuomenės organų, dirbančių krašto vadavimo ir lietuvy
bės išlaikymo -reikalui. Atstovybių reprezentacinis vaidmuo yra 
labai sumažėjęs, tad prisiglaudimas įnamių tam negalėtų trukdy
ti, o biurokratinės rutinos 'tradicijos taip pat negalėtų būti kliūti
mi. Lygiai šalintinas reiškinys oficialiųjų valstybes pareigūnų 
atsiribojimas nuo visuomeninių organų. Šiaip ar taip tie pareigū
nai turi daug daugiau laiko ir geresnes sąlygas, negu tautiečiai 
visą dieną plušą fabrikuose. O visdėlto sekant spaudą retai tega
lime užtikti faktą, kad tie pareigūnai kur nors gyviau pasireikštų 
už savo oficialiosios veiklos sferų. Argi taip neprarandama labai 
daug galimybių ką gera padaryti? Jei oficialieji pareigūnai tik 
su sveikinimo kalbomis kur pasirodę,*jų-.vaidmuo visuomenei lie
ka lygus nuliui, o būti Vadovaujantis. Privalėtų toks
būti, nes kam daugiau duodama, iš to daugiau ir laukiama. Išliku
sių valstybinių įstaigų funkcijos šiandien yra pasikeitusios. Ad
ministracinio pobūdžio jų veikla yra labai susiaurėjusi, tad natū
raliai joms tenka naujas lietuviškųjų židinių ir vadovaujančių i 
bei dirbančių asmenybių subūrimo vaidmuo. Pagaliau tai būtų 
iš jų sėkmingesnės veiklos laidas. ’ I

apsistota ties nauja taika — “pax 
atomica”. Londono ir Vašingtono 
terminijoj tai reiškia lenkty- 
niuojantį sugyvenimą su sovie
tais. Ypač britai yra linkę tikėti, 
kad šiuo metu esame įžengę nau- 
jan laikotarpin, kur “šaltasis ka
ras” liko pakeistas “šaltąja tai
ka”, paremta atominės energijos 
rezervais. Vieni ir kiti, žinoda
mi, kad atominės bombos reiškia 
abipusį sunaikinimą, geriau ren
kasi gyvenimą kad ir “šaltoj"tai-

Gruodžio 8 d. buvo iškilmingai 
užbaigti Marijos metai, kurie bu
vo skirti paminėti Nekalto Pra
sidėjimo dogmos paskelbimo 
šimtmetinei sukakčiai. Romoje 
Pijus XII, kad ir sunkiai sirgda
mas, suteikė palaiminimą iš savo 
lovos visiems tikintiesiems. Po 
iškilmingų pamaldų, kurias at
laikė Romos vyskupo vikaras 
kard. C. Micara, popiežius per 
mikrofoną, pastatytą prie jo lo
vos, tarė šiuos žodžius: “Matyda
mi šiandieną visą katalikiškąjį 
pasaulį kaip vieną šeimą klūpan
tį ties Nekaltąja Mergele, dėko
jame Viešpačiui, kuris, atsaky
damas į daugybę maldų bei dar
bų Jam paaukotų šiais malonės 
metais, paprašė mūsų kentėjimų 
bei aukos kaip meilės pareiški
mo. Mes gi, su skausmu kūne ir 
auka širdyje, esame laimingi ga
lėdami užbaigti Marijos metus”. 
Šv. Tėvas tai pasakė itališkai, 
paskui Sukalbėjo maldą “Sveika 
Marija...” lotyniškai. Nepaisy
damas gydytojų draudimo, kitų 
padedamas, atsikėlė nuo savo 
guolio, priėjo prie lango, pro ku
rį matėsi susirinkusios minios. 
Jos pastebėjo Pijų XII, šaukė 
“Tegyvuoja popiežius”, o šis pa
laimino jas ir pasitraukė.

“J X
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TYLA ŽMOGŲ UŽMUŠA’ "Prisimenu idiliškus mūsų kaimo vakaru?. Tyla. Paslaptinga tyla. Tik kartais sudrumsčia šunies amtelėjimas, armonikos tra- diavimas arba galulaukėj dainosšula iš beržo, tekėjo* į lietuvių ■širdis. Nenuostabu, kad mūsų lyrika ir epas yra gana gerai pažengęs. Ypatingai mūsų liaudies kūryboje. Reikia sutikti _su K. Binkio posakiu, kad lietuvių-, didžiųjų lyrikų kapus, rasi kiek-; vieno kaimo kapinėse. Prisimena Čiurlionio didžiosios lietuviškos tylos simbolika. Peržydėjusi pienė (kiaulpienė) lygumoje negali išbarstyti pūkų - sėklų, nes kapų ramybė supa aplinką. Taip, tyloj gimėm, bet audroj gyvenam. To=. h liko tyla. Per frontų linijas, per bombų krušas, per kalėjimus, per neviltį ir skurdą, kuriam prakaite naują gyvenimą. Mašinų ūžesys, didmiesčio trukš- mas, miglota ateitis ir kryžiuojamos Tautos šauksmas šaukia tave triukšme skandinti įtemptus nervus: Triukšme ilsėtis. Triukšme gyventi.Prisimenu pirmas mano naktis “fuksayimo” Kaune. Negalėjau užmigti. Triukšmas. Bildesys. Ir taip norėjosi nerti atgal į kaimą į mamos sekfyčią. Laikas — geras mokytojas. Išmokė gyventi triukšme. Kalėjime tardymas per naktis, fronto linijos, bombardavimai. Dabar gali “štreetkariai” važinėti po lova — miegų su nekalto vaiko šypsena.Tik dabar pradėjau suprasti Amerikos gyvenimą. Pradžioj ’ “jankiai” man labai keisti atrodė. Vienas amerikonas — triukšmelis, du — triukšmas, o daugiau

— uraganas. Muzika — džiazas, kinas — kavbojai, kūryba gengs- terių gyvenimas. Tas žudė mane Europoje. Ne! Niekada į Naująjį Pasaulį. Ramybės ieškojimo krislelis dar kažkur pas mane 'ruseno. ‘ ’Bet likimas lėmė, be burtininkės pranašąvimų, likti sėsliu gyventoju čia. 5 metai baigė mane virškinti. Ramybei pastačiau paminklą. Ji* mirė mano širdyje. Nebesuprantu ramių vakarų. Toli liko lyrinis vieversys. Armonika. Lygumos. Tyliai banguojantys javų laukai..’. Aš — benamis! Širdies vietoje—plaka plienas. Sentimentalūs atodūsiai — mašinos dūžiai. Noriu kažkur lėkti, bet sparnus nukirpo, kaip laukiniam ančiukui Lik. Lak triukšmą be fssipagiriojimo. Tave nukryžiavo Pasaulio “teisybė”. Turi tėviškę, bet ji ne tavo. Turi namus. Svetimieji orgijas kelia. Turi žmoną ir šeimą. Auksą kasa tolimoj šiaurėj, kad jų tėvui, gyvenančiam toli, numestų daugiau bombų. Krauju teka pesimizmas. Ieškojau ramybės farmoje. Ne. Per tylu. Rytą gaidžio giedojimas išvertė iš lovos. Tyloje mažiausias triukšmas veda... į pasiutimą.Artinas Ramybės Šventė. Bent- lašą jos Pasauliui. Bent lašelį Tėviškei. Duokite pasaulio viešpačiai, sėdį UNO salėse, susirinkti bent kartą prie Kūčių stalo šeimoms. Kruvinais keliais slinksime giedodami, kad “ramybė geros valios žmonėms”.nie “geros valios žmones”. Mirštančių neronų vietojė stoja kiti. Anam krašte kruvinų rankų nestinga. R. Medelis.

buvo pranešta apie naujai atbė
gusius į Vak. Europą du mūsų 
tautiečius, kuriuos gražiai sutiko 
ne tie, kurie skelbiasi turį “vie-

daryta gražios spaudos konferencijos Stuttgarte ir Mųnchene.Štai vėl lapkričio 22 d; per Madrido radiją pasakė kalbą į kraštą vysk. Padolskis, savo žodyje išaiškinęs, kas yra tas VLIKas ir kokie jo santykiai su kraštu ir visame laisvajame pasaulyje esančiais musų tautiečiais bei kitais laisvinimo veiksniais. Ta proga ganytojas VLIKo ir Lietuvos vyskupų tremtyje vardu padėkojo Ispanų vyriausybei užjuopos siųstuvų nuolatos kalbėti lietuviškai į sa- vąjį kraštą. Per Vatikano siųstuvą het nurodyta, kada tokios transliacijos duodamos, būtent— nuo Kalėdų 19.50 - 20 vai. Lietuvos laiku 32,4 m. banga. Tuo būdu ,
VLIKo poros ipetų pastangos išgauti Madride šalia kitų kraštų transliacijų taip pat lietuviškąsias vainikuotas laimėjimu. Netenka abejoti, kad dėl to teko daug rūpintis, bėgioti, aiškintis etc. Vis dėlto rezultatas — džiugus. Tenka tik palinkėti, kad tos transliacijos, kaip ir buvo paskelbta, su laiku dar daugiau .išsiplėstų ir savo pranešimais gaivintų mūsų tautiečius pavergtoje tėvynėje, nes jie tiesos žodžio iš laisvųjų Vakarų, kaip paskiausiai atvykusieji vyrai pa-; tvirtino spaudoj ir per radijus paskelbtais pranešimais, laukia išsiilgę. Girdimumas Vak. Europoje Madrido siųstuvo geras. Tenka laukti, jog šią auksinę progą VLIKas tinkamai išnaudos, o šios ir panašios transliacijos su laiku bus dar geriau sustiprintos, parinktas tinkamas personalas ir t'.t.Taigi, VLIKo žmonės veikia. Nors ir darydami klaidų, nors ir niekinami, bet jų nuolatines pastangas ir kietą darbą vainikuo-

D. Britanijos lietuvių 'veiklą stebint iš šalies„Šias eilutes mekad-Jęidžiamas 4 Tačiau kurį lai- dėl jos laisvės.' Štai, tam dide-
i------ __j.-j.-_x— • jįe turį jsj_

(Mūsų Europos bendradarbio)
- < -į.-' 4. 'ja vis nauji laimėjimai.
Plečiasi ir informacija apie 
Lietuvą.Tenka tik pasidžiaugt, kad VT ir Elta sugebėjo jas išplėsti ne tik tarp vokiečių, bet ir tarp italų ir P. Amerikoje, kad į savo bendradarbių skaičių sugebėjo patraukti K. Čibirą, kurį kartais pader- gia nebent fanatikai partiniai' kurmiai, Almu ir'visą eilę kitų. Europoje nebent tuose kraštuose, kur VLIKas daugiausia puolamas, lietuviams vis
nepavyksta kaip reikiant pra
simušti į svetimąją spaudą, pirmoj eilėj Didž. Britanijoje ir Prancūzijoje. Matyti, dėl to, kad tie žmonės, kurie iš kitų reikalauja stebuklų, savo energijos, kurią išleidžiu VLIKo ir vliki- ninkų dergimui, nenukreipia tikrai lietuviškajam reikalui, bet tik knaisiojimuisi po svetimus apatinius...Jau ir spaudoj nekartą buvo minėta, kad net tarp paties VL IKo grupių, ypač iš tautininkų, arba, kaip kiti jį vadina, “šefi- ninkų” bloko, yra žmonių, kurie dirba tik destruktyvų darbą. Užuot įsijungę į pozityvų visus apjungiantį darbą, kaip jie reikalauja iš kitų, tie ponai tik kiekviena proga “pakepa sensacijų”, tartum tuo būdu jie patys pasidarytų baltesni ir geresni. Už kaikuriūos veiksmus tiesiog sarmata ima net ir pašaly stovinčius, kad galėtų būti tokių “.veikėjų” vTartum paplūsti už ką reikia, o dar daugiau už ką nereikia, VLIKą būtų “lietuviška pareiga”, dar daugiau: tuo būdu “dirbamas tautinis darbas”___Neatsilieka ir kai kurie centro žmonės,, kaip štai “Dirvoje” V. Rastenis, kuris, imdamas ginti kad ir p. Lozoraitį už jo derybas su lenkais, įrodinėja, kad jis tariami “šmeižiamas”, pamažu pirma paleidžiant apie jį “gandą” etc. Tik tas pats tautininkų vadas, gindamas “šefą” norėdomaš padaryti ji didesniu atsivertėliu net ir už Kudirką, nepastebi, kaip ten pat, tame pačiame jo organe, ne “pamažu, iš paleng- vo”, bet tiesiog straipsniais, kaip

niniams reikalams, vis tiek suranda progą “išdėstyti” savo pažiūras, kad VLIKas “esąs pasenęs” jau atgyvenęs savo “amžių”,partihiai fanatikai tik skaldo lietuvių visuomenę ir p. Lozoraičio ambicijas laiko augščiau už lietuviškąjį reikalą, tai jų reikalas, bet prie ko čia VLIKas? Ir ką jis už tai kaltas? VLIKas jau ir taip per daug padarė, per tolidaug, t.y. sutikdamas pec savo pirmininką, kad atstovus skirtų ir pristatytų užsienio valstybėms p. Lozoraitis vienas savo vardu ir savo parašu, tik apie tai VL IKą painformuodamas, prieš tai pasitardamas su VLIKo pirmininku dėl kandidato. Jei tai būtų pirmininko M. Krupavičiaus asmeninė nuomonė, tesilaiko jis jos kokios nori, kokią jam nustato jo grupė, bet pačiam VL IKui tiek nusižeminti yra neleistina. Ir iš viso kam keliami tokie klausimai, kurie lietuviškajai visuomenei jau įgriso iki gyvo kaulo? Jei nori, VLIKas tegu skiria prie “šefo” savo “ambasadorių” ir iš jo sulaukia tokio pat “ambasadoriaus”, tačiau tegu apie tai bent nekalba lietuviškajai visuomenei. Tokie “šefai” yra pirmieji reikalingi surefor- mavimo, ne VLIKas:. Visai teisingai net ir Brazilijoje leidžiamoje “Mūsų Lietuvoje” (1954. VI. 19. — Nr. 260) paskelbta, jog“prez. Smetona, vykdamas pro Santos Amerikon, yra pareiškęs, kad jis jokių aktų pasirašyti išvykęs iš Kauno negali ir to nėra padaręs. Šis trynimasis tik kenkia Lietuvos reikalui. Tas trynimasis privalo būti kartą užbaigtas — ' .vienokiu ar kitokiu būdu”... Labai teisingi žodžiai. Deja, tik ne šefininkams ir visokiems lūžoms VLIKo reformų pagal “vadistų” projektus siūlytojams ... Iš tikro, keista, kai barami ne partiniai fanatikai ir politikieriai, kurie sąmoningai kelia triukšmą, idant paskum galėtų sakyti: “negražu, reikia reformų”, bet visa VLIKo organizacija.Ar ne geresnė reforma būtų toji, kurią siūlo vienas iš buvusių, “šefininkų”, “Tremties”

Ar tik ne ak!:Stebėdami paskiausius nutikimus pasaulio įvykių fronte, visi, ar tik be mažiausios išimties, nesitveriam džiaugsmu, kad,' štai, po ilgo laukimo vėl atkuriama Vokiečių militarinė pajėga ir kažkaip, prisipažinkime, nejučiomis norime jausti, kad tas faktas galįs turėti labai didelės reikšmės ir Lietuvos išlaisvinimui.Gal taip, gal ir ne, bet, ir šį reikalą svarstydami, mes pirmoje vietoje užmirštame neatšaukiamą ir visą Lietuvos istoriją lydėjusį faktą — vokiečiai niekados nėr buvę mūsų drūtais. Ir, pagaliau, ar tik ne iš anksto klystame, tikėdami, kad iš-vienokios ar kitokios vokiečių malonės gali ir mūsų tautai prašvisti naujos laisvės rytas. Tiesa, gal įvykiai gali taip pakrypti, kad vokiečių kariuomenės atkūrimas, kad ir netiesioginiai gali lemti greitesnį mūsų Tėvynės išlaisvinimą, be't. niekad, o niekad, lietuvis negalėtų tikėtis iš vokiečių, kad jie prisidėtų prie to, nebent tik tuomet, jei jų pačių interesai to reikalautų. Dar daugiau, lietuviškasis patyrimas ir įgytas nepasitikėjimas Vakarų kaimynu, jau ir dabar norėtų teigti, kad nežiūrint kas valdys Vokietiją, jų įgimtas veržlumas ir ekspansija į rytus visada ir visais atvejais lies ir Lietuvos likimą. Kas gali patikinti, kas galėtų garantuoti, kad atkutę vokiečiai vėl į rytų Europą nepažvelgs tik kaiįS į “trąšas” jų kolonizacinei sistemai, jų tautos plitimui., Ir tragedija gaunasi čia tame, kad iš dviejų blogybių turime rinktis geresniąją. Ištisus šimtmečius mums graso rusiškasis milžinas, bet lygiai nemažiau kentėjome ir nuo vokiškojo siaubūno. Mes nenorime rinktis tarp jų, nes tenorime tik laisvi ir nevaržomi taikoje gyventi, bet kai gyvenimas liepia, aplinkybės šaukia, vis dėlto, ar tik ne aklai žengiame? Nebuvo mums draugas baltasis ar raudonasis rusas, bet nėra prietelius ir vokietis, kurios spalvos jie bebūtų. Koki likimą jis lemia' lietuvių tautai? Ir visiškai teisingai, anądien vienas mūsų veikėjas yra pastebėjęs svetimųjų auditorijai — vokiškoji vergovė tegali reikšti di-

i džiaugiamės?dęjį krematoriumą ar kapinynų laukus, o rusiškoji tironija — neaprėpiamas vergų darbo stovyklas. Žodžiu, nei vienas negali būti mūsų bičiuliu, nei iš vieno negalime tikėtis nei mažiausio mūsų reikalų supratimo.'Aišku, niekas lietuvių neklausia ir neklaus dėl vokiečių apginklavimo, bet kažin ar jau vertėtų toku dideliu entuziazmu pasitikti wehrmachto atgaivinimą, kad ir kitu vardu pavadintą. Nes kaip ir sovietinio milžino, dar iki šiol nesugriauta .galybė niokoja mūsų šalį, lygiai ir stiprėjantį Vokietija visada sudarys mums didelį pavojų. Užmiršome, ir tai pigiai užmiršome, vokiečių sunaikintą lietuviškąją prūsų kiltį, kuriuos .ištiko toks pats likimas, kurio galima tikėtis ir likusiai lietuvių tautai iš to pačio priešo, pagaliau, užmirštame Klaipėdą, Šilutę, Pagėgius ir Kuršių Neringą kartu su kitomis lietuviškomis prūsų vietovėmis, kurios, vokiškojo militarizmo globoje, vargu ar džiaugsis kada lietuviškąja trispalve. Tad, ir perdidelis džiaugsmas vokiečių šalmo su- švytėjimu,' ar tik nėra aklas ir neapgalvotas džiaugsmas?Bet, kaip čia pradžioje minėta, kai mums tenka rinktis tarp dviejų blogybių, aišku, žmogiška yra rinktis bent kiek gerėlesnę. Bet tik tokiomis, O ne kitomis mintimis turėtume sutikti ir naująją vokiečių ginklo jėgą. Nelemia ji mums nieko gero, nebent tiek, kad bendrųjų Europos reikalų plotmėje, yra galimybių, kad ir rytinis lietuvių tautos neprietelius bus kurkas sukalbamesnis vokiškojo kumščio grąso- mas. Bet tai yra tik didžiųjų interesų susikryžiavimo reikalas ir jei senoji taisyklė vėl kartosis, kad tarp dviejų besipešančių, paprastai laimi tretysis, šiuo atveju lauktinas mūsų tautos laimėjimas, bet ir . tas gali įvykti tik mūsų pačių kraujo auka prisidėjus, bet jokiu būdu ne vokiečių. Gi mūsų džiaugsmas tik tada galėtų būti tikras ir pilnas, jei dar kurios jėgos lemtų visišką Rusijos ir Vokietijos karinį pažabojimą. Bet iki to, dar labai toli ir netikra. Al. Gimantas.

imperijos saloj — Didž. Britanijoj, neteko matyti to krašto sostinės Londono, o taip pat lygiai neteko nei gyventi, nei kartu veikti su toje saloje prisiglaudusiais lietuviais. Bet, jau, berods, aštuonetas metų kaip atsidėjusiai seku D. Britanijos lietuvių gyvenimą, jų veiklą, pasiektus laimėjimus, tarpusavį sugyvenimą ir t.t. Visa tai seku pro to krašto lietuvių spaudos organo, pirmiau “Britanijos Lietuvio”, o dabar perkrikštyto, “Europos Lietuviu” — langą.Pirmiausia man miela būtų prisiminti gana gražų progresą paties laikraščio ’’Europos Lietuvio”, o paskiau — šnekėti ir apie Anglijos lietuvių veiklą.
"Britanijos Lietuvis”— kiek prisimenu, gimė visiškai m'ažyčiu lapeliu, sulenktu pusiau ir pradžioje, berods, buvo spausdinamas rotatorium- Kiek vėliau— patobulėjo tiek, kad buvo atspausdinamas rašoma mašinėle,' o'multiplikuojamas foto mechaniniu būdu. Pagaliau, vieningomis lietuvių pastangomis, buvo pereita į spaustuvėje spausdinimą savojo laikraščio, deja, pradžioje— nesavoj — samdytoj. Po kurio laiko buvo įsigyta ir sava spaustuvė.į Pirmiau Britanijos, o dabar Europos Lietuvis ilgiausiai buvo

o kiek vėliau — susidarius finansiniams sunkumams — vėl pradėtas leisti 4 puslapių.Nežiūrint to, kadangi laikraštis buvo ir tebėra redaguojamas prityrusių redaktorių (pirmiau jį redagavo žurnalistai: Kiaulė- nas, Obolėnas, o dabar Br. Daunoras) tai “Europos Lietuvis” buvo ir tebėra gana patrauklus ir turiningas lietuviškos spaudos narys. Gavus tą savaitraštį, miela jį perskaityti nuo pradžios iki galo. Dar pridurtina, jog laikraštis veik visą laiką išsilaikė gražioj (pasaulėžiūriniu atžvilgiu) vidurio plotmėj. Jis niekad nebuvo pasidavęs “vienų” ar “kitų” organu , tačiau tebetarnauja tik lietuviams.
Britanijos lietuvių veikla— turėčiau' pasakyti — taipogi pasigėrėtina. Nežiūrint to, kad toje saloje niekad nebuvo itin didelio skaičiaus lietuvių, o paskutiniu laiku dar daugelis iš- emigravo į JAV arba Kanadą. Nuo seno ten veikia Didž. Britanijos Lietuvių Sąjunga, kuri ir dabar sudaro pagrindą viso krašto Liet. Bendruomenės.Anglijoj gyveną mūsų broliai ir seserys, gražiai susiklausydami tarpusavy, nuveikė daug ir gana gražių darbų. Juos jungė ir tebejungia vienas ir didelis tikslas — Tėvynės meilė ir kova
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liam tikslui siektigiję Londone tos veiklos židinį — savus namus, turi savo spaustuvę “Nidos” vardu, kuri spausdina jų laikraštį; liet, knygas ir atlieka kitus pripuolamus darbus. Gi dabar — užsimojo nupirkti didoką ūkį su trobesiais, kuris tarnautų lietuviams kaip vasarvietė, jaunimui — kaip stovyklavimo vieta, seneliams — kaip prieglauda. Ir, kaip iš visko matyti, tą ūkį jie nupirks, nes jų pasiryžimas ir vieningumas ta kryptimi didelis.
“Nidos” knygiį klubo veiklaDidž. Britanijoj veikia knygų klubas “Nida”, kuris užsibrėžęs išleisti kas mėnesį po vieną lietuvišką knygą ir pateikti lietuviams, to klubo nariams, labai prieinama kaina — tik po $1. Minima sklubas jau turįs 1800 narių ir yra išleidęs 4 lietuviškas knygas: J. Sužiedėlio istorinę apysaką “Žalgiris”, B. Daubaro “Duonos beieškant”, Vyt. Alanto “Svetimos pagairės” ir M. Vaitkaus “Tvaną”.

Bendro darbo — gražūs vaisiaiBritanijos lietuvių turtas įgi- jamas šėrų ir aukų pagrindu. Turint galvoj jų dabar turimus namus ir spaustuvę — tas viskas galįs kainuoti apie 10.000 ?v. (svaras — $2.80). Gi užsibrėžtosios pirkti lietuviškos sodybos kaina esanti 6.250 sv. Turint galvoje jų vieningumą ir ryžtą, reikia manyti, kad tą ūkį jie ir nupirks. Sėkmės Jums, Britanijos lietuviai! Pr. Alšėnas.

paliovos yįsaip - niekinamas VL IKas ir jo žmonės.
Gi kas iš tikro “šmeižiamo” 
buvo apie "šefą” paskelbta?.Tik atkreiptas visuomenės dėmesys, kad jis vedęs pasitarimus, kaip tat paaiškėję iš spaudos pranešimų, su lenkais Romoje ir Londone. O kai pasirodė, kad jose nedalyvavo min. Balutis, tai tas dalykas ir buvo vėliau visuomenei paskelbtas.Ach, tas “šefas”... Kiek jis prigadino lietuvių savitarpio susipratimą ir santykius. Ir visur, kur tik koks nors “vadistaš” prieina prie spaudos nors ji būtų skirta ir bendriems bendruome-

iš arti Stebėjęs tą vaikų žaidimą, “šefo” vykdomą, ir patirtosios praktikos paskiau “atverstas”? Pasisakydamas paskui i n i a m e “Tremties numeryje prieš partiškumą, prieš visokių negerovių ieškojimą tik VLIKe, prieš objektyvios, konstruktyvios kritikos stoką, prieš naujų politikierių dar naujų sąjūdžių įsileidimą į VLIKą ir tuo būdu VLIKo “su- reformavimą”, jis siūlo tas reformas vykdyti visai iš kito galo, būtent — pirmiausia surefor- muoti savo pačių partiškumą, jo- gei nebūtų tokių tikrą gėdą darančių reiškinių, kurių vieną iš (Nukelta į 6 psl.)

$5,600 Life Savings
Stolen From Bedroom

v

Calio Avrdorl. 48, came home 
arly New Year’s morning with a 
5.600 headache. He found that a 
nief, who obviously knew of the 
noney- and its hiding place, had 
iroken into his Dupont Ave. home, 
knsacked the bedroom and 
Reaped with practically all^^ 
amily’aJtf^avings^^.^^^

spend the night with hie gm 
mother.

The hoase was empty from ah 
9.o'clock until Adele returned fr 
a houseparty at about 3 a.m. Tv 
disarray in her parents* rof 
eaught her eye and she called th* 
home from a friend’s hoo^ra

Rumunijos fronte

oUes - Fem rajone. *•-"
&000, atskiros, mūrinis, 8
A uLrfri «wAe JuiFzdFi d ege^X^tuTOO. ’

:ėti M.We,10 did kamb., du 
KOfifto*r n^ufints, orsKiros, 

vandeniu alyva iiid., 3 virtuvės. 
Kaina $18.500. Tikrai geras 
pakinys. Btaor . Rushotene.

įmokėti $4.000. 6 k., otskiras, dide
li kamb., šoninis jvož., naujos. 
St. Clair - Attas rajone.

>' įmokėti $2X100. 5 k., mūrinis, atski
ros, naujas pečius, alyva šildo
mos. Kaina $10.500.

Įmokėti $4X100. 13 kamb., mūrinis,

Į. Didžiausias pasirinkimas naihų ir biznių, nes mes gauname 
- iš Real Estate Board’o kooperatyviniai listinguotus viso To

ronto namus, biznius, įvairiais įmokėjimais ir įvairiomis kai-

2. Geriausios sąlygos paskoloms gauti ir morgičiams užtraukti.

RETA PROGA!
Kaina $3.000.

Vyrų, moterų ir vaikų rūbų par
duotuvė, lietuvių ir kit. europie
čio apgyventam rajone. Kartu 

L biznis ir butas iš 2-jų kambarių.
Sutartis 4-5 metams su pratesi
mo teise. Nuoma mėnesiui $130. 
Prekės pagal sąskaitos urmo 
kainomis. Skambinti F. Jony
nas, OL. 8459. .

GENERAL 
INSURANCE A

AL DUDA

VISŲ kūŠlŲ DRAUDIMAS

WA. 4-8539
Savi pas savus!

-------------- H. U. RUDEL. Minėdama žuvimą mūsų geriausio kulkosvaidininko Henschel, eskadrilė prasėdėjo visą vakarą aplink ugnį. Henschel buvo padaras 1200 skridimų į frontą. Visų sūsirinkusių nuotaika susikaupusi, rimta.Štabas prisiuntė atstovą - gydytoją, kuris pagal įsakymą privalėjo sėdėti prie mano lovos. Jis perdavė’ generolo ’ sveikinimus su įsakymu, kad, kai tik būsiu pajėgus kelionei, vykčiau atostogų. Dar kartą man tenka ■ apvilti gerąjį generolą. Sunkios mintys slegia mane. Ar pajėgsime sulaikyti sovietų slinkimą į pietus? Nebegalėjau ramiai nė vienos nakties gulėti.Sekantį rytą buvo numatyta su visu sąstatu keltis ) Jassy. Pasitaikė blogas oras, tad nors tą dieną paklusau daktaro įsakymams.. Dar kitą rytą su visa eskadrile perskridau į Jassy, nuo kur Dniestro frontas buvo visiškai arti. Dėl sužeisto peties mažai galėjau judinti ranką, ta- čiaus skristi galėjau. Blogesnis dalykas'buvo su kojomis. Nebegalėjau vaikščioti. Į lėktuvą reikėjo nešte nunešti. Kiekvienas prisilietimas prie kojinių vairų

(Vertė P. Brakas) ————— kėlė aštrų skausmą.Jassy yra gražus karo nepaliestas Rumunijos miestas. Įdomus/ primenantis namus vaizdas. Lyg maži vaikai lakūnai grupavosi prie krautuvių vitrinų.Sekantį rytą į šiaurę nuo Balti žvalgyba aptinka stiprias priešo motorizuotas ir šarvuotas kolonas. Galimas daiktas jau jos yra ir patį miestą pasiekę. Oras blogas. Kraštas kalnuotas ir augštesnės viršūnės apsuptos rūku. Padėtis labai bloga. Jokie kariuomenės daliniai nebeden- gia fronto. Motorizuoti priešo daliniai per pusę dienos gali musme vieni, žvalgyba praneša apie stiprią veiklą priešlėktuvinės artilerijos, kurios raudonieji gabenasi apsčiai su savim. Sovietiški “Lag 5” ir amerikonų pristatytieji “Aircobra” tipo naikintuvai nuolatos dengia šarvuotų da-
munijos naftos šaltiniai yra pa
vojuje. Esu aklas ir kurčias vi

Nerizikuok
TAIP SU SAVO SANTAUPOMIS!

“$5.600 santaupų išvogta iš lovos”. Kas per tragedija! Kodėl be reikalo rizikuoti savo santaupomis—rizika, kuri gali sužlugdyti jūsų šeimą ir jus pačius..
Nesvarbu, kokio dydžio jūsų santaupos — net kai suma yra labai menka — nunešk ją į artimiausio The Canadian Bank of Commerce skyrių. Jūs galite pra- "dėti taupomąją sąskaitą pas mus įdėdami tik vieną dolerį. Jūsų pinigai bus padėti visiškai saugioje vietoje. Prie balanso gausite palūkanas. Ir tai ugdys jumyse įprotį taupyti.

• . fAtvyk į artimiausią sau skyrių ir pradėk taupomąją sąskaitą dar šiandien.

J80ZIS ŽEMUTIS
REAL ESTATE and BUSINESS BROKER 

No. 3 HIGHWAY, WEST, SIMCOE, Ont Telef. 2085W. 
Dabar pats geriausias laikas pirkti

TABAKO OK|.

no sveikatos. Sovietai turi būti 
sulaikyti. Kariuomenės, puola
moji jėga — tankai sunaikinti., 
Truks visa savaitė, kol mūsų 
draugai ant žemės pajėgs sutver
ti gynybos liniją.

W. Č. Rothmann mano naujas

da-

iekvieno skridimo rei 
lėktuvą, nes būna su

The Canadian 
Bank of Commerce 

*• - •-’ '/-• •> ■ « g
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Kanados lietuviai!
Pabaltiečių^ spaudos konferencija STRAIPSNIŲ KONKURSAS

Jau šiais metais kelintą kartą 
kreipiamės į Jus. Ir, su gilia pa
garba ir dėkingumu, turime pa
žymėti, kad tie kreipimaisi ne
buvo balsu šaukiančiu tyruose. 
Lietuvis supranta ' savo, kaip 
Tautos sūnaus - dukros pareigas. 
Supranta ir tuos pavojus, kurie

lio kampus, tykoja. Supranta ir 
savo pareigas. O tuomet, kuomet 
pavojus suprantamas ir laiku pa- 
siruošiama jį sutikti, visuomet 
laiku ir lengviau yra nugalimas.

Šiuo kartu Gimnazijai Remti 
Komisija, laikinai eidama savo 
pareigas, prašo visus, mielus rė- 
iiąėjus ir likusius ‘ lietuvius, su
prasti Gimnazijos padėtį šiuo 
metu. ‘ .

Mes ir mūsų vaikučiai gyvena
me šiltuose kambariuose, esame 
sotūs ir apsirengę. Gimnazijos 
mokiniai to neturi. Mūsų vaiku
čiai-mokosi gerose patalpose, ku
rios gerai apkūrenamos, gi gim
nazijos mokiniai ir mokytojai 
klasėse sėdi su paltais — "kurie 
juos turi — ,ir pirštinėmis.

Iš veikusių ,apie 240 būrelių 
iki šiai dienai atsiskaitė pilnai už 
šiuos metus tik 11 (vietiuolika) 
būrelių. Keli būreliai Kanadoje 
rinko aukas gimnazijai, bet su
rinktus pinigus nukreipė kitur, 
net nepainformuddami ’aukotojų 
apie tai. .

Čia paminėtų ir dėl tam tikrų 
priežasčių nepaminėtų aplinky
bių dėka mūsų -visų aukomis iš
laikoma gimnazija, kurios liki
mas yra mūsų rankose, atsidūrė 

* ant bedugnės kranto.
Ši gimnazija, laisvame pasau

lyje vienintelė, kuri priglaudžia 
visus lietuvius lygiai, ar jų gim
tinė būtų Biržuose, ar Įsrutyje, 
Lydoje, Vilniaus smėlėtuose lau
kuose ar Tilžės apylinkės lygu
mose. Jai visi lygūs. Visiems ly- 

x giai dėstoma mūsų garbingos is
torijos praeitis, visiems lygiai 
skiepinama tėvynės meilė ir jo- 

' sios ilgesys. Visi lygiai traktuo
jami, nežiūrint kaip jie, mokiniai 
ar jų tėvai, garbintų Praamžių.

Dėl šių savybių visai pama
tuotai ši gimnazija yra laikoma 
vienintele laisvame pasaulyje 
visų lietuvių gimnazija. O kad ji 
tokia yra, tai ir visų mūsų parei
ga jai padėti, ją išlaikyti.

Šiandieninė gimnazijos padė
tis- tragiška. Bet iš šios padėtie 
ją galime išgelbėti, mokinių pa
talpas sušildysime, jeigu tik:.

1. Visi, kurie esame atsilikę su 
mokėjimais tuoj aus savo įnašus 
įteiksime būrelio vadovui;

2. Jeigu, kiek tai įmanoma esa
mose sąlygose, pakalbinsime 
draugus, bičiulius ir visus kitus 
lietuvius, prisidėti prie gimnazi
jos išlaikymo su savo auka;

! 3. Kur dar neveikia, suorgani
zuosime būrelį. Jeigu negalima 
pilno būrelio suorganizuoti, su
organizuosime 10, 5 ar net 3 nuo
latinius rėmėjus ir jų duokles, 
po $1 mėnesiui, pasiųsime, kol 
nenurodyta kitaip, buv. Gimna
zijai Remti Komisijos iždininkui 
Pr. £imelaičiui;

4. Pramogų, susirinkimų, mi
nėjimų metu prisiminsime gim
naziją. Kiekviena proga parink
sime jai, nors ir kuklių aukų;

5. Remsime gimnaziją ir mora
liai, pasiųsdami laikraštį ar kny
gą;

6. Bendradarbiausime su orga
nizacijomis, asmenimis ar pan., 
kurie dirba gimnazijos išlaiky
mui; ’

7. Taip pat daug gimnazijai 
padėsime—gal tai bus pats efek
tingiausias pagalbos būdas, j eigu 
visą jos "šalpą nukreipsime per 
BALFą. ‘Jau nekartą buvo aiš
kinta kodėl, bet turime atkreipti 
dėmesį dar kartą į faktą, kad:

a. mus įpareigoja tai daryti 
pats solidarumo jausmas;

b. iš to naudą turi visi trem
tiniai;

c. , pati auka, net žymiai, padi
dėja, nes JAV vyriausybė 
BALFą remia visokiais, bū
dais. Tik stato vieną sąlygą, 
kad ir pats BALFas neatsi
liktų savo veikloje, dirbtų, 

’ rinktų aukas. Tai tikras 
krikščioniškas pa v y z d y s: 
Dirbki žmogau, tuomet ir 
Dievas tau padės.

Baigdami prašome visus-visas 
— sukruskime!

Taip pat kreipiamės ir į tas 
kolonijas, kurios iki šiol nepasi
rodė gimnazijos rėmimo forume. 
Bent komisijai apie tai nežino
ma. Štai: Noranda ir apylinkės, 
Timinsas, So. Porcupine, Saska- 
ton, Regina, Quebecas ir kitos, 
čia nesuminėtos.

Nekuriose iš jų gyvena, tikrai 
mažas skaičius lietuviu. Bet tas 
negalėtų būti kliūtimi, surinkti 
nuo dirbančio asmens po $1 mė
nesiui gimnazijos išlaikymui. 
Štai tolimame Newfoundlande, 
viename nuo civilizuoto pasaulio 
tolimame punkte gyvena lietu
vis, VĮ. Pyragius, o jo aukos nuo
latos *fr nuolatos musTpasiekia.

Tad tik į darbą, susispauskime, 
praretėjusias gretas suglauski- 
me, augščiau iškeikime šūkį: 
gimnazija turi gyvuoti, ir ji gy
vuos.

Šios komisijos, laikinai einan
čios savo pareigas, adresas pini
gams ir susirašinėjimui, iki bus 
nurodyta kitaip, lieka tas pats: 
Pr. Šimelaitis, 1271 Allard Ave., 
Verdun, P.Q.

E.p. Gimnazijai Remti K-ja.

Munchene, pral 
nos viešbutyje, 
konferenciją. Jos tikslas

spaudos atstovus šiomis 
mis: 1) Įsisteigimas Vokiečių - 
Pabaltiečių Draugijos; 2) Pabal
tiečių laisvės siekimas per jų 
laisvinimo organus; 3) Bažnyčių 
kova Pabaltijy ir 4) Pabaltijo 
valstybių būklė bei sovietų per 
10 metų įvestos naujovės.

Lietuvius konferencijoje at
stovavo URT valdytojas dr. Kar
velis, latvius p. Šildė, estus — p. 
Buschmannas. Abu naskutinieji 
yra atstovai ir jų taininių komi-, 
tetų. Konferenciją atidarė ir ją 
vedė VLIKo IT vedėjas M. Gįel- 
žinis.
Vokiečių - Pabaltiečių draugijos

Dr. Karvelis pirmasis paaiški
no, kad dabartinė Baltų Taryba 
yra tęsinys dar 1934 m. estų, ląt- 
vių ir lietuvių sukurtos karinės 
santarvės, šiuo laiku puoselėjan
čios kultūrinį, visuomeninį bei 
politinį tarpusavio bendradar
biavimą, ypač dedant pastangas 
dėl savų kraštų išlaisvinimo.

Vokiečių - pabaltiečių draugi
jų tikslas yra palaikymas tamp-

latvių ir estų būklė tremty ir 
kultūrinis, visuomeninis bei po-z 
litinis gyvenimas. Buvo papasa
kota apie* mokyklų egzistavimą 
ir šiuo metu lietuvių pastangas 
gauti paramos iš vokiečių Vasa
rio 16-tos gimnazijai. Paaiškinta, 
kad prieš du metu įsteigta Bal-
” ' » -- - —----------y —— -- --------- ---

sutrauktos savųjų mokslininkų 
pajėgos; pabąltiečiai studentai, 
Schloss Annaberge prie Bonnos 
turi savo jėgomis įsigiję namus, 
kuriuose gyveno apie 200 stu
dentų. ' .

Konferencijos dalyviai taip pat 
supažindinti su pabaltiečių lais
vinimo veiksniais, jų sąstatu bei 
tikslais ir apie oficialių bei ne
oficialių tautos atstovybių eg
zistavimą.

Tautos pasipriešinimas 
nepalaužtas

Buvo konstatuota džiugus reiš
kinys, kad kraštai kovoje su oku
pantu nepalūžo. Bolševikų mil
žiniškos pastangos išnaikinti Pa
baltijy tikėjimą ir pavergti Baž
nyčią savo tikslams, visiškai su
gniužo. Priešingai, religingumas 
ypač Lietuvoj, dar daugiau su
stiprėjo, bažnyčios visad pilnos 
besimeldžiančiųjų. Tikėjimas į

resnių ir nuoširdesnių ryšių, ge- j Dievą pasidarė dar stipresnis, gi-
resnis vieni kitų pažinimas ir rei 
kale parėmimas. Draugija esanti 
tik jungiantis vienetas. Pati 
veikla vyksta per paskiras Vo
kiečių - Lietuvių, Vokiečių - Lat
vių ir Vokiečių - Estų draugijas, 
kurios dar visai nesenai įsikūrė 
(Vokiečių - Lietuvių D-ja įsistei
gė š.m. lapkr. 7 d. Frankfurte - 
Main. Jos pirmininku iš vokiečių 
pusės yra dr. von Windexer,.iš 
lietuvių —- J. Bataitis). Dr. Kar
velis pareiškė pageidavimą, kad 
vokiečiai mus suprastų ir mums 
pritartų, “ypač kovoj prieš bend
rą priešą — bolševizmą. Lietu
viai savo nuoširdumu vokie
čiams- parodė dar Lietuvoj, kai 
tuoj po karo, patys būdami sun
kiausioj būklėj, tūkstančius vo
kiečių išgelbėjo nuo bado, ką pa
liudija ir šimtai grįžusių iš Lie
tuvos vokiečių.

Vokiečiai neapkenčia 
Laisvosios Europos siųstuvo 
Augščiau minėta tema. pana

šiai pasisakius ir estų bei latviu 
atstovams, vokiečių žurnalistai 
pradėjo duoti -klausimus. Cha
rakteringas buvo pirmasis klau
simas: ‘.‘Koks ryšys ’ pabąltiečių 
su Laisvosios Europos siųstu
vu”? Kai jiems buvo atsakyta, 
kad neturima jokio ryšio, tai 
lengva buvo pastebėti, kai vo
kiečių nuotaikos pagerėjo. Vo
kiečiai LE'siųstuvo neapkenčia, 
nes jame varoma propaganda ir 
prieš vokiečius. s

Laike konferencijos tiesiogi
niai ir atsakant į klausimus bu
vo nušviesta dabartinė lietuvių,

SATELITINIAI KRAŠTAI SMARKIAI GINKLUOTI
Pavergtųjų Tautų Asamblėja 

jau praeitą mėnesį ėmė rinkti 
žinias apie faktinį satelitinių 
kraštų armijų pajėgumą. Asamb
lėja pateikė davinius, kurie aiš
kiai byloja apie Rusijos užma
čias.

Pa v. dabartinė Lenkija turi 
daugiau kaip pusę milijono vyrų 
po ginklu. Į šį skaičių įeina sau
sumos kariuomenė, laivynas, ir 
oro pajėgos. Policija sudaro dar 
kita tiek. 250.000 tarnauja sau
gumo korpuse; arba politinėj po
licijoj; kita tiek išdalinta .tarp 
milicijos, pasienio dalinių ir kt. 
Kadangi Sovietai lenkais nepasi
tiki, tai kariniuose daliniuose 
nuolat vyksta vadinamasis poli
tinis švietimas.

Šios sistemos taip pat priklau
so šnipų tinklas; .jie nuolat pra
nešinėja apie paskirų kareivių 
elgesį ir jų pažangą politiniame 
švietime.

Panašūs reiškiniai yra ir Ru
munijoj — organizuojamos stip
rios ginkluotos pajėgos. Regulia-

rios kariuomenės skaičius siekia 
maždaug 300.000 (taikos sutartis 
pasirašyta tarp Vakarų ir Rumu
nijos, leidžia tik 120.000). Be to, 
rezervinės kariuomenės yra dar 
135.000. Rumunijoje taip pat yra 
visa eilė karinio pobūdžio orga
nizacijų: pasienio sargyba — 65.- 
000, saugumas — 70.000, milicija 
— 75.000 ir kt. Vadinasi, susida
ro dar 325.000, neskaitant regu
liariosios kariuomenės. Rumuni
jos režimas išleido potvarkį, kad 
visi vaikai nuo 10 iki 14 metų 
amžiaus turi išeiti karinio apmo
kymo kursus. Skaičiuojama, kad 
šis potvarkis palies daugiau negu

du milionu berniukų.
Visa Čekoslovakijos pramonė 

tarnaujanti Sov. Sąjungos kari
nei mašinai. Be to, Čekoslovaki
joje yra 14 divizijų kariuomenės: 
3 tankų divizijos ir 11 motori
zuotų divizijų. Bendras kariuo
menės skaičius yra 190.000 vyrų. 
Prieš karą Čekoslovakija turėjo 
145.000 vyrų po ginklu iš bendro 
15 milijonų gyventojų skaičiaus. 
Šiandieną ji teturi 13 mil. gy
ventojų. Kaip ir kitose paverg
tose tautose, komunistai ir čia 
organizuoja visą sistemą pusiau 
karinių vienetų, kuriuose yra 
apie 300.000 vyrų. Z. N.

lūs, išvidinis, nežiūrint, kad daug 
bažnyčių uždaryta ir tik maža 
dalis dvasiškių bepalikusi gyvų. 
Drauge dr. Karvelis pareiškė, 
kad tik ką gautomis žiniomis, 
dalis kunigų, nežinia kuriais 
tikslais, iš Sibiro grąžinama at
gal į Lietuvą.

Sovietų elgetos į Lietuvą 
jau neplūsta...

Drauge teko patirti ir labai 
liūdnų žinių. Kraštų socialinis 
gerbūvis visiškai kritęs, žemės 
ūkis sukolchozintas, žmonės pa
daryti vergais. Privati nuosavy
bė, pagal sovietų duomenis, jau 
99% suvalstybinta, atseit, visiš
kai panaikinta. Žmonės pavers
ti tokiais pat skurstančiais elge
tomis, kaip ir visoj Sov. Sąjun
goj, todėl ir elgetaujančios ban
dos iš sovietinių respublikų jau 
nesiveržia į Lietuvą, kaip kad 
verždavosi tuoj po karo. Mies
tuose apgyvendinta daug rusų 
ar mongolų, nors kaimuose jų 
nėra. 10% vietinių gyventojų iš
siųsta į darbo vergų stovyklas 
ai> išnaikinta.— --

Lietuvos partizanai 
savo taktiką nuo 1951 m. pakei
tė, sustabdydami ąktyvų pasi
priešinimą. Tai padaryti priver
tė stoka ginklų ir kovos bepras
miškumas, nenumatant greito 
išlaisvinimo.

Lietuvos jaunimas sovietinę 
karinę prievolę turi atlikti įvai
riose Sovietų S-gos respublikose 
— Lietuvoje lieka nedaug. Pės
tininkai turi ištarnauti nuo trijų 
iki šešių metų.

Tik ką pabėgęs iš Lietuvos 
liudija!

1954 m. liepos mėn. pabėgo iš 
Lietuvos per Lenkiją į Vakarų 
Vokietiją du lietuviai. Vienas iš 
jų, Vladas Mironas (slapyvar
dis),, 32 m.* amžiaus, dalyvavo, 
šioje konferencijoje. . Vokiečių 
žurnalistai VI. Mironui statė la
bai daug klausimų, juo įdomavo- 
si ir ypač norėjo patirti nuoty
kių, apie pabėgimą, bet saugumo 
sumetimais, apie patį pabėgimą 
buvo mažai kalbama. Ir nufoto
grafuoti V. Mironas Jeidosi tik 
su uždengtu veidu,

Tenka apgailestauti, 
kąd šioje konferencijoje, nors 
buvo daug kviesta, bet mažai da
lyvavo vokiečių žurnalistų. Nei

vienas Mūnchėno dienraštis šios 
konferencijos neaprašė. Bet jei
gu būtų buvę daugiau vokiečių

British Atlantic Committee, 
padedant International Atlantic 
Committee, skelbia ' 1955 metu

VIENYBĖJE GALYBĖ
Taupyk Lietuviškame Kre
dito Kooperatyve

’’PARAMA”.
Indėliai apdrausti. Augštos palūka
nos. Būstinė Lietuvių Namuos e, 
235 Ossington Avė., Toronto. T ei. 
KE. 3027. Darbo, valandos penkta
dieniais 7-9 vai. vok.

Šeštadieniais nuo 11 iki T vai p.p.

PAVERGTOS JUNGTINĖS TAUTOS

KANADA RŪPINASI 
jūsų gerove...

Konodo padeda savo šeimoms, kad jos gyven
tų kartu, Čia yra daug įvairių įstaigų, kurios 
padeda reikalui esant. Organizacijos, pvz., 
"Community Chest", vaikų globos, šeimų glo
bos, jaunimo ir .kitokios panašios organizaci
jos veikia1 išvien, kad padėjus nelaimės ištik
tiems. Kanados Raudonasis Kryžius visuomet 
pasirengęs padėti surasti jūsų dingusius gimi
nes ir draugus, taip, kad jūsų šeima sueitų z 
krūvon ir gyventų laimingai ramybėje.

Kanada rūpinasi savaisiais stenkis daugiau žinoti apie jų.

MELCHERS SPIRITO VARYKLOS

f MELCHERS DISTILLERIES LIMITED

pasiryžusios surinkti apie Vi
šinskį visus duomenis ir padary
ti atitinkamą pareiškimą laisva
jam pasauliui.

PJT Teisių Komisija svarsto 
JT Chartos revizijos klausimą, 
karo nusikaltėlių problemą, pa
bėgėlių padėties klausimus ir t.t 
Informacijos laisvės pakomisis 
ruošia memorandumą dėl infor
macijos laisvės paneigimo pa
vergtuose Rytų Europos kraštuo
se. PJT Bendrųjų Reikalų Komi
sija padarė žygių UNESCO ry
šium su Rumunijos, Bulgarijos 
ir Albanijoj bolševikinių vyriau
sybių pastangomis įstoti į UNE 
SCO. Kadangi dabartiniai tų 
kraštų režimai neatstovauja tų 
kraštų tautoms, tai tokių režimų 
dalyvavimas U N ESCO būtų 
priešingas tautų apsisprendimo 
teisei. Todėl PJT seimas savo te
legramoje UNESCO tarp kita ko 
sako, kad “dabartinė Albanija, 
Bulgarija ir Rumunija UNESCO 
tikslų nevykdys... Jos yra pa
dariusios begales nusikaltimų 
žmoniškumui, subolševikino auk 
Įėjimą ir užgniaužė minties lais
vę”.

UNESCO 28 balsais prieš 12 
Albanijos, Bulgarijos ir Rumu
nijos prašymus atmetė.

Nors ir sunku pasakyti, kokios

dimui turėjo PJT Seimo telegra
ma, bet yra faktas, kad PJT Sei
mas pačiu savo buvimu ir juo 
labiau savo žygiais paneigia 
Maskvai ir jos ekspozitūroms pa
vergtuose Rytų Europos kraštuo
se teisę atstovauti tų tautų va
liai. Z. N.

Skautų pasaulinė 
stovykla Kanadoje
Skautai iš viso pasaulio susi

rinks Niagara-on-the-Lake, On
tario, 1955 m. rugpiūčio 18-20 d.

Britų Imperijos ir Common- 
wealtho i vyriausias skautininkas 
Lord Rowland dalyvaus 8-je pa
saulinėje stovykloje (Jamboree). 
Šioje stovykloje bus 10 palapinių 
miestų, kiekviename po 1.000 
skautų, kurie patys virs valgį 
medžio anglių ugnimi.

Kanados pašto valdyba išleis 
specialų ženkliuką šios stovyk
los prisiminimui, o Skautų Są
junga paruošė specialų suveny
rinį voką rinkėjams. Jų bus gai
limą gauti Kanados Skautų Vyr. 
Būstinėj Otavoje (Canadian 
Scout Headquarters, Ottawa).

Laukiama, kad 1.500 skautų iš 
JAV dalyvaus stovykloje ir bus

daugiau vokiečių 
būtų tekę apgai- 

per silpno pasiruoši- 
konferenciją pravesti 

(kai kurie klausimai liko visai 
neatsakyti, arba labai netiksliai 
atsakyti).

Šios konferencijos iniciatorius 
— VLIKas. Būtų sveikintina, jei 
tokių konferencijų VLIKas su
ruoštų ir-daugiau. Bet tokiu at
veju reikėtų užmegzti artimesnį, 
asmenišką ryšį su vokiečių spau
dos redaktoriais . bei radiofonu 
(kad ir su vietinių lietuvių pa
galba). Vjen tik raštiško pakvie
timo, prašant atvykti į konferen
ciją yra per maža. Taip pat ir re
ferentai turėtų dar geriau pasi
ruošti. Mečys Musteikis.

mo tokią

skelbia ’ 1955 metų 
straipsnių konkursą.

Konkurse gali dalyvauti vyrai 
ir moterys dviem grupėm: iki 19 
m. ir 19-30 metų. (Žiūrima 1955 
m. gegužės 1 d.).

Straipsnis turi turėti ne dau
giau 3000 žodžių.

Straipsnio tema gali būti tre
jopa: a) Šiaurės Atlanto Pakto 
(NATO) palyginimas su betko- 
kia.kita daugelio valstybių są
junga praeityje; b) NATO kaip 
politinio pastovumo ir gerbūvio 
išlaikymo priemonė; c) laiškas 
“Mielas Bičiuli”, adresuotas to- 
kio'pat amžiaus jaunuoliui už ge
ležinės uždangos, kuriame būtų 
atsakoma į priekaištus, jog NA 
TO esąs vienas narelis kapitalis
tų konspiracijos prieš “tikrąją”

STUDENTAI ŠOKO ČIKAGOJE
Artėjant lapkričiui mirtin 

amerikiečiai turi dieną, kurią jie 
dėkoja ciesoriui ir Dievui. Visos 
mokyklos perkerpa mokymosi 
siūlą ir taip pat dėkoja.

Šia proga JAV Studentų Są
jungos C. Valdyba sušaukė vi
suotinį studentų suvažiavimą Či
kagoje lapkričio 26-28 d.d. Tai 
bent vyrai, buvo sakoma — aka
deminis jaunimas išnaudoja 
kiekvieną progą ir, kai kiti ilsė
josi, jie skubėjo savo sąjungos 
reikalų svarstyti.

Į šį kiaulių niokojimo ir plie
no dulkėmis apneštą didmįestį 
skubėjo daug studentų. Atvažia
vo jų apie 200 — ne pamatyti 
Čikagos, bet svarstyti savų pro
blemų.

Valdžiai rūpėjo, kad visi rei
kalai suvažiavime būtų išsiaiš
kinti ir todėl jau iš anksto buvo 
kruopščiai paruošta programa, 
skyriaus valdybos dėka buvo su
ieškota kelios salės susirinki
mams. Studentai suvažiavo dar
bui tačiau... nedirbo. Tiesa, šo
ko du vakarus, o trečią dieną 
dainavo. Ir aš ten buvau, alų, mi
dų gėriau ... Maišantis tarp mū
sų intelektualinio jaunimo paste
bėjau daug dalykų, todėl bent 
pora žodžių apie tai.

Suvažiavimas buvo pradėtas 
penktadienį ir baigtas sekmadie
ni. ,p<? .pietų., Pirrągją dieną stu
dentai, rinko darbo posėdžiams 
valdžią, antrą dieną vienos po
litinės organizacijos vadukai, su
važiavimui pirmininkaudami, 
pavertė jį į “filibusters”, o tre
čiąją dieną Centro Valdybos pir
mininkas pareiškė, kad mes esam 
vienos tautos vaikai ir todėl ti>

rime dirbti vieningai.
Tačiau tebūnie leista man su

abejoti dėl vieningo darbo me
todų. Pastebėjau, jog iš mūsų 
vyresniųjų partijų rietenų jau 
pasimokė ' ir mūsų akademinis 
jaunimas. Ir jis jau pasuko savo 
“tautos vyresniųjų vaikų” pėdo
mis.

Atrodo, vadistinio režimo pa
likuonys, negalėdami suaugu
siems įkalti į galvą, kad ir trem
tyje turi-būti kas nors, kas vado
vautų, savo energiją kreipia jau
nimo link. Ar jiems pasiseks su
virškinti mūsų intelektualinį 
jaunimą, abejoju, tačiau, kad ant 
meškerės pakabintas riebus slie
kas yra apžiotas dalies studentų, 
netenka abejoti.
• Jau pirmąją suvažiavimo die
ną jaunieji palikuonys atidengė 
savo kortas ir. aiškiai parodė, ko 
atvažiavo. Po mandatų komisijos 
rinkimų ir sąjungos pirmininko 
imponuojnčios kalbos buvo ren
kamas suvažiavimo prezidiumas. 
-Kaip aklai bus sekama politinis, 
save nepripažįstančios ideologi
ne, organizacijos rabinų laikyse
na suvažiavime, parodė šie rin
kimai. Į darbo prezidiumą puvo 
išrinkti studentai, nežiną net pa
prastos suvažiavimui reikalingos 
tvarkos. Kadangi nuo suvažiavi
mo darbo prezidiumo sugebėji
mų dažnai priklauso^ įr jpats. su
važiavimo pasisekimas, tai jau 
pirmąją dieną galima buvo su
abejoti jo pasisekimu.

Antroji darbo posėdžių diena 
parodė tikrąjį politinės organiza
cijos veidą ir jos tikslus dirbant 
vieningą darbą;

(Nukelta į 9 psl.)

kartu paaiškinant, 
gyvenimo būdui apginti 

NATO yra sukurta.
Straipsnis gali būti parašytas 

anglų ar "prancūzų, arba auto
riaus gimtąja kalba, kartu pri
kergiant anglišką vertimą. Ver
tinant būsią daugiau žiūrima į 
mintį, nei į stilių. •

Straipknis turi būti parašytas 
mašinėle, geriausia, vienoje lapo 
pusėje. Autoriaus pavardė, tau
tybė, adresas ir gimimo data turi 
būti parašyta kairiajame lapo 
kampe viršuje.

Speciali kanadiškoji komisiją - 
iš kiekvienos grupės išrinks po 
4 geriausius straipsnius, kuriuos 
pasiųs į Londoną, į kur susius 
taip pat atrinktus straipsnius -iš
kilų NATO kraštų. Ten speciali 
komisija išrinks pasaulinius lai
mėtojus. .»

Kiekvieno amžiaus grupei ski
riama po atskirą premiją — ke
lionė lėktuvu iš savo gyvenamą 
krašto į NATO vyr. būstinę ir 
pilnas išlaikymas savaitę lan
kant- NATO įstaigas bei įrengi
mus. Kiekvienam kraštui, be to, z < 
bus paskirta po dvi pridedamą^ 
premijas. — •

Straipsniai turi būti siunčiami 
šiuo adresu: Mr. Brigham Day, 
Secretary, Canadian Atlantic 
Co-ordinating Committee, 230 
Bloor Str. W., Toronto, Ont. Tu
ri būti išsiųsta ne vėliau 1955 m, 
balandžio 10 d. Laimėtojams apie 
laimėjimą bus pranešta ne ve? 
liau liepos 15 d.; kelionė bus su; 
organizuota tafp rugpiūčio 15 ir 
lapkričio 30 d.

Švedija ruošiasi ' 
pavojui

Kariuomenės vadas gen. Nils 
Swedlund pareiškė, kad izoliuo- z 
tas karas Švedijai negresia, tap
čiau Rylų - Vakarų konflikto at
veju ji galinti būti okupuofa. 
Tokio pavojaus akivaizdoje kraš
tas turįs būti , pasiruošęs bent 
tiek, kad galėtų gintis, kol ateis 
pagalba iš svetur. Be to, jo nuo
mone, kariniai arba politiniai pa- 
siketimai Suomijoj gali visiškai t 
pakeisti ir Švedijos gynybos pla
nus. Jisai prašė parlamentą su
stiprinti aviaciją 22%, ypač puo
lamuosius dalinius ir priešlėktu
vinę apsaugą. Siūlė pertvarkyti 
palaipsniui laivyną pakeičiant 
didžiuosius laivus magesniais, 
bet judresniais, ir povandeiu-" 
niais laivais. 1965 m. krašto ga
myba kainuosianti $533.000.000 
metams, t.y. beveik 5% valstybės 
pajamų. Dabar gynybos biudže
tas siekia $430.000.000. 41%- ten
ka armijai, 20% laivynui ir 32% 
aviacijai. . - . ,

kokiam

Kanadiečiu
mandagumas

Kiekvienas žmogus, kuri mes sutinkame savo gyvenime supranta 
mandagumo reikšmę — bet ar jie tai vykdo? Mes visi šiomis dienomis 
esame kiek indiferentai mandagumo srityje, skaitome tai senoviniu dalyku 
arba, galbūt, mes per daug užsiėmę, kad kreiptume dėmesį tam .

Kaip mes klystame? Jei jūsų darbas verčią kasdien turėti sąlytį 
su žmonėmis, ir jums yra užmokama už patarnavimus, neduokite progos 
suprasti, kad jūs atliekate tai kaip darbą. Įrodykite, kad jums tikras malo
numas patarnauti publikai, nežiūrint į tai, kad. ne visi elgsis korektiškai 
su jumis. • ■

Jūsų paslauga kiekvienam - sutiktam jums nekainuos nieko, bet 
po to jūs patys jausitės patenkinti suteikę malonumo kitiems, tuo pačiu 
paįvairinsite savo pilkas dienas šiame labai užsiėmusiame pasaulyje.

Šiame Šiaurės Amerikos kontinente, vadinamu Naujuoju Pasauliu, 
mes turime palinkimą atsikratyti daugelio papročių. Nors kaikurie senųjų 
papročių nevisai tinka šių laikų jaunimui, bet dalis jų neturėtų būti 
pamiršti.

Jei mes turime reikalo su pacientais, kaip seiiųos gydytojas, jei 
patarnaujame kaip telefono operatorius, pasiuntinys,'dažytojas, vanden-

kanadišką paprotį — mandagumą

BREWERS SINCE (852
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Pavergtoje tėvynėje
I

T. Lietuvos plataus vartojimo 
pramoninių prekių ministerijos 
yad. “meno taryba” peržiūrėjo ir 
patvirtino naujus drabužių mo
delius ir šilkinių audinių raštus 
žiemos ir pavasario sezonui. Vil-

rąj” 77 naujus drabužių mode
lius teikė Vilniaus modelių na
mų kolektyvas. Ypač, gerdi įver
tinti buvo Lisauskienės paruošti 
iki mokyklinio amžiaus berniu
kams kostiumėlis ir to pat am- 
-jaus mergaitėms sukniukė.

Vilniaus Dailės muziejuje ati
daryta Leningrado sovietinių 
dailininkų grafikos paroda, ku
rioje buvo išstatyta apie 250 ge
riausių Leningrado knygų iliust- 
ratorių darbų.
- Jonavos baldų fabriko kolek-

įvykdytas vos 57%. Kauno “Prie
kalo” fabrike tuo tarpu rūdijo 
arkliniai ir traktoriniai noragai, 
spyruoklės ir kiti žemės ūkiui 
skirti gaminiai Tuo metu, kai 
vienur niekaip negali prisišaukti 
reikalingų įrankių, kitur pagal 
planą vykdoma paspartinta ga
myba tokių gaminių, kurių nie
kam arba maža kam tereikia. 
Vis, mat, bolševikiška “tvarka”.

Kremlius urzgia, kad jo oku
puotieji Pabaltijo kraštai laiku 
nenurovė cukrinių runkelių. Pa
gal' Kremliaus planus, Pabaltijo 
kraštuose cukriniai runkeliai tu
rėjo būti nurauti iki spalio 20 d. 
O iki tos dienos jų nebuvo nu
rauta pė . pusės. Užtat “Pravda” 
spalio 26 d. ir urzgia: Girdi, Lie
tuva, Latvija ir Estija yra įpa-

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

HAMILTON, Ont

siun-

sveikina 1 
timuosius;

Šv. Povilo liuter. bažnyčioje, 
Gore ir Hughson gatv. kampe, 
gruodžio 19 d., 1 vai., lietuvių 
pamaldos su šv. komunija.

Kun. dr. M. Kavolis.
ITALIJA

Italijos televizijos stotys .Jap-

tyvas per radiją pagirtas, kad 
pasiuntė pirmus 20 vagonų su 
įrengimais surenkamoms maisto 
ir pramonės prekių parduotu
vėms į Stavropolio kraštą, Ka- 
mensko ir Lipecko sritis, Kuibi- 
ševo sritį, ir kitur. Iki metų pa
baigos Lietuvos baldų gaminto
jai turi pagal planą pagaminti 
šios rūšies “plačiosios tėvynės” 
parduotuvėms įrengimų beveik 
už-4-mil. rublių.

Savo, nesėkmę .įvairiose ūkio 
srityse, kad ir nenorėdami, turi 
pripažinti ir patys bolševikai. 
Štai spalio 28 d. “Tiesa“ savo ve
damajame, pavadintame “Stip
rinti .pramonės paramą žemės 
ūkiui”, konstatuoja, kad, deja, 
net ir pagal bolševikinius meto
dus darbas “nevisai gerai vyks
ta”. Labai lėtai gaminami ir pri
statomi žemės ūkiui reikalingi 
šutintuvai pašarų, pvz. Kauno 
“Atramos”- fabrikas, turėjęs per 
trečią. ketvirtį- išleisti 200 tokių 
šutintuvų, pagamino vos 40. 
Ypač stinga atsarginių dalių že
mės ūkio mašinoms. Vietinės ir 
kuro pramonės ministerijos sis
temos įmonės neįvykdė 9 mėne
sių atsarginių dalių žemės ūkio. 

' mašinoms išleidimo plano — že
mės ūkis negavč net 7 rūšių at
sarginių dalių. Ministerija ne? 
Įvykdė ir statybinių medžiagų 
gamybos plano. Negauti stambūs 
kiekiai čerpių, plytų, statybinių 
kalkių ir kitų medžiagų. Negali 

—vwo darbą kaip reikiant atlikti 
nei Vilniaus “Komunaro” žemės 
ūkio mašinų gamykla, nei Kau
no “Greifenbergėrio” vardo, nei 

' “Plūgo” fabrikas Rokiškyje, ga
minąs akėčias. Trečiojo ketvir
čio pakinktų gamybos planas

reigotos pateikti milijonus cent
nerių cukrinių runkelių, bet lai
ku nepateikė. Esą, okupuotos 
Lietuvos valdovai jau buvo įspė
ti, kad jie planų įvykdymą užvil
kina, bet, matyt, grūmoja parti
jos laikraštis, — iš to jie nepa
darė reikalingų išvadų? -■;.<•

“Pravdos” perduoti grūmoji
mai okupuotos Lietuvos valdo
vams įvarė-didelę baimę. Jie, bi
jodami prarasti puikias vietas 
dar žiauriau pradėjo spausti 
valstiečius. Cukrinius runkelius 
verčia rauti ne tik dieną, bet ir 
naktį ir lietui Jyjant. Dėl dažno 
lietaus daug kur ‘dirvos peršlapo, 
o žemesnėse vietose vanduo ap
sėmė runkelius. Darbas tapo la
bai sunkus.-Runkelius teko grai
byti iš pažliugusių dirvų ir gilų 
purvą braidyti.

Negana tokios kankynės, per- 
vargusiems, perlytiems, purvi
niems ir alkaniems valstiečiams 
po darbo dar tenka rinktis ir 
klausyti agitatorių tauškalų apie 
vadinamąją kolchozinę pergalę, 
apie gerą ir nuolat kylantį vals
tiečių gyvenimą ir reikalą nau
jomis darbo pergalėmis sutikti, 
atsiprašant, visokias šventes.

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. JĄ. 8-8275.

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. z
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Prašykite mūsų katalogų. , 
Prekes siunčiame į visas Kanados vietas

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

Telefonas WA. 4-4596

Dėmesio Ponioms ir Ponelėms!

Vandos Žukauskienės
MOTERŲ KIRPYKLOJE

Pusmetiniai 
garantuojami

? Šukuosenos pritaikomos kiekvienai
~ % individualiai.
\ ARTISTIC BEAUTY SHOP

Tel. KE. 4731.
219 RoneesvaNes Ave,. Toronto

LIETUVIŠKA

motery kirpykla
• JANETS

BEAUTY SALON
407 Roncesvalles Ave. 

prie Howard Park Ave.
Toronto.

TeL OL. 6415.

Kariuomenės šventės minėji
mą apyl. valdyba suruošė per
eitą sekmadienį. Rytą buvo at
laikytos pamaldos už žuvusiuą 
ir žūstančius dėl Lietuvos lais
vės lietuvius savanorius, karius 
ir partizanus. Minėjimą, kuris 
pradėtas 5 v.v., atidarė K. Baro
nas, pakviesdamas savanorius - 
kūrėjus ir Vyties Kryžiaus kava
lierius į garbės prezidiumą ir 
trumpai nušviesdamas šios šven
tės prasmę. Savanorių vardu į 
barni lioniečius kreipėsi pulk. J. 
Giedraitis.

Visai naują savo mintimis pa
skaitą skaitė pulk. Saladžius. Jo 
ugningi, pilni tyros tėvynės mei
lės žodžiai sustiprino mūsų dva
sią. Taip norėjosi, kad šią kalbą 
išgirstų visi Hamiltono lietuviai, 
o ypač j alinimas. Tik tokiu su
sikaupimo momentu pajuntama 
gyvenimo prasmė ir jo tikrasis 
grožis.

Štai keletas minčių:
— Karį gerbia ne už tai, kad 

žudo kitus, bet kad eina žūti už 
Kitus-

— Net ir pagoniška Lietuva 
buvo pripažinta kitataučių kil- 
niadvasia.

— Mes čia ir patys nejaučiame, 
kad gyvename lietuvišku gyve
nimu. _ ’

— Didžiuokimės esą lietuviai, 
didžiuokimės savo praeitimi.

— Mums leista Kūrėjo gyventi 
savitu gyvenimu, džiaugtis- gė
riu, tik visa bėda, kad jam keb
lią pastoja blogis.

— Duonos ir Kanadoje ir Ame
rikoje yra, bet čia dvasiai trūks
ta peno.

— Žemė visur Dievo kurta, bet 
sava žemė daug meilesnė.

— Męs dažnai pykstam patys 
nežinom ant ko, nes dvasia mū
sų nuvargus.

— Turim taip elgtis, kad lietu
vio vardas būtų kilnumo sim
bolis.

— Kariuomenės šventės dieną 
noriu pabrėžti kilnumą: neuž
mirškime savo kalbos, papročių, 
savo kenčiančios tautos; nesu- 
stabdykime tos dvasios, kuri bu
vo 1918-20 metąis. . v

-Mūsų motinos buvo ,'švei
tėjo pilnutinį dvasinį gyvenimą.

— Nebijokime, kad ir ginklą 
tos, spindėjo gėriu, nes jos te
reikės vartoti, nes dvasinis gy
venimas dar neužviešpatavęs 
pasaulio.
#Ši svečio kalba skyrėsi nuo ei

lės kitų paskaitų savo gilumu, 
nes prelegentas visas gyvenimo 
apraiškas grindžia kova tarp Gė
rio ir Blogio.

Svečiui iš Rochesterio reiškia
me tikrai nuoširdų ačiū! x

Meninėj daly pasirodė šešta
dieninės mokyklos mokinės su 
deklamacija ir tautiniais šokiais. 
Lilija Šukytė-gražiai išpildė pia
ninu Šopeno ir Lango kūrinius.

Minėjime dalyvavo apie 120 
asmenų ir sudėjo Lietuvos karo 
invalidams $52,25 aukų.

Minėjimas baigtas T. himnu.
Į Vasario 16 gimnazijai remti 

Br. Grajausko vadovaujamą bū
relį Nr. 214 naujai įstojo ir suti
ko nuo š.m. rugsėjo 1 d. mokėti 
kas mėnesį po $1 Povilauskas Jo
nas, 68 Holton Avė. S. Jis pakei
tė Kl., Prielgauską, kuris dabar 
atsidūrė sunkioje būklėje: nuo 
šio pavasario yra bedarbių eilė
se ir dar nelaimei, lapkričio mė
nesį eidamas laiptais paslydo ir 
susilaužė rankos kaulą. Šiuo me
tu ranka iš gipso jau išimta, bet 
ligonis dar ilgokai bus nedarbin
gas. Ar neveretėtų mūsų organi
zacijoms nors Kalėdų proga

prisiminti šį mūsų veteraną 
Visuomenininką ir pradžiuginti 
jo vienišas dienas didesne ar ma
žesne dovanėle. " "

Labai skaudi nelaimė .aplankė 
Prunskių šeimą, gyv. tį '■Nancy 
St., Hamilton; Ont. Rimaš Pruns- 
Kis, -14 m. amž., gruodžio^ d. va
kare, važiavo dviračiui Prava- 
Žuojąs automobilis taip smarkiai 
trenkė į jį, kad jis nulėkė 25 pė
das. Jam keliose vietose sulau
žytas galvos kaulas ir sužeisti 
smegenys. Jis guli St. Joseph li
goninėje ir, nors dar gruodžio 8 
d. nebuvo pilnai atgavęs: sąmo
nės, bet gydytojų nuomone rodo 
gerėjimo ženklų.

Ypač skaudžiai šią tragediją 
pergyvena tėvįi.-

Tikimės, kad krizę jaunatvės 
jėga nugalės ir po skaudžių dįe- 
nų vėl prašvis gražesnės visai. 
Prunskių šeifnaf dienos.

Kreiptinas visų tėvų-dėmesys, 
kad vaikams dviračių nereikėtų 
pirkti. . ■ , y--

Vasario 16 gimn. remti k-jos 
loterija, rengta lapkričio 27 d., 
bendruomenės vakaro metu, da
vė net $153,86 gryno pelno. Tai 
bene pirmoji loteriją,, turėjusi 
tokį didelį pasisekimą. ’.

Už nusiųstas praėjusią vasarą 
Vasario 16 gūnnazijos rūmų įsi
gijimui aukas gauta ši Vokietijos 
Krašto V-bos padėka:

Didžiai gerbiamas Pone Pirmininke, 
priede siųsdami Tamstai’ pakvitavimą 

už gautą Tamstų gražų įnašą Gimnazijos 
Namų Fondui $738,25 .arba DM 3090,- 
13 sumos,-Vasario 16 Gimnazijos ir Vo
kietijos Krašto Vaidybos vardu reiškiame 
Tamstai ir visiems talkininkams bei au
kotojams mūsų tikrą nuoširdžią padėką.

Vokietijos lietuvių bendruomenė vis 
labiau jaučia Kanados lietuvių paramą 
įvairiose srityse. Hamiltono lietuviai šioje 
Kanados lietuvių taikoje užima tikrai žy
mią vietą. Negalėdami pažinti visai tiks
liai lietuvių bendruomenės Kanadoje są
lygas, mes visdėlto žinome, kad Hamilto
no lietuvių bendruomenė savo duosnumu 
k organizuotumu stovi vienoje iš pirmau
jančių vietų.

Vasario 16 Gimnazijos veikla turi ne 
tik begalinės svarbos mūsų tremties gy
venime, bet ji yra ir bus svarbi mūsų tau
tos gyvenime, Oęįos veiklos vaisiai pasi
reikš ir laisvę atgavusioje mūsų tėvynė
je. Tie šimtai lietuviško jaunimo, išauk-’ 
lėti lietuviškoje krikščioniškoje dvasioje, 
bus būsimos Nepriklausomos Lietuvos at
statytojo i.

Lietuvių aukomis išugdytos jaunosios 
jėgos bus neįkainojama tremties lietu
vių dovana Lietuvai irlietuvių tautai. Va
sario 16 Gimnazija ir tremties lietuvių 
pasiaukojimas Šią švietimo įstaigą ištai
kant ir puoselėjant bus be abejonės at
žymėtos mūsų j&forijoje kaip vienas jš 
gražiausių lietusią susiklausymo Jr ryžto 
pavyzdžių. Savo dideliu įnašu gimnazijos 
pastogei Homilfono lietuviai dokumen
tuoja savo patriotiškumą ir meilę Lietu
vai ir jų vardas liks neatjungiomas.su Va
sario ijS Gimnazijos vardu, veikla ir jos 
reikšme Lietuvai tremtyje ir nepriklauso
mybę atgavusioje valstybėje.

Fondai
-10 — Kybartas Vladas; ’

— Ščiuka A., Dalangaus- 
kas Adomas, Pulianauskas Z., 
Kazlauskas Vaitiekus;

Po $3—Giedraitis Juozas, Bak
šys Stasys; > •

Po $2 — Burdinavičius Stasys, 
Mikšys Kazys, Karaliūnas Jonas, 
Bartininkas Vladas, Apanavjčiū- 
tė M.; • - '' ' . .

Po $1 — Mileris Kazys, Stanius 
Juozas. Viso'$52. A

Šalpos Fondas maloniai kvie
čia ir kitus lietuvius prisidėti 
prie šio, kilnaus artimo meilės 
darbo ir pasekti šių tautiečių pa
vyzdžiu. Čia tikrumoje nėra au
ka, o tik mūsų skiriamų sveikini
mams išlaidų pakreipimas gra
žesniu keliu.

Skambinkite J. Giedraičiui, 
tel. LI. 4-4956 arba J. Kazlauskie
nei, tel. LI. 9-3796, ir Tamstų 
auka bus paimta iš namų.

Kūčių stalo pagerinimui Šąl- 
pos Fondas pasiuntė į Vokietiją. 
$100 skirdamas juos specialiai 

: tik. seneliams.
Remkime Šalpos Fondą, nes 

jis dirba didelį ir sunkų darbą. 
: Ypač su pasigėrėjimu tenka pa- 
,b.rjęžti:šio' fondo v-bos pirm. J. 
Giedraičio- ir vicepirm. J.- Kaz
lauskienės didelį atsidavimą 
šiam darbut į ‘ Sk. St.

Hamiltono; spauda KLB iš Kr. 
Tarybos sesijos ir to pat meto 
įvykių išspausdino visą eilę 
vaizdų. ■ . -y-. į

Padėka . - .
Praėjus II Krašto Tarybos I sesijos su

važiavimui Hamiltone, Apylinkės Valdy
ba nori pareikšti nuoširdžią, padėką vi
siems prisėdėjusiems prie suvažiavimo 
provedimo ir atstovą priėmimo. . .

Gilią padėką reiškiame Aušros Vartų 
parapijos Klebonui Kun. Dr: J. Tada- 
rauskui už pamaldų Otlaikymą Krąšto 
Tarybos norioms ir leidimą nemokamai 
pasinaudoti parapijos sale rengiant at
stovams vakarienę. Nuoširdi padėka pri
klauso talkininkavusiems šeštadienio po
būvio metu: V. Juozokui, P. Prakui, A. 
Dūdai ir P. Reiniui. Dėkojame J. R. Si
manavičiui už nemokomus skalbimus per 
radio. Nuoširdi padėka "Nepriklausomos 
Lietuvos" ir."Tėviškės Žiburių" Redakci
joms užskęlbimus^irvi^ąinformaciįąne- 
paimant ui tai priklausiusto hohofi.ro/ 
Taipgi dėkojame^ visiems
kurie .Valdybos, prašomi/ir. 
vaišingai Apriėmė-.p^s ’ save KrpŠto. Tacy- 
bos atstovus nakvynei. Ir. visiems hamil-- 
toniečiams nuoširdus dėkui prisidejusięms; 
prie šio suvažiavimo, pasiruošimo ir prb- 
vedimd. ■ * • ’ _

KLB Hamiltono Apylinkės Valdyba.;

Vaikų eglutė. Gruodžio 26 d.,
4 vai. p.p. Courtland miesto sa
lėje rengiama šios apylinkės lie-, 
tuvių vaikams Kalėdų eglutė. 
Susirinkusius vaikučius aplan
kys Kalėdt} Senis.

Šiai pramogai pinigus sukėlė 
KLB Delhi apylinkė ir Tillson- 
burgo Ūkininkų klubas.

Po programos vaikučiai turės 
progos pažaisti ir pasivaišinti. 
Tėvai prašomi atsivežti vaikams 
užkandžių, o rengėjai parūpins 
gėrimų. J,. ‘

Kviečiami visi . šeštadieninės 
mokyklos ir kiti bet kuro am-j 
žiaus vaikučiai dalyvauti.

Rengėjai.

Gražus solidarumas. P.p. Tui- 
nylai ir Stradomskiai, kaip tie 
paukščiai, kasmet “skrenda” žie-’ 
moti į šiltus kraštus. Šiemet pa
siruošė į pietinę Ameriką. •_

Pereitą sekmadienį,. gruodžio
5 d. O. Dumčienės, S. Semienės 
ir V. Mažeikienės iniciatyva, pas 
p.p. Strodomškius buvo, suruoš
ta jų garbei vaišės bei išleistuvės 
ir įteikta gražių dovanų.

DELHI, Ont
Mūsų keliauto-jai numato ii-Į 

gęsnį laiką praleisti Argentinoje,: 
Buenos Aires, aplankyti giminės, i 
bei pažįstamus. Grįždami apsi
stos kuriam laikui Brazilijoje, 
Rio de Janeiro ir, galbūt', Bet- 
mudoje. Numato sugrįžti apie' 
balandžio mėn. Korcsp.

Atitaisymas
Užpereitamę. “T Ž” Nr. strp. 

“Gera rinka tabako derliui” . Ši- 
vėlė nemaloni klaida. Turėjo bū
ti: “Dar nėra Kanadoje buvę, 
kad per vieną dieną nupirktų 
apie šimtą milijonų sv. tabako”, 
o išspausdinta tik apie milijoną. ’

ĮĮ«W*««Įi paMJu .yle
JA VALSTYBĖS

LIETUVIŠKA VYRU KIRPYKLA
' “WALTER BARBER SHOP”

.".Anksčiau buvusi Ossington Ave., 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

Buckley’s STAINLESS

Tai KANADIŠKA

ARTRIČIO 
bei

širdingai.dėkoįame už mums padarytą, 
staigmeną — išleistuves išvažiuojant jį 
Pietų Ameriką atostogoms. Ypatingo 
padėka rengėjoms p.p. S. Scmienei, Ma
žeikienei; ir O. Dumšienei, kurios toipi 
kruopščiai ir gražiai paruošė vaišes. Vi-į Z 
siems įteikusiems mums gražios ir vcr-;‘ 
tingas dovanas tariame lietuvišką ačiū 
ir linkime linksmų Kalėdų švenčių ir lai
mingų Naujų Metų.

Iki pasimatymo
Ono ir Julius Stradomskiai ir 

Elena ir Mykolas Tuinylai

REUMATO
SKAUSMUS

No. 303.

TTJ • - ‘ 1 Anksčiau/hite Kuo
f,- r .

priemonė SKUBIAI pašalinti
Nesvarbu kaip stiprūs yra jūsų rankų, 
kojų ar kūno raumenų skausmai, W. 
K.xBuckley užtikrina jums skubiausią 
pagalbą, kokią bet kada esate patyrę. 
Taip, jūs galit ATSIKRATYTI skaus
mų skubiai su Buckley’s Stainless 
White Rub. Buckley’s White Rub su
teiks jums greitą palengvinimą nuo 
artričio, reumatinių ir kitų muskula- 
rinių skausmų ir pavargusių, skau
dančių kojų, nes tai pirmas vaistas, 
sudarytas, iš 9 skausmus palengvinan
čių medikamentų, sniego baltumo 
kremas, kuris patepus PRANYKSTA! 
Visur plačiai žinomas, kaip ir ’’Solid 
linament” -'-* * -r. .
Taip, Buckley’s WhitecRub patrynus 
įsigeria giliai į jūsų odą/Jfe nepalieka 
nei ženklo paviršiuje —-tik skverbia
si giliai į skausmo apimtus raumenis 
ir suteikia šilumą teikiantį palengyė- 

, j imą. Nepaprastai greit dingsta jūsų 
skausmai Išbandykite. Prašykite už 
50č bonkutės.

Taip pat tinka KRŪTINIS 
SLOGOS PAŠALINIMUI!

Vėliau

I* avaftavvatwa. aaaaaj 
| veltai
■ W. K. Buckley Ltd. „ . . . |
• Deportment M.P. .
I 559 College Street,’
• Toronto, Ont. »

Prošou otsiųsti vieną po-1 
, vyzdinj Buckley's White Rub
• buteliukg. Kortu prideduT5 I 
a centų už jpokovimq j 
a to išloidos.

Č9 • eWo O • • »« •>• » p <• w • « 

vareas povoroc

Adreso*

tono Ą. PųHanauskienė $5 Ir E. 
Milašienė $2; iš Londono S. Pet
rauskienė $5; iš Simcoe M. In- 
drulaitienė $5; iš Sudbury P. 
Vepskevičius $10; iš Verdun PQ 
P. Shnelaitis $8.90, LKM Dr-ją 
$30; Liet. Darbininkų Drria $41; 
iš Ville Lasallė PQ, J. Adomaitis 
$10.’; 1

Vasario 16 gimnazijai iš Kana
dos per BALFą pasiųsta: $379 — 
Vasario 16 gimnazijai remti ko
misija $256; Vancouver, BC, būr. 
Nr. 88 — $103; Toronto būr. Nr. 
63 — $20. ,

BALFo vajaus metu Niujorkb 
surinkta $9.764.20. .

Niujorko ALT naują valdybą 
sudaro: pirm. P. Montvila, vice- 
pirm. V. Alksninis ir. A. Ošlapas, 
iždin. adv. S. Briedis, f in. sekr. J. 
Šlepetys, iždo globėjas M. Krėgž- 
dienė ir Br. Spudienė. •

ALT yra surinkęs 1706 lietu
vių parodymus kongreso komisi
jai, tyriančiai Pabaltijd Hr kitų 
kraštų pagrobimą.

“Dainavos” ansamblio -naujam 
sezonui išrinkta, nauja vąldyba: 
Jonas Pasiukas- ^irm.^Br^ Ma
čiukevičius II -vičępįrjn., Ireną 
Pietų skaitė sekretorė, L. Traška 
kasininkas. ■ ' ' .
VOKIETIJA r \ '

Lebenstedt ‘ Salzgitter dau
guma lietuvių gyvena jau labai 
seniai, kaikūrie net’ nuo 1943 m. 
Jų4 dalia buvo baisi Hitlerio lai
kais,-bet mažai kuo pagerėjo ir 
pokariniais laikais. Jų gyveni
mas visą .laiką buvo labai sun
kus. Nėtik jiems badas į . akis 
dažnai žiūrėjo, bet dar bjivo ir 
morališkai terorizuojami kaip 
lenkai ar kiti. To pasėkoje ir da
bar jie svetimųjų tarpe- bailūs, 
o savųjų tarpe-kartais net per 
narsūs. Svetimiesiems, nepapras
tai lankstosi, o savųjų negerbia. 
Daugeliui nesvarbu, kas bus iš jų 
vaikų, nepagalvoja, kad jų vai
kai nutautėję žus netik Lietuvių 
tautai, bet: ir jiems patiems. Jie 
visur žvalgėsi ir žavisi svetimais 
blizgučiais/ kurie jų niekuomet 
nepatenkins. Jie . daugelio nuže
minu .nuskriausti, . panidLinti, 
n^upranti^ kad pinigai, geresnė 
vieta ar kitos materialinės gėry
bės lengvai ir neužtamautai, iš
sižadant- savo protėvių- praminto 
kelio,- neatneš -laimės.-

SUDBURY,Ont
Nuoširdžiai šyeikinu visus 

savo parapijiečius ir drau
gus Kalėdų ir N^ Mėtų šven
čių proga linkėdamas gau
sios' Viešpaties palaimos.

Kun. Ant. Sabas.
Kun. A. Sabas Mėtoj įprastų 

kalėdinių sveikinimų. ' pasiuntė 
saleziečių gimnazijai,'. Italijoje 
$10 auką, o parapijiečius ir.drau
gus sveikina per laikraštį.

Dideli smūgis komunistams.
Nors iš šeštadienio-į sekmadie

nį, komunistai visą naktį smar
kiai posėdžiavo ir buvo 'išštatę 
net šešetu ūžsimaskavhšių savo 
kandidatų,, tačiau savivaldybės 

; rinkimuose nė Vienas jų kandi- 
; datas nebuvo išrinktas. Prieš tai 
: buvusiuose rinkimuose buvo iš- 
; rinkti, du jų pastatytieji.. Paga- 
: liau žmonės pradeda labiau' su- 

siprąątijk atpažinai .Mikus avių 
kailiuose. •

Kun. Augi Sabas, SDB, sėk
mingai praleidęs apie porą ihė- 
nešių' Kanadoje ir JAV laivu 
“Montcalm“ iš Montrealio iš
plaukė atgal į Lisboną. Pas J. M. 
Kriaučeliūnus buvo suruoštos, 
jaukos išleistuvės. •

Kalėdų senelis lietuviukus ap- 
lankys ne šiųsio 16, kaip buvo 
anksčiau paskelbta, bet sausio 8, 
šeštadienį, kroatų salėje.

— A. S. Juozaičiai nusipirko 
namus.

ST. WILLIAMS, Ont.
Pirmq kartę aplankius mūsų šeimų 

"gandrui" it to proga už prisiųstos sūnui 
dovanos ber sveikinimus nuoširdžiai dė
kojome p-p. Prank Alei runoms, Joė Ale- 
liūnams, Sėsk, K. A. Juozopovičioms, 
A. V. Kordokams, Toronto, Mr.&Mrs. A. 
Q, Dennįų Vittorio, Mr.&Mrs. J. A. Tit
muss*'. St. Williams.

k tud poliu metu nuoširdžiausių pa
dėką reiškiame p.p. W. Bikos, J. Dumšo, 
P. Ožolos, J. ttodurko, St. Skoda, kun. 
Riekus, Masiulis, Zebettovlfius, Astraus
kas, AA Bartulis, J. Žemaitis, A. Mik- 
nevalus, ■ J. Gudinskos, P. Lileikis, J. 
Rudokoj C., Motelis, S. Šimutis, E. Jo- 
kulepreitis/ J. Dambrauskas, J. Mikelė
nas, J. Vertęlkdi Enckūtionis, Wiiveris, 
Br. Coiko, F. Balnis, Narušis, G. Rugie
nis, Mariukas, J. Strodomskis, M. Tu- 
nyla/Ą Genelius.. B. Dirsė,. T. Mikė-

tautinių š 
atliko Cas

Zelinoje,'?

i&s gražiai* 
Don Bosco.

vėdąposr

a

vo ir svarbiausią rolę vaidino 
energingas choro dalyvis J7 Bag- 
džius. Kitose rolėse scenoje pa
sirodė: E. Simonytė, Z: Levickai
tė, V. Tątarūnas. J. Gaigaldš, O? 
Mateliohyre, Ąf AbramgVičius,; 
V. Razvickas ir J?'Veliąpotekis? . 
Dekoracijo& A. Vitkausko. Artis-; 
tai > ^mėgėjai* sugebėjo įtikinti/ 
Vietomis sujaudindami iki ašarų, 
įai vėl prajuokindami žiūrovus, j

Tenka pripažinti, .kąd^ L»KBį 
ęhorgji yra žtikrųjų^ yiefcąš išj 
ŠtijJfiąuštų Veiksnių nhtuvių jko- 
lonijosdBra-zilijoje. Choro .daugu
ma sudarojaunimąsgirnęšir^u- 
gęs Brazilijoje, bet neųžrniršęs 
savo tėvu kalbos in tijcfai nuo
širdžia mylįs fietūviškĄ dainą.

Lapkričio 21 d??ę^on^¥uSMia 
taipogi įšyyką f Saiitoš. pajūrį. 
Santos’ iąf yra svarbiausias ąr di- 
džiausiąs'<iibštJte Brazilijoje pri
klausantis S. Paulo estadūf. Uds-š 
to.ilgis nusitęsia 5‘kiri;.turi 143 
kranus sunkumams kelti; 123 ■ su
kamus tiltus; 59 ’prekių sande
lius; jo plotis siekia 281,612 m2, 
geležinkelių linijų yra '85.6 km. , 
Be savo komercinės reikšmės 
Santos.. pasižymi savo pitrikiais 
paplūdymiąis į kųriuoš; iriiėląi 
važiųpj a milijohar S? Patilo- ėsta- 
do gyventojų.- , '

Rio.de Janeiro lietuvių koloni
ja spalio 10' d. minėjo Liėtuvoš 
Spaudos' atgavimo 50 mėtų Su
kaktį. Ta. proga kun,; F? Jaku
bauskas . išleido brošiūrą? apie 
Spaudą, kurią veltui dalino baž- ,■ 
nyčibje minėjimo pamaldų metu.

Lietuv. Savišalpos ir Kultūros 
Bendruomenė Lituania ląpkričio 
7 d. suruošė spaudos rątgąviūid 50 
metų Sukakties minėjimą Liet. 
Sąj.: ^Brazilijoje ntiokyklos. patąl-

Tenka pripa:

susirietusi pęmąžą "Sail. Paulo 
pramonės: dalis. Čia randasi di
džiulis'. “Clark” • batų vfąbrikąš’ 
“Pira|ininga” mašintĮf'korfstruk- 

: čijoš įmonę; “Mercedes Bęiiž” fi- 
lijalė ir kitos svarbios įmones. 
Čia gyvena nemažas smičius lie
tuvių, daugumoje senų emigran
tų. o LSB turi čia savo mokyklą, 
kurioje rengiamos - Įietūyiskos 
kultūrinės; prąmdgos. .ir •: vakarei

Minėjimo programai v'addvav'b 
nenuilstamas lietuvybės darbuo-

nę paskaitą “Spaudos atgavimo 
kova” skaitė dr. Draugelis.. Po 
to kalbėjo konsulas A. Polišaitis, 
K. Čibiras, M. RemėhČienė’ir H. 
Mošinškienė. Po kalbų sėkė me
ninė dalis; kurioje pasirode'Bao 
Paulo lietuviai vaikučiai gražiai 
padeklamavę eilėraščius; pašokę 
tautinius šokius yad. mokytojai 
M. Vinkšnaitienei. ' ;
k J. Kemėžos montažas “Knyg
nešio mirtis” pavaizdavo* g^’vai 
kovą už lietuviškų “spausdintą 
žodį. Didžiausio pasisekimo su
laukė tautosakininkai Jonas it 
Pėtraš “Notbutaif' nuotaikingai 
padainavę dvi: liaudies dhinaš.;

SI:\GEK
■;.;pertaisytos '

NEŠIOJAMOS ELEKTRINĖS 
SIUVIMO MAŠINOS/; , .

■’ • z Pilna kaina * ‘ / ? '

$19:95

kontrolė

Garantija 
5-klems metams

sūnui

1

t'1 '

J. VorkovĮČius, Pūkas už 
d’dele staiQmeHfl, 
klot suvežtos dov

Sewing
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Kviečiame i, talka!
PJT protestas Maskvai PASAKOJIMAS Iš LIETUVOS

“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,
po knyga,

kurių vertė 2-3 doleriai.
Dovanom skiriamų knygų sąrašą 

skelbiame žemiau.

Protestuodami prieš Maskvoje 
įvykusią konferenciją, Albani
jos, Bulgarijos, Čekoslovakijos, 
Estijos, Latvijos, Lenkijos, Lie
tuvos, Rumunijos ir Vengrijos 

.atstovai, susirinko PJT seimo ne-’ 
paprastojo posėdžio šių sovietų 
pavergtųjų valstybių tikrajam 
nusistatymui pareikšti.

1. Mes konstatuojame, kad 
Maskvos konferencijoje mūsų 
valstybių vardu dalyvaujančios 
vadinamosios vyriausybės yra 
sovietų pavergtosioms tautoms 
primestos marionetės, neatsto-

vaujančios nei mūsų tautų va
lios, nei jų interesų, nei tikrų 
nusiteikimų. Šios marionetės su
sirinko Maskvoje sovietų iš anks
to sukonstruotos sistemos sutar
ties ar susitarimo formą priimti. 
Šios marionetės dabar tik suvie- 
šina lig tol slėptus pasiruošimus 
karui. Maža to, nauji pančiai de
dami mūsų nepatenkintoms tau
toms, kad padidintų sovietinės 
priespaudos naštą.

2. Mes todėl iškilmingai pro
testuojame prieš mūsų valstybių 
vardu Maskvai atsidavusių ma-

♦ .

Atominės energijos konferencija

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 Žiburių” turinys ir dydis!

Jungt. Tautos pagaliau sutarė 
šaukti tarptautinę atominę kon
ferenciją rugpjūčio mėn. Gen. 
sekretoriui Hammarskjold yra 
pavesta šią konferenciją sukyies- 
ti. Tam reikalui JT išrinko pata
riamąjį komitetą, kurin įeina: D. 
Britanijos, Brazilijos, Kanados, 
Prancūzijos, Indijos, S. Rusijos 
ir JAV atstovai. Į konferenciją 
numatyta kviesti ne politikus, o 
atominės energijos specialistus, 
kuriuos deleguoti yra paprašy
tos visų kraštų vyriausybės. 
Techniškam konferencijos suor
ganizavimui gen. JT sekretorius 
pakvietė Norvegijos gynybos 
ministerijos tyrimų direktorių

dr. Randers, kuris laikomas vie
nu geriausių atominės energi
jos žinovu Europoj.

Dar nė viena vyriausybė nėra 
atsakiusi ar dalyvaus konferen
cijoj, bet manoma, kad čia nebus 
sutikta kliūčių. Abejojama, ar 
Rusija dalyvaus patariamajame 
komitete. Taip pat nežinia, ar ji 
prisidės prie tarptautinės atomi
nės energijos įstaigos organiza
vimo kaip tai numato prezid. Ei- 
senhowerio planas. Tuo tarpu ei
na derybos tarp JAV ir Sov. Ru
sijos. Pastaroji nori,' kad tokia 
tarptautinė įstaiga priklausytų 
Saugumo Tarybai, kur veikia ve
to teisė ir kad nebūtų aplenkta 
Kom-Kinija.

rionetinių vyriausybių atstovų 
pasirašytų betkurių* įsipareigoji
mų galiojimą. Mes skelbiame to
kius įsipareigojimus niekiniais. 
Nukreiptas prieš Vakarus, su
konstruotas prieš mūsų tautų va
lią šis naujas sovietų grąsinimas 
tik grąsinimu tegali būti laiko
mas ir todėl laisvojo pasaulio tu
ri būti atmestas.

3. Mes taip pat griežtai pro
testuojame prieš Kremliaus ak
ciją skubos keliu paversti mūsų 
tautas sovietų imperialistinio ka
ro mašinos patrankų maistu, o 
mūsų valstybių teritorijas — 
priešakinėmis karinėmis bazė
mis agresijos tikslams.

4. Mes laisvąjį pasaulį užtikri
name, kad mūsų tautos tvirtai ir 
nesvyruojamai apsisprendusios 
skirti visas savo jėgas sovietų 
pavergtųjų mūsų tėvynių kil
niausiam išlaisvinimo reikalui, o 
po išlaisvinimo galimai veikes
niam įsjungimui Į laisvąjį pasau
lį, nuo kurio prieš savo valią jos 
buvo sovietų prievarta atplėštos.

“TŽ” SKAITYTOJAMS IR PLATINTOJAMS, SURADUSIEMS 
NAUJĄ PRENUMERATĄ, DOVANOJAMŲ 

KNYGŲ SĄRAŠAS 
š.A. Grinius Atsiminimai ir mintys 

A. Vilainis Amžini šešėliai 
A. Rūkas Bokštai, meilė ir buitis 
V. Banaitis Liaudies dainos IV sąs. 
P. Kozulis Dulkės ežere ' 
A. Puškinas Dubrovskis 
J. Kėkštas Diena naktin
A. Vaičiulaitis Kur bakūžė samanota 
J. Gailius Kartuvės
A. Mickevičius Konradas Valenrodas
B. Sruoga Kazimieras Sapiega
V. Kastytis Kolektyvinė prausykla
A, Giedrius Lckučio atsiminimai
H. Nagys Lapkričio naktys
J. Mantas Lietuva bolš. okupacijoje 
J. Būčys Marijos apsireiškimas Liurde
J. Skvireckas Naujasis Testamentas
K. Girtautas Portraet dės Heimatl. 
M. Juras Pranašystės apie pasaulio p. 
J. Prunskis Prie vilties kryžiaus
J. Grušas Pabučiavimas
J. Kėkštas Ramybė man <
B. Rutkūnas Sparnus man meta p.

Ragana Sename dvare 
Daveau Šv. Prantcškus Asyžietis 
Vien Šv. Antanas. Paduvietis 
Juras Šventųjų gyvenimai 
Orintoitė Šulinys sodyboje

J. Steinbeck Tarp pe^ių ir vyrų
A. Gailitt Tomas Nipemadis
A. Baronas Užgesęs sniegas
J- Nevqrdauskas Užrūstinti dievai 
J. Dabrila Vai lėkite dainos
S. Būdavas Varpai skamba
P. Orintaitė Viligailė
Al runas Valerijono lašai
P. Tarutis Žirgeliai padebesiais
V. Jonikas Trys margi laiškeliai
8. Rukša Žemės rankose
B. Gražulis Išdavimas
--------— Lietuvos konstitucija
V. Tomulaitis Raguvos malūnininkas 
P. Enskaitis Svajūnas
L. Dooley Ar tu klausai Marijos?
S. Zobarskas Gandras ir gandrytė 
J. Švaistas Siela lagamine

N.
M. 
ė.;

Nuo kiė^jen^riatg^;prenumeratos prašome pasirinkti po 
vieną knygą, iš paskutinių devynių galima pasiripkti po tris.

Puola maršalą Montgomery
Kai Churchilliui pareiškus, 

kad karo pabaigoje įsakęs marš. 
Montgomery nesunaikinti vokie
čių ginklų, kurie galį būti reika
lingi prieš sovietus, opozicija pa
kėlė audrą. Churchillis tos tele
gramos archyvuose nerado ir at
siprašė parlamentą, bet opozici
ja ir už tai reikalavo jį atsista
tydinti. Grįžęs iš Amerikos marš. 
Montgomery pareiškė atsimenąs, 
kad tokią Churchillio telegramą 
gavęs, bet išvartęs savo archy- 

. yus irgi jos nerado. Opozicija 
ėmė pulti ir jį ne tik dėl tos 
telegramos, bet ir dėl jo politinių

Balionai su atsišauki
mais virš Latvijos

Prieš keturius metus TŽ bend
radarbis Niujorke siūlė lietuviš
kiems veiksniams pasinaudoti

kalbų, kurios esą nėra leistinos 
kariui. Be to, jam buvo prikišta, 
kad neperdavęs valstybėms ar
chyvams kapituliacijos doku
mento iš 1945 m., kai 2 mil. vo
kiečių pasidavė jo vadov. armi
jai. Churchillis paaiškino parla
mentui, kad patys slaptieji įsa
kymai paprastai buvę sunaikina
mi perdavus juos žodžiu. Jis ma
nąs, kad ir ana garsioji telegra
ma buvusi sunaikinta. Dėl kapi
tuliacijos dokumento Churchillis 
pareiškė, kad kol maršalas nėra 
pasitraukęs iš karinės tarnybos, 
nėra įpareigotas jį perduoti ki
toms įstaigoms. Opozicija tuo ne
pasitenkino ir vienas jų atstovų 
priminė, kad maršalas galįs būti 
šaukiamas į karinio teismo atsa
komybę.

Gedvila Maskvos 
konferencijoje .

Lapkričio 27 dieną Vilniaus 
radijas pranešė, kokią TSRS 
Ministerių Taryba paskyrusi TS 
delegaciją į “Europos šalių pasi
tarimą taikai ir saugumui Euro
poje užtikrinti”. Delegaciją su
darė: TSRS Ministerių Tarybos 
pirmininko I pavaduotojas ■ ir 
užs. reik, ministeris Molotovas, 
delegacijos vadovas, su I-ju užs. 
reik, ministerio pavaduotoju 
Gromyko, Rusijos Federacijos 
ministerių tarybos pirmininkas 
Izanovas, Ukrainos — Kalčenko, 
Gudijos — Mazurovas, Latvijos 
— Lacis, Estijos — Murisep ir 
Lietuvos 
užs. reik. min. pavaduotojas 
rinas.

M. Gedvilas, be to 
Zo-

Lenkai vis kimba prie Vilniaus
mes lietuviai negalime neprotes
tuoti, kad KL Kongreso pirmi
ninkas J. Kurosad, vadovavęs 6 
asmenų delegacijai, ministeriui 
pirmininkui įteikė Vilniaus Auš
ros Vartų Marijos paveiksliuką, 
bene medalijoną, kurį, esą, ne
šioję lenkai kariai “gindami lais
vę ir krikščionišką kultūrą”.

Argi tai ne politinė demonstra
cija, užakcentavimas pretenzijų 
į Vilnių? Argi lenkai jau nebe
turi nieko padovanoti, kas nepa
žeistų kitų jausmus? Pagaliau, 
jei norima varyti propagandą 
argi negalima apsieiti be religi
nių šventenybių?... *

Kai lenkiškas aviacijos dalinys 
pasivadino Vilniaus dalinio var
du ir aiškinosi, kad tai buvę pa
daryta tik norint pagerbti atmi
nimą Anglijoje karo metu vei
kusio tokio dalinio, KLB politinė 
komisija savo replikoje pastebė
joj jog Anglijoje veikė tokių vie
netų bene 15 ir kodėl gi būtinai 
prireikė pagerbti vilniškį?

Visa tai prisimena paskaičius 
gruodžio 6 d. CP agentūros pra
nešimą apie Kanados Lenkų 
Kongreso delegacijos apsilanky
mą pas ministerį pirmininką St. 
Laurent. Yra visai natūralu, kad 
švęsdamas savo dešimtmetį KL 
Kongresas panoro paprašyti Ka
nados ministerį pirmininką pasa
kyti viešą žodį už Lenikjos iš
laisvinimą iš bolševikinės vergi
jos. Tai esą reikalinga kenčian
čiųjų viltims sustiprinti. Bet

von laisvųjų žodį. Vėliau tai-bu
vo priminta ir išversta latvių 
kalbon. Latvių spauda praneša 
iš Kopenhagos, Danijoje, kad 
lapkričio 18-sios proga Latvijon 
buvo pasiųsta palankiam vėjui 
esant tūkstančiai-balionų su pro
klamacijomis. Aišku, vėjas ne
maža bus jų nunešęs Lietuvon 
ir pavergti tautiečiai galvos, ko
kie tie mūsų broliai guvūs ir su
manūs. (a)

— Čikaga. — Mirė nuo vėžio 
Dr. Enrico Fermi, 53, žymus ato
mų ekspertas, Nobelio laureatas. 
Jis vadovavo grupei mokslinin
kų, su kuriais pastatė pirmąjį 
reaktorių. Jų darbai buvo svar
būs tolimesniam atominės ener
gijos ir bombos panaudojimui.

— Tokio. — JAV karinė vado
vybė Korėjoje, 8 armijos štabas, 
lapkričio 20 d. persikėlė į Tokio.

%

Trockio žudikas
~ prakalbo

Meksikoj tebegyvena Jacques 
Mornard, Maskvos įsakymu 194G 
m. nužudęs Leoną Trockį. Ikišiol 
jis tylėjo, pagaliau žurnalistų 
pakalbintas prakalbo .pareikšda
mas. kad Maskva su juo negerai 
pasielgė. Jis nepaaiškino, ką tai 
reiškia, tiktai pridūrė, kad jis ir 
toliau pasiliekąs komunistu.

Anksčiau buvo kalbama, kad 
jis sėdėdamas kalėjime apsčiai 
gaudamas pinigų iš komunistinių 
šaltinių. Mornard tai paneigė pa
reikšdamas, kad jis buvo ir te
bėra vargšas; savo duoną turįs 
pelnyti kietu darbu. Ir kalėjime 
būdamas jisai dirbęs radio tai
symo dirbtuvėje. Klausiamas 
apie savo pažiūras atsakė: “Esu 
kraštutinės kairės, kairės, kairės 
žmogus”. Kalėjime jis išbuvo 14 
m., nors buvo nuteistas 20 metų.

Leidžia grįžti 
kunigams

Gautomis iš Lietuvos žiniomis, 
dalis į Rytus išvežtųjų dvasinin
kų grįžtą atgal. Tarp daugelio 
kitų minimos pavardės Vizgir
dos, Grigaičio, Čapliko, Rūko, 
Zdančiaus, Zakaryzos, Polons- 
kio, Prielgausko ir kt. Praneša
mą, kąd ir visa eilė kitų, neiš- 
•laikytų skirtojo laiko, taip pat 
“rengiasi grįžti atgal į Lietuvą”.

Švedijos latviai 
susirūpino tėvais

Latvių spauda praneša iš Šve
dijos, jog Švedijos piliečiai lat
viai pabėgėliai prašė Švedijos 
ambasados Maskvoje pasiteirau
ti ar jie negalėtų atsiimti Švedi- 
jon Latvijoje likusių savo arti
mųjų giminių. Švedai bandė tuo 
reikalu kalbėtis, tačiau sovietai 
tuoj užkirtę, jog tai yra TSRS 
vidaus reikalas ir jie nepriimsią 
jokių sugestijų TSRS “piliečių” 
atžvilgiu. Taip pat pranešama, 
jog vienai Švedijos latvei (ne 
1944 m. pabėgėlei) pasisekė gau
ti vizą ir aplankyti motiną Lat
vijoje. Apie kelionę dėl supran
tamų priežasčių ji nekalba, (a)

ELTA toliau skelbia atbėgu
sių vyrų pasakojimus. Pateikia
me ištraukas iš M. Bakano pasa
kojimo.

Žemės parduoti bolševikinėj 
santvarkoj negalima, bet nedide
lį namuką, kuris nebuvo nusa
vintas, perleisti kitam nedrau
džiama. Dar daugiau: kurį laiką 
Kaune buvo leidžiama, net siū
loma pirkti iš valdžios naciona
lizuotus namus. Tačiau daugiau
sia tai būta paprasčiausio laužo. 
Valdžiai buvo gaila kapitalo 
jiems remontuoti. O kai tokį na
mą kas nusiperka, žiūrėk, ateina 
ugniagesiai, randa, kad namas 
yra nugriautinas arba pavojin
gas gaisriniu atžvilgiu, jį už
plombuoja — ir sukišęs didelę 
sumą pinigų “savininkas” turi 
prašytis leidimo naują statyti. 
Tokiu būdu apgauti keli žmonės. 
Dabar net ir siūlomų šios rūšies 
namų jau niekas neperka.

Norėdamas gali per kiekvieną 
fabriką ar savo darbovietę gauti 
po 10.000 rb. paskolos namui pa
sistatyti ir sklypui aptvarkyti. 
Pareiškimo įteikimas su sklypo 
gavimu, planu ir reikalingais lei
dimais atsieina 1.200 rb. Kadangi 
namas leidžiamas statyti tik mū
rinis, tai pirmiausia statytojas 
turi iš Savo lėšų išvesti pamatus; 
darbovietė duoda plytas, trans
portą, bet paskum už jas ir kitą 
statybinę medžiagą, pakrovimą, 
įkrovimą etc atskaito. Tuo būdu 
už minimąją sumą tegali išvesti 
sienas, bet neužtenka lėšų uždėti 
stogui ir įtaisyti vidaus įrengi
mus. Gi jei per 2 metus nepasta
tau, tai tokį nebaigtą statyti na
mą vėl atima ir “nacionalizuoja”.- 

1946 m. per potvynius buvo 
nunešta veik visa dešinė Marve
lės pusė.

Kai kurios įmonės turi pasista
čiusios savo personalui vasarna
mius, pvz. “Inkaras”, “Kauno 
Audiniai” Palangoje ir kt. Į jas 
“putiovkas” skiria profesinės są
jungos. Paprastai poilsio siun
čiami vadovai, porą stachanovie- 
čių, porą partinių ir porą kom
jaunuolių. O paskum skelbia: 
žiūrėkit, kaip rūpinamasi darbo 
žmonėmis...

Už menkiausiu snusikaltimus 
darbininkams kerta labai dideles 
bausmes.

Bausmių vykdyti išveža į Ru
siją. Yra buvę atsitikimų, kad po 
kelerius metus trenkia uz' pasP 
savinimą kelių šimtų gramų mė
sos. Pvz. dirbę Kaune mėsos 
kombinate 2 idarbininkai lietu
viai vienas buvo nubaustas 5 me
tus s.d. kalėjimo, o antras 7 m. 
už 400 ir 700 gr. mėsos gabaliu
ku. Jei ko neatliksi arba ka nors 
sunaikinsi, tai gali būti apšauk
tas sabotažininku ir nubaustas 
ligi 15 metų.

Sukom unistinta visa spauda ir 
knygos. Senų patriotinių lietu
vių leidinių gali gauti nebent tik 
iš gero pažįstamo. Nors šiaip rin
koje galima gauti dar įvairių į 
lietuvių kalbą prieškarinių ver
timų, į kuriuos kažkaip bolševi
kai dar per daug nekreipia dė
mesio.

Labai sunku gauti radijo dalių, 
ypač seniesiems dar iš Lietuvos 
laikų išlikusiems aparatams. No-

rėdamas gauti kokią pakaitinę 
dalį, turi išvaikščioti pusę Kau
no, ir tai gausi tik iš žydų, tik
riau — spekuliantų.

Bolševikinės gamybos filmos 
vis apie kolchozus, revoliucijas, 
pirmūnus. Tiesa, kartais parodo 
ir Vakarų filmų, bet tada sunku 
gauti bilietų. Paslaptį, kodėl to
kias filmas leidžia rodyti, at
skleidžia pati komunistinė san
tvarka — pasirodo, ir kinų teat
rams iš anksto nustatomas “pla
nas”, kiek žmonių per nustatytą
jį laiką turi juos aplankyti. Kino 
teatrų vadovai, bijodami, kad ne
apšauktų už plano neįvykdymą 
sabotažininkais, paleidžia vieną 
kitą Vakarų filmą. Tiesiog spūs
tis esti, kai pvz. rodomi “Trys 
muškietininkai”, “Zoro paslap
tingas ženklas” arba “Geležinė 
kaukė”. Tada žmonių pilna. O 
paskum, planą įvykdžius, vėl lei
džiamos bolševikiškos filmos.

Vidur, mokyklose, be lietuvių 
ir rusų kalbų, iš svetimųjų kal
bų daugiau linkstama į anglų. 
Komjaunuolių daugiau yra augš- 
tesnėse mokyklose. Mat, tuo bū
du jie gali geriau išlaikyti egza
minus, gauti stipendiją ar darbą, 
patekti į un-tą. Komjaunuoliams 
mokslinis pažangumas netaip 
svarbu.

Į prieglaudas imami likę vai
kai, kurių tėvai ištremti ar nu
bausti “už politiką”. Ir iš Rusi
jos prieglaudų gabenami į Lietu
vą mokiniai. Pirmasis prieglau
dų uždavinys — subolševikinti ir 
surusinti. Ruselės, pabuvusios 
prieglaudose Lietuvoj, su laiku * 
išmoksta gražiai lietuviškai.

Rusų žmonės nemėgsta. Ne
bent tik vadovai ar šiaip žymes
nieji pareigūnai nori nenori — 
turi su jais santykius palaikyti. 
Šiaip žmonės jų šalinasi. Lietu
viai keikia rusus už viską. Rusai 
lietuvius nuo žodžio “labas” pa
niekinamai vadina “labasai””. 
Rusės, palyginti, labai smuku- 
sios doros. Iš lietuvaičių su ru
sais eina vos viena kita, bet kad 
lietuvis vestų rusę — tokio at
sitikimo neteko girdėti. Kolcho
zuose rusų. kurdinasi labai ma
ža, jų daugumas telkiasi mies
tuose. Rusų darbininkus jau iš 
tolo pažinsi iš jų apdaro, ypač 
kepurių su “pumpuliuku”. Kas 
galėdamas stengiasi įsitaisyti 
odinį paltą. Nors ir atvykę į Lie-

Iškėlė pabaltiečių patirtį
Boston, Mass. International 

Institute savo patalpose lapkri
čio 18 d. suruošė paskaitą: “Bal
tic States Contribution Towards 
World’s Peace”. Pagrindiniu kal
bėtoju buvo Lietuvos konsulas 
adv. Ant. O. Shallna.

Kadangi paskutiniu laiku vis 
dažniau ir dažniau Įkalbama apie 
“co-existence” galimybes, konsu
las nurodė Baltijos valstybių at
vejį. Išdėstė jų atgimimą, gražų 
sugyvenimą tarp savęs, didelį 
progresą ir norą taikingai sugy
venti su Sov. Rusija. To rezul
tate buvo pasirašyta visa eilė su
tarčių tarp jos ir tų valstybių.

Kylant II Pasauliniam karui tos 
valstybės pasiskelbė neutralio
mis. O ką tas padėjo? Sov. Są
junga, nepaisydama visų sutar
čių, jas okupavo. Toliau A. Shall- 
na pavaizdavo terorą, deportaci
jas, paįvairinęs tai šiurpulingais 
pavyzdžiais iš Lietuvos. Jis nu
rodė, kad pagal Sovietų klasifi
kaciją daugumas čia, salėje 
esančių, klausytojų būtų kandi
datais į kalėjimus ir deportacijas 
Sibiran. '

Pirmininkaujanti, dėkodami 
už paskaitą, pareiškė, kad tos pa
skaitos turėtų pasiklausyti vado
vaujantieji politikai.

Kalėdines
atvirutės

DAUGELIO RŪŠIŲ
MENISKAI SPALVOTOS 

PATRAUKLŪS 
LIETUVIŠKI TEKSTAI

RELIGINIO IR 
PASAULIETIŠKO 

TURINIO.

Kainos su vokais 10< ir 5<

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

941 Dunda* St Toronto,

Portugalai kolonijų neatiduosią
Portugalijos min. pirm. Anta

no de Oliveira Salazar, kalbėda
mas parlamente, pareiškė, kad 
Portugalija esanti pasiryžusi iš
laikyti savo kolonijas Indijoj. Je1 
reikės, portugalai “kovos iki ga
lo”. Pasak jo, Indija bijo karo, 
nes šiuo būdu ji paneigtų savo 
politinę doktriną ir pasirodytų 
nesilaikanti žmonių moralinės 
sąžinės”.

Indija buvo kvietusi Prancūzi
ją ir Portugaliją perleisti jų vai- • <r « • «
Prancūzija tai padarė, bet Portu
galija atsisakė. Pastaroji sutinka 
kalbėtis su Indija, tačiau su są
lyga, jei ši nereikš pretenzijų į 
kolonijų suverenumą.

Portugalų kolonijos Indijoj tu
ri 1.537 kv. myl. ploto ir apie 
638.000 gyv. Jos yra atskirtos 
S Indijos žemyno jūra, nors

iromis sausumos juostomis 
yra jungiamos su žemynu. Por-

tugalai turi priėjimą prie jų pei 
Indijos teritoriją. Salazaras pa 
reiškė, kad Portugalija turint: 
teisę siųsti kariuomenę per Indi 
jos teritoriją ir reikalauti kač 
Portugalijos suverenumas būti 
respektuojamas. Indijos skelbia 
mas “taikingas sugyvenimas” tu 
rįs būti taikomas ne tiktai Kini 
jai, bet ir Portugalijai.

— Vašingtonas. -y Šiuo meto 
vykstą JAV derybos su Ciaųj 
Kaišeko vyriausybe dėl nuolati

domas mažytes kolonijas Indijai.] nių susidūrimų su komunistais 
likvidavimo. JAV norį, kad kinai 
nacionalistai pasitrauktų iš sale 
lių, esančių prie pat žemyno. Tai 
Quemoy, Tacen ir kelios kitos 
salelės.

— Maskva. — Jugoslavijos 
ambasadoje, tautinės šventė 
proga įvyko puota, kurioje daly 
vavo Malenkovas, Chruščiovas ii 
kt. Jie kėlė taures už Tito ir ju
goslavų komunistų-partiją.

ROMOS KOLIZIEJUS

JŪSŲ MALONUMUI SPAUSDINA

Malonus prisiminimai

Didžiausias romėnų pasaulio amfiteatras — Koliziejus yra 
Romos garbės: simbolis. Čia ateidavo imperatoriai iškil
mingomis dienomis stebėti gladiatorių kovų . . . ir išgirsti 
penkiasdešimties tūkstančių žūrovų drebinančio riksmo. 
Šiandien, nors praeinantieji šimtmečiai iš jo paliko tik sie
nas, Koliziejus primena didingo miesto didingą, praeitį ... 
jis primena anuos laikus . . . kurie sukelia mums puikius 
prsiminimus ■ "■ * ■ *

giasi Rusiją girti, aiškindami, 
kad, girdi, “pas mus puiku — 
visko yra”.

Kaune yra grynai ..' rusiškų 
įstaigų, mišrių ir Tfetūviškais už
rašais. Laivininkystėje, geležin
keliuose, visasąjunginėse įstaigo
se — visur rusiška, fabrikuose — 
viena lenta rusiškai, kita lietu
viškai, nors kai kuriuose, pvz. 
“Kauno Audiniai”, visi užrašai 
tik lietuviškai. Rusai — ir visų 
milicijų viršininkai. Milicijoj 
daugiausia dirba Lietuvos rusai. 
Kariniams daliniams miestuose 
yra “vojentorgai”. Šios rūšies 
parduotuvėse gali pirkti ir civi
liai, ret dažnai lietuviams pasa
ko, kad prašomos prekės nėra.

Traukinių maža. Šeštadieniais, 
pirmadieniais ir sekmadieniais 
bilietą geležinkeliu į Vilnių, kai 
važiuoja studentai ir moksleiviai 
iš viso sunku gauti.

Sportininkais lietuviais ir jų 
laimėjimais Lietuvoje džiaugiasi 
visi. Po Šociko kyla kaip boksi
ninkas iš “Audinių” Juškėnas. 
Kaune yra ir pasižymėjęs šach
matininkas Botvinikas. Tai Bot- 
viniko, turėjusio Kauno sena
miesty restoraną, sūnus.

Yra taip pat “dingusių” žmo
nių kategorija. Ir tokių, palygin
ti, nemaža, ypač vyrų. Vieną die
ną dingo kaip į žemę — ir niekas 
negali pasakyti, ar jie sušaudyti, 
ar suimti, ar kur nors laikomi, 
nei namiškiai, nei kiti artimieji 
apie juos negauna jokių žinių. 
Šiaip krašto yra moterų pertek
lius, o vyrų trūkumas.

Grįžusieji iš Vakarų faktiškai 
laikomi liaudies priešais, nė vie
nas neturi okupanto pasitikėji
mo. Kai kurie iš jų visai nepa
siekė Lietuvos. Paprastai įkur
dinami savo gyventose vietose ir 
skiriami į darbą. Grįžusieji kiek
vienas gailisi dėl to savo žygio. 
Apie esančius Vakaruose mūsų 
tautiečius tėvynėje kalbama, kad 
jie yta laimingi. Susirašinėti su 
Vakarais labai pavojinga.

LIETUVIS LAIKRODININKAS
TAISAU ivckariPtM, vokižkM Ir eme- 
rikonHk«« gomybot l«ikrodžia> ir i«- 
dinfuvtn. Už darbg duodu motoms 
gorontijg. ■ Dorfeg aHioku pigioi ir *g- 
žMogoL

1228 DUNDAS ST. WEST, 
Toronto. Tol. KE. 1050

— Varšuva. — Čia atidaryta 
“Katalikų teologijos akademija”, 
atrodo, turės atstoti teologijos 
fakultetus, kuriuos ruošiamasi 
uždaryti. Akademijos rektorių 
paskirtas kun. dr. Czuj, jau se-
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PUIKIAUSIA KANADOS ARBATA

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.

. .n t. V X • - * - - V - . - ■_______________. ______  •___________ ~ ’ —

Paskaita • pobūvis
Gruodžio 10 d. įvyko Inžinie

rių Sąjungos i ir Intelektualų 
Klubo narių bendra arbatėlė, ku
rios metu inž. A. Ketvirtis skai- 
tė^paskaitą apie atominę energi
ją. Prelegentas buvo paruošęs 
braižinių bei diagramų ir apibū
dino atomo struktūrą bei jo skal
dymo procesą, kad, ir neturintie
ji, techniško pasiruošimo, galėjo 
lengvai sekti paskaitą. Po pa
skaitos prelegentas atsakinėjo j 
užklausimus. Pobūvio metu buvc 
pagerbtas atsistojimu pirmasis 
Lietuves Universiteto Fizikos 
katedros vedėjas a.a. profesorius 
V. Čepinskis. Velionis, garsiojo 
mokslininko D. I. Mendeleev mo
kinys, buvo atomo struktūros ži
novas ir jau 1925 m. numatė ga
limybę suskaldyti atomą

Pobūvis praėjo labai geroje 
nuotaikoje ir užtruko iki vidur
nakčio. Ponios maloniai vaišino 
susirinkusius kavą ir pyragai
čiais. M. M.

Susilaužė koją
' J. Bilda darbovietėje prie sta
tybos, krito nuo stogo ir susilau
žė koją. Ligonis gydosi Šv. Juo
zapo ligoninėje.

General ligoninėje sunkiai ser
ga Beresnevičienė.

Skendo lietuviukas
Pereitą penktadienį, vakare, 

du torontiečiai berniukai išgelbė
jo skęstantį lietuviuką Romą 
Burdulį, 13 metų, kuris, užsima-

rięs pačiuožti High Park ant -va
kariniame krašte esančio tvenki
nio. Ledas betgi pasirodė per

galbos šauksmą, atbėgo anie du 
berniukai ir priartėję ledu plau
kiojančiam padavė medžio šaką, 
kurios įsikabinęs jis iškopė iš 
vandens.

Tėvams reikėtų įtikinti vai
kus, kad čia gilesni vandenys 
veik niekad gerai neužsala ir ant 
ių čiuožti visada pavojinga.

Gudai Toronte atidarė savo 
Gudų Namus su koplyčia — 1000 
Dundas St. W. Ta proga gudai 
painformavo Totonto angliškąją 
spaudą gana miglotai. Jų tėvynė 
esanti kaimynė Lietuvai, Ukrai
nai ir Lenkijai, o toliau sakoma, 
iog jie kilę iš Lietuvos, kuri buvo 
išdraskyta 1795 m.

P o d ė k o
Mieliems tėvelioms ir uošviams p. A. 

C. Venckoms, mudviejų vestuvių mėtų 
parodžiusiems tiek daug meilės ir pasi
aukojimo ir to proga iškėlus itin šaunię 
puotę, reiškiame širdingiausia, padėka »» 
pagarba-

Nuoširdžiausias ačiū Tėvams Pranciš
konams ir kun. dr. V. Skilandžiūnui ui 
suteikimą šliūbo, atlaikytas šv. Mišias 
mudviejų intencija ir pasakyta pamokslę.

Širdingiausia padėkų muz. St. Gaile- 
vičiui, chorui "Varpas" ir sol. V. Veri- 
kaičiui.

Dėkojame J. ir V. Skilondžiūnams 
taip daug prisidėjusiems prie mūsų ves
tuvių. Draugiškiausios ačiū p. J. Miku- 
čioniui už susukimų filmos visomis pro
gomis ir padovanojimo prisiminimui.

Trūksta net žodžių išreikšti padėkai

WINNIPEG, Man.
Tautos Fondo Atstovo- praneši
mas. Lietuviai ūkininkai, išblaš
kyti po plačią Manitobos provin
ciją, per P. Liaukevičių prisiun
tė savo auką T. Fondui sumoje 
$10. Aukojo po $2 — G. Bara
nauskas, K. Balčiūnas, J. Liauke- 
vicius, P. Liaukevičius ir P. Sat- 
kūnas.

Visiems aukotojams ir P. Liau- 
kevičiui, nepagalėjusiam savo 
laiko ir mašinos, aplankant au
kotojus, nuoširdus ačiū!

T. Fondo Atstovas.
— Lapkričio mėnesį turėjome 

dvejas laidotuves. Lapkričio 15 
d. palaidojom Burokienę, sulau
kusią 75 metų, o lapkričio 27 d. 
palidojom Kizą, 52- metų. Buvo 
gražios laidotuvės. Gražius pie
tus iškeliant pasidarbavo Kam- 
pauskas ir Civilis.

— Lapkričio 11 d. buvo su
ruoštas pobūvis Kastantėnai, 70 
metų proga.

Senas Winnipegietis.

Toronto lietuvėms moterims, Sudburk) ir 
Levocko lietuvioms už suruoštus taip 
įspūdingus priešvestuviqius pobūvius.

Lobai dėkingi visiems už sveikinimus 
ir taip pat vertingas ir gausias dovanas.

Kaimyniškas ačiū p. J. Šarūnui už su
teikimų nakvynės sudburiškiams ir leva- 
kiečioms.

Dėkojome nuoširdžiai visiems, vieno
kiu ar kitokiu būdu parodžiusiems ypa
tingai daug meilės bei širdies.

Visiems dar kartę dėkingi
A. ir P. Skilandžiūnai.

RUMUNIJOS FRONTE

"oviricyose apie 700 
^OOjOOu nariį, įteikė

,Padvigul)i
Kapa^pj 

“thafnbek 
ti visose^ 
skyrių
feder. Kanados vyriausybei me
morandumą, kuriame išdėsto sa
vo pageidavimus įvairiais kraš
tą liečiančiais, klausimais. Jai 
ypač rūpi Kanados cheminė pa
žanga, kuri gali būti paspartinta 
tiktai padidinus gyventojų skai
čių. Ji siūlo suintensyvinti imi
graciją, kad tuo būdu Kanada 
drauge su natūralinįu prieaugliu 
savo gyv. skaičių padvigubintų 
per 20 m. Taip pat ji siūlo vy
riausybei daugiau rūpintis be
darbiais, remiantis valstybinės 
darbo įstaigos atitinkamu planu. 
Tuo atveju imigracija negalės 
didinti bedarbių Vaičiaus. “Ch? 
of Commerce” mano, kad 50% 
ateivių yra šeimų nariai ir jie 
“ne tik neieško darbo, bet dargi 
tampa įvairių gaminių vartoto
jais”.

Savo memorandume ji pasisa
ko už atskirą savo vėliavą, kurio
je betgi būtų įjungta “Union 
Jack”. Toliau ji pasisako prieš 
priverstinį ar suvalstybintą svei
katos draudimą, prieš socializmą, 
rekomenduoja plėsti turizmą,

'davimus ir Kanados burmistrų 
sąjunga. Jį siūlo organizuoti vie
šuosius ’darbus sumažinti bedar
bių skaičiui, perkelti bedarbius i 
tas vietoves, kur- yra daugiau 
darbų, praplėsti nedarbo draudi
mo įstatymą, kąd juo galėtų pa
sinaudoti, ir tięAurįų dabartinis 
įstatymas_neap/ma. Pastarasis 
pagefttav^nair bus svarstomas 
parlamento, kurio posėdžiai pra
sidės sausio 7 d.

Kinijoj 582 milijonų gyventojų
Pagaliau Kinijos statistikos 

biuras paskelbė 1953 m. birželio 
30 d..pravesto visuotinio gyven
tojų surašymo davinius. Surašy- - 
ta buvę 574.205.940 gyventojų. 
Be to, dar esą 8.397.477 tose nuo
šaliose srityse, kur surašymo ne
buvo.

Iš viso pasauly kinų esą 601.- 
939.035. Mat, dar 7.592.298 esą 
Formozoje ir 11.743.320 emigra
cijoje.

Surašymo metu rasta 3.384 
kinai turį virš 100 metų, o vienas 
net 155 metų.

Iš miestų didžiausi yra: Šan
chajus su 6204.417 gyv. ir Pei
ping — 2.768.149.

Su malonumu-pranešame;-kad šiuo metu galima pasiųsti
SIUNTINIŪŠ - DOVANAS

į Sovietų Rusiją, Ukrainą, Gudiją ir tt
Siuntiniai siunčiami iš mūsų sandėlių Danijoje ir visa persiunti
mo procedūra atliekama Danijoje. Tuo būdu Tamstos esate laisvi 

nuo betkokių bereikalingų išlaidų bei susirašinėjimo.
Siuntėjas gaus pažymėjimą su gavėjo 
parašu, kad siuntinys įteiktas. 
Mūsų patarnavimas visiškai garantuo
jamas, jei tik duodamas tikslus adresas.

Mes siuntinių persiuntimu verčiamės daug metų ir esame gavę 
tūkstančius padėkos laiškų iš Kanados ir JAV už sąžiningą dar
bą bei pagalbą vargstantiems giminėms ir draugams Europoje:

Mūsų kainoraščių ir smulkesnių informacijų reikalaukite
., šiuo adresu:.

INTERNATIONAL GIFT PARCEL 
SERVICE

1176 Sherbrooke St. W., Montreal 2,-Quebec, Canada 
Telefonas PL. 4181.

Populiariausia ir rimčiausia siuntinių persiuntimo firma Kanadoje.

(Atkelta iš 2 psl.) 
siryžimas sulaikyt sovietus, kiek 
tik įmanoma, varo į priekį. Be to, 
tos kariuomenės dalys turėtų bū
ti tos pačios, kurios ir mane no
rėjo paimti į nelaisvę.

Išsigelbėjimo dieną Maskvos 
radijas paskelbė, kad jie sugavo 
eskadrilės vadą Rudei. Matomai, 
jie nesitikėjo, kad man buvo 
įmanoma pasiekti savas linijas. 
Ar galėjo būti, kad mano bend- 
ralikimiai, kuriems nepasisekė 
pabėgti, išdavė pavardę to, ku- 
rism pavyko?

Su bombomis ir patrankėlėmis 
puolame tankus, tiekimo kolo
nas, pėstininkus ir kavaleriją. 
Užpuldinėjame iš trisdešimt ar 
daugiausia šešių šimtų pėdų 
augščio, nes. oras yra nepaken
čiamas. - ?

Paprastai skrendu su prieštan
kinio skyriaus lėktuvu ginkluo
tu dviem 37 mm patrankėlėm 
kaip galima mažesniam augštyje 
medžiodamas tankus. Vienas po 
kito visi šio skyriaus lėktuvai 
nueina į poilsį. Po kiekvieno di
desnio priešo priešlėktuvinės pa
taikymo lėktuvas turi būti ati
duotas į mechanikų rankas ilges
niam ar trumpesniam laikui. Pa
prastai, jeigu užtrunka ilgiau pa
ruošti skridimui visą eskadrilę, 
aš- paimu tą lėktuvą, kuris yra

ka stipri priešlėktuvinė. Matau 
daug tankų, o už jų ilgą koloną 
su tiekimų ir motorizuotais pės
tininkais. Keista. Visi tankai: ga
benasi prisirišę po dvi ar tris 
benzino statines.

Akimirksniu man visa paaiš
kėja. Nesitikėdami daugiau mū
sų šiandien, jie galvoja pasinau
dodami prieblanda ir nakties 
tamsa prasiveržti į Rumunijos 
alyvos laukus, į pačią Rumuni
jos širdį. Tuo pačiu ir visas pie
tinis frontas būtų visiškai su
griautas. Kad jie taip galvoja, 
matosi iš benzino statinėmis ap
krautų tankų. Matau aiškiai, kad 
tai yra didelė operacija. Vežda- 
miesi tiek kuro, tankai pajėgtų 
vieni uždavinį Įvykdyti ir be tie
kimo kolonų. «

Šiuo momentu tik mes šį-dide
lį pavojų- matome. Atsakomybė 
yra mūsų. Duodu eskadrilei įsa
kymus per radiją:

— Gyvybinės svarbos . puoli
mas. Bombas mesti pavieniui! 
Žemais smigimais daryti puoli
mus tol, kol iššaudysit iki pasku-

jau paruoštas ir su vienu paly
dovu išskrendu į frontą. Kai 
grįžtų jau visi lėktuvai būva pa
ruošti. Persikraustau į kitą lėk
tuvą ir vėl į kovą.

Tikrumoje šiame, fronte visiš
kai nebeturime savo naikintuvų. 
Rusai greit pastebi savo prana
šumą skaičiumi ir atkakliai mus 
persekioja. Man yra sunku ma
nevruoti šiose oro kautynėse. 
Nebegaliu naudoti kojų pagal
bos, vairuoju vien tik vairolazde, 
bet iki šiol esu pataikytas vien 
tik priešlėktuvinės.

Paskutiniame šios dienos skri
dime skrendu paprastu Stuka, 
ginkluotu bombomis ir 20 mm 
patrankėlėmis. Šio kalibro pa
trankėle neįmanoma pramušti 
stiprius tanko šarvus, bet mūšų 
tikslas yra tik*, apvalgyti apy
linkę ir susidaryti'bendrą padė
ties vaizdą, kuris yra gan svar
bus kitos dienos veiksmams. Ti
kimės, kad raudonieji nebelau
kia mūsų taip vėlai ir galėsim 
gerai išžvalgyti. &

Skrendame pagal du kelius, 
einančius į šiaurę link Balti. Sau- tinio šovinio. Užpakaliniai kul-

Vancouver, B.C.
Apylinkės valdyba susitarė su 

vieno likimo estų tautiečiais 
Vancouveryje del bendro vaka
ro. Naujuoju 1954 metų sutiki
mas įvyks ukrainiečių federaci
jos salėje, 604 East Cordova Str. 
(Cordova ir Princess, gatvių san
kryža). Numatyta programa, šo
kiams grieš kapela, veiks bufe
tas ir tekės šampanas. . .. Įžanga 
— $1.25 asmeniui.

Apylinkės valdyba.

Laikrodininkas
Taisau visų rūšių laikrodžius sąžinin
gai ir vertingai JOHANN SERVO. 
Baigęs Glashuetfe laikrodininku mo- 
kyklo. 334 QUEfN ST. W. TORONTO 
Galima siusti iš provincijos rcg. laišku.

Garantuotos anglys yra geriausios !

7isų rūšių anglis ir malkas užsa
kykite per mūsų atstovus

VYT. ir SIGITĄ AUŠROTUS

DOMINION 
COAL & WOOD

SKAMBINTI TELEFONU LL. 0527
(Nuo 10 vai. ryto iki 10 ^al. vakaro)

Mes dirbame 24 valandas 
THE VICTORY FLORIST

Mūsų krautuvė dvejose vietose:
749 QUEEN ST. E. 

Tel RI. 5804
576 QUEEN ST. W.

Tel. EM. 3-1618
-- --------------------------------- .... . -J-------------------------- ----------------------------------------- . ..................................-........

Lietuvio elektros ir apšildymo kompanija
DEDA NAUJAS APŠILDYMO KROSNIS:

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

tionning”, -
* Perstato apšildymą iš anglių 

į alyvą.
* Taip pat atlieka įvairiausius 

elektros instaliacijos darbus.

Pigiausios kainos.
Darbas atliekamas gerai ir 

sąžiningai.
Išsimokėjimo sąlygos — 24 mėn. 

Techniški patarimai veltui

Smitas Electric and Heating ta
M BEATY AVE., TORONTO • Tel. OL. STlt.

GERIAUSIA kalėdinė dovana 
mažam ar suaugusiam

LIETUVIŠKA
KNYGA

Užeikite sekmadieniais po pa
maldų į “Tėv. Žiburių” kny
gyną, kuris randasi prie įėji
mo į šv. Jono Kr. parap. salę.

SUDBURY, Ont., lietuviai 
kreipkitės į V. Montvilą, 252 
College St., o sekmadieniais 
prie bažnyčios.

“TŽ” knygynas.

lė yra jau žemai ant horizonto. 
Pusiau į kairę dideli dūmų debe
sys kyla iš Falesti miestelio. Kas 
tai? Koks rumunų dalinys? At- 
silieku nuo eskadrilės ir skren
du virš miestelio. Mane pasitin-

RŪBAI UŽJŪRIN IR JUMS
FRANKEL CLOTHING EX. 

nuo 1914 metų.
Naujai pasiūtų kaina iki........$125.

Dabar parduodama net už $8 - $29.50
123 CHURCH STR. Tel. EM. 6-1424

5000 truputį vartotų kostiumų, puspal
čių, paltų, švarkų, kelnių, veik visi siū
ti pagal užsakymą.

Dydžiai 34 - 68.

ADAMONIS & BUDRIŪNAS
“DISTRICT ESTATE BROKERS”

NAMAI PARDAVIMUI: — įvariose Montrealio dalyse; 
PASKOLOS: — 5%% užbaigt, namams ir iš 6% statybos eigoje; 
ŽEMŽ PARDAVIMUI: — Pavieniai lotai ir didesni plotai;
ŪKIAI. PARDAVIMUI: — Montrealio apylinkėje;
DRAUDIMAS: — Pastatams ir kt. objektams nuo nelaimingų 
atsitikimų
Pirmosios Montrealy lietuvių Real Estate tikslas — Jums padėti!

Agentai: A. Markevičius - OR. 1-9816
Įstaiga: 177 SHERBROOKE ST. W., Telef. PL. 8501 ' 

Darbo laikas: nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.
Res.: P. ADAMONIS PO. 6-6495. A. BUDRIŪNAS RA. 7-2690.

kosvaidininkai taip pat privalo 
šaudyti į priešo autovežimius!

Išmėtau bombas ir medžioju 
tankus su 20 mm patrankėle. Ki
tu laiku būtų bergždžias reika
las šaudyti į šias pabaisas su šio 
kalibro šoviniais. Šiandien yra 
kitas reikalas. Tankai vežasi šim
tus galionų lengvai pažeidžiamo 
benzino. Po pirmų sprogusių 
bombų rusų kolona staigiai su
stoja, bet tučtuoj aus vėl prade
da judėti tvarkingoj rikiuotėj, 
dengiama pašėlusiu tempu šau
dančios priešlėktuvinės. Greitai 
pamato, kad mes esame mirtin
gai rimtai" nusiteikę. Suka iš ke
lio į laukus ir važinėja visokiais 
įmanomais ratais ir sukiniais, 
norėdami išvengti mūsų ugnies.

Su kiekviena šūvių serija pa
taikau į statinę sprogstamaisiais 
ar padegamaisiais šoviniais. Kai 
kurie tankai stovintys didelio 
kalno šešėlyje sprogo su akinan
čia šviesa. Jų amunicija sprogdi- 
nėja spalvotomis šviesomis, su
darydama mirtingą gražių rake
tų iliuminaciją. Ypatingai gražus 
vaizdas gaudavosi, jeigu tankas 
veždavosi tikrų raketų atsargas.

(Bus baugiau)

Geriausia pas Phillips už mažiau

Pagražink savo gyvenamą kambarį šiais puikiais baldais , . . patogūs, 
erdvūs, puikiai apmušti vilnos ar damasko medžiaga. Spalvos pasirink
tinai pagal jūsų kambario išdekoravimą . . . sėdynės su spyruoklėmis 
ir gumos - oro pagalvėlėmis. Iliustracijoje matote 2-jų gabalų chester
field arba miegamąjį komplektą.

Į

Apie darbą ir politikierius
(Atkelta iš 2 psl.) 

būdingesnių jis ten pat sumini:
“Viename 1954 m. VLIKo po

sėdy ... Lietuvos valstybiniam 
gyvenimui neįtakingos ūkininkų 
partijos atstovas pareiškė nebal
suosiąs už paramos reikalą Maž. 
Lietuvos veiklai. Motyvai: tada 
ir tada Maž. Lietuvos atstovas 
palaikė krikščionių bloką .4 . Pa
reiškimas, palaikytas dar trijų 
jėgų apjungimą itin remiančių 
grupių atstovų, atidengė tiesą, 
jog Lietuvos laisvinimas tėra tik 
priedanga, gi tarnyba partijai ir 
jos siekiams svarbiausia. Kitais 
žodžiais tariant, tik tas dirba lie
tuvišką darbą, kuris mus palai
ko ...” Prie tų iš esmės teisingų 
pastabų tektų . nebent pridėti, 
jog tą pareiškimą padarė viso 
tautininkų, arba šefininkų, bloko 
pirmininkas, taigi, ne šiaip eili
nis koks VLIKo' narys. Ir dar 
nuostabiau eilinam žmogui daro
si, kai skaitai gaunamoj iš JAV 
ar Kanados spaudoj, kaip liaudi
ninkų centro komiteto vieno na
rio redaguojamam laikrašty ne 
tik neginamas to paties centro 
komiteto siųstasis jo valios vyk
dyti (žinoma, kiek toji valia yra 
galima įvykdyti bendradarbiau
jant su kitomis grupėmis) žmo
gaus veikimas, bet jis dar už tai 
puolamas, ir kad mažlietuvių 
kažkurio centro žmogus panašiai 
viešai per spaudą vanoja savo 
atstovą Vykd'. Taryboje už te
kius dalykus, kurių greičiausia 
tas tikrai nėra padaręs. Vėl svars 
tyta kodėl vokiečių spauda tiek 
rašė apie. VLIKo delegato pasky
rimą prie vokiečių vyriausybės. 
Anksčiau - kai kurie partiniai 
laikraščiai skelbė, kad tai, esą, 
padaręs pats Dr. Karvelis, tar
tum jis toks galingas būtų, pas
kum-buvo išrasta Vokietijoje to
kia spaudos ir žinių agentūra, 
kurios niekas nežino, o šit dabar 
tas išminčius už tai apkaltino IT, 
kad, girdi, ji pirštu mostelėjusi 
vokiečių spaudai — ir ta viską 

'taip atpylusi, kaip mažlietuvių 
* atstovas VT-je norėjęs... Tepa
mėgina kad ir tas pats mandra- 
oypkis autorius pasiskelbti pvz. 
Mindaugu antruoju arba kokiu 
nors Lietuvos attache prie vo
kiečių vyriausybės ir teduoda 
apie tak pranešimus vokiečių 
spaudai arba telegramų agentū
roms — pamatys, kas iš to išeis. 
Greičiausiai vargšelis, nežino,, 
kad yokiečių DPA,, kuri- nėra, jo
kio dementi -davusi, arba amen-' 
kiečiią did^iojjį telegramų agen
tūra 'AP neskelbia panašių da
lykai pirma jų nepatikrinusi 
kompetentingose įstaigose arba 
neatsiklaususi kur reikiant. Tad 
kam tokius niekus šnekėti... Be
reikia tik. kad koks juokdarys 
praneštu, jog tuo metu, kai mi
nimoji žinia pasirodė vokiečių 
spaudoj — “atsakingas pareigū
nas” IT-boje buvo visai ne koks

nors mažlietuvių atstovas, kurį 
kiti partiniai fanatikai skelbia 
esant “Dr. P. Karvelio dvaro 
ekonomą” (irgi pavadinimai, ku
rie rodo rašančiųjų, “kultūrą”... -
deja, jais LŽS pirmininkas nesi
piktina ir viešai dėl to nereaguo? 
ja...), bet jo partijos patikėtinis 
(na, gal pavadavo tuo metu ar 
kaip ...) —ir ta jo “teorija” su
grius, kaip kortų namelis... O 
tiej kurie turi reikalų su vokie
čiu žurnalistu sluogsniais Mūn- 
chene arba Hamburge, žino, kad 
tokių mėginimų pasiskelbti per 
vokiečių spaudą kuo nesant vis 
dėlto pasitaiko dar ir dabar. Pav. 
vienas kultūringas keliautojas 
aplink pasaulį lietuvių garbei 
kai ką įtikinėjęs, kad jis buvęs 
Lietuvos “karo attache Maskvo- 
j e”... Deja, vokiečių spauda nė
ra iš tų, kurią taip lengva ap
gaudinėtų kas norėdamas...

Verčiau reikia pripažinti tą 
tiesą, kurią paskelbė kad ir Nr. 
200 “Naujienos”, nurodydamos, 
kad - •: jž?
jei “šefas” savo “padėties nu
švietimais” nebūtų trukdęs, tai 
VLIKo delegatas būtų galėjęs 
atkurti ir Lietuvos pasiuntiny
bę Vokietijoje,

nes Bonnoj tam buvo gautas pri
tarimas. Nenorėdama spręsti 
ginčo, ji vėliau patvarkė, kad tu
ri sutarti abi pusės. Vadinasi, ne 
kas kitas, o pirmoj eilėj šefas pa
kenkė “savo protestais ne tik 

,VLIKui, bet ir Lietuvos reika
lui”. .. Tačiau nei liaudininkų 
centro komiteto narys savo re
daguojamam laikrašty, nei tas 
mažlietuvių centrininkas to ne
garsina. Net daugiau: jie nepro
testuoja ir neprikiša dėl tokios 
partinės veiklos nė “šefininkų 
bloko” pirmininkui...

Tad nuo ko tenka pirmiausia 
reformuotis — ar ne nuo tokių 
puolimų ir ar ne nuo pačių sa
vęs? Teduoda centrai pačius ge
riausius žmones iš JAV ar Ka
nados darbo dirbti Europoje, pa- t 
čiuose pirmuosiuose kovos ba
ruose, tepalieka ten “blogas” 
tarnybas su “liesais” atlygini- • 
ma;s ir teeina į Europą gauti 5 
“riebių”. — ir bus daug kas pada- s 
ryta, jei bus ne tuščiai politikuo- : 
jama, bet dirbama realus darbas, 
taip reikalingas Lietuvos laisvi- , 
rūmo baruose. Lengva šnekėti 
kur nors Montrealy arba Niu- 
jprke ir įtarinėti, kad lietuvių - 
vcRiečių dratųįjoE įkūrėjai “par
duoda jei >ne- visą Lietuvą, tai 
bent Mažąją jau tikrai.. , Atva- 
žiuokiiė palikę savo ramius kam- \ 
oelius su restoranėliais. įsijunki
te į kovos gretas Vokietijoje — 
ir pamatysite, kad ne taip lengva 
viskas nadarvti, kaip iš ten at
rodo. Na, bet jei jau bus galvo
jama, kad ir VLIKa^turi vis ten j 
vykti, kur yra “siĄgenų tres
tas” o ne priešingaiiš to gera ’ 
taip pat vargu kas išeis... J, M.
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M. Galdikienė kvietimą atvyk
ti į rengiamą KLKM D-jos at
stovių suvažiavimą priėmė, pa
žadėjo atvykti ir skaityti paskai
tą. Brangios viešnios draugijos 
narės jau seniai laukia. KLKM 
D-jos atstovių suvažiavimas nu
matomas 1955 metų pradžioje 
Montrealyjė. K. J.

organizuota Pabaltijo Moterų 
Tarybos, įvyko lapkričio 28 d. 
Susirinkusius svečius pasveikino 
E. JurkęviČięnė, Pabaltijo Mot. 
Tarybos Kanadoje pirmininkė. 
Programa vyko jaukioje nuotai
koje.

S. Prapuolenytė skaitė anglų 
kalba paskaitą “Moterys rašyto
jos lietuvių literatūroje”. Gražio-

Pataikykime kalėdinius papročius
malda “Viešpaties Angelas” ar 
kita. Po to vyksta iškilmingas

Vienas vertingiausių tautas 
turtų yra turėjimas nusistovėju
sių tautinių papročių. Jį$ išškir 
ria vieną tautą nuo kitos, duoda
mi tautai specifinį, savą charak
terį. Šiuo žvilgsniu lietuviai yra 
tikrai laimingi. Veik visi svar
besnieji įvairių švenčių, darbo, 
ar šeimos įvykiai yra papuošti 
gražiausiais papročiais ir tradi
cijomis. '

Didelė dalis liętųyiškų tradici
jų yra glaudžiai susiję su'krikš- 
Čioniškomis šventėmis ir ypač su 
Kristaus gįftiiino švęnte, Kąlėdb- 
mis. . .

Jau advento laike Lietuvoje 
buvo jaųęįąruąs didęįis pąsijucH 
šimas besiartinančioms šven
tėms. Prisiminkime tik dvasinį- 
zmonių pasiruošimą. Kiek daug 
žmonių, sekmadienio ankstyvą 
rytą, skubėdavo net po kelibliką 
kilometrų į savo'bažnytkaimio 
bažnytėlę ankstyvosioms rarotų 
pamaldoms.

Kalėdinių papr^W centre, be 
abejo, yra paslaptingoji Kūčių 
diena su saVo iškilminguoju kū
čių vakaro stalu. Kūčių dieną 
ypatingai uoliai vykdavo išorinis 
pasifuošimąs šyėnĮęmš; namų 
valymas, eglutėj parupšimąs vai
kams, kūčių 'vakarienės' įcuošL 
mas ir kt. Daugelyje Liėtuy<>S 
vietų yra pdpiįptyš per visą ^ie
ną nevalgyti ir tik vėkabę, sute
mus, kai dangaus horizonte pa
sirodo žvaigždės, sėstis prie į$- 
kilmingb kūčių stalo. Iškilmin
gos kūčių vakarienės patiekalai- 
daugumoje Lietuvos vietovių 
būdavo paruošiami “sausai”, at
seit, be mėsiško ir. ųet pieniško 
maisto. Čia tenka iškelti lietuvių 
ąęimįninkių ypatingą sugebėji
mą paruošiant šį tradicini kūčių 
sįalą, kuris, benė, šūsidėda' iŠ 
dvylikos patiekalų...

Kūčių vakarą, skoningai pa
puoštoje seklyčioje, prie stalo 

"" renkasi visa šeima. Stalas ap
dengtas balta linine staltiese, jio 
kuria, Betliejaus prakartėlei pri- 
rim.mti, padedame truputį šieno. 
Tėvai sėdasi užstalėje, juos seką 
kiti šeimos nariai. Artimiems 
šeimos mirilsįems ar negalin
tiems kūeiosė dalyvauti,' simbo- 
lipiai paliekama neapsėstos kė
dės. Kūčios pradėdama bendra

--------T

ir vėliau duoda kiekvienam da
lyvaujančiam prie bendro stalo 
nuo jos afšilaužti. Ši ceremonija 
simbolizuoja krikščionišką vie
nybę ir meilę, belaukiant didžio- 
sidš užgimimo dienos. Po oficia
lios dalies, p ideda tradiciniai 
kūčių pątiekalai, pradedant sil
ke, žuviniu, / '** " ir baigiant 

 

įvairiais kisieliais... Vargu kuri 
kitą tau.ta sayę kųęių patiekalų 
.sudėtingumu ijr įvairumų galėtų 
prėlėnk'tf liėtuvius! Kūčios bai- 
gįamos bendrą malda. Po jų —’ 
visi skubėdavo pasiruošti anks
tyvoms Bernelių' piamaldoms ir; 
truputį pailsėti

-K.ąl^dų rytą .iškilmingosios; 
Bęrnėlių mįŠibš LiėtųvoŠ fnies-i 
tiiosė vykdavo 12 "vai. naktį, o' 
bažnytkaimiuose — ankstyvą ry
tą, prięš auštąnt. Ypač nuotaikin 

kęįjdliė bųdąyę (.Bernelių mi
šias Lietuvos bažnytkaimiuose: 
tamsu, dažnjąusiai gana šalta, iš ‘ 
po rogių girgždėjimas sniego,- 
kur ne kur pakelėse iš lietuviškų 
'šŠJybų' matytis' žiburėliai.’ Štai 
ir bąžnytkąiųįiš Čia ptif. Pasigirs-: 
tą mišių varpai, ' šūdrumsdami- 
didžįdsibs nakties paslaptį: “Ty-; 

Jiąją ū^tį ya'tpas sugaudė, pie-: 
riįęnys kęlkit^Dievas užgimė”. O; 
kiek gražių prisiminimų iš Ber
nelių įpišių: nuotaikingas giedo-; 
jimas kalėdinių giesmių, bažny-: 
čioje dėl žmonių daugumo dide-! 
lė spūstis, klebono kalėdiniai ■ 
linkėjiinąi, grįžiinas į namus, 
vaišės, kalėdų eglutė ir t.t.

Viši šie įdomūs papročiai vyko- 
ir, reikia manyti, dabar tebe
vyksta'mūsų brangioje Lietuvo
je. Visa taip neseniai, rodosi, mes' 
patys išgyvenome. Gal paklausi
me, kaip šiandieną yra su visais 
anais gražiais-Kalėdų papročiais] 
ląiųsų tarpe emigracijos gyveni
mo?; .. Ar mes juos palaikome? 
Ar męs papąsą^ojame apie juos 
savo jaunąją; Kąrtąį? An tebėra 

plotkelių laužymas, bendra mal
da, kūčių stalo patiekalų speci
fiškumas ir kt.? Šių .tradicijų pa
laikyme ypatinga rolė tenka lie
tuvei moteriai. Nuo jų pastangų 
priklauso kalėdinių ir kitų lietu- 
>. '.S.. .' ■ •:< vi' . • 4 » <■ . • * ' t -r

Ar esam moteriškas?

viškų papročių išsilaikymas ir 
perdavimas jaunajai kartai.

Girtinas todėl būtą paprotys 
ir toliau ruošti kūčių stalą su tra
diciniais, lietuviams specifiniais 
patiekalais. Lietuvė moteris tu
rėtų daryti lemiamos įtakos į kū
čių vakaro rimtį pažeidžiančius 
papročius, kaip naudojimą svai
ginamųjų gėrimų ir kt. Kūčios 
yra šeimos šventė, bet jokiu bū
du ne kasdieninė, mūsiškai kal
bant, baliuko prasme, vaišnagė. 
Labai palaikytinas kūčių plotke- 
Ijų laužymo, o taip pat jų pa- 
sįuntimo paštu savo prieteliams, 
paprotys. Plotkelių laužymą te
žino labai mažas skaičius tautų, 
o vienok laužymo prasmė -yra la
bai reikšminga'. -

,Gąl būt, įįetuvįų šeimoms emi
gracijoje daugiau su fežervaisj 
tektą žiūrėti į šioje šalyje labai! 
išbujojusį savo artimiems priete- 
įams dovanų davimo reikalą. 
Sis paprotys, mūsų manymu, tu
rėtų būti vertinamas prekybiniu,; 
atseit, biznierišku, požiūriu. Ar 
nebūtų daug gražiau ir tiksliau, 
pagal lietuvišką paprotį, šven
čių proga sušelpti vargšą? Ten
ka pasidžiaugti, kad daugelis lie
tuviškų organizacijų ta linkme 
jau yra pasukusios. Lietuvė mo
tina dažnai ilgai prieš kalėdas

suka galvą, kokių dovanų nupirk 
ti savo- vaikams... Deja, kartais 
jos savo turiniu ar auklėjama 
prasmė būna menkos vertės. Ar 
lietuvė motina kada pagalvoja, 
kad viena gražiausių kalėdinių 
dovanų yra lietuviškas metams 
užsakytas vaikų laikraštėlis kaip 
Eglutė, Ateitis, Skautų Aidas ar 
kt.

Girtinas būtų lietuvių tarpe ir 
tradicinis, lietuviams iš žilos 
praeities artimas, advento susi
kaupimo, atgailos ir vilties dva
sioje, prieškalėdinis dvasinis ai- 
ąinaujinimas išpažintyje ir šv. 
Eucharistijoje. Paskutiniųjų lai
kų krikščionių šūkis “Į Kalėdų 
šventes grąžinti Kristų” ir lietu
viams emigracijoje turėtų būti 
artimas. Ypač kūčių stalo metu 
mintyje ir maldoje prisiminimas 
savųjų, žiauraus likimo toli’ at
skirtų nuo mūsų, neabejotinai 
turi gilią krikščioniškos meilės 
ir vienybės mintį.

Kalėdinių papročių palaiky
mas mūsų tarpe yra kartu ir pa
laikytus dvasinio tampraus ryšio 
su tėvyne. Kol jungia mus su 
tėvyne ta patrkalba ir tie patys 
tautiniai papročiai, tol gyvena
ma ir tais pačiais idealais: dėl jų 
sielojamasi ir už juos kenčiama.

Jau antras n 
narijos kursai Suorganizuoti KL 
KM D-jos Toronto sk. valdybos. 
Pamokos vyksta ketvirtadienių 
vakarais pas Švč. Panėlėš Mari
jos Nekalto Prasidėjimo seseles. 
Kursuose dėsto Sės. Magdaleną, 
B. Pabedinskienė ir M. Tamulai- 
tienė. Beveik viskas daroma 
praktiškai. Seselė Magdalena ve
da pamokas su nepaprastu nuo
širdumų ir dideliu šeimininkės 
prityrimu. Kursantės nųvyku- 
sios, jau randa pagamintus pa
vyzdžius, labai skoningą! viskas 
papuošta. Kursų metu kiekvie
nas pavyzdys būną rodomas 
praktiškai, kaip gaminamas ir 
užsirašoma proporcija. Pasibai
gus pamokai bendrai visko ra
gaujama prie karštos arbatos. 
Net stebėtis tenka, kaip viskas 
greitai ir sklandžiai atliekama. 
Žinoma, čia didelis nuopelnas 
yra sės. Magdalenos, taip pat ki
tų lektorių ir stropiosios kursų 
rengėjos LKMD Toronto sky
riaus pirm. B. Sap.ijonienės, ku
ri ir pati lankydama kursus su
gebą viską gražiai organizuoti. 
Tikimasi, kad kursai užsitęs dar 
apie mėnesį. Lankytojų yra apie 
30, kurios stropiai lanko. Žino
ma, skaičius būtų buvęs daug di
desnis, bet rengėjos dėl vietos

stokos negalėjo visų patenkint! 
Reikia manyti, kad ateityje Bus 
dar ir daugiąu panašių tokių 
kursų suorganizuota.

Grupė kursaričių,' gyvenančių 
High Park rajone, ypač džiau
giasi ir dėkingos, kad p. Kochalš- 
kienė jas vežioja mašina. K.
įskaitos moterims

KLKM D-ja Toronte suruošė 
jąii keletą labai įdomių paskaitų 
md.tęnjhš. ' . ,

Neseniai Tėv. Placidas Barisa 
QFM, triimpoję paskaitoje gra
žiai nušvietė moterų psichologi
nius bruožus ir kuria linkme m6-i 
jferis turėtų koncentruotis savo 
dyašmiaiš pasireiškimais.'

Kun. Dr. Gutauskas skaitė te
mą' “Religinis savęs auklėjimas”.

Dr. Baltrušaitis lapkričio 21 d., 
skaitė uždarą' paskaitą moterų 
ligų klausimais. Klausytojų pri
sirinko daug, kad net Sęs. Ko.ta'y- 
nječių patalpos .atrodė per mažos.

Paskaitomis moterys labai dp-; 
misi ir yra dėkingos skyriaus, 
valdybai, ypač pirm. B. Sapijo- 
nienei už jų surengimą. Pagei
dautina, kad panašių paskaitų 
būtU suorganizuota mergaitėms, 
atskirai. ,Gvdejusi.‘ !

* - > * < *

gentė įvedė klausytojus į moterį, 
dvasinį pasaulį, apžvelgė mūsų 
rąšyt^ų literatūrines kryptis n 
vaizdžiai apibūdino jų ąsmępy-

D. Treigytė perskaitė S. Prą- 
puolenytės iš nespausdintos poe
zijos knygos eilėraštį — Sidabri
nis Pamušalas. J. Matulionytė 
perskaitė angliškai J. Baltrušai
čio—Karūnėle.

P. Kopmanis skaitė latvių ra
šytojos A. Gailite paruoštą — 
“Latvių, moterys istorinėje per
spektyvoje”. Po paskaitos buvo 
skaitomi eilėraščiai latvių ir ang
lų'kalbomis.

L. Olyęt paruoštą — “Estų po» 
ezijos apžvalga“ skaitė L. Soo- 
bik. Apžvalga buvo iliustruoja
ma atitinkamais eilėraščiais.

Pabaigai estų sopranas Helmi 
Bętlem, palydint pianistei Stella . 
Šolom, padainavo keletą daine
lių. Užbaigiamąjį žodį tarė I. 
Svanks, latvių grupės pirminin
kė. Po to svečiai spietėsi prie ar
batai paruosto stalo ir dalinosi 
įspūdžiais.

Pirmas Pabaltiečių moterų 
mėginimas išeiti į viešumą neli
ko nėatžymėtas Toronto spaudo
je. “Globe and Mail” įsidėjo nuo
traukų ir trumpą apžvalgą, The 
Telegram — trumpą žinutę.

Gaila, kad kruopščiai paruošti 
vakarai neranda pritarimo lietu
vių tarpe. Lietuvių buvo labai 
mažai. . Bępt S. Prapuolęnytės 
gražios paskaitos galėjo pasi
klausyti didesnis skaičius. Ma
nau, nė Pabaltijo Moterų Tary
bai darbas nėra lengvas, kai ne
jaučia susidomėjimo savųjų tar
pe. Dalyvė.

Lietuvių Katalikių Moterų Draugijos Montrealio skyriaus narės ir svečiai skyriaus metinėje 
šventėje.

Atsakykite į klausimus ir su
skaičiuokite punktus, kad pačįos. 
galėtumėte įsitikinti, kokiai mo
teriškumo ar vyriškumo grupei' 
priklausote.

1. Ar draugaujate su žmonė
mis, kurie yra protingesni už jus 
(5), ar mieliau pasirenkatė sau. 
lygius partnerius (2) ?

2. Gailitės matydami skęstan
čią bitę (4) ar tai jūsų visai ne
jaudina (0) ?

3. Jei sąlygos leistų, vairuotu
mėte auto patys (2), ar turėtu
mėte šoferį (4)?

4. Kas jums yra įdomiau — 
auto pajėgumas (1), ar išvaizda 
(5)?

5. Išgirdę pletkus nekreipiate 
į juos dėmesio (0), ar galvojate, 
kad ten gali būti ir truputis tie
sos (3) ?

6. Ką jūs pirmiausia galvojate 
pamatę plėšiką savo bute — jį 
nugalėti (0), ar šaukti garsiai 
pagalbos, (5) ?

7. Ką'mieliau skąitote: roma
nus (4) ar tikrus įvykius (2)?

8. Kai skaitote knygą ar pa
žiūrite galą (3), ar tai trukdo 
toliau jums skaityti (0)?

9. Ar už tą patį uždarbį dirb
tumėte gėriau sąvystoviai (0), 
ar kaip tarnautojas (3)?

10. Ar turite silpnumo kuriai 
nors kino žvaigždei (4), ąr tai 
neatsitinka niekad (1)?
H. Kas jus daugiau įdomautų 

keliaujant per Ispaniją — bulių' 
kautynės 0), ar Kątalpnijos ve
dybinės apeigos (5)?

12. Ką jūs pirmiausia skaitote 
laikrašt; ' “
ninius š

13. Jei vyras apsirengęs pagal 
paskutinius mados reikalavimus: 
nekreipiate' į tai per didelio dė
mesio (4),' ar abejojate jo vyriš
kumu (2)?

14. Kas jūsų nuomonę yra svar
biau šuniui— jo ištikimybė (3) 
ar budrumas (kaip saugotojo) 
(0)?

15. Kaip manote ar tie klausi
mai surašyti yra vyro (4) ar mo
ters (1)?

Suskaičiavę punktus gausite 
atsakymus:

10-18 punktų — šitai grupei 
priklauso tik “vyriškiausi” vy
rai; moterys čia pasirodo labai 
retai.

20-34 punktai — čia didesnę 
dalį sudaro irgi vyrai, kurių dau
gumas turi kokių nors silpnybių, 
kuriuos mes ‘dažnai vadiname 
’’moteriškais”. Moterys tenkan
čios šiai grupei neturi nusigąsti 
— tai nėra męko blogo. ;

35-49 punktai — ?*'

fiška”.‘ Bet vienas kitas vyras sa-

• VYRESNIO AMŽIAUS 
MOTERŲ TUALETAI

Peržengusioms 50 metų nega
lima nustatyti garderobo ribų. 
Pirmiausia yra svarbu žinoti, ko
kioje padėtyje ji yra: namuose— 
šeimoje, ar viešame gyvenime— 
(įstaigoje, vįsuo,meninėje veiklo
je ir ,t.t.). Antras dalykas, tai 
piniginis reikalas.

Vyresnio amžiaus moteriai nė
ra reikalo turėti labai daug rūbų, 
bet jie turi būti geri ir tinkami 
įvairiom progom.'
‘ Žięmąi reikia turėti šiltą pal
tą (nebūtinai kailinius), gerai 
tųrėri ilgumo šiltesnį žąkiętą,

35-49 punktai — šitą grupę ga- kelionėm, pasivaikš-
lima vadinti “su peršvara mote- čuojimam t..t. -
, j X.. Priešpiečiam tinka lengva vil-
yo dideliam nustębįmui pasitai- ,su^®eĮ®» Pačios: me-
kys irgi. Kaip antroje grupėje, }?utl
taip ir čia yra, kad moteriški ir Sa;ima
vyriški charakterio elementai £ytų prita&yti prie kitos sukne- 
sušimaišo viėhamę asmenyje, ką ar kostiumo. Spalvas pasi- 
riiės vadiname "typiška vyriška” ripkt! ramesnes ir ne per daug 
ar “motėnšfea”. moderniškas — juoda, pilka, me-

50-60 punkUl - šitoje moteris- wda jr Lt. Jeį yra galjmy- 
koje grupėje nebus per daug mo-1 Serai turėti porą kostiumų.

■Vieną tamsesnių spalvų — ele- 
gantiškesnį, antrą — Sportišką. 
Tiirifit tik vieną, reikia žiūrėti, 
k^d medžiaga būtų stipri ir spal
va nekrentanti į akis. Tai galima 
paįvairinti bliuskojpis, megztu
kais, kailinėm apykaklėm, šali
kais ir Lt.
. -Vakarui — svečiam, koncer- 
tam ir panašiai reikia turėti po
pietinę suknelę. Tinka tiek pat 
vuną ir šilkas. Suknelės formą 
reikia taikyti figūrai: stambes- 
nęm tiktų dviejų dalių — siauru 
sijonu, plonesnės gali sau dau
giau leisti. Vengti per daug bliz
gančių ir ėmamėhtuotų medžia- 

' Tą patį, būtų galima pasakyti 
ir apie vakarines sukneles. Kal- 
feąpt apie dekoltė ir rankovių il-

k oje grupėje nebus per daug mo-1 
tėrų, b dar ihažiau vyrų. Kaip 
matote, labai charakteringi mo
teriški, Ųek vyriškį bruožai nesi- 
gftipūojė' vienpusiškai viename 
ąsmenyję, bet prisilaiko auksinio 
vidurio su ’
vieną1 ar į kitą pfesę.‘

Priėšpiečiam tinka lengva vil-

negu perdaug iškirpta. Vakari
nėm suknelėm galima pabrinkti 
ir lengvesnių pastelės Ą)alvų, 
kurios gerai tinka prie žilų plau
kų. Esant galimybei labai puoš
niai derinasi kailinės apykaklės, 
stolos ir t.t.

Tai kelios mintys vyresnio 
amžiaus ponioms žiemos sezone.

VAKARINIAI TUALETAI
(pagal Oh. Dior)

Nors šiame kasdieniniame gy
venime balinė suknelė nelošia 
pagrindinės rolės, bet kuri gi 
moteris nenorėtų jos turėti; nors 
porą kartų metuose pasirodyti 
visame savo gražume ir užmiršti 
kasdienybę.

Įsigyjant vakarinę suknelę, 
pirmįaūsia reikia apsispręsti: il
gą ar ^4 ilgumo (vądihėma “Bal
lerina”). Geriausia būtų ,turėti 
abi, nes jos turi skirtingas pa
skirtis. “Ballerina” yra' patogi 
savo trumpumų kelionėse, teat
rui, šokiam, mažesnėm iškilmėm;

klauso nuo pačios moters suma
numo ir fantazijos: pridėta gė
lelė ir blizgutis, naujas raukimas 
ir t.t. priduos naujo grožio ir 
įvairumo.

Balinių suknelių spalva yra 
individualus dalykas, bet kaip 
praktika rodo didžiausią pasise
kimą turi ir iškilmingiausiai at
rodo šviesios spalvos, pirmiausia 
balta, rausva, violetinė, dangiš
kos spalvos ir kitos pastelinės 
spalvos. Jaunom, savaime aišku, 
tinka šviesius spalvos, bet ir se
nesnės neturėtų vengti švieses
nių tonų, nes tai visai puikiai de
rinasi su žilstančiais plaukais.

Dekoltė, rankovės ir 1.1 reikia 
taikyti savo figūrai, .taip pat ir 
suknelės stilių. Pav. kai kuriom 
labai puošniai atrodo siauri mo
deliai; bėt pačios puošniausios ir 
iškilmingiausios suknelės yra 
plačiaiš sijonais.

Veršienos roliadas 
(vyniotinis)

Paimti veršio pusę priekio, iš
imti visus kaulus, padėti ant sta
lo ištiesus ant gąbalo baltos me
džiagos. Ant to mėsos gąbalo už
tepti kepenų pašteto, išilgai pa
dėti 3 gabalus virtos rūkytos, 
dešros (oda turi būti nulupta), 
4-5 gabalus rūkyto, arba t,ik sū
dyto išvirto liežuvio (nesvarbu, 
ar kiaulės), 5-kis kietai išvirtus 
kiaušinius, druskos ir pipirų už
barti ant mėsos prieš dedant tuos 
visus priedus. Sudėjus viską 
stipriai suvynioti į rutulį, paskui 
į medžiagą, apsiųti, pirma stip
riai surišus abu galu' virve. Ap- 

! siuvus apvynioti stipriąi virve, 
įdėti į puodą su karštu vandeniu, 
įdėti druskos, morkų, svogūnų, 
pipirų, lapelių. Virti ant nedide
lės ugnies 1-1% vai.

N.uėrnus nuo ugnies duoti at
aušti vandeny; dar šiltą prislėgti 
kaip sūrį. Prieš valgant išimti iš 
medžiagos, piaustyti riekutėmis. 
Piaustyti prieš paduodant ant 
stalo nes greit apdžiūsta ir tada 
negražiai atrodo.

Cherry - Cobbler
2 stikleliai' Cherry Brandy, 
1 šaukštas cukraus syrupo.
Mixer[ pripildyti % smulkintais ledais 

ir viską sudėjus gerai suplakti. Supylus 
į stiklus, įdėti porą vyšnių (maročino), 
užpilti šampano, ar putojančio vyno, ir 
pateikti.

Grapefruit Cocktailis 
lašų skiesto cukraus, 
stiklai grapefruito sunkos, 
stiklas gin'o, 
putojančio vyno, ananaso.

Viską, išskiriant vyną, išplakti su 
dais mikseryje. Supilstyti į coctoifio stik
lus, iš lėto užpilti vyną, .įdėti pd riekelę 
ananaso ir pateikti su šiaudeliu.

Sniego punšas 
sv. gabalinio cukraus, 
citrina, 
citrinų sunka, f
apelsinų sunka,

1 bonka Šampano, 
Vq titr. arrako,
2 stiklinės romo.
Ant cukraus sutarkuoti citriną

tyti cinamonu, užpilti vyną, sudėti apel
sinas ir palaikyti ant ledų apie 5 vai.

Migdoliniai pyragaičiai
6 kiaus, baltymai,

14 sv. migdolų - tarkuotų,
% sv. cukraus,
12 riek, bulkos džiuvėsėlių - tarkuotų.

J išplaktus baltymus sudėti cukrų ir 
maišyti apie 15 min., tarkuotus migdo
lus ir persijotus džiuvėsėlius. Su šauki 
teliu dėti mažus kupstelius ir kepti vi
dutinėje temperatūroje.

, Prancūziškas kalėdinis pyragas
Va sv. miltų,
Va sv. bulvinių miltų,

1 sv. cukraus pudros,
2 šaukštai vanilio cukraus,

1 0 kiaušinių, 
truputis druskos.

Cukrų, vonil. cukrų, druska sumaišyti 
(apie 25 min.) su tryniais, sudėti išplak
tus baltymus, pridėti sumaišytus miltus 
ir viską sudėti į sviestuotą pailga formą 
(nedaugiau kaip pusę, nes pyragas smar- 
kiai kyla). Kepti vidutinėje temperatū- * 
roję. Kai atšali perpjauti ir pertepti šo- 
kofadiniu kremu, iš viršaus glasuruoti 
cukrumi.

Baltas migdolų tortas
sv. migdolų/ 
sv. cukraus, 
kiaušiniai, 
citrinos, 
šaukštai miltų.

Vi
14

8 
y2

2 __________..
Nuluptus migdolus sutarkuoti. Sumoi- 

šyti trynius, cukrų, citrinos sunkų, tar
kuotų žievelę, ir dalį migdolų iki puto
jimo; po to lengvai sudėti išplaktus bal
tymus su likusiais migdolais; kepti 1 vai. 
lengvoje temperatūroje. Galima papuošti 
serbentais ar avietėmis arba užpilti uogų 
sunka. Tortų geriau kepti viena dienų 
prieš vartojimų.

12
2
1

le-

1
1
2
6

su

_________ ____ ___ ___________ Nauja H-linija madose 
ilgoji tinka tom pačiom paskir- Ch. Dior madų ’karalius daro 
tim ir taip pat iškilmingam jbą- Į perversmą, įvę0ąmas naują H - 
liui, kur .trumpoji netinką. Pri- liniją madose. Grįžtama į 25-tų 
taikant mūsų gyvenimui gal ge- metų siluetus; per 30 metų sū
riausia ,wtų f|jumpės.hė, iręs su kurtas motets pavidąlėš yra 
tais vadijnamaįs iškūmingafe ba- griaunamas norint grižŲ į-befor- 
liais, kaip ir netenka sūsidurti. mį — lentos ^tijių. Kiek tai pa- 
(“Balleriųos” nereikia maišyti vyks, neaišku, pareis nuo pačių 
su coctailio suknelėm)._________ moterų.
(“Ballerinos” i 
su coctailio suknelėm).

Pasirenkant balinės suknelės 
modelį nereikia bijoti didesnės 
fantazij&i. Paprastai madų kūrė
jai į balinęs sukneles sudeda vi- 
są savo sugebėjimą ir meną no- sdnkios H Jo darba tęs toliau 
redami moterį parodyti visame

ir : 
trupučiu vondenio šildyti ant ugnies, pri
dėti citrinų sunką ir pavirinti. Atšaldžius 
sudėti apelsinų sunką ir šaldyti ant le
dų kol Sukietės, užpilti šampaną, arraką, 
romą ir pateikti su šiaudeliais.

Sweet Bowk
Vi sv. cukraus,

1 bonka balto vyno,
1 šaukštelis cinamono,
2 pjaustytos apelsinas.
Į bowle — indą su3ėti cukrų, apibars- 

" •* •• - • v t < 4 s • ;

• Italijoje viename miestely
je originaliu būdu buvo sutvar
kytos skyrybos. Vyras sutiko 
skirtis, kai jo žmona kaip pakai
talą nupirko skalbiamą mašiną.

• Ponia M. Cimari, JAV, tu
rėjo vedyboms tinkamą sūnų, ne 
labai protingą, bet tikrą “mamy
tės sūnelį”. Norėdama surasti 
tinkamą žmoną M. Cimari pa
ėmė visą reikalą į savo rankas. 
Ji paskelbė per laikraštį: “Ve
dyboms tinkamam vyrui ieško
ma maloni, darbšti ir gera mer
gaitė. Prisistatyti sekmadienio 
vakare. Atsinešti: mokyklos ir 
specialybės pažymėjimus; klebo
no liudijimą, gyvenimo aprašy
mą, sąrašą baltinių, suknelių ir 
batų; skaičius lankymosi kinuo-, 
se per savaitę; "virimo ir šeimi
ninkavimo sugebėjimų įrody
mus ir bendrai visa, kas gali įro
dyti gerą čhėrąktętj”:

BIRUTES 
saldainiai
Pirmą kartą Amerikos lietuviai turi Birutės vardu i 
Birutės saldainiai puikiausia dovaną šventėms » įgi 
iškilmėms, krikštynoms, sūkaktūvėms ar vestuvėm! Birutės 
saldainiai tinka mažiemes ir dideliems.

I

tės saldainių.
< JI v & t \

Mirė Jague Fąth
Žinomas pasaulyje madų kūrė

jas J. Fath mirė Paryžiuje nuo

~ ir mps tuįjM ifelL .
šviežiai pagamintų lietuviško skonio Bin

/1 * - - i * %

Rašykite šiuo adresu:

gražume; spalvos, šilkai, tiuliai, 
gėlės, siuvinėjimai, blizgučiai, 
viskas sušilieia į vieną harmoni
ją ir žavesį. Geriausia pasirinkti 
tokias sukneles, kur sijonas ir 
viršus yra atskirai, tuomet tu
rint, kad ir dvi suknėles galima 
įvairiai kaitalioti. Tais pačiais 
rūbais antrą kartą viešumoje ne
mėgstama rodytis. Čia jau pri-

Ą. BERESNEVIČIUS
Didelis posirfakim«s importuotų me
dingų moterų ir vyrų kostiumams ir 
pultoms. Užsakymus atlieku žemiau
siomis kainomis.
12W DUN W. TORONTO 
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B-vės centrinė įstaiga randasi

skyrius
1609 BUNDAS ST. W. TEL. OL. 7996

PRANEŠAME, kad buvę pavieniai brokeriai susijungė į 
vieną bendrovę ir nuo š.m. gruodžio mėn. 10 d. veikia

Joint Realty Ltd.
vardu

899 BLOOR ST. W. TEL OL 6381

Susijungimas padarytas tikslu efektingiau, geriau bei tin
kamiau patarnauti klijentams ir suburtomis jėgomis pajėgiau 
vykdyti nejudomo turto pirkimo ir pardavįmo operacijas. Suda-< 
rant kiek galima geresnes ir palankesnes sąlygas platesnei mūstf 
lietuvių visuomenei tvarkyti tuos ir su jais surištus reikalus. 
Tam tikslui jau sudaryti ar sudaromi specialūs skyriai. Šiuose 
skyriuose suburiami kiek galima labiau patyrę žmonės. Per juos 
sutvarkysite morgičių problemas, apsidrausite patys ir apdrau- 
site savp turtą geriausiomis sąlygomis, rasite judrų tarpininka
vimą' išnuomavimams, gausite įvairius patarimus ir tarpininka
vimą įvairiausiuose biznio reikaluose, ūkių, sklypų, stat. žemės, 
vasarviečių ir tt

Neapmokami patyrusio advokato patarimai ir patarnavi
mai šiuose reikaluose, paskolų sudarymas ir visa kita, liecią jūsų 
nejudomą turtą.- ,

VISA TAI ATLIKSITE SAVOJ KALBOJ.
Bendrovė registruota pagal visus Kanados įstatymus ir 

reikalavimus. Bendrovės vadovybę sudaro:
Pirm. J. KARPIS, Vicepirm. B. SERGAUTIS, sekręt. 

R. ŽULYS, kasininkas F. SENKUS.
Bendrovė kviečia visus lietuvius, susidomėjusius namų 

pirkitou ar pardavimu bei kitais su nejudomu turtu sujungtais 
reikalais kreiptis į '

JOINT REALTY LIMITED

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

Toronto
Toronto

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

Nepamirškit manęs!

E. IWCNAS
REAL ESTATE AND INSURANCE

1294 KING ST. EAST, HAMILTON, ONTARIO 
Telefonas: 9-3558 -

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

Td. 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 restoranas su delikatesų 
krautuve ir 6 didelių kambarių 
butu. Lobai švarus, visi įrengimai 
beveik nauji. 9 metų nuomos su
tartis su neaugšta nuoma. 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 nomos. Vandeniu šildomas, 
moderni didelė virtuvė, gražios 
kietmedžio grindys, dekoruotas 
aliejiniais dažais. Gražus rūsys, 
didelis kiemas, garažas. Skam
binti P. Mališauskas, OL 6321.

EDWIN AVE. - DUPONT. $15.500 
įmokėti apie $5.000. 1X) gerų k. 
per 2 augštus. Visai atskiras ge
ro mūro namas. 3 modernios vir
tuvės, geros kietmedžio grindys, 
2 atskiri tualetai, garažas. Lobai 
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 augštus namas. 
Koridorinė sistema, nauja kros
nis, 2 virtuvės, šoninis įvažiavi
mas. Viena skola balansui.
Skambinti P. Grybas, ML 2471. 

SUNNYSIDE - HOWARD PARK RD.
$4.750 įmokėti. Pusiau atskiras, 

t labai gero mūro, 8 kambarių ir

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 atskiros, 
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 pločiu šoniniu įvažiavimu, di
džiulis kiemas, geras nuomavi
mui, duoda $65 pajamų savai
tei plius butas šeimininkui, ne
augėtos įmokėj imas. Skambinti 
P. Kerberis, ME 2471.

HUMBERSIDE - HIGH PARK. $4.000 
įmokėti, 8 kambarių, mūrinis na
mas, kvadratinis planas, alyva 
šildomas, 3 virtuvės, gražus ir di
delis kiemas, žema kaina. Skam
binti P. Kerberis, ME. 2471.

INDIAN RD. CR. - HIGH PARK. 
$5.500 įmokėti, 11 kambarių, 
atskiras, mūrinis namas, kvadra
tinis planas, alyva Šildomos, 3 
virtuvės, 2 vonios, 2 mūriniai ga
ražai, privatus įvažiavimas. Na
rnos, kuris duoda daug pajamų, 
neaugšta kaino. Skambinti P. 
Kerberis, ME. 2471.

Antradieniais ir trečiadieniais nuo 7 vai vakaro duodami I 
teisiniai patarimai visiems klijentams VELTUI

TBV1SKES ŽIBURIAI
S

Nr. 49 (258)

Mann & Martel
2. Sudarome labai geromis sąlygomis paskolas iš bankų.

Je TAMUL1ONIS 
1245 BLOOR ST W.

M. tele OL 8481. Nomų OL 8074.

$1.900 įmokėti. Lisgar - Dyndas, 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
domos, 2 garažai, šoninis įvažia
vimas.

$10.000 įmokėti. Indian Rd. - Bloor.
---- ^2—kamb., mūrinis, atskiros, 2 

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

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

ANTANAS MIČICNAS 
2336 BLOOR ST. W. 

1st. td. MU. 825S. Namų LA. 2143. 
$16.000 pilna kaino, 6 kambarių, 

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

$14.000 pilna kaina. Mūrinis, alyva 
oru šildomas, 8 kambarių per tris 
augštus 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, moderniška 
v irtu v. Randasi Swansea rajone. 

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

$29.000 pilno kaino, 14 kambarių, 
mūrinis, vandeniu - alyva šildo
mas, dvigubas garažas, randasi 
gražiausioj Toronte gatvėj High 
Park Ave. Nomos 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!

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Auto 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 Namu tel. CE. 1-3444

TORONTO, ONT.

TEL. junction 4773

Sav. G. KERAITIS

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

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

Specialybė: 
Cheminis valymas įvairių 

rūšių užuolaidų.

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

valyti viską duokite žinomai 
firmai:

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

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

Advokatai — Notarai 
38 King St W. - Toronto 

Suite 46.
Telef. įstaigos: Telef. namų:
EM. 3-7461 BE. 3-0978

JEFFERY, JEFFERY 
& FROST 

Advokatai, Notarai 
91 Yonge St, Toronto 

Telet EM.6 5255 
Prašoma kreiptis į

W. A. LENCKL B.A., ULB.
Teisininkas —• 

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Seymour Herman!
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt

Suite 410
394 Bay St, Toronto, Ont 

Telef.: EM.4-9912

Vienintelis licenzijuotas 
elektros kontraktorius

J. BARAKAUSKAS
Master Electrician

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

Žemiausios kainos
236 HUMBERSIDE AVE.

Telef. LY. 9947 
Toronto

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Toisou, patikrinu, prijungiu ar 
perstoto 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

OL. 2324, - OL. 2325579 College St. (kampas Manning)
Visais biznio reikalais mūsų agentai nemokamai suteiks informacijas lietuvių kalboj ir mielai 

Jums patarnaus pirkimo — pardavimo atveju.

Mes patarnaujame teisin- $500 - $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 įmokėj imui perkant namą, pardavimo dokumentus..

Mūsų šios savaitės pasiūlymai:
Parduodamos 500 vietų kinas. Moder

ni aparatūra, naujo tipo didysis 
ekranas. Kinas daro didelę apy
vartą. Įmokėti $20.000, arba 
pagal susitarimą.

$3.500 Įmokėti, 10 k. mūrinis namas, 
vandeniu apšildomos, gorios, šo
ninis įvažiavimas, 10 metų atvi
ro skola. Rusholme - College.

$15.000 įmokėti. 3 krautuvės ir 4 
apartamentai, 16-kos kambarių 
Duoda apie $700 pajamų į mė
nesį. Visi nuomininkai be sutar
čių, gi darant sutartis nuomos 
galima dar padidinti. Viena at
viro skola balansui. Ossington - 
College rajone.

$2.500 įmokėti. 8 k. mūrinis, otski- 
mas, 2 modernios virtuvės, ga
ras namas. Naujas alyvos šildy- 
ražas. Pilna kaina tik $14.500. 
Rusholme - Dundos.

$2.000 įmokėti. 6 komb. mūrinis na
mas, alyva šildomas. Pilna kaina 
$11.000. St. Clarens - St. Clair.

$3.000 įmokėti. 8 k. mūrinis namas, 
2 virtuvės, garažui vieta. Pilna 
kaina $16.000. Crowford - Clo 
lege.

$3.000 įmokėti. 8 k. mūrinis namas, 
2 virtuvės, 2 vonios, alyvos šil
dymas, privažiavimas. Pilno kai
na $14.500.

$1.500 įmokėti. 6 k. naujai išdeko- 
ruotas, pilnas rūsys, gprožui vie
ta. Lansdowne - Bloor.

$1.500 įmokėti. 7 k. mūrinis namas, 
moderni virtuvė, High Pork raj.

$8.000 įmokėti. 11 k. mūrinis atski
ras dupleksas, vandeniu alyva 
šildomas, du garažai. High Pork 
rajone.

$4.000 įmokėti. 10 k. mūrinis atski
ras namas, vandeniu alyva šil
domas. Atviro skola 10 metų. 
Bloor - High Park rajone.

$3.500 įmokėti. 6 k. nomos, gražiai 
• išdekoruotos, pilnas rūsys, vaka

rų Toronte. Kaina tik $9.000,

$3.000 įmokėti. 6 k. mūrinis namas, 
moderni virtuvė, geros išmokė
jimo sąlygos. Kaina $14.500. 
Brock - Bloor rajone.
vės, gerai atremontuotos, High

$2.500 įmokėti. 6 k., 2 mod. virtu- 
Park raj. Pilno kaina $13.200.

$1.500 įmokėti. 10 k. mūrinis, pu
siau atskiras nomas. Bathurst • 
Bloor rajone. Pilna kaina tik 
$12.500.

$2.000 įmokėti. 6 k., naujai atremon
tuotos, moderni 
mos tuojau pat.
rajone.

$3.500 įmokėti. 8 k.

virtuvė, uiėmi- 
Brock - Dundas

mūrinis namas. 
2 mod. virtuvės, alyva šildomas, 
vieta garažui, Bloor - Bathurst 
rajone. Pilno kaino $14.800.

$4.000 įmokėti. 8 k. nepereinamų 
mūrinis namas, 2 virtuvės, vieno 
atviro skola balansui. Brock - 
College rajonas. Pilna kaino 
$12.500.

I

$5.000 įmokėti. 7 k. mūrinis, atski
ros namas, galimybė garažui. 
Bothurst - St. Clair rajonas. Pil
na kaina $16.500.

$20.000 pilna kaino. 8 kambariai 
per du augštus, mūrinis, atski
ras nomos, 2 mod. virtav., vond. 
alyva šildomos. Rusholme - Col
lege rajonas.

$6.000 įmokėti. 10 k. mūrinis, atski
ros, dupleksas. Nomos gražioje 
vietoje. Bloor - High Park rajone.

$3.000 įmokėti. 6 k. mūrinis namas, 
mod. virtuvė, alyvos šildymas 
didelis kiemas, garažas. St. 
Clair raj. Pilna kaina $14.000.

$3.500 įmokėtiz 8 k. mūrinis namas, 
hurst - College rajone. Pilna kai- 
moderni virtuvė, garažas, Bat 
no $14.500.

$4.000 įmokėti. 7 k. mūrinis, atski
ros namas, privatus įvažiavimas, 
mod. virtuvė, naujai išdekoruo 
tos, St. Clair - Christie rajone. 
Kaina $16.500.

$3.000 įmokėti. 6 k. mūrinis namas, 
moderni virtuvė, vieta garažui. 
St. Clarens - Bloor rajone. Pil- 

. na kaina $13.500.
$2.500 įmokėti. 7 k. mūrinis namas, 

moderni virtuvė, alyvos šildy
mas, vieta garažui. Prašoma kai
no $14.000.

$4.500 įmokėti. 8 k. mūrinis namas, 
mod. virtuvė, 4 dalių vonia, 8 
metų skola. Dufferin - Bloor ra
jonas. Prašoma komo $16.500.

Turime dougeli kitų loboi gerų ir jvoiriomis koinomis bei imokėjimoii nomų, kurių dėl vietos stokos neįmanomo paskelbti.

D. Karosas 
Įstaigos tel. OL. 8443, OL. 8444

Joint Realty Ltd
Naujai apjungus pavienius brokerius į vieną bend
rovę, siūlo daug gerų ir geromis sąlygomis visuose 
rajonuose namų ir biznių.

KREIPKITĖS:
899 Bloor St. W. Tel. OL. 6381

į šiuos pasirengusius patarnauti lietuvius agentus;

A. PALECKIS, B. MARIJOŠIUS, B. SERGAUTIS, 
S. JUCEVIČIUS, P. KRILAVIČIUS,

J. KAŠKELIS, R. ŽULYS.

arba
1609 Dundas St. W. Tel. OL. 7996

F. SENKUS, BUDREIKA, V. PLIOPLYS, 
V. LUNYS, J. BERŽANSKIS, B. BARCEVIČIUS, 

J. RIMKEVIČIUS, W. MACIUNSKAS, B. POSIUS,
J. BALTAKYS ir B. KRIAUČELIŪNAS.

. šis pasirinkimas pats už save kalba, kad jums patarnavimas ne
abejotinas. Kreipkitės ir įsitikinsit patys ir kitiems patarsit.

JOINT REALTY LIMITED
899 BLOOR ST. W. ir 1609 DUNDAS ST. W.

Sudarome

A. M. I AI IISI II
REAL ESTATE 

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

turi ofisus visose miesto dalyse 
geriausiomis sąlygomis morgičius per mūsų morgičių departamentą.

KELETAS PAVYZDŽIŲ:
$5.000 Įmokėti, Bloor - High Park 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 garažaL

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

$3.000 Įmokėti, Jone - 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 naujr visų rūšių namų apšildymai anglimis arba alyva. Keičiamos 
senos krosnys į naujas, moderniškas alyva apšildomas ir pilnai automatiškas.

įrengiami alyvos apšildymai (Oil Bumeriai) 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.

- U ž s a k y m a i 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 devynertos — $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 oilbumerius.

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
M★ RADIX),

♦ KROSNYS, *

★ ŠALDYTUVAI,
* SKALBIMO MAŠINOS,

* TELEVIZIJOS APARATAI,
* SIUVIMO MAŠINOS,

* ĮVAIRŪS KILIMAI,
t:
IV. Jučas

Bitute »d. OL. 2324

Vladas Paliulis
Įstaigos telef. OL 2324

11 U
....
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V. VA SIS - Vasiliauskas 
REAL ESTATE and BUSINESS BROKER

872 Bloor Street West (prie Ossington Ave.) Telef. ME. 4605-4606

1. LANSDOWNE - BLOOR, $1.500 
įmokejimos, mūrinis 6 kambarių 
namasj garažas. z

2. BLOOR - SHAW, $3.000 įmokė
ti, 7 kambarių, mūrinis namas, di
delis kierrfas, 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 šildomos, gara
žas.

Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms. Sudarome paskolas, įkai
nuojame parduodamas nuosavybes. Jūsų patarnavimui. Kreiptis telefonu: ME. 4605.

J. K. BALSYS V. BUTRIMAS V. VASILIAUSKAS

SPORTO AKTUALIJOS
Kanados sporto apygarda, no

rėdama duoti galimybės silpnes
nio pajėgumo krepšinio koman
doms tobulintis ir mūsų sporti
ninkams sueiti į glaudesnius ry
šius, suorganizavo Mažąją Krep
šinio Lygą. Į lygą įeina šie klu
bai Kanadoje — Toronto Vytis, 
II komanda, Hamiltono Kovas; 
JAV — Rochesterio Sakalas, Cle
veland© Žaibas ir Detroito Ko
vas.

Kartu su krepšinio pirmeny
bėmis vyks ir stalo teniso ko
mandinės pirmen. rungtynės.

Šį.šeštadienį, gruodžio 18 d., 2 
vai. p.p. St. Vlad’s gim. įvyks 
pirmosios šios lygos krepšinio ir 
stalo teniso rungtynės, tarp To
ronto Vyčio ir Hamiltono Kovo.

Kur vyks stalo teniso rungty-

EUROPOS BOKSO
-• rašo B

Pereitam numery paminėjom 
.—-Amerikiečiu Jdaminiiojajpaus ofi^ 

cialius pasaulio bokso čempio
nus. Šį kartą patiektam Europos 
ir D. Britanijo meisterių sąrašus. 
Šiuo metu kontinentalinės Euro
pos bokso sunkaus svorio čempi- 
jenas yra vokietis Heinz Neu
haus, pussunkio sv. ■— vokietis 
Gerhard Hecht, vidutinio sv. — 
prancūzas Charles Humez. pu
siau vidutinio sv. — danas Chris
tensen, lengvo sv. — italas Dui- 
lio Loi, plunksnos sv. — pranzū- 
zas Ray Famechon, popieriaus 
sv. — prancūzas Robert Cohen 
ir musės sv. italas Nazz. Gianelli.

Anglijos bokso organizacija 
apima atskirą Britų Imperijos 
boksininkų grupę. Jos čempijo
nai yra: sunkaus sv. — Don Co- 
ckell (Anglija), pusiau sunkaus 

Yolande Pompey (Trinidad), 
vidutinio — John Sullivan (Ang
lija), pusiau vidutinio — Wally 
Thom (Anglija), lengvo — Pat 
Ford (Australija), plunksnos — 
Sam McCarthy (Anglija), popie
riaus — Peter Keenan (Škotija) 
ir musės sv. — Dai Dover (Vali- 
ja)-

— Pasaulio bokso čempionų 
sąstatas truputį pasikeitė. Lap
kričio 27 d. 107 sv argentinietis 
Pascual Perez 15-kos rundų ko-

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

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 perku- 
kymss prekių veltui. Atidaryta nuo 9 vaL ryto iki 9 vat vak

COLLIS FURNITURE COMPANY
QUEEN ŠT. W. (prie Splitu).

PARDUODAMA:
5. BLOOR - DOVERCOURT, $3.000 

įmokėti, 6 kambarių namas,pato
gus išplanavimas, puikiom stovyje.

6. RONCESVALLES-GRENAOIER RD. 
$13.000, Šešių kambarių mūrinis 
namas, alyva šildomas, gerame 
stovy.

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

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

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

nės, bus pranešta laike krepšinio 
rungtynių. Šiose rungtynėse po 
ilgos ligos pasirodys mūsų klubo 
stalo teniso žvaigždė Pr. Gvildys. 
Lietuviška visuomenė prašoma 
atsilankyti į rungtynes.
Bathurst - Colege krepšinio lyga. 
Gruodžio 1-9 d. 14.45 vai. p.p. St. 
Vlad’s gym. 400 Bathurst St., 
įvyks antrojo rato pirmosios 
rungtynės tarp Vyties ir lenkų 
Andy’s komandų.

Paskutinės šios lygos pirmojo 
rato rungtynes mūsų komandai 
teko žaisti su St. Vlad’s koman
da. Rezultatas: 43:57 Vyties nau
dai. Taškus pelnė: Kulys 17, Ig
natavičius 13, Žukas 13, Venckus 
5, Preikšaitis 5, Laurinavičius 2, 
Duliūnas 2, Supronas 0, Mitalas 
o t

ČEMPIJONAI
ajoras
voj nugalėjo musės svorio meis
terį japoną Yoshio Shirai, pirmą 
kartą bokso istorijoj atnešdamas 
savo kraštui pasaulio čempiono 
titulą. .

— Niujorko vokiečių augšto- 
sios lygos futbolo pirmenybių 
rungtynėse Lietuvių SK pasiekė 
vertingą laimėjimą. Lapkričio 28 
d. lietuviai nugalėjo Blue Star 
komandą pasekme 6:1. Paraleliai, 
žaidžianti lietuvių II komanda 
pralaimėjo 1:2. Paskutiniu lai
mėjimu mūsų futbolo reprezen
tantai pirmenybių lentelėj pako
pė iš dešimtos į septintą vietą.

— Automobilių sporto mėgė
jų bei automobilių savininkų 
įdomumui galime pranešei šių 
metų garsiųjų Pan American au
to lenktynių rezultatus: sunkių
jų amerikietiškų mašinų klasėj 
pirmas dvi vietas laimėjo Lin
coln, toliau sekė du Cadillac ir 
Buick. Lengvų mašinų klasėj 
pirmas keturias, vietas paėmė 
Dodge, penktą — Studebaker. 
Europietiškų automobilių klasėj 
visas penkias pirmąsias vietas 
laimėjo itališki Alfa - Romeo. 
Mažų sportinių mašinų grupėj 
dominavo vokiški Porsche ir ne
ribotų sportinių mašinų klasėj 
— itališki Ferrari.

— Caracas, Venecueloje, įvy

Namų triet JU. 0917 -

10. BLOOR gatvėje, High Park rajo
ne, opynaujis pastatas, 4 lobai 
didelės krautuvės ir 4 dideli bu
tai. $11.000 metinių pajamų, la
bor geras pirkinys.

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

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

įmokėti $9.000.

kusiose pasaulio šaudymo sporto 
pirmenybėse meisterio titulą lai
mėjo Sov. Rusija. Atrodo, kad 
bolševikų. valstybiniai profesio
nalai pasaulinėse varžybose da
lyvauja tik būdami visai tikri 
savo laimėjimu. Rusai paėmė de- 
vynius komandinius ir devynius 
individualinius titulus, surink
dami 80 taškų. Antroj vietoj li
ko Švedija su 57 taškais ir tre
čią pasidalino JAV ir Norvegija, 
gaudamos po 31 tašką.

A. STANČIKAS
Baigęs National Radio Institute Radio 

ir televizijos skyrių.

TAISAU

RADIO APARATUS
Aparatai paimami ir grąžinami į 

namus veltui. 
Darbas garantuotas.

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

STUDENTAI ŠOKO ČIKAGOJE
(Atkelta iš 3 psl.)

Turbūt, užpykintas, kad suva
žiavimas, remdamasis sąj ungos 
statutu, neleido buv. sąjungos 
pirmininkui daryti pranešimą, 
pats suvažiavimo pirmininkas 
pradėjo ginčytis dėl įvairiausių 
niekniekių ir vienu metu atsisto
jęs, net pradėjo skaityti laikraš
tį. Tai buvo ženklas, kad studen
tai seka vietinį politikos paveiks
lą ir žino, kas yra “filibusteris”.

Taip visą šeštadienį nieko ste
bėtino ir nepadaryta. Tiesa, bu
vo valdomųjų organų praneši
mai ir... vienos valandos pietų 
pertrauka, kuri beveik ir buvo 
naudingiausia antrojo veiksmo 
dalis.

Būtų buvę malonu, jei antroji 
programos dalis vėl būtų pabaig
ta šokiais ir žaidimais, tačiau 
baigiantis šeštadieniui politinės 
organzacijos atstovai įvairių bal
savimų kombinacijų pagalba nu
traukė suvažiavimą.

Kadangi salė turėjo būti ištuš
tinta keliolikos minučių laiko
tarpyje, tai “didieji demokratai”, 
būtinai norėdami, kad nebūtų 
svarstomas sąjungos statuto pa
keitimas, nuo kurio priklauso ir 
“neideologinės” organizacijos di
džioji ateitis, pasiūlė baigti dar
bo posėdžius šeštadienį. Sekė 
balsavimas, kurį nulėmė priskai- 
tyti balsai Niujorko miegančio 
akcinės bendrovės vadovo (akci
ne bendrove vadinami buvo visi 
studentai turį kitų įgaliojimus. 
Gi Niujorko atstovas vykstant 
balsavimui kažkur miegojo, ir

J. J. RUKŠA
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER, 

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

600 namų pardavimui

K. Bubelis
Namų telef. RO. 3135

.. /yri E M) f ..
Pirmoji

Jaujxas menininkas pabučiuo
ja savo modelį.

— Jūs bučiuojate kiekvieną 
savo modelį? — pastebi ta.

— O, ne. Jūs pirmoji!
— O kieje jų Jūs jau turėjot?
— Keturias — atsakė meninin

kas — Rožę, svogūną, bananą ir 
Jus.

Daug žino
Filomena vairuoja automobilį 

ir nelaimės išvengia paskutinį 
momentą. Sustojus prieina prie 
jos policininkas ir daro pastabą 
dėl važiavimo taisyklių.

— O, žinau, žinau. Aš jų tiek 
žinau,, kad surašius pripildyčiau 
visą knyga.

— O tomis, kur nežinote, — 
pilną ligoninę, — pastebi polici
ninkas'1

O, varge!
Motiejus atlydėjo žmoną pas 

gydytoją. Apžiūrėjęs pacientę, 
gydytojas išeina pas laukiantį 
Motiejų su susirūpinusiu veidu.

— Ar kas labai blogo, Pone 
Daktare? — klausia Motiejus.

— Atvirai kalbant, Tamstos 
žmona simuliuoja.

— O, varge! Katras gi iš mud
viejų jai tą pasakysime? — su
sijaudina Motiejus.

Sava oda
Policininkas draugui rodo ne

senai pirktus batus.
— Puikiausi! O patogumas! 

Jaučiuosi tarytum savoje odoje.
— Kurgi ne. Juk tai kiaulės 

oda...
Pavyzdys

Žinomas vokiečių chirurgas 
Bergmann mokykloje stropumu 
nepasižymėjo. Kartą mokytojas 
paskelbė klasėje konkursą, kas 
parašys geriausiai rašinį , tema 
“Tinginystė”. Bergmannas prira
šė 3 lapus, kurių pirmajame bu
vo “Tai”, antrajame — “yra”, 
trečiajame — “tinginystė”.

Jam buvo paskirta premija.
Įžeista ambicija

Mikas jaučiasi didelis rašyto
jas. Kartą jam draugas sako:

— Žinai, vakar tu pas Manu- 
čius padarei mažą kiaulystę.

— Aš, mano mielas, niekad 
mažų dalykų nedarau..

tik paskum, pasibaigus balsavi
mui, pats vienas balsavo). Fak
tiškai tai reiškė suvažiavimo už
baigimą.

Šituo darbo posėdžių nutrau
kimu pasipiktino daugumas stu
dentų, kadangi tai reiškė, jog su
važiavimas, pirmą kartą taip 
gausiai visiems dalyvavus nieko 
neapsvarstė, nieko neišsprendė 
ir nieko nenutarė. Taip baigus 
.darbo posėdžius studentų sąjun
gos ateities veikla liko miglota, 
neaiški, tačiau labai išryškėjo 

’vienas dalykas: vadistinio reži
mo palikuonys pradeda briautis 
.studentuosna ir per įvairias “ne- 
'ideologines” organizacijas trug- 
do sąjungos veiklą.

Trečiasis suvažiavimo veiks
mas baigėsi gana taikiai, kadan
gi maurai savo darbą buvo atli
kę. 1

Sekmadienį, išklausius dr. 
Kaupo paskaitos, priėmus rezo
liucijas bei sveikinimus ir sąjun
gos pirmininkui Antanui Sužie
dėliui tarus uždaromąjį žodį, su
važiavimas buvo baigtas Tautos 
Himnu, kurį betgi pradėjo gie
doti suvažiavimo dalyviai be 
prezidiumo kvietimo — pirmi
ninkas, mat^t, nežinojo, jog iš
kilmingi posėdžiai baigiami iš
kilmingai.,

Tai taip JAV Studentų Sąjun
gos suvažiavimas pasibaigė nie
ko gero neapsvarstęs vien tik to
dėl, jog didieji “neideologinės” 
organizacijos atstovai norėjo at
sikeršyti už šio pavasario pralai
mėjimą. Bronius Lekavičius.

Rūta Kuprevičienė
Namų telef. ME. 3929

P. Dambrauskas
Namų telef. JU 6198

V. Kuzma
- -Naffitneiarot. 7838"

Taurieji metalai
Mokytojas: Tauriaisiais meta

lais vadinami tie, kurie nerūdi
ja. Kas gali nurodyti pavyzdžių?

Vienas mokinys: Auksas. Ant
ras: Sidabras. Trečias: Sena mei
lė, pone mokytojau.

Užteks lietsargio
Lauke lyja. Viena ponia ruo

šiasi iš svečių namo.
— Gal galiu pasiūlyti poniai 

lietsargį..., na priedo, žinoma, 
ir save palydėti — pasiūlo galan
tiškas kavalierius.

— O, ačiū. Bet pakaks lietsar
gio ...

Netoli
Tėvas kalba sūnui:
— Tu dar tebeini pradžios mo

kyklon, paskui eisi gimnazijon, 
o universitetas tau dar labai toli.

-r-Bet, tėveli, juk universite
tas čia pat, nuo mūsų daug ar
čiau kaip gimnazija....

Receptas svoriui numesti
— Mano gydytojas patarė, kad 

kasdien daug jodinėčiau. Sakė, 
tai geriausias vaistas svoriui nu
mesti.

— Ir kaip gelbsti?
— Neblogai. Arklys jau neteko 

25 svarų.

Strauso garbė neteisingai 
plėšiama

Priešingai žmonių posakiui, 
strausas pavojaus metu nekiša 
galvos 1 smėlį. Pastebėjęs pavo
jų, strausas paprastai atsigula, 
ištempia kaklą pavojaus krypti
mi — į savo priešą žiūri labai 
plačiai išplėstomis akimis.

“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 moderniškas 
kirpimas. Sąžiningas darbas. Kainos 

prieinamos. Susitarus dirbama 
vakarais.

OKULISTĖ
B. BEJNAR - BUKOWSKA 

dirba nuo 1944 metų.
94 LAWS ST., TORONTO 

(prieš 3146 Dundas St. W.) 
Telefonas L Y. 0052

Priėmimo vok: 10 ryto iki 9 vok., sek- 
mad. ir šventad. nuo 2-4 vai. popiet.

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis.

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

Biles & Wratten
ADVOKATAI, NOTARAI 

ir tt.
John F. Biles, 

Leonard E. Wratten.
Telefonai:

EM. 8-6217, EM. 8-6359 
171 YONGE ST. 

Toronto.

Dr. J. K. Michalski
Vertimų biuros, vixos* pasai. Emigra

cija, vedybų licencijos.
57 QUEEN ST. W.r TORONTO 

(Prie City Holl) Room 308JEM.8-9430 
Anglų, prancūzų, vokiečių, lenkų, 

rusų ir lotynų kolbomis.

VI. Ivanauskas
Namų telef. LO. 9023

Vincas Pūga .
Namų telef/'ME. 8760

Qt-M- Arštikaltytė
' . Pritaiko akinius

167 College (kampas McCaul) 
Kabineto Nr. 9 

Toronto
Priimo H anksto susitarus
Telef.: offiso WA. 1-3584 
.. namų WA. 3-5555

■f"*".................................11 —W

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOt)R ST. W.

v. (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.

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas
KABINETAS 314 Bathurst St.

Priėmimo vai.: 11-12.30 kasdien; va
karais nuo 7-8.30 vai. išskyrus tre
čiadienius ir šeštadienius.

Telefonas EM. 6-2696.

NAUJAS KABINETAS 
280 Roncesvolles Avė.

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

Telefonas OL. 4778.

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

(torp Gladstone ir Rushoime 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 Dundas - Bloor)

Bendroji praktiko, moterų ligos su 
gimdymo pagalba specialiai.

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

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

susitarimą.

Dr. J. J. VINGILIS
VIDAUS LIGOS

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

WA. 1-0219
249 440WLAN D AVĖ., TORONTO

(prie Dupont ir Bathurst)

Dr. N. Novošickis
DAN’TŲ 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 vai. vak. (pagal susitarimą).

Baltinė: OLiver 4451

Dr. P. WIORKIS
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 vai. 2-7 vai. pp. ir pagal 

susitarimą.
Telef. įstaigos WA. 1-0556

namu LL. 5228.

DANIEL 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

I Bernhard & Scott
Advokatai, Notarai

Bendroje įstaigoje dirba
Ant. Liudžius

buv. advokatas Vilniuje, 
Tremtinių Reikalams Teisių 

patarėjas.
73 Adelaide St W., Toronto 

Suite 436
Lietuviško! kolbončius prašomo kreip
tis: pirm, ir treč. 6-8 v.v.; on t r., ketv. 

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

STANLEY SHOE STORE

Dr. L. SIMON
Odos ir ^eneros ligų specialistas, 

z 13 Spadina Rd., Toronto
IBIoor ,• Spadtna kampos) 

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

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

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

Dirbęs Europos ir Kanados ligoninėse.
Vidaus ligų specialistas: Širdies ast

mos, reumatizmo, skilvio ir kt.
479^2 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 sergančios kasdien nuo 1 -4 ir 
nuo 5-8 vok 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 REKA!
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 susitarimą 

WTA. 1-9632 ir HU. 8-7841

Dr. F. Tickett
Gydytojas

ir
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 

kompos Euclid Ave.
Priimo vakarais oogol susitarimą.

Telef. EM. 8-9822

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

Patikrina akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

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

(at Dundas)

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

Priėmimo vol. 10-12, 2-6. Pirmodic-
niois, ketvirtodieniois priimo torp 7-9.

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

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.

Prrtciko akinius visiems akių defek
tam. Htirh akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėj imą ir ner
vingumą. Kolba slavų kolbomis 
470 College St. W. Toronto 

Tetef. WA. 1-3924

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

386 Bathurst St Toronto 
Telef. EM. 8-1344

1613 BLOOR ST. WEST
_ Tel. LO. 6480 

VYRŲ, MOTERŲ i, VAIKŲ
RŪBAI ,

S«v. P. BAIKAUSKIENt
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Sv. Jono Kr. parap. žinios

rių dienų prieškalėdinis susitel
kimas. Jį gražiai pravedė kun. 
Dr. Pr. Gaidamavičius.

— Sekmadienį vakarinės pa
maldos 7 vaL: konferencija ir 
palaiminimas.

— Šią savaitę parapijos kuni
gai vizituoja šias gatves: Indian 
Rd. Cres., Sorauren, McDonald, 
Wilson, Beaty, Parkway, Golden 
h* užbaigiama Indian Rd.

— Kalėdinės plotkelės gauna
mos sekmadienį po pamaldų pa
rapijos salėje. ,

— Už a.a. Petro Žižio vėlę ge
dulingos pamaldos šį penktadie
nį 8 vai.

— Sekmadienio vakare 8 vai. 
parapijos salėje rodomas filmas 
“The Stars are Singing”.

— Pakrikštyta Romualdas Jo
nas Užupis.

Šeštadieninė Toronto lietuvių 
mokykla

šį šeštadienį po pamokų palei
džiama Kalėdų atostogoms. Po 
Naujųjų Metų pamokos mokyk
loje prasideda sausio 8 d., šešta
dienį. Kalėdų eglutės proga mo
kykla stato dviejų veiksmų sce
nos vaizdelį “Tyliąją Naktį”. Jį 
išpildys mokyklos mokiniai.

Mokyklos tėvų komitetas sek
madieniais po pamaldų abiejose 
parapijose registruoja vaikus ka
lėdų eglutei. Mokestis $1 nuo 
vaiko ir $1.50 — nuo dviejų ar 
daugiau. Neturtingi vaikai, pra
nešus mokyklos vedėjui, nuo mo
kesčio paliuosuojami.

Prieškalėdinė mokinių išpa-f 
žiotis šį šeštadienį tuoj aus po 
mokyklos pamokų Šv. Jono Kr. 
bažnyčioje. Prieš tai — trumpa 
konferencija.

Mvlimam vvrūi ir tėveliui
a. a. NIKODEMUI N A M 1 K U I mirus, 

ponią Nainikienę, ponią B. Gcležiūnienę ir vair. R. Namiką, 
didžiojo skausmo valandoje, užjaučia

Toronto jūrų skaučių ir skautų laivai.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Padėką reiškiame visiems, 

prisidėjusiems prie kertinic ak
mens pašventinimo iškilmių: 
chorui ir jo vedėjui V. Verikai- 
čiui, kolektoriams, tvarkdariams, 
eisenos dalyviams, MRBūreliui 
už arbatėlės parengimą irparap. 
komitetui už iškilmių organiza- 

. vimą. • ■ i
— Bernelių mišios bus laiko

mos Šv. Nikalojaus bažnyčioje. 
Paapijos choras yra paruošęs di
delį kalėdinių giesmių repertua
rą. Jau atspausdinti žiemos baza- 
ro bilietai. Parapijiečiai kviečia
mi platinti juos kanadiečių tar
pe. Platintojams duodama 20% 
bilietais ar pinigais. Pirmąją kn. 
išplatino A. Grigaitytė, antrą — 
Kačiulis, trečią — J. Jurkevičius.

— Kalėdų savaitę nelankysi
me parapijiečių.

— Kalėdinių plotkelių galima 
gauti po pamaldų ir klebonijoje.

— Ateinantį sekmadienį mė
nesinės tretininkų pamaldos ir 
susirinkimas.

— Pasveikę ligoniai prašomi 
grąžinti knygas ligonių biblio
tekėlei.

— “Famous Players” kino 
kompanija, kurios patalpomis 
naudojasi parapija, Kalėdų pro
ga išleido bilietų knygutes suau
gusiems 4 bil. po 60ę už $2.15 ir 
vaikams 15 bil. po 15č už $2.00. 
Juos platinti leido mūsų parapi
jai, duodama 10% BSFondui. 
Kodėl ir i kiną einant neprisi
dėti prie BSFondo? Bilietai tin
kami visuose Kanados “Famous 
Players” koųip. kinuose. Juos ga
lima įsigyti klebonijoje ir atei
nantį sekmadienį po pamaldų 
salėje.

Maž. L. Bič. D-jos skyr. 
susirinkime užpereitą sekmadie
nį išrinkta nauja Toronto skyr. 
valdyba, kuri pereitą sekmadie
nį pasiskirstė pareigomis: pirm. 
J. R. Simonavičius, vicepirm. L. 
Tamošauskas, sekr. inž. P. Lelis, 
ižd. Aug. Kuolas ir parengimų 
vadovas Mečys Abromaitis.

Filmą “Fatimos Stebuklas”
Šį sekmadienį 4 vai. po pietų. 

Šv. Jono Kr. parap. salėje Toron
to “Caritas” rodo spalvotą fil
mą. Pajamos skiriamos prieška
lėdinei šalpai varge esančių lie-

• tuvių Toronte.

I4K

suvenirą ir (vairią reikmenų krautuvtn

1212 MniDAS ftW. Tel: LA*9547
. J. Beržinskas.

i

Pagerbti ilgą ir ištverminga 
aetuvių tautos kovą dėl save 
>paudos Toronto apylinkės val
dyba gruodžio 19 d. 4 vai. pp. L 
Namuose rengia iškilmingą spau- 
ios atgavimo 50-ties metų su- 
nakties minėjimą.

Paskaitą skaitys Antanas Rin
ktinas, Kanados I^et. Kultūros 
?ondo pirmininkas. Meninėj.da- 
y dalyvauja sol. A. Ščepavičie 

' ?ė, muz. St. Gailevičius ir kele- 
ą kūrinių pianinu paskambins 
J. Ščepavičiutė.

Įėjimas moksleiviams veltui, 
šiaip visuomenei—auka už prog
ramą 25 c.

Apylinkės valdyba.
Apyl. valdybos rinkimų 

daviniai
Gruodžio 12 d. KLB Toronte 

apyl. valdybos rinkimuose daly
davo 20 lietuvių. Pagal suskai
čiuotus davinius’gavo balsų:

1. Simonavičius Jonas 140,
2. Barisa Placidas — 134,
3. Vaidotas Vaclovas — 134,
4. Kastytis Vytautas — 131,
5. Lelis Petras — 121,
6. Jankaitis Juozas — 89,
7. Gvildys Juozas — 79,
8. Novogrodskis Jonas — 70,
9. Abromaitis Eugenijus — 69,

10. Skrinskas Vytautas — 54,
11. Petraitis Viktoras — 52,
12. Berneckas Pranas — 50,
13. Petkauskas Antanas —• 44,
14. Baltakys Jonas — 38,
15. Ranonis Jonas —31.
16. Saplis Bronius — 30.
Pirmieji septyni gavę daugiau

sia balsų, yra išrinkti 1955 me
tams į Toronto apylinkės val
dybą.

Toronto apyl. rink. k-ja.

/X.a. N. .Namikas'
Praėjusį penktadienį širdies 

priepoliu mirė a.a. Nikodemas 
Namikas, 48 metų amžiaus. Mir
tis velionį ištiko netikėtai, tram
vajuje. Tik prieš porą dienų, pa
sibaigus Massey Harris darbinin
kų streikui, grįžtant iš darbo, 
persėdant iš King į Bathurst 
tramvajų, ištiko širdies priepuo
lis. Nuvežus jį į Western ligoni
nę, gydytojai rado jį mirusį. A.a. 
Namikas yra užpalėnas, Lietu
voje gyveno Kaune kur turėjo, 
keleivinių autobusų stotį. Paliko 
našlę žmoną, dukrą Grąžiną ir 
sūnų Rimą. Velionis palaidotas 
pirmadienį iš Šv. Jono Kr. baž
nyčios Toronto Vilties Kalno ka
pinėse.

Šalpai aukojo
Vokietijoje likusiems tautie

čiams sušelpti vietoj kalėdinių 
sveikinimų ir dovanų savo drau
gams ir pažįstamiems šie toron- 
tiečiai:

po $15 — J. ir F. Jonynai ir 
J! J. Pikšilingiai; $10 — M. ir F. 
Noreikos.

Šelpiamųjų vardu nuoširdžiai 
dėkojame už taip dideles aukas 
ir gerą širdį. Tikimės, kad ir dau
giau paseks jų pavyzdžiu.

Šalpos Fondo C. Komitetas.
Šalpai aukojo

Vokietijoje likusiems tautie
čiams sušelpti ir jų Kūčių stalui 
pagerinti, vieton sveikinimų ir 
dovanų pirkimo čia gyvenan
tiems savo bičiuliams ir pažįsta
miems, aukojo:

$20 — Liet. Kat. Moterų D-jos 
Toronto skyrius; $5 — A. Saulis. 
Šv. Andriaus liuteronų bažnyčio
je surinkta — $17,46; Pirmoje 
Lietuvių liuteronų bažnyčioje 
surinkta $12. z

Toronto Šalpos J<-tas nuošir
džiai dėkoja Toronto lietuviams 
už aukas ir jų duosnumą, klebo
nui dr. M. Kavoliui ir kun. L. 
Kostizenui leidusiems tas rink
liavas pravesti. Kas dar neauko
jo prašau aukas siųsti į Lietuvių 
Namus, 235 Ossington Avė., ar 
skambinti tel. KE. 3027 ir jūsų 
auka bus paimta iš namų.

Šalpos Komiteto pirm.
Juozą Dičpctrį, anksčiau gyve

nusį 118 Windermere prašo at
siliepti A. Gulbinas — 33 School 
St. W., Hanover, Mass. USA.

HAMILTONE
ŠEŠTADIEN|, gruodžio 18 d. 6 vaL ir 8.20 vai. vak. parapijos 
salėje, 58 Dundurn SL N^ bus rodomi V Ali*.

GARSINIAI FILMAI-
“Our Blessed Lady”, "Mystic Indiaū”, spalvoti filmai iš lietuvių 
gyvenimo, kuriuose matysime: Kanados liet, katalikų kongresą 
Hamiltone; H Lietuvių Dieną Toronte; Kelionę į MidTahdą; 
Niagaros pusiasalio lietuvių šventę; Tabako nuėmimą lietuvių 
ūkiuose; Arklių lenktynes Narušio ūkyje. ». < i

Įėjimas 50 c., vaikams — 25 c. ' .
DAUG KAS PAMATYSIME PATYS SAVE:

V. Krėvės kūrybinis žodis 
nemirs

, O jo kapas ar neišnyks, jei 
mes nepasirūpinsime ant jo pa
statyti paminklo?

Paminklui statyti komitetas 
aukų rinkimą nusistatęs tęsti tik 
ki šių metų pabaigos.

Torontiečiai gali savo auką 
įrašyti į aukų lapus šiose vietose: 
‘T2” administracijoje, pas p. 
Grigaitį valgykloje “Tulpė” — 
994 Dundas St. W.; pas p. Ber- 
žinską jo krautuvėje — 1212 
Dundas St. W., ir Tor. Lietuvių 
Namuose pas Aug. Kuolą.

Kredito kooperatyvo Parama 
darbo valandos Kalėdų ir Naujų
jų Metų švenčių savaitėse vieto
je įprastų darbo valandų penk
tadieniais- ir šeštadieniais, bus 
sekančios: ketvirtadieniais 7-9 v. 
v. gruodžio 23 ir 30 d.d.

Prašoma minėtu laiku atlikti 
visas operacijas. Po švenčių dar
bo valandos bus įprasta tvarka.

Liet. Karių Sąjungos narių 
metinis susirinkimas šaukiamas 
gruodžio 19 d. sekmadienį, 3.30 
vai. T. Liet. Namų augštutinėje 
salėje. Kviečiami dalyvauti visi 
buv. Lietuvos kariai. Valdyba.

Dainų ir literatūros vakaras
Gruodžio 12 d. Prisikėlimo pa

rapijos bažnyčios kertinio ak
mens šventinimo proga įvykęs 
College teatre koncertas sutrau
kė gausti būrį Toronto lietuvių.

Programą išpildė svečiai iš Ro- 
česterio: sol. Vlada Sabaliauskie
nė - Pilypavičiūtė ir rašytojas J. 
Jankus. Sol. V. Sabaliauskienė 
išpildė lietuvių ir svetimų kom
pozitorių dainas ir arijas. Jos 
švelnus lyrinis sopranas gražiai 
praskambėjo. Solistės kultūringa 
laikysena ir gražus išpildymas 
pasirinktų dainų, klausytojams 
paliko gražų įspūdi. Solistei 
akompanavo muz. St. Gailevi
čius. Jo virtuoziškas akompana- 
vimas daug prisidėjo prie kon
certo vertės pakėlimo.

Rašytojas Jurgis Jankus pa
skaitė dvi apysakas, arba teisin
giau pasakius, apysaką — Liudi
ninkas irvaikams pasaką — Ke
lionė j dangų. Temos buvo švie
žios ir klausvtojai su dideliu at- 
sidėjimu ir pagarba kūrėjui iš
klausė skaitomų dalykų. Rašyto
jas J. Jankus savo kūrinius skai
tė artistiškai — su patrauklia 
balso išraiška.

Didelės padėkos verti Tėvai 
Pranciškonai ne tik už koncerto 
suorganizavimą, bet ir už pada
rymą prieinamu kiekvienam.

Kaip teko patirti, šio malo
naus koncerto programos išpil- 
dytojai, sol. V. Sabaliauskienė ir 
rašytojas J. Jankus, savo honora
rą paskyrė naujosios lietuvių 
Prisikėlimo bažnyčios statymo 
fondui. Dėl to mūsų gerbiamiems 
svečiams nuoširdi pagarba ir pa
dėka — vis viena kita plyta į To
ronto lietuvių kultūrinio židinio 
statybą. Parapijietis.

“Rūta” krautuvė 
savininkai J. ir J. Pikšilingiai 
keičia savo biznio rūšį. Nuo šio 
niėn. 15 d. jie su p. Jonyniene 
nerėmė “Europos valgyklą, 756 
Queen St. W., valdytą Gailevi- 
čiūtės, J. Adomaičio ir P. Sut- 
kaičio.

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

B. Sakalauskas.
Telefonai: KE. 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 \ ‘

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

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. JANULEVICIAI 
MIELUS TAUTIEČIUS MALONIAI KVIEČIAME.

JAUKU NAUJŲ METŲ SUTIKIMĄ 
šiais metais ruošia "Lietuvos ganai'' 
radio valandėlės rėmėjai. Gauta erdvi 
patalpa — St. Nicholaus bažnyčios 
salė Bellwoods - Queen g-vią kampe. 
Vietos bus numeruotos, norint išveng
ti susigrūdimo.

Be atskirą bufetą užkandžioms ir 
gėrimams, vakaro metu bus pravesto 
loterija su vertingomis dovanomis, ku
rią dalį aukoja lietuviai verslininkai, 
besigarsiną vienintelėj Toronto lietu
viškoj valandėlėj.

Programoje be pačio N. Metą suti
kimo taip pat pravedamos linksmasis 
naujametinis radio pusvalandis, . kur 
be aktualiją pasirodys ir muzikas bei 
dainos atstovai. Šokiams gros TL or
kestras "Trimiitas".

Įėjimas vienam žmogui $2.50, į šią 
kainą įeina lengvas užkandis ir kok
teilis. Įsigyti bilietus galima iš anksto 
šiose vietose: Atlantic restoranas, 
1306 Dundas St. W.; Margio vaistinė, 
408 Roncesvalles Avė.; J. Beržinsko 
krautuvė, 1212 Dundas St. W. ir Bal
tic restoranas, 870 Dundas St. W.

Naujųjų Metų sutikimas
Kaip ir kiekvienais metais, Šv. 

Jono Pašalpinė Draugija rengia 
tradicinį 1955-jų metų sutikimą 
Šv. Jono Kr. parapijos salėje. 
Vakarienės pradžia 7.30 vai. vak. 
Kadangi vietų skaičius yra ribo
tas, tad norintieji parengime da
lyvauti, prašomi bilietus įsigyti 
iš anksto, kurie platinami J. Gru- 
bevičiaus krautuvėje — 856 Dun
das St. W., telef. EM. 8-1512.
Snaigių Balius N. Metų dieną!
Praleiskite šitą vakarą jaukio

je Club Top Hat salėje! Gros 
klubo orkestras, veiks bufetas su 
įvairiais gėrimais, bus meniška 
programa ir įvairios staigmenos, 
kaip Snaigių karalienės rinki
mai. Kad išlaikius šventišką nuo
taiką, ponių ir panelių apranga 
pageidaujama semi-formali. Pra
šome rezervuoti staliukus skam
binant tel. LY. 3020 ir WA. 2 - 
8980. Bilietai parduodami “Tul
pės” svetainėje ir prie įėjimo. 
Rengėjai — Toronto Jūrų Skau
čių Rėmėjų Būrelis.

Išvyko į JAV
Praėjusį penktadienį TLN įvy

ko išleistuvės, žymios visuome
nės veikėjos pedagogės Eug. 
Klupšienės (šiauliškės).

Tai reto pavyzdžio lietuvybės 
veikėja. Nors Toronte gyveno tik 
porą, metų, bet spėjo plačiai įsi
jungti į veikimą. Ji aktyviai pa
sireiškė KLB Šalpos Fondo dar
be, skautų eilėse, Prisikėlimo 
parapijos moterų rėmėjų būre
lyje, suorganizavo Toronto šau
lių klubą ir yra valdybos pirmL 
ninkė. Už tat nenuostabu, kad į 
išleistuves susirinko apie 50 To
ronto org. atstovų. Buvo pasaky
ta daug gražių kalbų, įteikta do
vanų ir palinkėta laimingų metų 
naujame krašte. K. I

Susijungė
Lietuviai nuosavybių pardavi

mo tarpininkai, turėję savo var
du Real Estate ir Business Bro
ker įstaigas susijungė į vieną 
“Joint Realty Ltd.” bndrovę. Jos 
valdybą sudaro: pirm. J. Karpis, 
vicepirm. B. Sergautis, sekr. R. 
Žulys ir iždininkas F. Senkus.

Įstaigos adresas 899 Bloor St. 
W. ir 1609 Dundės St. W.-

f w
Dr.'G. Currie už sėkmingai man pa

darytas operacijas ir Dr. A. -Vąjądkai už 
patarnavimą ir kasdieninį manęs lanky
mą ligoninėje širdingai dėkoju. .

Ant. Vengrys. .

ir Reviz. komisiją
yks 1955 m. sausio 9 d. Sv. Ka- 
rnero ir Aušros Vartų parapi- 
salėse. Apylinkės V-ba.

jkošienė yra išstatyta kąndi- 
įtu rinkimams į Montrealio 
>ylinkės Revizijos'komisiją ir 
xo š.m. gruodžio 5 d. iš Rinki
mės komisijos pasitraukia. Jos 
etoje į Rinkim, komisiją įeina 
kantis kandidatas Pr. Paukš-

Rink. K-jos narys K. Toliušis 
yra išstatytas kandidatu į KLB 
Montreaelio apylinkės valdybą 
ir nuo gruodžio 12 d. iš Rink, ko
misijos išstojo. Vietoje jo į komi
siją įeina J. Navikėnas.

Montr. apyl. v-ba.
Pagerbta žymioji yisuomeninkė

Marija Arlauskaitė, kaip žino
me, šiais metais šventė 25-kių 
metų mokytojavimo sukaktį. Ta 
proga apyl. valdyba pereitą sek
madienį pareiškė jubiliatei žo
džiu sveikinimų bei linkėjimų ir 
Įteikė jai adresą sekančio turinio:

“Marijai. Arlauskaitei, Tautos 
Fondo Atstovybės Kanadoje Pir
mininkei. Didžiai Gerbiamoji, 
Montrealio ir jo apylinkių lietu
vių vardu nuoširdžiai sveikina
me Jus 25-kių mokytojavimo me
tų sukakties proga ir linkime 
Jums sveikatos, asmeniškos lai
mės ir Augščiausiojo palaimos, 
siekiant užsibrėžtą tikslą. Jūsų 
nenuilstantis pasiaukojimas vi
suomeniniame darbe ir kovoje 
dėl tėvynės laisvės, tebūnie vi
siems lietuviams pavyzdžiu!

Kanados Lietuvių Bendruo
menės Montrealio apylinkės 
valdyba (parašai).”

Į Liet. Stud. Sambūrio susirin
kimą paklausyti dr. H. Nagio pa
skaitos apie E. Hemmingway, š. 
m. Nobelio literatūros laureato 
kūrybą gausiai atsilankė nariai 
ir keliolika dažniau matomų sve
čių. Po sekusių pasisakymų pas
kaitos temomis susirinkimas at-

Pa d ė k a ■
Už staigmeną r— suruoštas mums iŠ- 

eistuves išvykstant iš Kanados ir gražią 
jovaną, nuoširdGai dėkojame: pp. V. D. 
iimonaičiams, V. V. Kudirkoms, Dr. A. 
Sarkauskui, K. Endriukaičiui, J. Kaunai- 
ei ir J. Aukštaičiui.

Liekame dėkingi
G. ir A. Sprainaičiai.

šnuomoįamas kambarys ir virtuvė ll-me 
lugšte. Tel. OL. 8226.

uomojamas butas ll-me augšte susi
jęs iš 1 didelio kambario ir gražios 
tuvės, be to, 1 did. kambarys lll-mc 
jšte. Galima pasistatyti mašiną. Os- 
gton - Dundas rajone. 38 Rolyat St. 
L LO. 9023.

įuomojamas kambarys su baldais. Ga
ia virti. Tel. OL. 2972 po 5 vai. vak 
ndas ir Dovercourt rajonas.

įuomojamas frontinis kambarys l-me 
gšte. Tel. KE. 9308. 442 Crawford St.

įuomojamas ■ kambarys ir virtuvė. Yra 
nduo ir gazas, II augšte kambarys it 
tave. I augšte frontinis didelis kamba- 

Yra šiltas vanduo visą dieną. Pri
amo šeima su vaikais. Tel. OL. 8161.

Dovercourt Rd., prie Queen St.

įuomojamas apstatytas kambarys l-mt 
gšte. 28 McKenzie Crš. Tel. OL. 3608.

įuomojamas kambarys ir virtuvė ll-m,e 
gšte. Su baldais. Čia pat siuvami ir pa 
sami moteriški rūbai. Telef. KE. 1029.

uomojamas butas iš 3 kambarių ir vir- 
’ės. Be baldą ir vienas gražus kamba 

su baldais viengungiui-ei. High Park 
onas. Tel. KE. 7425 po 6 vai. vak.

uomojami 2 kambariai ir virtuvė. B« 
Idą. 103 Gothic Ave. Tel. RO. 3135.
--------------------- ------------------------------------
uomojami 3 kambariai ir virtuvė H 
gšte; 2 kambariai lll-mc augšte. Yro 
ras, vanduo ir baldai. High Park ra- 
ic. Tel. WA. 3-5659.

uomojami 2 kambariai ir virtuvė arba 
nas kambarys ir -virtuvė l-me augšte. 
i baldai. 48 Beatrice St., prie lietuvių 
fnyčios. Tel. KE. 7215, po 5 vai. vak.

uomojami 2 kambariai l-me augšte 
ngungiams. Tel. ME. 0779, po 6 vai. 
c. 106 Beatrice St.

nojami 2 kambariai ir virtuvė ll-me 
Tel. OL. 8010 pi 6 vai. vok. Yra 

kambarys, vieta mašinai.

TIKSLIAS IR SĄŽININGAS infor
macijas apie Jūsų namą šildymą 
natūraliu gazu Toronte teikia 

STASYS DARGIS
Skambinti vakarais nuo 7-9 vai. 
Tel. JU. 9309. Anglimis ir alyva 
šildomos krosnys pritaikomos hot. 
gazui laike 3 vai.

THE PARISIAN LAUNDRY 
Company of Toronto Ltd.

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

Į NAMUS.

Dėmesio ponioms 
ir panelėms! x

DIPLOMUOTA plauką šukuotojo lore 

pagol susiturimo.
546 DELAWARE AVE.

Telefonas ME. 4300.
Sav. K. SLEKIENt

liko ir savo pilietinę pareigą 
duodamas iš savo tarpo kandida
tą į Montr. apylinkės valdybą. 
Kandidatu sutiko būti col. Valka.

Kaip ir .ankstyvesniais metais 
sambūris ruošia N. Metų sutiki
mą privačiose patalpose, kaip ir 
visuomet svečiai mielai laukia
mi.

Neringos skaučių tunto suei
ga įvyks šį sekmadienį, grųodžk 
19 d., 3.30 vai. pp., 1220 Mountain 
St. — mokykloje, kur vyksta li
tuanistikos kursai. Programoje 
dr. H. Nagio žodis, laužas ir žai
dimų valandėlė vaikams ir jauni
mui. Kviečiami visi dalyvauti.

Tėvui kun. K. Pečkiui SJ Liet. 
Kat. Moterų Montrealio skyrius 
Aušros Vartų parap. klebonijoje 
užpraeitą šeštadienį-suruošė,šau
nias išleistuves. Dalyvavo apie 
60 asmenų, jų tarpe parapijos 
klebonas Tėvas J. Kubilius SJ 
ir visi kunigai. Tėvas K. Pečkys 
išvyksta į Čikagą, Tėvų Jėzuitų 
centrą, 5541 So. Paulina St., Chi
cago 36, Ill.

Pobūvį pradėjo malda pats Tė
vas K. Pečkys, o įžanginį žodį 
tarė LKM Montr. sk. pirmininkė 
O. Lukošienė pažymėdama, kad 
jis buvo ne tik skyriaus dvasios 
vadas, bet ir jo organizatorius. 
Prisiminimui įteikta dovanų. LK 
Mot." skyriaus vardu ir atskirą 
dovaną įteikė p.p. Kęsgailai.

Gausių vaišių metu pasakyta 
daug kalbų, kuriose Tėvas Peč
kys susilaukė daug komplimen
tų, kaip geras pamokslininkas, 
modernus misijonierius ir daž
nas lietuvių lankytojas visame 
Montrealyję. Kalbėjo AV parap. 
klebonas Tėv. J. Kubilius, apyl. 
pirm. L. Balzaras, Pr. Rudinskas, 
dr. St. Daukša, E. Navikėnienė, 
J. Gražys, St. Kęsgailą, J. Lek- 
nickas, A. Piešina, Baltuonis ir 
daugelis kitų.

Po gražaus Tėvo K. Pečkio at
sisveikinimo pobūvis baigtas ge
riausioje nuotaikoje. Per trumpą 
nepilnų 3 metų laiką Tėvas K. 
Pečkys pažino daug montrealie
čių ir susirado labai gerų drau
gų. Jis dar liko vienai savaitei 
pravesti Marijos Metų iškilmin
gą užbaigimą.

T. Kazimieras Pečkys, išdirbęs 
AV parapijoje tris metus, šį pir
madienį išvažiavo nuolatinai ap
sigyventi Amerikoje. Apsistos T. 
Jėzuitų namuose 5541 S. Paulina 
St., Chicago 36, Illinois. Jam iš
vykus T. St. Kulbis grįž į Mont- 
rėalį. Šiuo laiku T. Kulbis yra 
Čikagoje.

Montreal Staar, gruodžio 2 d. 
nr. talpina įdomią žinutę kuri 
ypatingai liečia visus norinčius 
savo pavardę pakeisti kanadie- 
tiškai skambančia.

Lenko Mr. Bromirski prašy
mas pakeisti pavardę į Brome 
nebuvo ^patenkintas įstatymų lei
dimo įstaigoje (Quebec Legisla
ture) su sekančiais komentarais: 
“Mr. Duplesis (min. pirminin
kas) ir Mr. Rochon (parlamento 
narys) kritikavo Mr. Bromirski 
dėl jo noro pakeisti pavardę, ka
dangi ji skamba svetimtautiškai 
(ne kanadietiškai)”. A tai reiš
kia kad jis gėdinasi savo pavar
dės?” — klausė Mr. Rochon. Mi- 
nisteris pirmininkas pridėjo: 
“Aš galvoju, kad Mr. B., kuris 
yra kilimo lenkas, turėtų di
džiuotis savo kilme ir aš nema
tau nei mažiausio pagrindo, ko
dėl jis turi keisti savo pavardę 
vien dėlto, kad jis čia dabar gy
vena”. .

Atitaisymas
Il-sios Krašto Tarybos pirmo

sios sesijos Politinio Komiteto 
pranešimo aprašymąs ištaisomas 
sekančiai: Šiuo metu Politinis 
komitetas turi 9 narius, nors jo 
sąstatas dar nėra galutinai nu
sistovėjęs. Komitetas turi išsi
rinkęs trijų narių prezidiumą.

A. Garbenis
REKOMENDUOJA

Windermere, $3.000 įmokėti, otskiras plytų namas, 6 kamb., 2 modern, virtu
vės, alyva apšildomas, privatus .įvažiavimas. Naujas garotas. Viso tik 
$15.000. 10 metų morgičius.

OW Weston Rd., $5.000 įmokėti, viso $17.000, atskiras plytų namas, 7 kamb. 
per 2 augštus, naujas vandens - alyvos šildymas, didelis sodas, vienas ga
ražas su privačiu įvažiavimu. Turi būti greitai parduotas.

Geofry - Indian Rd., $10.000 įmokėti, 10 kambarių, 3 vonios, šoninis įvažiavo 
mos, 2 garažai, vandeniu - alyva apšildomos; pajamos dabar už II ir III 
ougštg $61 į savaitę. Prašoma kaina $26.000.

Garden - Roncesvdles, $14.500, 7 kamb., geras plytų namas, neperein. kamb., 
vandens-alyvos šildymos, nėra garažo. įmokėti apie $4.000.

AL GARBĖMS
REAL ESTATE

UH BLOOR STRUT WIST. TORONTO, ONTARIO 
TeMmwi: LO. 2738, LA. 8772. Yakutsk HU. 9.1|43.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Marijos Metų užbaigimas AV *
parapijoje įvyko praeitą sekma
dienį, gruodžio 12 d. Jam buvo 
pasiruošta trijų dienų vakarinė
mis pamaldomis, kurias pravedė 
išvykstąs į Čikagą Tėvas kun. K. 
Pečkys.

Sekmadienį iškilmingas pa
maldas atlaikė kun. T. K. Pečkys. 
Daugelis parapijiečių priėmė šv. 
Komuniją, po kurių sekė bendri 
parapijos pusryčiai. Pusryčių 
metu žodį tarė parapijos klebo
nas kun. Tėvas J. Kubilius ir pats 
Marijos Metų užbaigimo vado
vas Tėvas kun. K. Pečkys.

Liet. Klubo šėrininkai gruo
džio 5,.d- rinko naują klubo pir
mininką, valdybą ir board - di
rektorius. Netvarka ir nesutari
mai labai trukdo tos svarbios 
Montrealio organizacijos veiklą.

Moksleivių ir studentų at-kų 
iniciatyva gruodžio 5 d., sekma
dienį, D’Arcy McGee salėje įvy
ko literatūros vakaras. Dalyvavo 
su savo kūryba M. Aukštaitė, Pr. 
Grudutis/ dr. H. Nagys, B: Pu- 
klevičiūtė ir K. Veselka, o Ba
rauskas padeklamavo iono Bi
liūno “Motiną”. Laukti svečiai iš 
Toronto neatvyko. Vakaras pra
ėjo pakilioje nuotaikoje, tik gai
la, kad publikos dalyvavo neį
prastai mažai, net ir Montrealio 
mastu imant. Be montrealiečių • 
nesidomėjimo, čia tektų kiek pa
kaltinti ir rengėjus, kurie nepa
sistengė savo vakarą daugiau pa
reklamuoti. .. .

Padėka
Nuoširdžiai dėkojome: Šv. Kazimiero 

parapijos klebonui kun/ J. Bobinui ir 
Aušros Vartų parapijos klebonui kun. J. 
Kubiliui už atlaikytos pamaldas Lietuvos 
Kariuomenės šventės proga lapkričio 21 
d., kun. Raibužiui už nuoširdžią talką 
ruošiant šventę, paskaitininkui, LLK na
riui p. J. Audėnui, meno programos da
lyviams: p. sol. E. Kardelienei, akompa
navusiai p. Siegrizt, Montrealio Dramos 
Teatro aktoriams p.p. J. Akstinui ir K. 
Veselkai bei mieliems tautiečiams už 
skaitlinga atsilankymų j paminėjimą.

Montrealio Apylinkės Valdyba.

Prof. V. Krėvės - Mickevičiaus 
minėjimo apyskaita

Gauta pajamų ................
Turėta išlaidų ................

Liko 
Likutis paskirstytas šitaip: 
Krėves paminklo fondui 
Montr. Dramos Teatrui 

Viso

$201.19
50.14 

$151.05

$ 50.00 
101.05

$151.05
Lietuvos Kariuomenės šventės

minėjimo apyskaita
Gauta pajamų ................ $10,6.50—------------

$ 65.50

$15.00
25.00 

$40.00

$25.50 
$65.50

Turėta išlaidų ....  .... •....$!
.?• • Likd' 

Likutis paskirstytas šitaip: 
Lietuvos Kar* Invalidams 
Montr. Taut. Šokių grupei 

Viso 
Liko apylinkės kasoje 
švietimo reikalams .......

Balansas

SLOGOS
ATSIKRATYS! ne per dienas, bet per 

valandas!

KODĖL kankintis slogos varginimais 
per dienas, jei BUCKLEY'S Cinna- 
mated kapsulės gali tai sulaikyti per 
kelias minutes! Ne vienas, bet KETU
RIŲ rūšių mišinys — specialiai pada
rytos sumažinti jūsų temperatūrą ir 
pataisyti jūsų savijautą — padės su-J 
naikinti slogos simptomus GREITAI.

12 kapsulių 35c. Šeimos dydžio 79c.

DirnirT rc’nnamaudDUuXlJLtil 3 CAPSULES

Pagydys Jus greitai arba sugrąžins 
pinigus dvigubai.

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
Baldu pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. ŠALDYTUVŲ pervežimo 
specialistai. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę j Mont
real!, Londoną, Wind$orą, Hamiltoną, 
North Bay, Sudbury ir kitur.

30 DEWSON ST. TEL. OL 1403 
TORONTO


