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Gal niekada taip įspūdingai žmogaus 
žodis nesusitinka su Gimusiu žodžiu — 
Kristumi, kaip Kalėdų proga. Šitame su
sitikime žmogaus širdis patiria augštybių 
pasaulį, praturtėja nauju turiniu ir tiesia 
kelią naujan gyvenimam

uosta ne tiktai kūdikiai. Gimsta ir žodžiai. Jie at
eina iš žmogaus gelmių ir pasklinda aplinkoje. : ...„t;” - ■■ „„

KRISTAUS 
GIMIMAS

Sekantis T2” numeris 
išeis po N. Meti*.

vaikščioti žemės keliais, kad galėtum už 
kopti ant Taboro kalno, kur buvo atskleis*

Kalėdų kalbai per radiją, staiga 
sunkiai susirgo. Užtat šiemet pir
mą kartą per savo pontifikatą 
jis kalėdinės kalbos nesakys pats 
ištisai, o paves vienam savo ben
dradarbių. Jei sveikata leis penk
tadienį kalbos pradžią perskai
tys pats ir po jos duos palaimi
nimą. Praėjusią savaitę, nežiū
rėdamas gydytojų draudimo, pri
iminėjo savo bendradarbius ap
tarti svarbiausiems Bažnyčios 
reikalams. Jiems pareiškė: "‘Tu
riu daug darbo, bet nėra jėgų’’.

Po radiologinių tyrimų paaiš
kėjo, kad Pijus XII serga skilvio 
ir stemplėšsutrikimu. Reikalfh* 
ga operacija’, tačiau gydytojai jbs

negali daryti dėl labai nusilpu
sios sveikatos. Norima pirmiau
sia sustiprinti ligonio sveikatą 
įvairiomis injekcijomis. Kitų pa
dedamas gali jis pavaikščioti sa
vo kambary ir kartais automo
bily pavažinėti Vatikano sode. 
Gydytojo pareiškimu, jo sveika
ta einanti vis silpnyn, f

Laikraščiai, gavę aliarmuojan
čių žinių, buvo pradėję svarstyti 
kandidatų klausimą. Yra žino
ma, kad Pijus XII norįs palikti 
savo įpėdiniu arkiv. Montini, bet 
tuo tarpu jis dar nėra kardinolas 
ir negalėtų būti išrinktas popie
žium. Be jo spauda buvo sumi
nėjusi visą eilę galimų kandida
tų italų ir neitalų kilmės.

Dabartiniu metu kardlnolų ko
legijos daugumą sudaro neitalai, 
ir būsimu popiežiumi, gali būti 
išrinktas ir neitalas. Galimas 
daiktas, kardinolų kolegija ne
trukus bus papildyta.

soąi' kaip maži vaikai atranda 
visatos didybę, taip nuolankios 
širdys — Dievo didybę. Pasaulis 
to nesupranta, nes neskiria ma
žumo nuo silpnumo, kūdikišku
mo nuo vaikiškumo ir nuolanku- 
bo nuo menkavertybės jausmo. 
Jis mąsto apie galią fizinės jėgos 
sąvokomis ir apie išmintį — tuš
čio žinojimo mastu. Jis užmiršta, 
kad moralinė jėga gali slypėti 
fizinėj menkybėj, kaip kad Vi
sagalis buvo įvyniotas menkuose 
vystykluose; kad didi išmintis 
gali slypėti paprastame tikėji
me, kaip kad Amžinoji Mintis 
slypėjo Kūdikio pavidale. Jame 
gi buvo galybė — galybė, prieš 
kurią angelai drebėjo, galybė, 
prieš kurią žvaigždės lenkėsi, ir 
galybė, prieš kurią sudrebėjo 
Erodo sostas. Tai buvo tos die
viškosios, nuostabiosios Meilės 
galybė, atėjusi įtikinti mus, kaip 
didis yra Dievas.

— Niujorkas. — Kard. Spell
man, Niujorko arkivyskupas, ku
ris yra ir JAV vyr. karo kapelio
nas katalikams, Kalėdų šventes 
nraleis ir šiemet su kareiviais 
Tol. Rytuose.

—- Varšuva, -r- Gniezno vysku
pas Sufraganas neva už šnipinė
jimą “kenksmingą liaudies de
mokratijai nuteistas 20 m. kalėti, 
bet bolševikinių tardynu, neat
laikė ir po bylos, užtrukusios ke
lis mėnesius, nuvežtas į pamišė
lių namus.

Kaip žinoma, popiežius Pijus 
II, besiruošdamas tradicinei

- ‘ ’ Vienų
traukliu pavidalu, svariu turiniu ir. aidi j$ kartos karton, kitų — 
pilki, kasdieniniai, nusitrynę lyg ridenami akmenėliai ir dingsta 
Kasdienybėje. Vienų žodžiai yra kupini tiesos, lemtingi ir krenta 
sielon versdami klausantį susimąstyti, kitų sumišę su melu, su 
klasta, veidmainyste. Vienų žodžiai yra lengvi, žaismingi, pilni 
giedros bei džiaugsmo, kitų -— i * * 
mo bei kartėlio.. < \ . •

ir kas išskaičiuos visus žodžio virpesius, kuriais prabyla ter
mometru nei kitu apčiuopiamu matu neišmatuojamas pasaulis? 
Juk per žodį apsireiškia žmogaus vidus, kuriame slypi sukrauti 
turtai. Tai lyg paskendęs varpas, kurio dūžiai ataidi paviršiun 
su kiekvienu žodžiu. Atimk žodį — tariamą, rašomą ar kitaip

O dabar leisk. įeiti Betlėjaus 
pašiūrėn nuolankų žmogų, kuris 
nemano viską žinąs, kuris duo
dasi mokomas, kuris yra papras
tas. Jis žiūri į visiškai tą patį 
vaizdą kaip ir išdidusis, bet ma
to skirtingai. Jis žvelgia į pašiū
rės stogą ir mato didingą žvaigž
džių skliautą; jis žvelgia į Kūdikį 
ir mato Jame Tą, kurio nepajėgia 
aprėpti nei žemė, nei dangus; jis 
žvelgia į prakartėlę ir mato Die
vą, tapusi-Žmogumi. Jis mato, 
kaip tos Kūdikio akys perveria 
širdis ir skaito jų paslaptis; jis 
mato veržiančius vystyklus, kū

mams.
Pastaruoju metu vartotas svei

kinimų korteles mielai priima 
misijonieriai, kurie dalina jas 
vaikams ir net suaugusiems. Jie 
mėgsta paveikslėlius.

mę ir sako kvailį
manyti, kad Kūdikis yra Šutvė 
rėjas; jis fėmįasi reliatyvybėr 
teorija ir tarįą s? u — kaip absur
diška vadinti tobulesnę, ameba 
dangaus it žemės Viešpačiu; jis 
prisimena, kiek daug gero pada
rė. “birth control’’ neleisdamas 
vargšams turėti kūdikių ir pa
mano — kaip neišmintinga buvc 
Kūdikio Motina, kuri Jam tega
lėjo duoti pašiūrę ir glėbį šiau
dų. Jis nepažino Begalinio, nes 
buvo perdaug išdidus; jis nerado 
Dievo, nes buvo perdidelis. Tik 
būdami maži galime atrasti di
džius dalykus — ir net patį Die-

gyvybė negali būti apskusta 
mirties; jis mato rausvas lūputes, 
kurių pabučiavimas teikia ne
marybę ir kurių judesiai neša 
taiką bei atleidimą. Jis mato plo
nas rankytes, ant kurių sveria
mos visos tautos kaip mažiausias 
grūdas svarstyklėse. Kalen doriui 
tai gruodžio 25 diena, o nuolan
kiajam ■— Kalėdos, prakariė’ė —

Suprantu: aš mažytis, ir kvailas, ir aklas, 
kaip drugelis virš jūros bangų.
Aš regiu — su žvaigždėm 
mano Viešpats ateina šią naktį 
ir gyvens amžinai su žmogum.
Atpirkėjau, garbė Tau per amžius, 
kurs žvaigždynus, kaip dulkes, žarstai — 
bet palaimink ir tuos, 
kurie žemėj klajoja ir daužos 
niekados nesapnuotais kraštais.
Niekados dar žmogus nėra matęs 
taip liepsnojant padangių giedrių — 
pirmą kartą regiu: 
teka vandenys,, kraujas ir metai 
virš audrosir nakties sūkurių. ' .

krosnį. Yra betgi ir garbingesnė 
paskirtis.

Vieni jas renka kaip ir pašto j vą 
ženklus. Vienas tokių rinkėjų — 
anglas Jonathan King — surin
ko 163.000 rūšių. Jo rinkinys už
ėmė vietą 700 tomų knygų. Kai 
jis buvo pasiūlytas perduoti Bri
tish Museum, direktorius nuo šio 
“duosnumo” atsisakė.

Daug vartotų sveikinimo kor
telių sunaudoja vaikų ligoninės, 
darželiai ir pan. Įstaigos. Jos ten 
naudojamos įvairiems iškarpy-

Jkv? e s a.krtntonfi 
art Marijos veido 
ir aplink stovinčių
jų. Pro atvirtas 
ris matyti Betlėjaus 
piemenys, kuriems, 
šviesus angelas at
neša žinią apie gi
musį Išganytoją.

Kalėdų ir N. Metų proga kas
met pasipila gausybė sveikini
mų. Apytikriai apskaičiuojama, 
Kad tuose kraštuose, kur tos 
šventės yra švenčiamos sveiki
nimams suvartojama per tris mi
lijardus atvirukų bei kortelių, 
^aigi, jų išsiunčiama daugiau nei 
yra žmonių ant žemės rutulio.

Ši sveikinimų tradicija yra sie
jama su romėnų senove, kai bu
vo rašomi sveikinimai ant dova
nų. Dažnai jos esą buvusios moli
nių plokštelių pavidalo su įrėž
tais papuošimais ir įrašais: “Lai
mės linkėjimai Naujiems me
tams”. Kaikurių istorikų tvirti
nimu, tai buvusi sveikinamųjų 
kortelių pradžia.

Vėlesniais laikais Vokietijoje 
buvo išplitę vadinamieji “An- 
dachtsbilder” — medžio graviū
ros, vartojamos įvairiomis pro
gomis kaip dovanos. Jos buvo 
ypač madoj 15 ir 16 šimtmety.

18 š. pasirodė vizitinės korte
lės Prancūzijoj, Vokietijoj ir 
Austrijoj. Jos buvo ranka rašo
mos ir piešiamos.

Dabartinės formos sveikinimų 
kortelės yra atsiradusios Angli
joj. Pirmoji tokių spausdintų 
kortelių laida pasirodė 1846 m. 
Galbūt tai buvo princo Alberto 
mintis, kuris, tarp kitko, impor
tavo Kalėdų eglutę iš Vokieti
jos. Jo draugas Henrikas Cole, 
Viktorijos ir Alberto muzėjaus 
įsteigėjas, buvo pirmasis sveiki-

HM

tariamą, rašomą ar kitaip 
išreiškiamą — ir liks4mogus toks vienišas^ toks uždaras, tarsi be 
gyvybės. /

Žodis yra didelė brangenybė. Ypač ji yra didelė, kai ne tik 
savąjį pasaulį apreiškė, išsako, bet ir kitus įvesdina turtingesnin 
pasaulin. Antai rašytojas, išėjęs su savo žodžiu į žmones, dalinasi 
savo išgyventu pasauliu; žadina gėrį; bei grožį. Jo kūrybinis žodis 
atskleidžia ryškesne šviesa kitų v.os juntamus ar spėjamus pasau
lius. Muzikinis žodis — simfoniją savo dama ir įdėtu turiniu at
skleidžia slypinčias sritis, kurių nė sakytinis žodis nepajėgia 
perteikti. Akmeny ar gipse iškaltas kūrinys yra žodis, pasakytas 
kūrėjo kaltu. Drobėje užfiksuotas.paveikslas yra spalvomis spin
dįs žodis.

Visa tai yra žmogaus žodis iurtingiausiame savo įvairume. 
Jis apreiškia, žmogiškąjį pasaulį; per- ————g—,
kurį betgi imame pajusti ir kitą pa- J# 
šaulį, ataidintį gana tolimu aidu. Ta 
nuojauta yra betgi tokia neryški, nėr- JI 
pajėgi įsiveržti sritin, kurią pilnų 
tikrumų apreikšti gali tiktai Dievo 
Žodis. Kaip -žmogiškąjį pasaulį išsa- 
ko žmogus savo žodžiu, taip dieviš- J| '
kąjį pasaulį apreiškia Dievas savuo- IP
ju. Kaip žmogaus žodi? yra giėsmė, 
khygaį ^vęikdas^sim^ųją*^sfaįl^- . 
tūra, taip, 
visata. Ir . __ .
yra Kristus. Jis yra tikrasis Žodiš;.kurio, atšvaitą tėra žmogaus 
žodis. Kristus yra tas Žodis, kuris atskleidė žemei ikitol nere
gėtus pasaulius. Jis parodė kelius, kuriais ikitol niekas nebuvo 
ėjęs'.. .' ' .

Tie neregėti pasauliai, tie nauji keliai buvo skirti žmonėms, 
net ir papraščiausiems. Jo žodis buvo išgyventas,. iškentėtas — 
ne tik pasakytas. Jo keliai buvo paties išvaikščioti ir tiktai tada 
žmonėms palikti. Jo Apreiškimas nebuvo filosofinė sistema, nei 
mokslas, o “evangelion” — geroji naujiena, kuria reikia gyventi. 
Jo žodžiu atskleistas pasaulis nėra padebesiais plaukianti pilis, 
o čia, žemėje, gyvenamas. Jo “dangaus karalystė” prasideda ne 
dausose, o čia, žemėje, žmonių širdyse. Jo žodis toks paprastas, 

toks konkretus, toks gyvenimiškaš. Jame nėra nieko utopiško. 
Jis toks realus, kaip ir garstyčių grūdas, pasėtas dirvoje: prasi
kala iš žemės, auga ir tampa šakotu medžiu, kurio pavėsiu gali 
visi džiaugtis.

Kristaus žodis nėra menas, kuriuo reikia snobiškai gėrėtis. 
Jis ne tam buvo atneštas pasaulin. Jo žodis yra gyvenimas. Vie
nintelis menas, kurį jis išpažįsta, yra gyvenimo menas. Juo gali 
gėrėtis tik tada, kai esi jį išgyvenęs. Pastatyti jo parodoje negali 
— jis nesiduoda matomas per teatro lankytojo žiūronus. Jį gali 
patirti tiktai juo gyvendamas. Šaltas išdidus jo svarstymas yra 
lyg lavono pjaustymas. Niekas šiuo keliu neatskleidė krikščio

niškojo gyvenimo meno ir niekas nepasi-
Įffiįą savirio Kristaus žodžio. Jame reikia daly-

vauti visa būtimi. Sn Kristumi reikia

-Kalėdų metu? Kaip gali rasti jis 
džiaugsmą? Ogi, kaip būdamas 
mažas pastebi didelius dalykus, 
taip būdamas atviras jis ras die
viškąją Begalybę Kūdikių pavi-

Kad suprastum šią tiesą, įsų 
vaizduok dų žmones įeinančius 
Bętiėjaus pašiūrėn. Pirmiausia 
leiškį jon įeiti išdidųjį, pilną pui
kybės, putlaus mokslo, semto iš 

pasaukę istorijos. Manai, 
.kžĮ^jis atras pievą? Niekuomet, 

. nes įiš įsivaizduoja esąs toks di
delis, kad, rodos, nieko nėra dį- 
dęriiio ūž jį; toks išmintingas, 
kad "'nieko nėra . išmintingesnio 
ūž jį; toks, saū pakankamas, kad 
nieKas negali'jo kuo nors pra
turtinti. 5avo viduje jis yra toks 
didelis, kad visa kita jam atro- 

nykštukiškai. Kas iš tikro yra 
didesnis net už visatą, jam. atro
do tik mažytis kūdikis vystyk
luose, ir kas iš tikto yra Kara
lius, jam nėra jis didesnis už 

^jaučio galvą, ir kas iš tikro yra 
amžinoji Išmintis, jam atrodo tik 
bežadis organizmas. Jis šypsosi

■ xšxpiemenų, kurie tiki angelus,
■ iš išminčių, kurie tiki Apvaizdos 
vedama žvaigžde. Jis pakelia 
savo akių . blakstienas" žvelgda
mas į Dievo- Motiną, ir miglotai

mūsų žemę duoti ir gauti; pra
kalbėti į mus kaip vienas Dievas 
tegali byloti: “Jūs duosite man 
savo žmogystę, o aš jums — savo 
dievystę; jūs duosite man <avd 
laiką, aš jums —amžinybę; jūs 
duosite man savo pavargusį kū
ną, o aš jums — Atpirkimą; jūs 
duosite man savo prislėgtas šir- 
dis, o aš jums — Meilę; jūs duo
site man savo niekybę, o aš jums 
— Pilnybę”.

Pasaulis, taip linkęs į jągą,at-

(...) Jei būsime pakankamai 
maži ties prakartėlę, kur šiura 
“nesuprantami sparnai aplink 
neįtikimą žvaigždę”, rasime Be
galinį; jei būsime pakankamai 
nuolankūs eiti pąs Tą, kuris- ne
turi namų, atrasime savuosius 
namus; jei būsirne pakankamai 
paprasti tapti kūdikiu jau pagy
venusiame amžiuje, atrasime. 
Gyvenimą, kai išnyks laikas.

Pas vienus Jis’ ateina,' kai iš 
širdžių pasitraukia pasaulis; pąs 
kitus — kai alkanas kūnas liu
dija ir dvasios alkį; pas vienus 
Jis ateina, kai džiaugsmas užlie
ja širdį, pas kitus — kai pasau
lis, ant kurio jie rymo kaip ant 
vinių, perveria rankas; pas tre
čius gi Jis ateina tik tada, kai 
ašaros vilgo skruostus, nunešda
mas dulkes. Pas kiekvieną atei
na savitu keliu Jis — Kristus.

nuošalai. pašiūrė — pilis ir Kū
dikis — Dievas. Jis rado Išmintį, 
nes buvo “neišmintingas”, rado 
Galybę, nes buvo silpnas, rado 
Begalini, Neaprėpiamą ir Amži
ną Dievą, nes buvo mažas. Tik 
būdami maži matome didžiua 
dalykus.

(...) Nuolankios, paprastos 
sielos, kuries yra pakankamai 
mažos matyti Dievo didybę Kū
dikio mažybėje, yra vienes tik 
pajėgios suprasti Jo atėjimo 
priežastį. Jis atėjo į šią varganą

j nimo kortelių užsakytojas. Jo 
prašomas dailininkas John Cal- 
cott Horsley, nupiešė projektą, 
kuris buvo atspaustas 1000 egz. ir 
pardavinėjamas Londone. Pato-, 
bulėjus spaudai sveikinimų kor
telės pradėta spausdinti dideliais 
tiražais ir įvairiomis spalvomis.

Šiais metais JAV atspausdinta 
per 2 milijardus sveikinimo kor
telių. Britanijoj jos yra eksporto 
prekė, ir 1954 m., manoma, duos 
apie 400.000 sv. sterlingų gryno 
pelno. Prancūzijoj šis paprotys 
yra įsigalėjęs žymiai vėliau, bet 
ir čia kasmet spausdinama apie 
10 milijonų atvirukų. Apskritai, 
sveikinimo kortelių gamyba už
siima daugybė gana stambių fir
mų. Jos turi eilę žmonių, kurie 
ištisus metus tuo ir teužsiima — 
renka vaizdus, tekstus, poeziją 
ir tt.

Sveikinimų kortelės yra įvai
raus dydžio — vienos kaip pašto 
ženklas, kitos kaip atvirutės... 
Yra ir tokių kaip plakatai — 3x7 
metrų, kurie jungiami su vieša 
reklama miestuose.

Spausdina sveikinimų korte
les ne tiktai pregybininkai, bet 
ir meno įstaigos. Antai garsieji 
muzėjai kaip Louvre, Niujorko. 
National Gallery, Londono Vik
torijos ir Alberto muzėjus kas
met išleidžia kortelių su meniš
kom reprodukcijom.

Nuo 1950 m. ėmė leisti sveiki
nimų korteles ir Jungt. Tautų 
globojamas vaikų globos fondas, 
kuris už parduotą dėžutę gali 
pirkti pieno 10 neturtingų vai
kų per ištisus metus arba skie
pyti 10 vaikų nuo džiovos. Kor
telės yra pieštos garsių dailinin
kų kaip Henriko Matisse ir Rau
to Dufy. Šiemetinė laida buvo 
iliustruota amerikiečio dailinin
ko Rauto Duvoisin.

Kur dedamos kortelės po 
švenčių?

Praėjus Kalėdoms ir N. Me
tams dauguma sveikinimo kor* 
telių eina į... šiukšlyną arba
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IŠGANYTOJO ATĖJIMAS
Šiandieną, kada gyvendami 

“ svetur laukiame Laisvės saulės 
prošvaisčių, visa mūšų tauta gy
vena tautinio advento laikotarpį. 

-Kąip prieš«Kristaus gimimą žmo- 
ją-ilgėjosi- Išganytojo ir melste 

'jhęJdė, kad ;iš! aūgštybių rasotų

grįžo į Onos namus, in mačiau, 
juos besirengiančius' tučtuojau, 
iškeliauti.’Ona buvo /sušiHįątiu-

j je, bet iš nusižeminimo. tjflejo.' 
Žinodama iš Pranašų ja^tą, kad , 

• Išganytojas gims BetlięjuĮe, 'ji ' 
džiaugsmingai atsidavė Dyęviš- ’ 
kai Valiai ir. pradėjo. k,eliohęrku-., 
ri buvo jai sunki šiuo, rrietų lai- ■ 
ku, kada dažnai buvo tikrai salta’ 
kalnuoto krašto slėniupse”.

Kai jie pakeliui užėjo pažįsta
mų namus, “šie buyo nustebę, 
kad ji panoro padaryti1 tokią ilgą, 
kelionę savose sąlygose, įc

-gaus maldaujame, kad bent iš. 
. teri( nužengtu tiesa ir pasotintų 
įmŪsiĮ’ lūkesčius.. •

Bažnyčios švenčiamas advento j 
i (atįšjigno) laikotarpis ypač ryš- 
' kiną Šyč- Marijos vaidmenį Kris- 
.taųą gimimo metu. Rarotų šv. 
Mišių evangelijoje skaitome, kelionę savose sąlygose, kąi. ji]į 
kaip angelas Gabrielis aplankė būtų turėjusi visus pątogu.-— 

’Mariją, kaip Jai dėstė Dievo pla- savo motinos Onos na'muosę' .. 
■hns ir kaip Ji, sužinojusi, kad Vėliau juodu keliavo ir.’naktį-1
/UČka dalyko, negalimo Dievui , 
•ta^'ė: “Štai aš Viešpaties tarnai- 
jtėy’tebūnie man taip, kaip tu pa- 
sakei” (Luko 1,38).
* Qpos Kotrynos Emmerich
- ‘ '. regėjimai
•1$ šv. Rašto sužinome, kad, cie
soriui Augustui paliepus, “sura
šyti visą pasaulį”, Juozapas su 
Marija, nukeliavo į Betliejų įr 
“kaji juodyiėm tenai esant, atė
jo jai mietas gimdyti; ir ji pa- 

pirmagimį sąvo sūnų, su
vystė. jį vystyklais ir paguldė jį 
pfakarte, nes jiems nebuvo vie
tos-užeigoje” (Luko 2, 6-7).
1 Daugiau ką sužinome iš Onos 
Kotrynos Emmerich regėjimų 
(pig. ČL Brentano “The Life of 
The Blesed Virgin Mary”), ku
pė; kaip jas regėjimų komenta
torius S. Bullough OP pastebi, 
“niekur neprieštarauja šv. Raš-

TąįgĮ, pagal O. K. Emmęrich 
tyįptįnimūs,' Mafij a- rengėsi gim
dyti savo, motinos Onos namuo
se. Tačiau, kai Juozapas grįžo iš 

ir žengė Chimki (Gi- 
nįjn) Įąttkais, naktį “jam apsi
reiškė angelas ir perspėjo, kad 
jįs turės' tuojau su Marija kė- 
lįautį ’ Betliejų, nes ten jį tur^4

viską, ką^Fklausančią piemenims, Mirie "ten 
i Iii f** ' ii ry/i-i Imi rrr»i oi i

^Kelionė paprastai būva var- 
'gįnga, kai nėra tinkamų susisie
kimo priemonių ir kai nežinia, 
fair tek§ nukeliavus sustoti. Ypač 
arginga kelionė turėjo būti Mar 
rijai, kurios metas buvo arti. .
^..Kantrybė ir pasitikėjimas

Marija, sužinojusi iŠ Juoza
po'apie' laukiamą kelionę, paro
dė nekantrumo?
^‘Anaiptol ne! “Šiandien aš ma
čiau — sako Emmerich — Švč. 
Siariją ir jos motiną Oną Naza- 
fėtoJaaĮniuoše, kur Juozapas joms 
pasakė,/kas jam buvo praėjusią 
naktį •pasakyta. Tuojau jie su

miš, o oras buvo toks šsdtas' J<ąd 
Marija pasiskundė Jtroza^ui: 
“Mes turime pailsėti; aš- negaliu 
toliau eiti”, ir meldė Dievą,-kad 
Kūdikiui nieko blogo pjeatsitik- 
tų. ' ' ''-T '

Kai nebuvo užeigoje vietos *
Kelionės mėtų Juozapas rąįpią- 

np Mariją, pasakodamas “jąi apie 
gerą priegįobril,'kurį jis tiĮ^ib’ 
si jai surasti Betliejuj^. Jis šakė 
žipąs nąipųs su ląbąi gerais ^nao- 
nėmis ir teų jie i|ž mažą atlygi.- 
nimą rasią patogų kąinbąrį”- .

Deja, kai jie apyvakąrį atke
liavo į Betliejų, “Marija. su asile 
pasiliko gatvės pradžioje, o jųo- 
zapąs veltui ieškojo kambario 
artimiausiuose namuose, ?.. nęs 
Betliejus buvo pilnas syeiimųj^ 
kurie lakstė iš vietos į 'vįėtą^ 
Juozapas grįžo pas Mafiją, tardai- 
mas, kad, negalint čia surasti Už
eigos, jie kėliausią toliau į miėš- 
tą”- ' ''z

Tačiau ir kitoje miesto pusėje 
buyo tas pats: veltui Marija lau
kė geros naujienos ir lūkuriavo 
gatvėje. 7'

Kai dar keliose vietose Juoza
pas nesurado užeigos, jis, grįžo 
susigraužęs ir “sakė nelaimėjęs, 
bet žinąs ui mieįta. .vietąj pri-

dažnai užeidavę, kai grįždavę su 
kaimene į miestą”.

Ir tada, kai juodu priėjo prie 
uolos urvo angos, Marija paša-, 
kė:

— Žiūrėk, tikrai tokia yra Die
vo valia, kad mes čia įeitume. ’ c

Juozapas graužėsi, kad nega
lėjo Marijai parūpinti patogaus 
kambarėlio, tačiau Marija džiau
gėsi ir piemenų urvu.

Jos visas dėmesys buvo sutelk- 
ss į esmini dalyką..— į gimsiant’ 

Tš'-anytoją. Dėlto, kai naktį atėjo 
į pasaulį silpnutis Kūdikis, Ji pa
sišaukė Juozapą ir abu tylėdami

Lietuviškieji reikalai Europoje iJ
i ‘Rytinio bloko saugumo konfe

rencijoj dalyvavo Albaniją, Bul
gariją, Lenkija, Vengrija, Rumu
nija, Čekoslovakija, Ryt. Vokie
tijoj sovietinė respublika, taip 
pab sovietįriės Latvijos, Lietu
vos, Estijos, Ukrainos, Gudijos 
ir Federalinės Rusijps respubli
kos. Posėdžius “Spiridinovskos’’ 
rūmuose atidarė Molotovas. Ki
nija atsiuntė savo stebėtoją etc. 
Žodžiu, M. Gedvilas kalbėjo už 
sąvietinę Lietuvą ir pasirašė vi
sokias deklaracijas bei įsiparei- 
.gojimus. Reikėtų ta proga kokią 
dėklarącįją padąryti ir VLIKui. 

! Juo. labiau, kad net kaikurie iiž- 
eięnio laikraščiai ^pažymi, jog 
Vakarai, ateityje prieš sėsdami 
.prie bendro derybų stalo su bol- 
.gęvikais- ir jų .pristatomų “vals
tybių”, atstovais, turėtu gerai ap
sižiūrėti,’ar. vėl nedaroma kokia 
pąuja bolševikinė klasta, kaip šį 
kartą jie padarė i “europinę sau
gumo konferenciją” pristatyda- 
pia/taip pat Vakarų nepripažinto 
inkorporavimo į Spv. Sąjungą 
tndskvines marijonetes — kaip 
M.- Gfedvilą, Lacį ir kt.

laetuvių visuomenėj vis 
daugiau reiškiama reikala- 
vrmiį kad “šefas” nusileistų, 
visuomenės balsui ir susitar-

'. ‘tUr SU VLIKu dėl diplomati
nių atstovų skyrimo.

Jei ne — tai, kantrybei yi§ųpme7 
nėję išsekus, turėtų dipl. ątątęyaį 
pasiskirti kitą sayo “šęfąT< ix šiuo 
peatidėliuotjnaį §yąrbįų. rąįkalU’

(Tęsinys iš prąejtp ųp.)
Kiekvieną kaptą smigdąipąs 

puolimui, jaučip ątgąkomylję, 
kuri gula ant mū§, ir viltį, kad 

i pastangos gali pariseįętį. Kplria 
laimė, kad mes pastebėjpjpe šią 
koloną šiandien!1 $imąįkjnąuJąį- 
šis tankus ir išbaigiau Šovinius. 
Laukuose matosi dąr kelios pą; 
baisos, kaikurios vi§ dar jųdąn- 
čios. Ilgiuosi kaip nors ir jiems 
suteikti atpildą.
'—Hannelore 7, J — tai sutar

tas pavadinimas.' segtįptp sky-

.mo..
Ąš gi su savo antrų nuinerĮų, 

, kiek tik įmanomą, didesniu grei
čiu nuskridau į aerodromą. Ku
ro mums nebereikėjo, šaudme
nys buvo svarbiausias dalykas. 
Vakaro tamsa sparčiai artinosi. 
Nors apginklavimo, tarnyba dir
bo lyg bepročiai, man atrodė la
bai lėtai. Už dešimties minučių 

*vėl pakylu. Grįžtanti eskadrilė

sėdėjo ir mastė.
Laukiant reikia didžios kant

rybės. Tačiau, jei laukiamasis 
dalykas yra toks svarbus ir didis, 
kaip pasaulio Išganytojas ar 
Tautos laisvė, visos kliūtys at
rodo menkos ir nereikšmingos.

J. Kuzmionis.

BUDAPEŠTO PARLAMĘNTO BUMAI
Kai 1872 metais buvo sujungti, du šalia vienas kito stovį 

miestai Buda ir Pešt, Budapeštas tapo 
kultūriniu Vengrijos centru. Po vieriuo

Rūmų ir Magnatų Rūmų buveine.

tautinio susipratimo ženklas 
jos-laikų
grąžina maloąius prisiminimus.

nsimimmas

orde
osios

visuomenės pageidavim 
toks susitarimas turi bųt 
dėliojant padarytas. Toki 
lavimą ten parėmė net keli “re
zistentų” atstovai... Taip ir turi 
būti. Tačiau ta proga reikia pa
žymėti, jog lietuvių visuomenė 
niekados nenustos balso kėlusi, 
jei VLIKas arba jo pirmininkas 
mėgintų daryti per toli einan
čių nuolaidų, viską pavesdamas 
Lcžoraičiui: tokios, sarmatos ir 
precedentų kelti iš naujo miru
sius ir suklastotus Kybartų ak
tus ji nepakęs..

Keista taip pat, jog kai kurie 
žmonės, net važinėdami po Vo
kietijos kolonijas, mėgino mūąų 
tautiečius kurstyti prieš VLĮKą 
“situacijos nušvietimais”... To
kie “nušvietimai”, paties “šefo” 
padaryti ir tiek pakenkę lietu
viškajam reikalui Bonno j e, vyk
domi prieš VLIKą ir jo pareigū
nus taip pat kitur. Ir visa tai da
roma “tėvynės laisvės”, “Lietu
vos gerovės” vardu, kai tuo iš 
tikro tesidžiaugia nebent viena 
Maskvą... O

nęatir 
reika-

gruodžio 15 d.
Keikas juokaują, ar, Įsų gPF9> « 
ši kartą kai kurie žjpąnėk neno

(Vertė Brąkąš) ssssrss!# 
artinusi į aerodromą jąų sų ųąyi- 
gąėijps šyi^om^- ^p.dos piętąi

tąnkųs. Baviemai sprogimai nųr 
sžipsdąyP. niųęipl^ĮąfioF^fien-

mas žemai pągąl kelią. Hąsivgjų 
dar dyi plięnp pąbąisaą SeŪaįk 
jaučias tą pačią.^mgmk Mato? 
niai vyko pranešti žĮRią 
apie mo nesėkmingą žygį.

; ■ tamsoje šie tankai yrą. 
labai sunkus taikinys. ^m^|ą- 
maŠW pasjuuting sekundę pa

Iniu, 'ekonominių ir 
mėtų buvo pradėta

kus ten savo “liesą atlyginimą”, 
vietoje jo Europoje gauti “rie
bų”. .. Reikia tikėtis, jog VLIKas

si, jog Europoje arba Amerikoje 
pradės veikt lietuviškosios trans
liacijos per Free Europe radijo- 
foną,

nuo ateinančių metų pra-

rėš čia padaryti “naujo gruodžio pasisakys ir dėl šio reikalo: ar 
17 d.” perversmo . Tačiau dau- paklus “trestininkų” ir jų arti-

kietai saugoti irkietai saugoti ir neleidi parti
niam elementui išardyti tai, kąs 
buvo mūsų visuomenės su tokiu 
pasišventimu ir aukomis sukur
ta.

Geru dalyku laikomas Ameri
kos lietuvių spaudoje paskelbi
mas kai kurių dokumentų ir fak
tų, atskleidžiančių “voldemari-

Ligi šiol jos buvo iš Europos 
siunčiamos kasdien tik po 15 mi
nučių, o ateityje bus siunčiamos 
jau po pusę valandas. Girdėti, 
kad iš Amerikos į Europą siun
čiamas dirbti Dr. V. Dąmbraya, 
o ir Europoje “ekipa” bus sustip- 
rinta kitais tinkamais žmonėmis. 
Taip pat grįžtąs Europon dirbti 
po atostogų senasis vedėjas J. B.

čiais. Pasirodo, kad tos grupės 
žmonės «taip pat šmeižia .VLlKo 
žmones,, kaip veik niekas kitas, 
nebent su jais lenktynių .šiame 
’kovos bare” gali eiti jų “broliai” 

iš to paties sparno. Turima ži
nių, kad kai kurie kraštai, ne tik 
ąmerikięčiaį, bet'pvz. ir prancū
zai, renka žinias apie įvairius 
emigrantų sąjūdžius ir jų laisvi
nimo organizacijas, kiek jos su- 
sirišusios su artimomis komunis
tams organizacijomis, kiek bend
radarbiavo su naciais, ar turi ry
šių su fašistų internacionalų etc. 
Tuo būdu

bus geriau visiems, kurie juo 
daųgiąu atsiribos nuo žmo- 

ypatingą na
cių. pasitikėjimą, padėjusių 
pyZ. ^Laikinąją Lietu- 
ipŠ yyriąųsybę” su esesinin
ką^ ąr gestapu, likvidavu- 
ŠĮąis. šų gidžių” pagalba 
ųątųyių laisvąją spaudą etc.,

-O dabar ąprįnčių vėl vaizduoti 
“nępąk.ėičiąmūs veikėjus”, di- 
dęsnius patriotus už kitus etc.

tjį "nęgąkeičiamų veikėjų” 
tenką pa^ąkyti, kad jų esama ir 
kitur. Pvz. yra grupė žmonių,

mųjų norams, palikdamas Euro
pą tuo būdu užviešpatauti šefi- 
nįųkams ir rezistentams, kad 
paskum tie galėtų dar daugiau 
šaukti: matote, kaip bėgama į 
saugias vieteles... ar nepaliks 
ir toliau Europoje taip reikalin
go kovos baro.

Per Vatikano rądiją buvo pa
skelbta net kelis kartus, kad

nuo gruodžio mėnesio MatL 
ride jąų leistą veikti lietu-. ‘ 
viškoms transliacijoms. ? . ■ '

Deja, jos gruodžio 1 d. nepasiro
dė. Ir net nepaaiškinta, dėl ko. 
Tenka laukti, jog tai buš atlikta 
kiek vėliau. Ir šis svarbus veik
los baras ųebus užleistas, p tam 
darbui parinkti tinkami specia
listai. Greičiausiai šios translia
cijos bus pradėtos per šventes 
arba kai tik galės parinktieji 
žmonės nuvykti į Madridą,

Džiugi naujiena — kad tuo 
metu, kai vis ir vis dar tik vjlia-

Pasitraukė pusė milijono gyventojų

lektyvąs laikomas pajėgiu ir ge
rai savo programa atliekančiu. 
Gi gaunamos iš krašto žinios ro
do, kad ten laisvojo pasaulio lie
tuvių balsas pėr radijus girdimas 
ir mielai sekamas.

Be lietuviu yra į Vakarus per 
Suomiją taip pat atbėgusių pora 
latvių. Jie irgi patvirtiną žinias, 
kad toli gražu jų tėvynėje'(o tuo 
pačiu ir visame Pabaltijy) ąė- 

.ra tokios religinės laisvės, kaip 
kad ją dabai* stengiasi pąvąįz- 
duoti bolševikai -savo propagan
doje. .. B. L.

Iš šiaurės Vietnamo I pietinį 
iš 12 mil. gyventojų pareiškė no
rą persikelti iš ištrūkti nuo rau
donojo siaubo apie Vz mil. pabė
gėlių. Spalip 20 d. prancūzų įstai
gos laivais ir lėktuvais perkeldi- 
no 250.000 pabėgėlį, o panašias 
iškilmes rugsėjo 24 d- atšventė 
amerikiečių karo laivynas, ligi 
to laiko pergabenęs 100.00 pabė
gėlių į Saįgoną. Be to, apie 40.000 
pasiturinčių vietnamiečių, 11.000 
kinų ir daugumas užsieniečių 
persikėlė patys savo lėšomis. 
7.000 prancūzų valdininkų ir jų. 
šeimų perkėlė prancūzų valdžia. 
Pabėgėlių 80% sudaro katalikai. 
Perkėlimo išlaidos siekia apie 5 
milijardus prancūzų frankų, o 
Vietnamo vyriausybė pabėgė
liams globoti turi kasdien išleisti 
apie % mil. šv. frankų. Kad pa
bėgėliai turėtų kur nakvoti, 
prancūzų armija paskyrė 42.000 
palapinių, nemaža taip pat pa
deda amerikiečiai. Tačiau, kaip 
pastebi šveicarų “Die Neue Zū-

pgLfj.' nepakęipiamas “smegenų 
frestąs^’, nors savo darbais to 
tpli įfažų neparodo. Daug kas iš 
tp ‘‘tresĮo-”"'žmonių vis garsiau 
reiškia, tįįfriąū sudaro sąlygas 

nųnčiai, kad
įuįr jįe, 'tęų ir viskas turį bū- 
tį, vęik|i yisičentrai. Ten tu- 

būlį perkeltas ir VLIKas, 
peš “trąstininkams” kažkodėl 
ąepątpgu vykti į Europą ir, pali-

Angly parlamentarai Lenkijoje

jų pirmatakai’dar yų> kvailai've
žasi benzino statines, pavykstą 
nors ir beveik visus šovinius is- j 
šaudžius, išsprogdinti juos abu. Į 
Su šiais mano dienos laimikis 
yrą, 17 tankų. Visa eskadrile sų: 
naikino apie trisdešimt tank^, 
plus nemažą skaičių sunkveži-. 
mių ir padarė daug kitokios ža
los. Juoda diena priešui.

Bent šią naktį tikrai saugiai 
galime miegoti savo aerodrome 
prie Jassy. Kaip daug paliestas 
bendras ofenzyvos pajėgumas 
■'amatvsime rytoj. Sugrįžtu į 
aerodromą visiškoj tamsoj. Pa
mažu įtempimui atsileidžiant 
pajuntu kūne didelį nuovargį ir 
žaizdų skausmus. Ilsėtis nebėra 
kada. Kariuomenė ir aviacija no
ri sužinoti kiekvieną smulkmeną 
iš mūsų eskadrilės šios dienos 
veiksmų. Pusę nakties prasėdžiu. 
prie telefono.

Kitos dienos uždaviniai tie pa
tys, laikyti kontaktą su priešo 
daliniais kaip ir praėjusią dieną. 
Kad vos švintant galėtume būti 
pirmose priešo linijose, pakyla-, 
me labai anksti. Manome, kad 
ivanas yra šiek tiek atsigavęs 
per naktį. Oras blogąs. Debesys 
kabo 300-400 pėdų virš aerodro
mo. Šv. Petras palaiko priešingą 
pusę. Aplinkiniai kalnagūbriai 
yra pasislėpę. Skridimas įmanot- 
mas tik slėniais. Man knieti, ką’ 
mes rasime šiandien? Praskren- 
dame Falesti. Ten matosi vien 
tik laužas, kaip kad ir vakar pa
likome. Į pietus nuo Balti pasi
tinkame pirmąsias šarvuotas ir 
motorizuotas kolonas. Mus pa
sveikina stipri naikintuvų ir fla- 
ko gynyba. Mūsų vakar dienos 
Teras pasirodymas aplinkui jau 
žinomas. Nesijaudinu jeigu ir 
reiktų priverstinai šiandien nu
sileisti.

Puolame be jokios pertraukos. 
Kiekvieno skridimų mėtų esame 
oriversti įsivelti į oro kautynės, 
nes neturimą savų naikintuvų 
dangos. Oras visą laiką blogas. 
Skrisdami žemai skutamaisiais 
skridimais turime ir nuostolių. 
Tačįaus reikia skristi. Yra nepa
prasta padėtis ir mūsų pačių ih- 
tėresai reikalauja neątifeisti dir
žų. Jeigu mes nebūtume ore il
gai netruktų, kol ivanal užimtų 
mūsų aerodromą.

Nelaimei nebeturiu jau sų sa
vim Henschel. Jis būtų didelė 
parama šiose sunkiose kovose. 
Drąsusis draugas, būdamas geras 
šaulys, būtų nemaža vargo nu- 
' (Nukeltą į 6 pri.)

Lenkijos vyriausybė pakvietė 
anglį pąrlapiento ir profesinių 
sąjungų kai kuriuos narius ir dė- 
;p pastangų supažindinti su po 
kąrp įgytopaįs sritims, kurios 
anksčiau priklausė Vokietijai.

Kęįionė po Lenkiją anglams

pūdį. Kai kurie darbo partijos 
kairiojo sparno atstovai, trum
pą laiką pabuvę Bępkijpję, pa
reiškė, kad jie yra pakeitę nuo
monę ne tik apie komunistus, jų 
valdomus krąštųg, bet ir apie 
darbo partijos kairįjį sparną. At
stovų rūmų narys Desmond Do- 
ųęlly, grįžęs iš Lenkijos, tuojau 
pasitraukė iš darbięčių partijos 
kairiojo sparno, kuriam vado
vauja Bevan.

John Hyndf buvęs darbięčių 
ministęrių Vak. Vokietijos reika
lams, plačiai papasakojo apie sa
vo įspūdžius Lenkijoje socialis
tų, susirinkime. Pasak Hynd, vis
kas gerai klojosi, iki jie. iš oro 
stebėjo Lenkiją. Iš lėktuvo Hynd 
ir jų bgndrakeleivihi niekur ne
matė traktorių ir galvijų bandų, 
apie kuriuos tiek daug lenkai 
bergždžiai giriasi. Net ir srityse, 
kurios ąnl^ęiau priklausė Vo
kietijai, keliai yra tiesiog pasi
baisėtinai blogi. Todėl anglų 
ekskursija labai mažai tesinau
dojusi automobiliais
j-Hynd nuomone, lenkai taip 
pat netiesą skelbią, kad po karo 
prijungtose Lenkijos srityse te
likę 15.000 vokiečių. Kalbėtojo 
nuomonę, vokiečių skaičius Len
kijoje yra žymiai didesnis, nes 
jis dažnai girdėjęs kalbant vo
kiškai Brėslau, Dancigo, Stettino 
miestuose ir Augštutinėje Sile
zijoje.

Vienintelis jo matytų miestų 
— Varšuva — yra šiek tiek at
statyta. Kiti didesnieji miestai, 
pay. Breslau, Dancigas, Stetti- 
nas, maža teatstatyti. Labai sle
giantis įspūdis susidaręs aplan-, 
kius Augšt. Sileziją. Neretai jis 
pastebėjęs didelį skurdą, nors 
kai kuriose vietovėse vienur ki
tur prasikiša partijos, komjauni
mo ir vadinamieji kultūros rū- 
mąi.

Hynd ypatingai domėjęsis pra
gyvenimo sąlygomis Lenkijoje. 
Jis patyręs, kad ten duona du 
•kartų, margarinas keturis, pie
nas net penkis kartus brangesni 
kaip Anglijoje. Palyginti, blogos 
medžiagos eilutė kaštuoja 5 000 
zlotų, kai paštininkas teuždirba 
400, darbininkas — mažiau kaip 
1 000 ir specialistas — apie 2 000 
zlptų. Nors anglų ekskursantai 
buvo apsirūpinę zlotais, tačiau 
iu.os, apleisdami Lenkiją, vėl iš
keitė į sąvo valiutą. Jie nieko 
nepirkę Lenkijoje, nes krautuvės 
dažniausiai tuščios, o užtiktos 
prekės nepaprastai blogos rū
šies.

Žinantieji tvirtina, kad laukai 
Lenkijoje viątiek dar geriau at
rodo negu Lįetuyos kolchozuose.

richer Zeitung”, didelis klausi
mas, ar su ląiku Hočimįnas sąvo 
valdžios neišplėš ir visame Viet
name. Koks tada likimas ištiks 
šiuos pabėgėlius, kurie bėgo nuo 
komunistų ir, pasitikėdami Va- - 
karų demokratijomis, vistiek pa
sirodytų nup jų nepabėgę. Aųti- 
kpmunistinio pąsipriešinimp su
žlugimas Indekinijoje reikštų 
bolševikams kapituliaciją visoje 
pietryčių Azijoje — ir tai turėtų 
laisvajam pasąūliui nepaprastai 
skaudžių padarinių.

Net ir tąrptąutįnė komisija 
konstatavo, kąd bolševikai yra 
sukliudę dideliam kiekiui žmo
nių iš šiaurinio Vietnamo persi
kelti į pietinį. Ypač teroro grieb
tasi prieš tikinčiuosius. Ateinan
čiais metais gegužės mėn. į ko
munistų rankąs pateks ir antra
sis didžiausias Indokinijos uos
tąs. Indokiniją bus sunku išgel
bėti nuo raudonojo antplūdžio. 
Šiuo metu Saigone viešpatauja 
netikrumas. Partijos kovoja vie
na su kita, o komunistai veikia 
sistemingai ir. aiškiai. Tiesa, 
prancūzai su ąmėrikįėčfais' mė
gina dar gelbėti' tai, ką galima 
išgelbėti. Prancūzų įtaką pakei
čia amerikiečiai; kurie bando su
organizuoti pajėgią su komunis
tais kovoti kariuomenę. Tačiau 
klausimas, ar lig laiku jie įstengs 
atsispirti komunistinei grėsmei 
ir krašte bus įvykdyta taip rei
kalingą visų jėgų konsolidacija. 
Be jos komunistų pergalė būtų 
užtikrinta.

VIENYBĖJE GALYBĖ
Taupyk Lietuviškame Kre
dito Kooperatyve

’’BARAMA’’.
Indėlio! apdrausti. Augžtas paluko-
no® Būstinė Lietuvių Namuose, 
235 Ossington Avė., Toronto. TeL 
KE. 3027. Darbo volanuos penkta
dieniais 7-9 vai. vok.

Šeštadieniais nuo 11 iki 1 vai p.p.

JVW»S lEMAlTit
REAL BSTĄTE and BUSINESS BROKER 

No. 3 HIGHWAY, WEST, ŠIMCOE, Ont. Telef. 2085W.

Dabar pąįts gerinusia^ laikas pirkti
TABAKO U K Į.. /

Po» n»n$ rasite dideli patrinkimi; betkuriamę distriktę, įkuria kpiąą.
ARNOLDAS ŽEMAITIS, Ra. 3 Highway, W. Simcae, C * ” * ' 
arba sekmadieniais: Y& Grant Ave., Hamilton, Ont.,'

ANTANAS ARIMAS, R.R. Na. 1 Vienna, Ont. Tek#-
VLADAS gAČtNAS, R. R> 2 Woodstock, Qnt., tele#

• • '' BRONIUS DIRSE, k >- 3 Delhi, Ont,, tele#. ]
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I JA. 2379
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VYRŲ iFmOTERV RČBĮį

W0M Ir vyrą lioetiumams lt 
paitafts. Ubakymu atiteku *«nteu-

GERBIAMUS MŪSŲ KLIJENTUS, 

PAŽĮSTAMUS IR VISUS LIETUVIUS
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REALTQB

1077 ^LOOR ST. W. TĘU OL- 8450.
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F. JONYNAS, A. SLABOSEV1ČIUS

Ą. SUKAUSKAS, V. MORRIS



VYSKUPO V. BRIZGIO ŽODIS
KkANADOS, COLOMBIJOS IR VENEZUELČS LIETUVIAMS
.Su jautriu malonumu miniu 

•niūsą susiūkimue mano kelionė
se šių metų vasarą ir rudenį pas 

J jus Kanadoje, Colombijoje, Ve- 
**nezueloje. Savų žmonių tarpe 
'• praleistos valandos savo nuošir- 

■ durnu liks nepamirštamos.
- • Mūsų susitikimų proga ragi-
- nau jus išlikti ištikimais Dievui, 

i Lietuvai, savų šeimų šventumui
ir lojaliais kraštui, kur kuris da- 
bar gyvenate. Ypatingai Pietų 
Amerikos lietuvius tremtinius 
kviečiau savo tragikos neišmai
nyti tik ant savo asmens intere- 

• sų, o būti uoliais krikščionybės

sileido visokiems demagogams 
ir net apgavikams. Padarytas 
klaidas daugumoje dabar jau ne
galima pataisyti.

Linkiu taip^pat. visiems įver
tinti Lietuvių Bendruomenės ir 
joje solidarumo bei sutarimo 
reikalą. Net negyva medžiaga 
gerai tvarkoma yra labai nau
dinga. Gi kai ta pati medžiaga 
suardoma net lig jos atomo su
skaldymo, tai gaunasi momento 
žaibas, trenksmas, dvokiančių 
dūmų debesys ir vėliau plačiai 
aplinkui ir ilgai krinta nuodingi 
pelenai. Tik tiek naudos lieka iš

TĖVIŠJKt’S ŽIBURIAI

Už lietuviškosios kultūros puoselėjimą ir lietuvybės išlaikymą
Už Pasaulio Lietuvių ,Bendruomenės organizacinės struktūros atbaigimą!

Teesie ateinantieji metai dar vienas lemtingas vieningos kovos etapas be 
einant į Nepriklausomi^1 Lietuvos rytojų.

Kanados Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdyba.

§v. Kalėdų ir Naujųjų — 1955 — metų švenčių proga sveikiname Kana
doje gyvenančius lietuvius, KLB Kr. Tarybą, Apylinkių Valdybas, visus kitus 
lietuviškosios bendruomenės darbuotojus, o taip pat ir viso pasaulio tautiečius, 
ypatingai likusius Tėvynėje įf kenčiančius tremty, lygiai kaip ir mūsų veiks
nius bedirbančius Tėvnyės.laisvinimo darbą. Nepalaužiama valia ir kovos ryž
tas telydi mus šitose bandymų dienose- «

Religija Soviėty Sąjungoje
Vakafų laisvąjį pasaulį pasta

ruoju metu kiek nustebino Sov. 
Sąjungos kp sekretoriaus Chruš
čiovo paskelbtas “ediktas”, ku

ir krikščioniškos kultūros apaš
talais, ieškoti įtakingų žmonių 
tarpe draugų Lietuvos kovai už 
savo laisvę ir teises.

Pas jus lankydamasis visur 
radau jūsų tarpe daug dalykų, 
kurie man ir kaip vyskupui ir 
kaip lietuviui teikė džiaugsmo: 
daugelio jūsų krikščioniškas kil- 

'■ numas, patrijotizmas, solidaru-
■ mas, savų maldos ir kultūros ži-
■ dinių kūrimas, jūsų parama mū

sų politinės kovos institucijoms, 
mūsų vargstantiems broliams ir 
t.t.#^ * >" * *■/ į- i «,■

Radau tačiau ir.liūdnų dalykų: 
. radau naujai suirusių šeimų ir 

tokius išsiskyrusius vyrus bei 
moteris gyvenančius su sveti- 

, mals vyrais ar moterimis, nepai
sančius duodamo papiktinimo 

. savo vaikams ir kitiems žmo- 

. nėms. Pamiršę Kristaus pasaky
mą, kad kas papiktina vieną iš 
tų mažųjų, jam būtų geriau, kad 
būtų pririštas po kaklu akmuo ir 
jis būtų paskandintas jūrų gel- 
mėse. Jie norėtų, kad Dievas ir 
žmonės,.nieko jiems nesakytų už 
jų netvarkingumą. Teko sutikti 
ir.kitaip doriniai pasvirusių: pa
linkusių į girtavimą, savo parei- 

. gų ir darbo nebranginančių ir t.t.
O Lietuvai svarbu ne .tai, kiek 
mūs.,yra laisvame pasaulyje, bet 
kokie esame ir ne tai. kiek mūs

• grįš į Lietuvą, bet kokie grįš.
• Prisimenant kaikuriuos įspū

džius, drįstu atkreipti visų pado- 
, rių ir gerų lietuvių dėmesį į so
lidarumo ir aktyvumo reikalą. 
Mūsų senosios išeivijos dalis gra
žių pastangų ir sunkaus uždar
bio centų kaikur yra patekę Į 
vertelgų ir net komunistų ran
kas tik todėl, kad patikėjo ar nu-

žmonių suardytos vienybės ir so
lidarumo stokos. Dėl jūs pačių 
labo ir vardan tos’Lietuvos jūsų 
tarpe vienybė težydi.

Kiekvienas lietuvis turi taip 
pat atsiminti, kad kovą už Lietu
vos išlaisvinimą ir tautos išlaiky
mą turi remti darbu ir auka 
kiekvienas.

Brangus jaunime. Jūs augate 
svetur daugelis nebeatsimindami 
Lietuvos. Daug gražių dalykų 
jūs randate dabar jūs gyvena- 
muos kraštuos. Matęs jų daugiau 
už jus, aš užtikrinu, kad Lietuvos 
gražaus gyvenimo, jos pajūrio, 
upių, miškų, ir laukų grožio, Lie
tuvos paukščių daininkų mums 
niekas neprilygs ir neatstos. O 
kur jūs kitur rasite tokią garbin
gą didvyrių dabartį, kaip Lietu
voje kenčiančio ir kovojančio 
lietuvio? Jūs užaugtumėte labai 
neturtingos dvasios žmonėmis, 
jeigu visa tai pamirštumėte ir 
liautumėtės mylėję, jeigu pa
mirštum ėte savas dainas, papro
čius, jeigu pradėtumėte pamirš-1 
ti savą kalbą.

O labiausiai atsiminkite, kad 
savo sieloje tie būsite laimin
giausi ir naudingiausi Dievui ir 
Lietuvai, sau ir kitiems žmo
nėms, kurie ąugščiausiai iškilsi
te Dievo ir Marijos meilėje. ’ 

Didvyrių žemės ir tautos bei 
Marijos žemės sūnūs, jus mylin
čios širdies šiuos žodžius skiriu 
j ums kartu su 1 i n k ė j i m a i .s. 
džiaugsmingų Kristaus Gimimo 
švenčių ir Dievo laiminamų 1955 
metų.

Su malonumu minėdamas mū
sų susitikimus, jus mylintis
\ t Vysk. V. Brizgys.^

TYRO KALĖDINIO DŽIAUGSMO — GIMUSIO KRISTAUS ATNEŠTOS 
RAMYBĖS', TAIP PAT SĖKMINGŲ IR LAIMINGŲ ATEINANČIŲ 1955 'M. 
KANADOS LIETUVIŲ KATALIKŲ ORGANIZACIJOMS, JŲ NARIAMS IR 
VISIEMS KANADOS LIETUVIAMS LINKI ' - ”

‘Kanados Lietuvių Katalikų Federacijos Valdyba.i 1 4 - •
j .

‘4>

LIETUVYBĖ NEPRIEŠTARAUJA AMERIKONIZMUI

PERDIDELIS JAUTRUMAS
—-Išv-y-ti-.išr tėvynės,..pergyvenę 
karo baisumus ir gavę bent kiek 
pailsėti pokarinėje aplinkoje, ku
ri savo. įtempimu ir vertybių .nu
vertinimu gali išvesti ir ramiau
sio būdo asmenybę iš kantrybės, 
regis, perdaug jautrūs esame pa
sidarę daugeliui dalykų. Kažkaip 
perdaug nervuoti, erzlūs ir pikti 
Todomės vieni prieš kitus vis 
dažniau ir dažniau. Jei tas pa
stebima atskirų asmenų santy- 
jkiuose, deja, turime drįsti kons- 
įtatuoti, lygiai tas pats persimeta 
>ir į kai kyrių vadovaujančių 
'šlųogsnius, kurie kaip tik mums, 
likusiesiems, turėtų duoti vien 
Įtik gerą pavyzdį. Ir kaip sunku 
.Įtarti, kad taip nėra.
i Su skaudama širdim, bet ir de- 

’ rpmų susirūpinimu tenka priim-
’ti pagrįstus gandus, kad gal esa- 
’me išvakarėse vienas _ar kelių 
:bylų, kurios visam lietuviškajam 
reikalui, toli gražu, neatneš jo
kios gailės ar reklamos, nebent 
neigiamos. Abi kaltinančios ir 
kaltinamos pusės, kaip girdisi, 
visu rimtumu ruošia -medžiagą 
kaltinančią vieni kitus, visi sa
kosi turį neabejotinus faktus, vi
si jaučiasi įžeisti, nuskriausti, 
puniekinti, visi neri teisybės, tik 
teisybės. Ir štai, dėl to perdėto 
jautrumo, savotiško nesusivaldy
mo, nešUgebėjimO mokėti atleis
ki, net ir savo neprieteliui, jei 
toks yra, išvažiuojama į areną, 
jau ne tik savajai auditorijai 
•linksminti, bet gal ir svetimuo
sius juokinti. Liūdnas faktas, vi
sus lietuvius žeminantis reiški
nys, kai savuosius nesutarimus, 
savuosius marškinius išsirengę, 
gal net pilnoje nuogybėje, nu
nešim į amerikiečių ar vokiečių 
teismo įstaigas, ir visiškai nebo
dami lietuviškos sąžinės balso, 
svetimųjų maldausime nubausti 
neteisiuosius...

Kažkaip jau taip nutiko, kad 
kai kurių tautiečių perdidelis

į.“teisybės” troškimas, perdidelis. 
j smiilkmeniškūmaš, jau privedė 
i prie to, kad tarpusavyje prade
dame, atsiprašant už išsireiški- 
; mą, savęs blusinėjimo akciją. Tu 
į buvai toks, o aš toks, kai aš sė
dėjau ten, tai tu buvai kitur, tau 
mokami pinigai už dyką, gi man 
reikėtų mokėti už atliktą darbą, 
na, ir taip be galo. Ir visa tai 
vyksta tuo metu, kai mums rei
kalinga nepaprasta drausmė, su-, 
siklausymas,. tarpusavis susipra
timas. O tiesa yra tik toji, kad 
kuo labiau pešimės tarpusavy, 
tuo mažiau atsidėsim didiesiems 
ir būtiniems reikalams, tuo ma
žiau kreipsime į juos dėmesio, 
tuo mažiau ir padarysime. Bet 
ar tai teisingas kelias? Ar to iš 
mūsų laukia pavergtieji tautie
čiai. ar to. iš mūsų tikisi visi kiti 
šalimais stovį lietuviai, kurie jo
kiu būdu negali suprasti, kodėl 
ir dėl ko tas visas triukšmas, vi
si nesutikimai ir kam jie gali 
pasitarnauti?

Ar nebūtų galima visą sąskai
tų suvedinėjimą, visą ataskaitą 
palikti iki tų dienų, kada turė
sime pakankamai laiko visam, o 
gal tada, kas žino, iš laiko per
spektyvos žvelgiant, ir dabar pa
tirtos nuoskaudos jau nebeatro
dys taip skaudžios, gilios, gal ga
lima bus tuomet ir prietelišką 
ranką viens kitam ištiesti ir atsi
prašyti kits kito, už kitados bu
vusį gal ir perdidelį pasikarščia
vimą, nesklandumus. Kodėl tu
rėtume kaip tik dabar, kada 
svarbu lietuvių vardą laikyti ir 
kelti deramoje augštumoje, kaip 
tik visa suniekinti suteršti. Mū
sų tiek nedaug ir kai kiekvienas 
reikalingas, ar nėra nusikalti
mas, neleistina prabanga, mūsų 
pastangas ir iniciatyvą kreipti 
visiškai priešingon lietuviškųjų 
interesų plotmėn? Kcdėl tad, už
gautosios ambicijos negalėtų pa
laukti palankesnio meto, palan-

Vienuolikos JAV rytinių vals
tybių Lietuvių Fronto Bičiulių 
suvažiavę atstovai Brooklyne, 

į susidomėję klausė LOKo pirm, 
prel. J. Balkūno pranešimą apie 
Am. Lietuvių Bendruomenės or
ganizacinę padėtį. Žymusis Am. 
lietuvių visuomenininkas, kalbė
tojas ir politikas nesibaidė daly
kus vadinti tikraisiais vardais: 
“Pas mus tiek’ daug ligos simp
tomų! Partinės rietenos, kova 
dėl vadovybės, sudolerėjimas, 
apatiškumas ir nutautėjimas ... 
Tik vieninga, .kūrybinga, pasiau
kojusi ir kovojanti tauta nemirs!' 
Mums' būtinos jungiančios idė
jos, griežtas apsisprendimas ir 
tikslūs veiksmai. Svyravimas, 
delsimas ir kaip girto klajojimas 
naktį veda mus visus į pražūtį 
ir ignoraciją”.’ Prel. Balkūnas 
pasibaisėjo,-kad jau penkti me
tai Am. lietuviai neišėjo iš svars
tymų stadijos kaip išgelbėti tau
tos likučius laisvame pasaulyje.’ 
“JAV Lietuvių B. Laikinasis Or-’ 
ganizacinis Komitetas galutiriai; 
pasiryžo tai užbaigti. LOKas 
jaučia, kad neatliko pilnumoje 
prisiimtų uždavinių, kad JAV 
lietuvių visuomenė tebėra nepa
ruošta rinkimams, bet supranta, 
kad toliau atidėlioti rinkimų ne
begalima. LOKas tikįs, kad gal 
JAV lietuvių visuomenės išsi
rinkta Taryba turės didesnį pa
sitikėjimą ir bus įeita į norma
lesnes vėžes”. Galingiausios pa
saulyje lietuvių išeivijos LOKo

PAREIŠKĖ L F SUVAŽIAVIME PREL. J. BALKŪNAS
pirmininkas suvedė tris priežas-, mas nereiškia nutautėjimo, nes 
tiš jo nuomone užtęsusias JAV JAV visos tautos yra laisvos ir 
Lietuvių Bendruomenės organi-į turi progą puoselėti savitą kul- 
zaciją: “a) Kai kieno tvirtinimas,; tūrinį palikimą. Amerikonizmas 
kad Amerikoj jau seniai turime i nereiškia užmiršimą tėvų kalbos, 
organizuotą ’snąuomenę ir naujos’ nes kaip tik.šiuę metu yra skati- 
niums nereikia; b) Lietuvių j narna mokintis kuo daugiau’pa- 
bendruomenės idėja priešinga! šaulio kalbų, savos neužmirš- 
amerikonizmui ir Am-lietuvių ’ tant. Amerikonizmas nereiškia 
ištikimybei JAV; c) Bendruome- nė savųjų papročių atmetimą ar 
nėję vyraus viena srovė, neegzis- paneigimo, nes JAV-se šventai 
tuos partijų lygybė, tad nėra iš- užlaikomas “private enterprise” 
skaičiavimo į ją dėtis”. Prel. J. principas. Amerikonizmas svei- 
Balkūnas atremdamas priekaiš-1 kina visa gera, kuo galėtume jį 
tus įtikino klausytojus, kad “nie-: praturtinti. Amerikbnizmas tik- 
kas neginčija, jog turime 85 m., ra ta žodžio prasme yra žodžio, 
bendruomenę, 123 parapijas su J sąžinės ir asmens laisvė kultu-, 
mokyklomis, salėmis, senas or- riniame, visuomeniniame ir re- 
ganizacijas. Didžiuojamės savo > Ilginiame gyvenime. Ištikimybė 
vienuolynais, ligoninėmis, sene- i kraštui, vyriausybei, konstituči- 
lių prieglaudomis ir kolegijom^. į jai ir vėliavai yra Amerikenizmo 
Turime su tūkstančiais skaityto- išpildymas. Lietuvis tiėk metų 
jų spaudą... Bet ar ši Am - lie
tuvių visuomenė organizuota? 
Ar kiekvienas Am-lietuyis žino 
tebesąs lietuvm^tautos narys?

riuo buvo papeikti per uolūs So
vietų administracijos pareigū
nai, kišęsi į kulto vidaus reika
lus. Kaip žinoma, š.m. kovo naėn. 
partjos aktyvui skiriamas orga
nas "Komunist” atspaude straips 
nį, kuriuo reikalavo sustiprinti 
antireliginę kovą ir išbarė Sovie
tų įvairius pareigūnus su parti
jos nariais, kad yra apsileidę ir 
kaip reikiant nekovoja su viso
kiais “tamsybių apaštalais”. Pro
gą tokiam sustiprintam religijos 
puolimui sudarė dar iš Stalino 
laikų Paviolkio parašyta knyga 
apie “reakcinį religijų pobūdį”, 
kurios š.m. pradžioje pasirodė 
nauja laida. “Komunistas” svei
kino minimoj knygoj nukreiptus 
prieš Katalikų Bažnyčią puoli
mus, bet joje pasigedo panašios 
rūšies puolimų prieš evangelikų, 
musulmonų ir budistų bažnyčias, 
kurias jis taip pat apšaukė “reak
cinėmis”. “Pravda” ir ypač že
mesniesiems partijos pareigū
nams skiriamas organas “Partij- 
naja Žizn”, atsiliepdami į ateistų 
aktyvistų naująją taktiką, paste
bėjo, kad niekas . senuosiuose 
partijos principuose, kiek jie lie
čia santykius su religinėmis 
bendruomenėmis, nėra pasikeitę, 
nors bažnyčia per antrąjį karą ir 
turėjusi nemažų Sovietinei vals
tybei nuopelnų. Čia jie turėjo 
galvoj tik- ortodoksų bažnyčios 
“nuopelnus”, kurią Stalinas per 
II pasaulinį .karą buvo visai pa
ėmęs į savo kontrolę i» įkinkęs 
komunistinėn propagandon, kad 
jos remiama, ir visiškai kontro- 

, liuojama ortodoksų bažnyčia ga
lėtų užsieny j e. atlikti tam tikrą 
bolševikams labai naudingą mi
siją ir prisidėti prie jų vardo pa
kėlimo. Taip su. laiku pravoslavų 
bažnyčia buvo padaryta tikra so
vietinio valstybės aparato dali
mi. Jos aparatas gavo iš partijos 
ck ir TSRS ’Ministerių Tarybos 
direktyvas, idant ligi tol kąta- 
kombose pasireiškusį religinį gy
venimą ištrauktų į viešumą ir 
paimtų savo kontrolėm Tuo bū
du Sov. ’ Sąjungoje pravoslavų 
bažnyčiose vėl pradėjo būti lai
komos viešai pamaldos ir atlie
kamos kitos religinės apeigos,

Mb

kesnių dienų?
Ak, kai prisiverti „pagalvoti, 

kad mes visą tą savo pyktį, visą 
nuožmumą, kylantį prieš savuo
sius, panaudotume prieš tikruo
sius ir neabejotinus mūsų tau
tos priešus, kiek daug nuveiktu
me, kiek daug šaunaus darbo at
liktume. Vyksta gi priešingai — 
neišvystome pakankamai kovos 
prieš savo tautos pavergėjus, o 
visą energiją eikvojame tarpu
savy besišaūdydami.

Elgiamės taip, atrodo, nesigė- 
dindami, perdaug nesijaudinda
mi ir nei karto atgal neatsigręž- 
dami. Bet ar neklystame tuo ke
liu žengdami?

Pagaliau, ne tiek svarbu, kas 
kaltas ar ne, atleiskime ir vi
siems didįjį triukšmelį pradėju- 
siems, bet, bandykime visą iš
spręsti tarpusavyje, tik jau jokiu 
būdu ir. Dieve gink, nedrįskime 
pusplikia? stoti svetimųjų auto
ritetų priklausomybėn. Nejaugi 
jau sulaukėme laikų, kada lietu
vis su lietuviu nebegali susikal
bėti, nejaugi vienos tautos vai
kai viens prieš kitą žvėrimis vir
tę, girios papročiais norėtų grįsti 
ir tarpusavį sugyvenimą ... Lie
tuviškasis plienas pradeda rūdy
ti ir tai nenoromis verčia galvoti, 
kad tai pirmieji, bet svarbūs pa
vojaus ženklai. Al. Gimantas.

LINKSMŲ ŠVENČIŲ“
VISIEMS SAVO KLIJENTAMS LINKI

Jlin roto i^tuaija
1134 Dundas Street West (prie Ossington)

, Telefonas ME. 8967 
Toronto, Ont.

besidžiaugiąs šio -milžiniško 
krašto svetingumu - ir parama, 
amžiais dėkingas už lietuvių 
tautos likučių^ gelbėjimą, už pa-^ 

Ar visi Am-llėfttviai' priklauso vergtose tautos politinį atstaty- 
organizacijoms? Ar nėra palai- mą 1918 metais, už suteiktą Die
dų?”. Prel. Balkūnas atskleidžia tuvai ūkinę ir karinę pagalbą ir 
teisybę, kurią ’kai kas užmaska-; už dabartinę paramą Lietuvos 
vę ne tik “demokratų”,/bet ir į išlaisvinimo kovoje, toks lietu- 
vadistų mėgstamu “gentlemen ! vis negali būti kitoks kaip tik iš- 
agreements” sąvoka, bando dar į tikimiausias JAV narys”. Prel. 
kuriam laikui nuslėpti. ! Balkūnas užtikrino, kad “lietų-

JAV lietuviai: “Pakrikusi ’ vis neprivalo atsisakyti lietuvy 
masė” . bės priimdamas JAV pilietybę ir
“Amerikietišku mastų, mes tucift- pačiu pasisakydariąš 'už 

esame padrikusi ir lengvai pra- amerikonizmą! Tik blogai su
prastas šis žodis prieštarauja lie
tuvybei. Amerika savo didžiai
siais principais užtaria mažuo
sius ir silpnuosius. Laisvės sta
tula simbolizuoja šį jos įsitikini
mą. Tiesa, jog doleris galingas 
šiam krašte, bet lygiai yra tiesa, 
kad nieks sąmoningai nedrįs pa
neigti didžiųjų principų, ku
riais . remdamosi jau tiek metų 
šį valstybė išsilaikė. Tikrasis 
amerikonizmas yra griežčiausias 
komunizmo ir' tiranijos priešas 
ir nuoširdžiausias demokratijos 
užtarėjas”. Pakeltu balsu prel. 
Balkūnas pareiškė, jog “mes 
smerkiame kitaip suprastą ame
rikonizmą kaip internacionaliz
mą, prilygstantį komunizmui”. 
Lietuvis nei kiek neprasižengs 
amerikonizmui pasilaikydamas 
lietuvišką pavardę, mokydamas 
lietuviškai kalbėti savo šeimą, 
užlaikydamas joje tautines įstai-1 
gas, puoselėdamas lietuvių kul- i 
tūra ir kalbėdamas lietuviškas ■ v .
maldas. Lietuvių Bendruomenės 
idėja visiškai neprieštarauja 
Amerikos principams, dvasiai, 
papročiams ir tradicijoms”.

Politikierių ambicijos — 
svarbiausia kliūtis.
Dėl trečio užmetimo, kad įstei-1 

gus bendruomenę nebus kas; 
veikti partiniams politikams, • 
prel. Balkūnas mano, jog tai be-' 
ne buvo ir yra pats svarbiausias I 
argumentas”. Jis tikisi, kad jau 
po pirmųjų rinkimų padėtis pra-! 
skaidrės. “Daugiausia priešingu- , 
mo LOKas patyrė iš nekatalikiš-į 
kos spaudos. Negalima nutylėti 
ir katalikų tarpe reiškiamos bai
mės dėl partijų vaidmens. Mano 
manymu nenuogąstaukime, neš 
partijos ateityje turės pakanka-! 
mai laiko išstoti ar pritart Bend- i 
ruomenei. Dabar, betgi visi pri-' 
valome kuo sėkmingiausiai pra
vesti rinkimus”. Prel. Balkūnas 
susilaikė ųu<> tolimesniu pasta
bų, kad išlaikytų' rtešališkum^ ' 
ir perspėjo, jSg ’‘viena vHiertis 
turėtų būti aišku, kad kas neda- i 
lyvaus balsavime, tas pralai
mės”. Toliau jis palietė rinkimų 
procedūrą. ,

skystanti masė. Amerikiečiai ši
tokios masės nelaiko ir negali 
laikyti veiksniu, su kuriuo tektų 
skaitytis! pareiškė prel. Balkū
nas. “Veiksniu gali būti tik vie
ninga, organizuota lietuvių bend 
ruomenė; susiklausiusi, tarianti 
vieningą žodį, betkuriuo JAV 
visuomeniniu ar valstybiniu 
klausimu! Gyventi būriais ar 
grupėmis, priklausyti šimtams 
organizacijų, retkarčiais susiva- 
žiuoti pasibūti ir papramogauti 
tai dar nereiškia būti veiksniu... 
O jau seniai laikas mums Am - 
lietuviams išeiti iš šios organiza
cinės stadijos į apsisprendusio ir 
žinančio ko nori veiksnio padė
tį!” Prel. Balkūnas prisiminė 
naivią statistiką: “Sakoma lie
tuvių. Amerikoje yra arti milijo
no! Nevartoju daugiau šito skai
čiaus, nes nebetikiu, kad tiek 
kada nors Amerikoje lietuvių iš 
vis būta.; Bet tvirtinu, kad yra 
pusė .milijono lietuvių JAV-se! 
Vien parapijoms priklausančių 
turime yrik Va milijono... kiti 
neorgapįzuoti, išsisklaidę po pla
čias JAV-bes ... Ar mums nerū
pi jų lietuvybės išlaikymas? Ar 
priklausančių parapijoms lietu
vybė jau yra taip labai užtikrin
ta? Žodžiu — labai plati dirva ir 

j gausi masė...”, kurioje prel. Bal
kūnas pripažino, vyksta smar
kus nutautėjimas. Nesušibūrę į 
tautinius, vienetus ir organizaci
jas, o pasitenkindami pobūviais, 
dainelėmis, šokiais Am-lietuviai 
atsispirti jam hiekaip nepajėgs. 
“Bendruomenė nebus nauja or- 
ganizgęįįj — tęsė LOKo pirmi- 
nink^g r^bet tik jau esančių or- 
ganizaęij^ ir pavienių asmenų 
daioi^gjunginys, vieningam ir 

. kovingąjį)., darbui prieš ištautėji-, 
mą. 4. J^ikas mano, kad lietuvy
bė bus išlaikyta be šitokių pa
stangų, labai klysta!”

Kas yrą amerikonizmas?
, prelatas, Balkūnas toliau atre

mia šertosios lietuvių išeivijos 
“sub ?- patriotus”, skelbiančius, 
būk"* Bendruomenės lietuvybės 
išlaikymo idėja esanti priešinga 
amerikonizmui: “Amerikoniz-

kol š.m. pradžioj prasidėjo nau
ja antibolševikinro' komunistų 
aktyvo banga prieš’’ “tamsybės 
apaštalui”. Ypač buvo puolamas

£

“niekados istorijoje nebuvęs 
Kristus”, kurį religininkai, esą, 
tam, kad galėtų kuo daugiau iš
naudoti žmones, paskelbę įkilus 
iš vargšų ir vargšais besirūpi
nantį. Buvo ruošiamos antireli
ginės parodos, leidžiamos brošiū
ros ir pro'klamarij6s, yi‘gan|zaci- 
jos tiesiog užvėrštės 'antireligi
nėmis paskaitomis. Kokią ta visa 
antireliginė propaganda pasiekė 
apimtį, ryškiai pavaizduoja kad 
ir Nikolajevo valsčiaus Ukraino
je, kuriame viename per 6 mė
nesius antireliginėmis temomis 
buvo skaityta 3490 pranešimų.

Tačiau su laiku Sovietai įsiti
kino, kad antireliginės propagan
dos Sov. Sąjungoje sustiprini
mas smarkiai kenkia bolševikų 
vardui užsienyje, ypač šnekant 
apie tariamąjį norą taikiai sugy
venti ir nepersekiojimą sąžinės 
laisvės Sov. Sąjungoje. Todėl š. 
m. lapkričio 10 d. buvo paskelb
tas kom. partijos ck “ediktas re
ligijos reikalu”, kuriuo buvo pa
peiktas administracijos pareigū
nų kišimasis į “kulto vidaus rei
kalus” nors po visų apgailestavi
mų Chruščiovas vis tiek pažadė
jo “antireliginę propagandą kiek 
galint varyti toliau”. Prie šios 
naujos taktikos paruošimo pri
sidėjo ypač pravoslavų bolševi
kinis metropolitas Nikalojus.

Šio klausimo žinovai teigia, 
kad tai tėra tiktai gudrus Sovie
tų manevras iš naujo suklaidinti 
Vakarų pasaulį. Faktiškai parti
jos nutarimas draudžia jos pa
reigūnams kovoti su valstybės 
leista ir remiama pravoslavų 
bažnyčia, kuri vykdo partijos jai 
skirtąjį uždavinį, bet kviečia, 
reikalaudama, net sustiprintai 
kovoti, f “naują žygį” prieš kitus 
“tamsybės apaštalus”, kurie, esą, 
“knisasi po sovietinės valstybės 
pamatais”. Kitais žodžiais ta
riant, partija grįžo į jos užimtą 
Stalino laikais poziciją, kada 
Sov. Sąjungoje tikintiesiems bu
vo pripažįstama “teisė 'į religi
ją”, ją išpažinti ar ne, bet tik į 
tokią religiją, kuri yra kontro- 
liuojama'partijos ir yra gavusi iš 
sovietinės valstybės koncesiją.

— Regina. — Saskatchewan© 
valdžia panaikino premijas pb 
$10 už kiekvieną nukautą vilką. 
Esą, indėnai pradėję vefstis suk
tybėmis. Jie Šiaurės Vakarių Te
ritorijose nukautus vilkus, .ku- 
rių ten daugybė, atgabena’į Sasf- 
katchewana, kad pasiuntu ’ pre
miją. i- .; ■ ‘7 J

. r

PARAPIJIEČIUS, PRISIKĖLIMO BAŽNYČIOJ.'/' 
IR VIENUOLYNO FUNDATORIUS, AMŽINUS ’•• ” 
NARIUS IR RĖMĖJUS SVEIKINA SU ŠV. KA- . 
LEDOMIS IR NAUJAIS METAIS, TAIKOS IR» 
RAMYBĖS LINKĖDAMI

riti

■ ■S

Tėvai Pranciškonai



vomis aprūpina Rusijo-

HAMILTONE! HAMILTONE! Lietuviai pasaulyje
sitanimo,girdi, konstruktoriai 
tavo. brėžinius pakeičia pagal 
šaltkalvių padirbtas aparato da
lis:. ;<D bur- dar-pasauly konst- 
ruktoriai-planus dano pagal šalt*

> 'teista* uieiinojo- naikinti Lietu* 
ps miškus, jos brangiausią tur

tą-. Neseniai- Maskvos įsakymu 
įkurta* vadinama' “Organizuoto 
darbininkų telkimo- valdyba’

ROBERTS RESTORANE (King-Sanford.#; kampas) RUOŠIA

Naujųjų^ M et Sutikima,
Žmogaus Teisių1 Deklaracijos

pradėjo plėšytis, ieškodama miš- 
;o' ruošai: ir medžio pramonei* 
darbininkų. Maskvos įstaiga siū
lė. 100 rublių pašalpos ir kelte 
imtus rublių avanse, kad- tik 
iriviiiotų; valstiečius pasirašyti:

o Utartį. / . ■ ' -
Maskvos, įstaigos suvedžioji

mai dar tuo nesibaigia. Darbi* 
-linkai, atlikę pilnai jiems paves* 
ą. darbą; gausią premiją—50% 
•ų vidutinio-mėnesinio uždarbio. 
Colchozininkai; pasirašę sutartį 
miško-ruošos darbams ir ją įvyk
dę; tariamai* atleidžiami nuo ket* 
virčio pieno ir mėses duoklių. 
Lietuvai išnaudoti Maskvos įkur
ta; riajėji' įstaiga' nekalba aiškiai; 
nes nenurodė; kuriam- laikui. 
dūokles.- sumažinamos;
* Skundė atsidūrusį kolchozinin- 
ką- Maskvos įstaigos nori nuginti: 
» miškus; kad' patalkininkautų

“Tiesa” » šį: kartą: ieško netik
ru kaltininkų. Pasak, laikraščio, 

, ’ už::žaliavų nepristatymą. “Pirmu- 
r Ui!’ visa kaltė, atitenkanti-vieti
nės; kuro pramonės ministerijai. 
Tačiau ši. ministerija yra tik 
Maskvos įrankis...Ne ji. ,o Mask
voj; plknavimo komisija ir eilė 
kitų: įstaigų atlieka ne vien ža*

• liavų, bėk. ir gaminių paskirsty- 
>. ma visrticgę Sovietuose.
? Greifen Bergerio vardo metalo 
■i dirbiniu: fabrikas ’’Pirmūnui” ari 
į siuntė: keletą tunų, skardos, skiri 

< 'tos stogąms dengti. Net ir komu*, 
'- nistab isitikino, kad; iš tos skar- 
i;dos geriausiu: atveju; tegalima 

pagaminti blogos rūšies kibirus, 
kuriu Lietuvoje taip pat trūksta;

Lietuvos rinkeje retai kada; už* 
f tinki; tinkamų: keptuvių, dube- 
. nitį;.dubenėlių te bendrai; reika* -šia žiemą kuo daugiausia savo 

lingu: namų apyvokos dalykų.. miško medžiagos į Rusiją: išvež- 
j-tii Rusų* gobšumui-nėra galo; Su
naikinus- žemės ūkį; dabar užsi
moja. Lietuvos- miškus dykumo
mis paversti.'

GROS HAMILTONO LO AIDAS ! ‘ BUFETAS!
- ĮĖJIMAS KARTU SU STALIUKU TIK $2.50 

» % 
Pradžia: 8 vai. v— - ' Pabaiga 3 vai. ryto.

' KLB Hamiltono ap. Valdyba.

“Pirmūnas; nei kiti, panašūs 
Liėtuvbiė esą; fabrikai ar besigi
na rusai, iki; šiol nesugehėio pa
gaminti kasdieninio naudojimo, 
reikmenų. Todėl- Lietuvos gv* 
nientojams telieka indus darytis 
i& konservu dėžučių, kurios- atsi- 

. tiktinai. pateko į Lietuvą.
Vilniaus elektrotech

nikos dirbinių gamykla, garsi; — 
' giriasi? komunistai agitatoriai, dį* 

dindhmi erzelį vadinamojo spa- 
„ lloigarbei. Kuo “Ėlfa” garsi? Ogi 

tuo; kad; jos patefonai- žinomi 
Rusijoje^ — rašo komunistinė 
spauda* '

Vilniaus radijas pasiuntė į “El
fą?' savo korespondentą, kurio 
pranešimas buvo perduotas lap- 

• /knčįo 2'd, Klausiusieji radijo iš- 
girdo kad didžiausias nuopelnas 
dėl ‘*Eifos” išgarsėjimo tenkąs 
l^rettuktąyimo skyriui, nes.jam 
vadovaują; fokia išradėjiška pa
žiba, kaip: Arkadijus Naidionč- 
vąs"sų visa eilė panašių padėjė- 
jti; ■ . / ■ ■ . Z
\i^p;^garsieji.. kpnst^įętoriąi..

’ dtebąA pžai|kėio iš korešpondęų-;'

jaunimo dieną”,’ LKJ’ sąjungos 
idč sekretorius Grigonis per Vil
niaus, radiją lapkričio 9 d. gyrėsi,- 
kad, girdi, Tarybų Lietuvos jau
nuoliai. “gyvena laimingą,, džiu- 
gų gyvenimą. Jie turi visas gali
mybes dirbti, kurti, mokytis. 
Jaunieji, gamyklų,, fabrikų ir 
rnoniu darbininkai aktyviai' da

lyvauja' speeialištiniame lenkty
niavime-. .Iš tos “nepaprastos 
laimės”,, kaip iš tolimesnių Gri
gonio agitacinių žodžių paaiški,. 
“dabar komjaunuoliams ir kom
jaunuolėms iškilo ypač svarbus 
uždavinys — tai darbas gyvuli
ninkystės fermose. Šiuo metu 
svarbiausias jų< dėmesys turi bū
ti-nukreiptas į sotaus ir šilto gy- 

ivulių- žiėmavojimb užtikrinimą”.
,__ ,__ -_______ -Paskelbęs, kad, esą, “buržuazį*

’ V^ęr"pasik'aibė]imoM-sū. baHdėnišŠjbjinėje. Lietuvoje... mokytis tegą- 
vceęHo- _šaltkalviu/.Medekša. Jis j Įėjo tik kapitalistų te dvarinin- 
'^alfė^kęd ?koristeuktoriu sky-’kų vaikai” ir kad, esą, “per 20 

; riuię pagaminti brėžiniai paten- į buržuazijos viešpatavimo metų 
ka-.i jųHęėchą. Čia: pagal juos dfr- J visašę augštasias šalies mokyklas 
Barna rhe^Sinės dalys. Taip be į baigė tik 2 000 studentų.... dabar 
abejo yrą bet kurioje kitoje įmo-' respublikos aukštąsias mokyk— 
bČjię Ė6?t:*iįė^prasfa tai,.kad pa* kasmet-baigia apie 2500. . .”,.

fe reginius padarytos aparatų -- —
dMyš ’’jnėbįfria. tokios, kokios* tu* 
Hfttt būti, ries viena prie kitos 
h^taiclęn ’rv^mos. Anot Medeškos, 
kąirisFvškė’a konstruktorių dar
bo.' trukumai., tuomet, šaltkalviai

rations Administraęjjon): kalėdi
nių maiĮ^c^taj$teį#Mt^00tpa- 
Jcietų 1000
t Prancūziją,”200 į Austriją ir 200 
į Italiją.“

Liet. Teisininkų- D-ja ruošiasi 
ceentro valdybos rinkimams, ko
respondentiniu būdtu

Vandutės Linutės gydymui 
jau gauta $1000 aukų ir visi iki 
šiol įplaukę pinigai persiųsti’ jos 
tėvo vardu į Vokietiją dukrelės 
gydymui. Aukos tebeina ir to
liau. :
PRANCŪZIJA

PrLB Krašto Valdybą sudaro: 
pirm. Ed. Turauskas, ižd. A. Mi- 
chelevičius, sekr. B. Venskuvie- 
nė, tarybos pirm. O. Bačkienė. 
KOLUMBIJA

Kolumbijoje yra tik dvi škait- 
lingesnės lietuvių kolonijos — 
Bogota ir Medėllinas. Bogotoje 
įsteigus Lietuvių Namus, lietu
viškas gyvenimas nepaprastai 
pagyvėjo. Šiemet sutvarkytoje 
kartotekoje užregistruota 230 as
menų (įskaitant vaikus). Pasku
tiniu metu keletas šeimų išvyko 
į JAV ir Kanadą. Surenkami so
lidarumo įnašai eina bendruo
menės kultūriniam darbui. Nuo
lat veikia lietuviška mokykla, 
vado v. E. Petrauskaitės. Lietu* 
viškų knygų skaičius savoje bi
bliotekoje auga. Spaudos plati
nimo biurui vadovauja C. Čer
niauskas. Lietuvių namuose ren
giami tautinių švenčių minėji
mai, paskaitos, pasilinksminimai 
ir tt. RUošiamasi Tautos, šventei; 
Rugsėjo 8 d. per Bbgotos- radiją 
(Radio Difusora Nacional) bus 
transliuojamas lietuviškas pus* • 
valandis. Pėčios iškilmės- vyks: 
rugsėjo 12' d. Renkamos aukos 
Vokietijoje pasilikusiems ir ser
gantiems tautiečiams šelpti.
BRAZILIJA

Pabaltijo konsulų priėmimas 
pirmojo spaudos kongreso daly
viams įvyko lapkričio 11 d. dir* 
culo Italiano patalpose S. Pauly- 
jė. Priėmimą, pradėjo sveikinimu. 
Lietuvos konsulas. A Polišaitįs,. 
pakviesdamas tarti žodį. Estijos 
ir Latvijos konsulus. Iš kviestuo
ju svečių kalbėjo Sao. Paulo 400. 
metų parodos komiteto atstovas, 
Pakistano atstovas, moterų žur
nalisčių vardu sveikino dienraš
čio “O Dia” atstovė, linkėdama, 
kad laisvė, apie kurią diskutuo
jama ir kalbama, spaudos- kon
grese būtų įgyvendinta Pabaltijo 
kraštuose. Ypatingai nuoširdžią 
kalbą pasakė Portugalijos 
nalištų. sindikato ‘atstovas- Ar* 
mandb dė Aguiar, ąsmęniškai 
yra aplamkęs prieš H’ Pasaulinį 
karą Pabaltijo kraštus;

Tolimesnių kraštų sveikinto
jams buvo įteiktos atminimui 
lietuviškos liaudies motyvais nu* 
austos juostelės. Svečiai pasiža* 
dėjo grįžę supažindinti perspau
dą savo kraštų gyventojus sū Pa
baltijo valstybių padėtimi ir 
laisvo pasaulio sąžinę, kad Pa
baltijo kraštai būtų jšlaisvinti.

Liet. Kat. Moterų Dr-ja lapkri- 
kričio mėn. 13 d Zelinoje Seselių 
Pranciškiečių gimnazijos salėje 
suruošė vakarą, kuriame buvo 
suvaidintos dvi linksmos 1 veiks* 
mo komedijos. O. Pažėrienės 
“Stebuklingoji daktarė” te Ai S. 
V-kos “Šeimos židinys”. Abi ko
medijos pavaizduoja šių dienų 
buitį. Artistės, daugumoje dr-jbs 
narės, vaidino įsigyvenusios į. 
savo roles te sugebėjo išaukti 
gardaus juoko žiūrovų tarpe.

nėjimą surengė ponios Sterling 
F. Boos vadovaujamoji UNISO 
MT organizacija, kurios tikslas 
yra sukurti JT simfoninį orkest
rą-ir muzikos institutą, kurių da
lyviais-būtų priimami visų tautų 
kad- te ne JT narių, menininkai. 
Minėjiman buvo pakviesti ir ja
me dalyvavo Lietuvos gen. kon
sulas Budrys ir vicekonsulas 
V. Stašinskas. \

Laisvės' kovotojų pagerbimo 
valanda buvo suruošta po Liet. 
Fronto bičiulių suvažiavimo 
Brooklyne. Vhlandą atidarė prof. 
J. Brazaitis. Vaizdų iš rezisten
cijos I Sovietų okupacijai patei
kė Dr. A. Darnusis, Vokiečių 
okupacijai — A Pocius, bolševi
kų II okupacijai — kun. K. Bal
eys. Protarpiais H. Kačinskas 
skaitė “Laisvės kovotojų žodį” 
te ištraukas iš partizanų dainų. 
Solo dainavo A. Gaigalaitienė, 
o-porą, partizanų dainų sudaina
vo visa salė.

BALFas nupirko ir Europon 
išsiuntė 31.875 sv. cukraus ir20.- 
968 sv. sviesto. Sumokėjo $16.- 
822,76. Gėrybės jau išdalintos. 
Bė-to, JAV valdžia per Departa- 
ment of Agriculture yra pasky
rusi BALFui didelius kiekius 
maišto gaminių iš taip vadinamų 
“surplus commodities”, kad per
siųstų ir padalintų lietuviams 
tremtiniams Europoje. Jau yra 
išsiųsta 48.000- svarų margarino; 
43.920 sv. aliejaus, 35.000 sv; sū
rio te 39-.240 sv. pieno miltelių. 

’Valdiška labai žema kaina įkai- 
•nuoia jų. gėrybių vertė $41.7.45. 
Panašios siuntos, numatomos pa
siųsti ir. ateity, nes pagal'supla
nuotus ir parengtus kelius, gau- 
simų. iš valdžios gėrybių kiekiai’ 
te ateinančiais metais turėtų bū
ti nemaži.

Iš tu pačiu valdžios šaltinių 
gautai 6.900 FOA (Foreign Ope-

HAMILTON, Ont
7. Norkus Kęstutis, 28 mėtų, vadovas p. P. Januška. Brangūs 

tarnautojas; • j broliai-ir sesės! Kaip'ir kuo mes
8- Pleinys Jeronimas; 31 b.,' galėsim Jums atsilyginti, Dievas 

darbininkas; - •
9. Sakalas* Pranas,. 41' metų, 
'i darbininkas;

10. Skripfcutė Liucija, 26 mr., 
tarnautoja;

11. Stonkus Juozas, 42 metų, 
buhalteris;.

12. Vainauskas Alfonsas, 36 m., 
mokytojas.

Į revizijos komisiją:
1. Gifedraitis- Petras 40 metų, 

ūkininkas;.
2. Grabauskaitė Albina, 28 m:, 

gailėstingoji sesuo;’
3. Savickas Povilas 39 metų, 

buhalteris-;'
4z.Subatnikaitė Valentina; 30
- metų, tarnautoja;
5. Svilas Juozas, 38 metų, in

žinierius. ■ . .
KLB Hamiltono apyL rinkim, 

komisija; praneša ^Hamiltone . ir 
apylinkėse gyvenantiems tautie- 

' čiams,, kad Hamiltono apyl. val
dybos it kontrolės komisijos 
rinkimai įvyks 1955 m. sausio 9 
d., nuo.9 vai. ryto iki T. val..vak.,, 
“Aušros Vartų” parap. salėje, 58 
D'undūr-n Str. N.

Renkant apylinkės valdybą, 
balsuojama už 7. kandidatus, o. 
į revizijos komisiją — 3 kandida-r 
tus.

Rinkimams pravesti kviečia
me visas organizacijas prisiųsti 
savo atstovus-..

* Hamiltono apyl. Rink.. K*ją.
Vysk. M. Valančiaus vardo šeš

tadieninė mokykla prieš Kalė
das darbą baigė lapkričio 18 d. 
Po Kalėdų atostogų darbas pra
dedamas sausio .^dw. šeštadienį. „ .

Kalėdų eglūtė'-mokyklos moki
niams^ ir. jos nelankantiems vai
kučiams, nuo 3-jų. m. amž., ruo* 
šiama gruodžio 26 d., Kalėdų ant* 
rąją dieną,. Aušros Vartų para
pijos-salėje, 58 Dundūm St. N. 
Eglutės metu- statomas 2ijų. v. 
vaizdelis “Našlaitės sapnas”, ku* 
ri išpildys- mokyklos- mokiniai 
talkininkaujant ir jaunimui: Eg- 
lutėn atsilankys: ir Kalėdų se
nelis su. gausiomis dbvanėlėmis. 
Dovanėlių reikalu kreiptis 
komiteto pirm; Povilą 
tęl. JA. 9-2762,. ar mokyklos ve* i 
•dėią. tel. JA 9-8593; Prie įėumoJ 
bus renkamos aukos- mokyklos j 
išlaikymo reikalams. ;

Maloniai kviečiame visus, vai-> 
bučius, brangius tėvelius ir visą 
visuomenę gausiai atsilankyti i i; 
“alėdu eglutę - vakarą ir savo ) 
nkom’s paremti; nali pagrindinį į 

mūsų, lietuvvbės- išlaikymo židi
nį — mokyklą.

Visus mokyklos .mokytojus, tė
velius,, vaikučius, visų, organiza- 
-iiu. vadovybes, prekybininkus^ 
bei pavienius, asmenis, ypač Dti- 
’’dedančius mckvklos išlaiky* 
mui savo moraline bei medžiagi
ne parama — Šv. Kalėdų.ir Naur 
iųju.Mėtų oroga prašome priimti 
širdingiausius sveikinimus, ir. lin- 

Į kirne visiems peniausios asme
niškos- ir- organizacinės sėkmė'- 
ateitvie:

Mok. vedėjas ir. T..Komitetas*.
Vingytės tėvelio padėka. Prieš 

kurį laiką “TŽ” buvo rašyta, kad 
Vasario 16: gimnazijai remti, ko
misija Hamiltone persiuntė ha- 
miltoniečių. V: Venckevičiaus. 
Mrs. Mūzyka, Mrs Paladicht, O'. 
Vainienės, M'. Indrulienės ir E. 
Milašienės aukas, viso $28 Van
dutės Lingytės gydymui, kuri 
yra Vokietijoj ir jau 8 metai ser
ga kaulų TB.

Gruodžio 13 d. K-ja gavo iš jos 
tėvo Jono Lingės, Hamburg - Al
tona, Daimler Str. 44.. B. 8, Ger
many, šį padėkos laišką:

“Lapkričio 22 d. gavau per BA. 
LFo v-bą; Tamstų piniginę para
mą, skirtą mano dukrelės Van
dutės gydymui..

Prašau, perduoti, giliausią, pa
dėką visiems broliams it. sesėms 
kas tik prisidėjo prte šios- aukos. 
Tamstų kilnūs jausmai, artimo, 
nelaimėje mus giliai, sująudino 
— kartu ir sustiprino-nepalūžti 
nevilty. Ypatingai man malonu, 
skaityti užrašas — Vasario 16 

— dėl tarnybos, geresnio gyve- Gimnazijai Remti K-ja. nes ir 
inimo sąlygų ar “kad kitaip ne- mana sūneli išlhiko vienas. Ka

nados būrelis Windsore, kurio

Kandidatų į Hamiltono apylinkę 
v.-bą ir rev;. komisijos-, sąrašas.

KLB Hamiltono apyL. rinkim.. 
komisija skelbią visuomenės ži
niai, kad į Hamiltono apylinkės 
valdybą ir reviž. komisiją sutiko 
kandidatuoti šie asmenys:

Į apylinkės valdybą:
1. Astas Juozas, 32 metų, tar

nautojas;
2. Kezinaitytė Marija, 28 m., 

tarnautoja;
3;Lesevičius Pranas. 34 metų, 

amatininkas;
4. -Mikšys. Kazimieras, 38 m., 

darbininkas;
5. Mingėla Antanas, 41 metų, 

mokytojas;
6. Mikalauskas Aleksandras, 35 

m., mokytojas;

žino, nes pasilikom Vokietijoje 
elgetomis ir nevilty.

Tamstų duosnumas ir kilnūs 
darbai mane skatina nepalūžti; 
no/s turiu didelę nelaimę, o 
Tamstų parama suteikė galimy
bę tęsti tolimesnį dukrelės gydy
mą. .

Baigdamas rašyti dar kartą 
reiškiu karštą ačiū ir. linkiu nuo 
mūsų vises šeimos ramių šv. K'a-» 
įėdų. ir. laimingų. Naujų Metų!

Jonas Lingė su šeima”.
Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų 

proga visus, savo draugus ir pa* 
žįstamus sveikina ir linki laimės* 
šie tautiečiai ir. vietoj; šventiniu 
atviručių šia proga skiria šalpai: 
po $5 — Kazys ir Elėna.Gudins- 
kai, Juozas Jackūnas, Juozas 
Svilas, Juozas Tirkšlęvičius, Jo
nas ir Alina Ksivickai; $2 —- 
JUozas Domeika. Viso $27.'

Visus "TŽ” Hamiltono kroni- 
kos- skaitytojus- ir visus- Hamilto
no lietuvius nuoširdžiai; sveikinu 
Kristaus Gimimo šventėje ir 
daug daug, laimės linkiu Nauj uo- 
se Metuose!

Jūsų korespondentas-Ski St.

propaganda
Minint bolševikinę “pasaulio | neatpažįstamai; pasikeitė mūši 

respublika.. Ir kitų šalių, jauni* 
mas svajoja.apie tokį gyvenimą;.

• kokį gyvena; mūsų tarybinis jau
nimas;. vis aktyviau kovoja už 
toki gyvenimą”.... -

Taip “šviečiami” apie?tariamai: 
laimingą gyvenimą, okup. Lietu
voje ne tik; vieni suomiai,, kurie 
netenka abejoti; iš- savo prakti
kos labai gerai; pažįsta bolševi
kinę tikrovę.. Panašios “apšvies
tos” bolševikinėje propagandoje 
— tiesiog marias. Štai, lapkričio 
10 d:, per Vilniaus radiją paskelb
ta, kad į.Bukarešto festivalį;“su
plaukė apie 30.000 jaunuolių, ir. 
merginų, kurie taip buvo “švie
čiami”, . pvz. apie Ameriką skelb
ta: “jos miestuose dangoraižiai, 

. gamyklose — tobula technika, 
bet eilinis darbininkas gyvena 
nedaug ką. geriau už Kamerūno 
valstietį. . Amerikoje milijonai , 
bedarbių, daugumas iš'jų;—jau
nimas. O.: nedarbas — tai badas, 
šaltis, ligos ir skurdas, šie ir 
tūkstančiai panašių pavyzdžių 
liudija, kad-šalyse,.kur valdo, ka- 
pitals, jaunimo keliai sunkūs, 
painūs, neišbrendami”.

Anglas Davidas Larderis “švie
tęs”, kaip jis pats dalyvavęs Ke- 
tiijoie “iškraustant 15 000 negrų 
iš jll gyvenviečių;, kurios buvo 
čia pat deginamos”, kaip “neg
rus įvarydavo į. narvus ir žvėriš
kai kankino”, kaip jų vadas 
“duodavo pinigines premijas už 
užmuštus- negrus” etc.

Panašiu būdu. Šernaitis per 
“Tiesą” informavo apie “Spalio 
revoliucijos itaka Lietuvoje”, ne 
paprastai išpūsdamas bolševike 
sravą. Kai iš tikro 1940 m. bir

želio 1b d. Lietuvos komunistu 
oartija teturėjo vos 1 741 narį 
iš kurių tik 616 buvo lietuviai, 
kitaip - tarus, vienas komunistas 
teko truputį daugiau kaip 1723 
Lietuvos, gyventoj ams, šernaitis 
mėgina tiesą klastoti; skelbda*- 
mas-,. kad; girdi, “buržuaziniai 
:storikai sąmoningai nutylėdavę 
ir. ignoruodavo spalio revoliuci
jos įtaką lietuvių tautos išsivada
vimui”. Skelbiama, kad bolševi- 
!‘<ai; pridarę tiek ir tokių žygių, 
tapte kuriuos lietuviai iš tikro 
niekad'nieko nėra girdėję. Iš to* 
kimesnių Šemaičio išvedžiojimų; 
paaiški;. kad; esą “dvyliktosios 
armijos (caro) lietuviškasis es
kadronas visas perėjo į- raudom 
•armiją ir. dalyvavo Petrogrado 

vnime nuo vokiškųjų okupantų, 
'iš lietuvių karių savanorių, suda- 

.. ryta pirmoji Smolensko lietuvių 
į baterija; Smolensko motorizuo- 5). «---- •

r-

toliau pranešėiąs pasidžiaugė, 
“tvrėies- laime” būti pasiųstas į 
trečiaii pasaulini studentų kom
presą Suomiioi; kur, kaip “tary
binės. dęlepaęiios Jiąrvs’’>.paoasa- 
kejės Suomijos jaunimui, “kaip

tariasi su konstruktoriais. Po pa-: mes gyvename, dirbame, kaip
* * U ' * * 1 ♦ _ i ' .
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toji-baterija”... taip pat “pasi
žymėjo”. Girdi, tik. “užsienio in- 
terventai. ir vietiniai buržuazi
niai samdiniai, naudodamiesi ka
rinių jėgų. persvara, 1919 m. pa
smaugė Tarybų Lietuvos res
publiką;..” Tuo tarpu visai , ką 
kita; rodo net dabartinė tikrovė 
Lietuvoje. Paskiausiai į Vakarus 
prasiveržę mūsų tautiečiai pažy
mi, kad net ir. dabar toli, gražu. 
Lietuvoje partinių, skaičius nėra 
toks didelis, koks jis yra kitur. 
Lietuviai net ir verčiami į parti
ja nenori rašytis, nes nekenčia 
okupantų, o be palyginti ne to
kio- didelio skaičiaus fanatiku 
bolševikų,.ir. kiti.į. partiją isirašė 
ine vienas tik. sąlygų verčiamas'

galima”."

f KLB. Hamiltono Apylinkės Vaidyba šv. Kalėdų
t te Naujų. Metų proga, nuoširdžiai, sveikina visus bro- 
f liūs ir seses, pasilikusius pavergtoje Tėvynėje; svei- 
f kiname tautiečius, -išsisklaidžiusius po visą vakarų 
i . pasaulį, sveikiname visus Hamiltono ir apylinkės lie- 
r tuvius . h;“

Tą tylų Kūčių vakarą, mes jungiamės plačiai 
- išsimėtę po visą pasaulį. į. vieną šeimą; nuskrisdami 

■ mintimis, j. Gintąro kraštą. . . -
L , 1955 metai dar labiau-tesustiprina mus. kovai
į už mūsų Tėvynės laisvę, ■ - '

KLB Hamiltono Apylinkės Valdyba.

KLB: Delhi apylinkės valdyba 
ŠV. KALĖDŲ ir artėjančių NAUJŲ METŲ proga 

sveikina savo apylinkės gyventojus.

Gimęs Kūdikėlis Kristus teatneša ramybę ir 
džiaugsmą į Jūsų namus.

Liet, šeštadieninės mokyklos 
ruošiamas vaidinimas ir vaikų 
eglutė, į kurią atsilankys ir Ka- 
‘ėdų Senelis, įvyks sausio 2 d., 
sekmadienį po Naujų Metų.

Kalėdų* naktį šv. Mišios bus 12' 
vai. nakties ir 11 vai. dieną.

Naujųjų Metų sutikimą; iškil
mingą-vakarienę ruošią parapija 
Šv: Kazimiero salėje. Sudarytas 
komitetas į kurį įeina: J. Vaite- 
<ūnas, V.' Šerkšnys, J. Ddmerec* 
kas ir T. Lukoševičius.

A-.a. Leono-Juškos mirimo me
tinės sausio 8 d., šeštadienį. Ta 
proga bus Liet. Šv. Kazimiero 
bažnyčioje 9 vaL atgiedotos eg
zekvijos ir atlaikytos už jį šv. 
Mišios. Po to bus ŠV. Kazimiero 
salėje, kaip tos- Bažnyčios funda* 
toriaus, pakabintas jo paveikslas 
— portretas.

70 metų, jubilėjus, šeštadienį; 
gruodžio 11 d., Liet. Klubo salė
je-įvykS Elenos Ginkuvienės 70 
metų amžiaus ir 50 metų Kana
doje — Winnipege gyvenimo pa* 
gerbimo bankietas i kuri atšiltų-- 
ke daug tautiečių. Elena yra vie
na iš pirmųjų lietuvių moterų 
imigrančių Winnipege, ji vėliau 
atvykstantiems buvo tarsi moti* 
na) juos globodamas ir savo 
kambarius užleisdama. Nors čia 
išgyveno ilgą laiką, neprarado 
lietuviško charakterio, neužmir
šo lietuvišku papročių. Gražių 
<>ėliu darželis ir čia puošia jos 
kiemelį. .

Delhi apylinkės valdyba

Delhi, Ont.
V. ir V. Treigiai prieš Kalėdas 

išvyko į Floridą, kur apsistojo 
Hollywood; turtuolių mieste. Jie 
žada ten pabūti ilgesnį laiką.

Naujų- Mėtų sutikimas. KLB 
Delhi apyilinkės valdyba ruošia 
Naujų Metų sutikimą Courtland 
miesto salėje. Bus muzika ir bu
fetas su visokiais gėrimais.

Pradžia 8 valį vakaro.

: Dr. Ona Valaitienė
: Priima ligonius ir gimdyves

Darbo valandos: 
*1-3, 6-8 vai. po pietų ir pagal 
-• - susitarimą.

57 Burris. St,. Hamilton, Ont 
Telef. JA. 8*8175.

N. ZELANDIJA
N. Zelandijos Aucklando apyl. 

valdyba suruošė lietuviškų pate
fono plokštelių koncertą. Susi-, 
rinko didžioji kolonijos dalis, ku
ri labai malonioj ir jaukioj nuo
taikoj pasiklausė plokštelių. Da
lyvavo suaugusieji ir vaikai, ku
rie visi buvo labai patenkinti. 
Pramogos metu pašokta, padai- z 
nuota, pažaista. Tenka džiaugtis, 
kad buvo apsieita be lašelio vy
no ar alaus. Visi susirinkusieji 
buvo valdybos pavaišinti. Pabai
goje. buvo sugrotas Tautos Him
nas ir. keletą žodžių- tarė valdy
bos pirmininkas. Tenka tik. pasi
džiaugti, kad mūsų tautiečiai, 
nors gyvendami tokiame nuoša
liame krašte, sugeba taip kultū
ringai pramogauti, telktis drau
gėn ir vieningai, veikti.

ABAMONIS & BUDRIŪNAS
“DISTRICT ESTATE

NAMAT PARDAVIMUI: — į variose
PASKOLOS: — 5%% užbaigt
ŽEMĖ PARDAVIMUI: —
ŪKIAI PARDAVIMUI:
DRAUDIMAS; — Pastatams
atsitikimų
Pirmosios Montrealy lietuvių

BROKERS”? >

>T. W., TeleL?L1501Įstaiga: 177 SHERBROOKE ST. W., 
Darbo laikas: nuo 9 vai. ryto iki 9 vaL vakaro.

Res.: P. ADAMONIS PO. 6-6495. A. BUDRIŪNAS RA. 7-2690.
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gįau reklamos ir
riaus “A-is” mintis būva pašėlu* 
šiai, gera — visomis išgalėmis 
reklamuokime lietuvių, tautos 
geriausias, ypatybes, o ypač, jos 
meną. Lietuva, privalo būtt tiek 
išreklamuota, jog tvarkant pa
saulį niekam nė p galvą, neatei
tų. Lietuvą prijungti prie/ Lenki
jos ar prie Rusijos, o gal’, prie 
Vokietijos. Lietuvos vieta būtų, 
tik. pilnateisių kultūringų Euro
pos tautų bendruomenėje. O tą 
kultūringumą vien tik liaudies; 
dainomis ir tautiniais šokiais ne-’ 
įrodysi. Sąlygos privalo būti kuo> 
greičiausiai sudarytos Pasaulio’ 
Lietuvių Kultūros Fondui įsteig-1 
ti.

Viktoras K. Banaitis, užsidaręą.“ 
Brooklyno. varguomenės rajone’ 
baigia 1944-54. m. bėglių kultūri- Į 
nį paminklą operą .— “■ 
Kąstytis”. Jį remia ;

kuris, prisidedant dar mokį-i-Į 
niams, įgalina menkesnę nei- mi
ni malę lietuvio muzikos kūrėjo' 
fizišką buitį. Žiną apgailestauji, 
kad ūmai užklupę šalčiai vėl'iki 
-pavasario nudels operos užbaigi
mą, nes Banaičio muzikos kam-' 
barys nėra pastoviai apšildomas!. 
Kompozitorius betgi nesutinkąs 
prašyti amerikiečių fondų pagal
bos, nes opera yra lietuvių ir 
Lietuvai rašoma! Banaičio melo
dingai operai pranašaujama gra
ži ateitis, juo labiau kad “Jūratės 
ir Kastyčio siužetas žinomas vi
same pasaulyje. Kaip būt gera, 
kad viso pasviečio lietuviai vie- . 
toj kalėdinių sveikinimų siųstų 
po penkinę, po dešimtinę— Li
tuanistikos Institutui, V. K. Ba
naičio- Operos Fondui (377 S. 
4th Str. Brookljm, NY), Tautos

iHHUTfMM
Fondui ar BALFui^a 
jų nuomone, pinigų, re

Bet nefeiovte Mtt

Mano vaikio BHI..
(Iliustracija^ iš Amerikos)

David Louis
pašėriau kiškiukus, su saule at- 
sikėįęs', ir stirniukes. /. . ,

— Good boy, Bill. Dabar eik

Stryktelėjęs, nubėgo aplink 
h£ną. Gi lipnus fie^elis atrodė 

, ^tejaufį Vank'ą.ęG’ražiai siūbavo 
‘ gaiviame ryto ore. ' '' ■'

Stebėjau svyruonėlį ir galvo
jau: juk ir Bįlius, kaip medelis. 
Jo pirmosios mintys taip prilygs
ta *j jauniesiems’ - besiskleidžian- 
tiems pavasario lapeliams — be
sistiebiantiems augštyn į saulę. 
“Aš pasišėriau kiškius ir savo

i štirnukes”.
— mes gerbiam .jo idėjas jojLeiski bendrauti su kai-: 
ten jis nepriklausomas ir laisvas.t vų- žalia apbnka. Iš jos jis tie!

Stebėjau grįžtantį. Jo ryškėjų Į d&ug.gai 
raumenys raibuliavo šlaunvsųj^ffcrūs. Ki&vienais metais rne- 
laikė išdidžiai krūtinę. Mačiau f m“ •
basos kojos stiprius pirštus už-i jas žiedas, nauja kamieno žieve 
tikrintai atsiremiant j žemę.

Priėjo visai arti, tik tada pa- ’ 
juto ir% pamatė mane. Iš staigų- tis, kaip t’e me 
mo atsišliejo neperseniausiai so- į 
dinto medelio. Jo galvutė dan- j kurios 
gaus spalvų fone man atrodė šir- i 
dies formos brangakmeniu, iš > sėli, jaunuolių kurie taps.

•— Pop — kreipėsi — aš jau' liai auga.

Šiandien puikioj nuotaikoj 
anksti atsikėlęs parymau prie 
lango,, gėrėdamasis 40 akrų ma
no pasauliu: žalių, auksinių ir j viduti ir kirsk pusryčius. * * • 
rusvų spindulių žaismu kalvutė
se.' IŠ jų išniro manasis Billius, 
traukiantis, nerūpestinga pėstutd 
nameliai. Žavėjausi juo žygiuo
jančiu. lauku.

“ Ifonsas Banys tingiai gulėjo ant sofos, ir kramtė cigaretę,.
kartaišr patraukdamas ir išleisdamas dūmų debesėlius, kurie:

* ' * toigVėF luposi it sklaidėsi pilkoje kambario priėblandoje.1 Žinojau, ko jis buvo kalvose. 
J Dar niekada jis nesijautė toks vienišas ir atskirtas nuo pašau-

Ito kaip dabar, supamas keturių pilkų kambarėlio sienų, kurięs; 
' tartum'norėjo jį suspausti — buvo taip arti viena kitos, kad atsi-

Stpjųs kambarėlio viduryje lengvai galėjai: pasiekti jas visas ke- 
tūrias.- Alfonsas žvilgsniu klaidžiojo lubomis tartum ieškodamas: 
fe? nors įtartino, ar nepaprasto, kas galėtų jį šią liūdną valandą 
atitraukti nuo tamsių minčių, gurios tartum pilkas rudens dangus, 
gaubė‘sielą ir kartais lyg smaugė gerklę, bet, deja, jis nieko ne
matė tik, kadaise buvusias baltas, nuo laiko jau papilkėjusias 
lubas, ir tarp lubų ir jo laisvai besisupančius ęįūmų debesėlius, 
ja paties sukurtus. Mažyčiam kambarėly vos tilpo sofa, kuri naktį; 
atstodavo lovą, maža spintelė, — reikalui esant naudojama vietoje; 
stalo, ir vienintelė kėdė, kurios, amžių net geras meistras vargų, 
ar nustatytų. Tai buvo visa, kuo jis galėjo niekieno nekliudomas’ 
naudotis, neskaitant mažytės, labai šykščiai beriančios šviesą

4. lempos-, kuomet vakaras atklysta į palėpės kambarėlį, žinoma, 
už- tai susitaręs su- šeimininke mokėti savaitei penkis, dolerius.

•Dar kelios dienos kaip Alfonsas čia apsigyveno, bet jam šios 
dienos atrodė metais. Kartais jis vaizduodavosi kad čia jau gyvena 
daug, daug: metų ir niekur kitur jis nėra buvęs, bet po valandėlės 
jtojau-matydavo arti suodinus medinius barakus, ir juose barz
dotus vyrus, kurie buvo daugiau panašūs į viduramžių karius, nes 
daugumas galando kirvius ar pjūklus ir nuo tabako dūmų mėly- 
name barake, sklido kalbos, kurios nieko gero nežadėjo, pakliuvus 
į šių barzdočių tarpą: Bet dabar'Alfonsui tie barzdoti vyrai ir suo
dini'barakai atrodė daug mielesni uzšį pilką kambarėlį, kuriame 
buvo; tylu- tik retkarčiais siaura gatvele pravažiuodamas automo- 
bilis sudrumsdavo tą miesto tylą. Tai buvo jau pakraštys miesto 
ir-judėjimas mažas. - - - . ■ ,

Ten jis rūpetingai globoja kiš
kius. Kiekvieną rytą Billius pir
miausiai skuba į savo kalvas — 
jos priklauso tik jam ir kiškiams. 
Ten. visa jo maža, mažo asmens 
esybė — kiškiai, stirnos, medžiai!

H Br. K. Balučiui, Lietuvos mi-
- -os nisteriui Londone, Anglijoje,

sgul auga tiesūs ir {trukdžio 29 d. sukanka 75 metai 
Kidkvienais metais rne- ' ž:nomas JAV visuomeninin- 

eho liemenėlyje susideda nau- kas j j Bachunas ta proga pa-
* *7 » /A > 1 1 I JF 1 /"V ▼ T Z"\ • « « « A w «• •

Žinomas JAV visuomeninin-

laikais vyresnioji mtU 
nesupratusi kultūrinės 1 
reikalo. Diplomatas ir ; 
Jurgis Savickis , UwWf

tu vos

• , Keturis-metus Alfonsas išgyveno miške,, ir jam atrodė, kad ki
tokio gyvenimo šiame krašte- ir nėra — vien tik. miškai ir ežerai, 
^fpr^rių tūkštančiai panašių į jį leido gyvenimą niekuo daugiau 
riesirūpihdamr tik, kaip uždirbti daugiau pinigų ir tada-nuvykus į: 
miestą pagyventi ten porą: savaičių- kaip turtuoliai; p* po -to vėl 
grįžti'į mišką ir dirbti, kaip arkliui:

Alfonsas buvo ne iš tų, kurie visų metų uždarbį nuveždavo į 
miesto smukles, jis net nežinojo, kur randasi tas miestas, jam-buvo 
neįdomu, ir jis tuos keturis metus tematė tik tuos pačius barzdotus 
veidus ir milžiniškus miškus, kuriuos negailestingai naikino jo 
piūklai ir kirviai. Jis dirbo daug ir vakaras pavargęs krisdavo į 

' Ibvą. tartum negyvas, kad kitą rytą vėl keltųsi ir verstų medžius. 
" Jis. nesirūpino, kas dedasi pasaulyje, nes jo pasaulis buvo skirtin

gą^, nuo visų kitų, jam terūpėjo darbas, kuris padėjo pamiršti klai
kią, praeitį, pasilikusią tėvų žemėje ir griuvėsiuose Vokietijoje. Jis 
nežinojo ir nesirūpino sužinoti, kiek jiš uždirba, nei kiek turi pi
nigų;. Jie jam nebūvą reikalingi, nes visa, ko reikėdavo, gaudavo 
čialpat. iš- sandėlio. Dėl to jis buvo patenkintas savo darbu ir pri
pratęs prie-nuolatinio triukšmo, kuris jo nejaudino. Kuomet bara
kas, traškėdavo nuo kalbų, jis ramiausiai miegodavo. Dėl to bend
radarbiai-jį pravardžiuodavo meška. Jis dėl to nei pyko, nei juo
kėsi, j am buvo vistiek,. nes po viso to, ką jis pergyveno prieš keletą

- metų;’jis-nerado tokio reikalo, kuriuo verta, būtų domėtis. Jis tapo 
nepagydomas flegmatikas, nors iš' prigimties toks ir nebuvo.

Gal* dar ilgai Alfonsas būtų, kovojęs su šimtametėmis pušimis 
ir. eglėmis;, jei ne vienas įvykėlis^ kuris pakeitė jo gyvenimą iš 
pagrindų ir atbloškė jį. į didmiesčio triukšmą, kuriame jjs troško 
tąrtum žuvis išmesta-, iš vandens; Čia jam viskas buvo svetima ir 
neįprasta. Ir jis-jau; gailėjosi palikęs mišką, kuris jį guosdavo savo 
ošimu, , j am buvo ilgu ir liūdna negirdint kirvių, if piūklų. muzikos, 
negailfestingai kapoj ant ar piaunant šimtametes pušis.- Miške jis 
pamiršdavo visa-tai; kas jį.slėgė,- o čia jam vėli prisfininė praeitis, 
liūdna ir klaiki; Kodėl jis paliko mišką ir atvyko miestan,, to jis 
nepajėgė suprastt Jam pačiam buvo keista. Veltui jis ieškojo at
sakymo — jo nerado; Bet jis gerai-prisimena tą vakarą; kuomet 
nusprendė bėgti iš miško, nes negalėjo, ilgiau ten pasilikti.

Kaip- ir visuomet; baigęs darbą, ir pavalgęs- vakarienę, sėdėjo 
ant lovos krašto ir. rūkė klausydamasis radio muzikos,, nes jam ši 
muzika kažkodėl buvo panaši-į piūklb čerškimą piaunant medį, ir 
tai- jį veikė raminančiai. Besiklausydamas amerikoniško tango, 
vienas iš barako gyventojų pfiejo prie aparato ir pradėjo ieškoti 
geresnės muzikes.

skelbė atsišaukimą, kuriame 
tarp kitko rašo:

“Nuoširdžiai kviečiu visokių 
nusistatymų Amerikos lietuvius 
ir jų organizacijas, taip pat spau
dą ir kitas kultūrines lietuvių 
Įstaigas vertingai paminėti šio 
mūsų mylimo ir didžiai nušipel- 
nusio Lietuvos* valstybės vyro 
garbingo amžiaus sukaktį. Balu

sių, jei ne pati gražiausioji gėlė, 
kurią Amerikos lietuvių visuo
meninis ir tautinis gyvenimas 
anuomet padovanojo Lietuvai. 
Balutis lietuviškame valstybi
niame darbe ilgiausiai išsilaikė 
ir tebedirba Lietuvos laisvės by
lai pirmose pozicijose ligi šios 
dienos, — ilgiausiai iš visų tų 
veteranų, kuriuos Amerikos lie-

saugo ruo siaučiančių audrų.
Lėiski vaikystės godoms plės- 

džio lapeliai sklei
džias .:.. Tain; ir jie žemėje, ant

; stovi, mes šešėlį; šešėlį 
i savbt stiprių ir tiesių kūnų, še-

kurios žėrėjo jo motinos akys. J Leiski jiems augti kaip mede-
■— Pop — kreipėsi — aš jau' liai auga. Laisvai vertė Almus.

- 1 ,Jf* ‘ : Jtis yra turbūt viena iš gražiau-

ministerijos duris ir .Jpdeti- 
tiaitė tuo reikalu ėmėsi attinka
mų žygių. Pirmoji išdrįso lietu
višką dainą reklamuoti pasauly
je Vincė Jonuškaitė. 1925 ». K • 
moję Filharmonijos sąltį^jrtik 
jai galimu įsijautimu įaįįs išdai
navo lietuviškos 1 sielos ,Tdjid;, 
jog sekančio italų mėnp.,žuąialt) 
“L’Masquere”' ? antraštė*j ^mvv 
“Lįepė tėvelis”, “Margi sakale 
liai*’, “Kas iš-kur,?” .Po,.fct),.ij"kiū 
lietuviai dainininkai panūdo:lie- 

nį paminklą' operą^-"“Jūmtrir| Aviškas dainas į sąyop^ą^as 
Kąstytis”. Jį remia senieji Ame-* įtraukti. O Vince Jonuskai.c 
rikos lietuviai susibūrę fondan,. koncertų yien trik.

- ■ viskai damai .skyrė -—.pasaulyje

L a JLr Įar
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Papildyk 
atsargas 

ateinančioms šventėms

144X

juos- reikės- vaišintu 
Esd.Coca-Cola 
pafengvihk jūsų * 
darbą. .
Apsirūpinkite; 
pakankama, atsarga-. 
ir pateikite 
ledo Šaltumo.

— Et jau! Ras jis čia ką geresnio! — pamanė Alfonsas, bet nie
ko nesakė, nes jam buvo vistiek, kokia muziką. Ji visa panaši į 
pjūklo čerškimą, nusprendė sau vienas. ______  __________________

Jau norėjo Alfonsas lįsti po antklode, kai jo klausa pagavo čia tuviai išaurino dar prieš I Pa- 
negirdėtą muziką, jis tartum stabo ištiktas sustojo prie lovos su saulinį karą”.
.antklode rankose ir tarturą netikėdamas savo ausimis klausėsi. g. K. Balučio adresas: 17 Essex 
Taip, tai tikrai lietuviška, bet gal man tik taip pasigirdo, netikėjo Vilas, London, W. 8, England, 
pats savimi ir norėjo įsitikinti žengė artyn prie aparato vis dar: 
tebelaikydamas rankose antklodę^

Barako gyventojai nustebę pažvelgė į Alfonsą. Jiems buvo! 
įkeista; nes niekuomet jis panašiai nesielgė. ;

O Alfonsas klausėsi. Taip tai tikrai lietuviška ir taip širdžiai 
miela melodija, kurios jau negirdėjo keletą metų. Jo draugai, su 
kuriais atvyko kartu į mišką, jau seniai, vos baigę darbo sutartį, 
išvyko į miestus ir jis čia buvo tik vienas lietuvis tarp įvairių kitų 
tautybių, susirinkusių iš visų pasaulio kraštų. " : - -

, Nutilus muzikai, Alfonsąs išgirdo aiškiai lengvai kalbant:
* — Dabar, brangus klausytojai, galėsite pasiklausyti mūsų lie- 

.tuviškų dainų, kurias mes jums perduosime'iš plokštelių, tegul jos 
primena jums mielus tėviškės laukus ir visa tai. kas jums buvo 
šventa ir kilnu, ką palikote bėgdami nuo žiauraus priešo, kuris ...

Sėdintis prie radio vyras pasuko' ratelį ir kažkoks urzgimas, 
tartum lėktuvo, pasigirdo iš aparato, bet tuo tarpu jyyko tai, ko 
niekas nesitikėjo — jei čia dabar esant 30 laipsnių'šalmo hutų tren
kęs perkūnas tikrai niekas nebūtų taip nustebęs'kaip dabar:

— Phlik! — sušuko Alfonsas ir žengė artyn prie aprato, vyrai 
nutilo, neš visi žinojo, kad: Alfonsas be reikalo ijėištars žodžio. Ir 
jeigu-jiš-tai-pasakė,1, turi’būti Iras nors labai' svatfpąįj&’ ’

Vyras-prie aparato greitai atsuko atgal ir, metęs žvilgsnį į 
Alfonsą; tyliai pasitraukė. Alfonsas išgirdo švelnius lietuviškos 
dainos žodžius: “...Dainelių jūsų aš auksinių, nebegirdėsiu skam
bančių,...” ' ' :-i' . ■

Suspaudęs rankose antklodę-, tartum sfinksas,, stovėjo Alfonsas 
bijodamas pajudėti, nes atrodė, kad jam sujudėjus sustos ši švelni 
liūdna melodija, kuri, jį dabar .nukėlė toli iš Čia. Jis nematė aplink 
esančių vyrų, kurie jį atidžiai stebėjo, negirdėjo jų pastabų, o tik 
klausės tų žodžių, kurie tartum karšta oro srovė liejosi jam krū-Į sipažinimo vakarą,. Atsilankė 
tinėn ir čia degino širdį,-o gerklėje kažkas įspraudė kamuolį; kurio amerikiečių ir Europos filmo 
niekaip negali nuryti. meno įžymybių, o iš lietuvių TŽ

Viena po kitos sekę, dainos^ -įr tik pranešėjo balsas kartais jas bendradarbis Almus su žmona.: 
r*er t raukdavo. Tas balsas Alfonsui tartum peiliu smogdavo širdin. T . . . -
Jis vaizduotėje matė ta asmenį, kuris kalbėjo, už jo didelis choras r L®n J Y,Iniau?5
dainavo. Kaip ilgai Alfonsas klausės, nežino, bet kuomet nutilo lie- į Londone veikiąnh lenkųorga- 

r ’ - mzacija Zwiazek Ziem Polnoc-
no Wschodnich” Kalėdų švenčių 

’ proga platina atvirutes su Vil- 
’ r (aus miesto Vaizdais: dvi atvi

rutes su Vilniaus katedros vaiz
du, net keturias atvirutes su

B- K. Balučio adresas: 17 Essex

iš kulto ros ir knygų pasaulio
Audinių paroda

Londono, Ont., audėjai organi
zuoja III Metinę Audinių Parodą 
Londono meno galerijoje nuo 
vasario 4 d. iki kovo 6 d. Naujie
ji ateiviai -yra kviečiami daly
vauti. Bus išstatomi tik 1954 m. 
ir Kanadoje austi audiniai. Eks
ponatai turi pasiekti ne vėliau 
sausio 19 d. \

Norintieji dalyvauti specialių 
blankų gali kreiptis\į parodos 
sekretorių Mrs. John Jeffery, 43

į viškai dainai skyjė ^ pasaulyje 
, ir. pačioj Lietųvoi j reklarųavo. 
■Nebuvo miestelio,\kųrioį nebūtų 
su savo koncertais lankiusi — 
vienam jų seny va moterėlė; , at
simena, neatsidžiaugė;. spektak
lių: “Ponytėla, kaip,Igražiaj.;Tu 
giedi! Kad Tau Dievuūs-ceslyvą 
smertį duotų”; •! J. * :'.A-

Meno kritikai sutiko; jog.'nie
kas nepralenkia Vincės. Jonu j- 
kaitės lietuviškos dainos išpildy
me •— gal tik Petrauskas iš vyri •. 
Nieks nepralenkė jos hetšuririk- 
tų: dainų rinkiniais,. Vineė prašė, 
o J. Gruodis ir kiti specialiai .jai 
harmonizavo dainas “Ėsk- karvų- 

“te”, Alaus, alaus”... Didelis lie
tuvių tautai nuostolis, kad šis 
rinkinys žuvo Vienoje, Autrijoje 
per bombardavimus. Jų. tarpe 
originalai tokių nuostabių dai
nų kaip J. Karnayičiaūs “Vai tai 
dėkui motule”, 
rą vaikščiojo”, 
girelę, nueisim”; Antano Račiū
no žuvo “Rugiapiūtė”, bet Vla
das Jakubėnas- atkūrė jp kitą 
dainą. “Už augštųjų kalnelių” ir 
“Ankstų rytą, nedėlioj”. Jei sun- 
didžiausias mūsų operos žvaigž- 
k-ios gyvenimo sąlygos nutildė 
dės, sukiša jas įį fabrikus^ ir 
krovė sunkėjančia, laiko našta, 
niekas nepajėgia nuslopinti . V. 
Jbnuškaitės troškimo “rėkia’- 
muoti puikiąją lietuvišką dainą! 
Sunkiausiomis sąlygomis,, išvar
dinta darbo fabrikuos, ji- ruošės 
koncertams ir. keliavo^ kaip tas 
senovės lietuvių, vaidila, tik per 
Amerikos kolonijas. Sąlygoms

V. Jonu^ai^s.pirmą^ 
sis rūpestis būva, palikti, jos-' ži
nomas- ir mokamas dainas, atei
ties Lietuvai. Paremiant, senie
siems Amerikos ateiviams Kazi
mierai- ir Antanui<Pėtruliams ir 
JI Karvelio- leidyklai^ V Jonus-

“Tėvulis po dva- 
“Nueisim. į. žalią

Aušros Vartų bei AV Marijos 
• vaizdų ir vieną su universiteto 
! Počabuto kiemu.

Visos yra sulenkiamos — ant 
viršelio vaizdas, viduje dešinė
je pusėje pasveikinimas, o kai
rėje vaizdo pavadinimai lėnkiš- 

i kai bei angliškai ir prierašas, 
kuris angliškai šitaip skamba: 
“North - Eastern Poland, seized 
by Russia”.

Stipendijos studentams:
Šveicarijos • Fribourge įsteigta 

katalikų; organizacija remti stu
dentams. iš persekiojamų kraštų 
—“I’Oeuvre academique de HEg- 
lise du silence”.. Jos pirmininku 
išrinktas adv. J; Burgknecht, 
krašto tarybos narys; Organiza
cija: rūpinsis moraline ir mate
rialine studentų globa, telkdama 
reikalingas, lėšas. Vieno studento 
išlaikymas.. Fribourge visiems 
metams; atsieina 300flfr. QrganL 
žarijos secretariat  o. adresas:. 14} 
rue Si. Michel; Fribourg,. Swir 
tzerland. čia; teškiamos informal 
rijosbesidomintiems.;

Atsivertė' žymus komunistės.
Italijoj įjlačląį' nuskambėjo žy

niaus veikėjo Angelo Gigante at- 
sivertirnas. Komunistų eilėse jis 
dibo 39 metus. Savo, viešame gy- 
reiškime sake: “Po tiek metų da
bar galiu tvirtinti, kad marksis- 
t>rė partija yra didžiausias dar- 
h'r’nkn nrlėšeš. ’didžiausia oa- 
g'n-cs kFūtis. re:’riic.s nerseki0- 

žr^ęr-ifosi''^ėrri?ia;.. Tė* 
' ; ' '*■’ j r •’•3e-’a -viešes-pareiškimas
s._ Kaip jis ją nu-. - - c r t i iialų tautai- akis, atstum- 

-.oas, Ver.ezuela, 1934, b --omunizmd klaidas, gyvent’ 
128 psl.

;*5.ų Žinics” 
penkis kartu

eii* ■ . v <
Grand Ave.. London Ont.

Pirmasis “Film Culture” Nr. 
pasirodė gruodžio 13 d. Tai vie
nintelis JAV filmų meno žūfc-‘ 
naas. Jo vyr. redaktorium pasi
rašo TŽ- bendradarbis ir skaity
tojas Jonas Mekas. Žurnale ra
šo pasaulinio filmo įžymybės ir 
kritikai. Žurnalo: pasirodymo 
proga redakcija puošniame Niu
jorko viešbutyje Waldorf-Asto
ria; Perroquet Suite, suruošė su-

tuviška daina ir pasigirdo angliška muzika, Alfonsas dar vis tebe
stovėjo toje pačioje vietoje su antklode rankose, tartum sustingęs, 
ir tik kuomet vienas iš jo bendradarbių priėjęs! paklausė ar jis 
neserga. Alfonsas pabudo iš sustingtų 
prie savo lovos ir atsigulė.

Tačiau tą naktį jis nemiegojo. Vari 
niekas nepadėjo. Jis matė prieš'save 
jo tautiečių. Ten gyvenimas toks lint 
dainos, ten jie jaučiasi ne tokie vieniš 
miškų... Ne jis čia ilgiau negali pasilikti, po to kai jis išgirdo 
savąją kalbą. Jis nežinojo; iš kur plaukė tes dainos, bet jis buvo i 
tikras, kad kur nors turi būti daug lietuvių ir. jis nusprendė vykti į 
pas juos.

Vos sulaukęs ryto, jis nuėjo stovyklos rėštinėn ir pareiškė' 
norįs išvykti iš čia ant visados. Netrukus j:s jau keliavo i arti
miausią geležinkelio stotį su mintimi pasiekti artimiausią didesnį’ 
miestą. : :■

Ir štai dabar čia, laikraščio pagalba ‘susiradęs kambarėlį, jis 
norėjo pradėti naują gyvenimą. Deją,Jis jau suėjo nusivilti, nes 
'.nežinojo kur ieškoti savo tautiečių.. nors, mei kiek neabejojo, kad 
čia jų turi būti. Jau kelinta diena jis klajoja gatvėmis, tikėda
masis išgirsti gimtąją kalbą, bet veltųį*;f(.

Abejingai atsikėlė ir apsivilkęs paltą išėjo i gatvę.
; Gražios baltos snaigės skraidė ere: if< tyliai’leidosi Alfonsui ant 
rūbų,, netrukus virsdamos mažu vandėns lašeliu.

’ Jis ėjo, pats nežinodamas, kur nei ko:'Juk vis vien č:a jis nieko 
'neturi, pas ką galėtų užeiti ir pasikalbėti Kur dabar buvo lo drau- , 
gai, su kuriais kartu atvyko į šį kraštą,'jis nežinojo, todėl pamažu 
žingsniavo įsijungęs į masę žmonių, judančių šen ir ten.

Nedrąsiai dairydamasis į krautuvių vitrinas; jis stebėjosi jų 
•puošnumu ir turtingumu. Kai praeinant pro laikraščių pardavėją, 
šis pasiūlė laikraštį, Alfonsas nei kiek negalvodamas jį paėmė, ir 

i tik: tada- sužinojo, kad šiandien Kūčios.
Dhr labiau jam suspaudė širdį. Suspaudęs rankoje laikraštį 

patraukė gatve tolyn. < ;
Tik dabar jo dėmesį atkreipė skubą žmonės su dideliais ir ma- 

žaiš-ryšuliais rankose, visi jie nešėsi dovanas Kalėdoms savo arti
miesiems. Gatvėmis be pertraukos riedėjo sunkvežimiai ir lengvos 

•maššnoSf taikydamos purvą ant praeivių, > nes krintantis sniegas, 
patekės gatvėn, greitai virsdavo purviftū ivSmdėrtiu. • -

Šaligatviais, tartum pavasarį ištviftūii riipė; plaukė masė žmo
nių, vienas kita stumdydami ir atsiprašinėdami, tačiau dėlto nie- 
kaš-nepyko.Priešingai, susidūrę, nusišypsodavo ir vienas kitam 
sakvdavo “Merrv Christmas” — if Vėl Skubėdavo tolyn;

Vakaro prieblanda pamažu pradėjo- gaubti miestą ir tūkstan- 
čiaia- šviesų sumirgėjo gatvės, o krentštft sniegulėms viskas at
rodė.* kaip pasakoje. Tačiau Alfonsas to nėmatė. Jis Vis tebeklai- 
džtoio*eMVėmi»» tartum ko ieškodamas, bet ko. nežinoto nei pats.

Rėsiekes miesto centrą, sustojo prie didžiulės krautuvės vitri
na* ir. smeiinvSB, žvalgės aplink i juanč’uš žmones ir triukšmingai 
mwažiuojančia»:m8Š3nas. Iš šalies pasižiūrėtus, atrodė, kad jis ko 
'tai laukto Dėjai jifr nieko nelaukė, tik nežinojo, kur eiti ir todėl, 

(nukelta į 12 psl.)
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mą. Nuo liėtuvių; priklauso ar 
pasirodys-ir daugiau tokių, albur 
mu. Pirmaj.ame albume randami 
-šias dainas,, kurios turęš. pra
skaidrinti kiekvieno, liętūyįo. ąs 
širdį- didžiausioj laiko ir. dvasios 
darganoj — “Kur. prapuolei tas 
kelėlls”, fWiešpahW‘‘WRiI®’, 
“Mėlyni; varpeliai’*, “Pasakykit^’, 
“Oi ant kalno”; “MaUkįatafftQS’7 
“Aš nėr nakti”; “Ėsk” kainmte”į 
“Oi kas sodai”, “Anoi pusėj ma- 

—1:--” “TT^ ’ū1"?!’’’. už-niareliu^,i 
“Ar ■ “M^no rimt’ne^’v

' ! su Dievu ir .bažnyčia .
eina jau j \
per me-- — Kanadiečiai pradėjo varto- 

iti daugiau arbatos ir mažiau ka- 
Skautų Aidas. 1954 m. gruo-! vos. Derintos kavos šiemet ba- 

dž:o rr.ėn., Nr. 12, 24 psl. į landžio - birželio mėn. pagamin- 
L't*;cnus, Lithuanian Acade-j ta net 4.656.000 svarais mažiauj 

mic Youth Bulletin, November kip pernai tuo pat metu, o arba- 
1954, No 1, 12 psl. tos supakuota 1.135.009 svarus

Ateitis, 1954 m. lapkritis, Nr9, daugiau, kaip pernai. • ;!
193—216 psl. Tuberkuloze susirgimų 1924 .

Rjūsiį VytiSį PLSS vadų ir va— m. buvo veik 3 kartus daugiau 
dovių ir akademikų skautų-čių- kaip 1952 m_, bet mirimų buyu • 
laikraštis, 1954 m. lapkritis, Nr6 net daugi&U'kaip-tris kartus ma-j 
(<2l, 183-218 psl. žiau—2.457. kai 1924 m.—7.675.

193 —216 psl.

daina”. ’ •.
T vp; rašytojų kovuos, dai-^ 

i:m'nVų paveikslai, aų^ekląi’ 
r-fpinkn ir d»orų- plokštelių ai--, 
hunai, tai v’s dalykai, kurių ne-^ 

užmiršti nuošdamas nau- į 
iuesiūs namus Amerikos j£onti-{ 
fante kiekvienas-%avė.Agerbjąs»: 
lietuvis. . „% Alinus. .1

LIETUVIS LAIKRODINlMltAS;. į 
TAISAU <vckarHkos„ voVifkM’^amc- 

«riko* tikai gamybos lailėrDdfi^ir ža* 
Autuvus. Už darbą duodu mėtoms 
gėrofrtifa. • Darbą* atiteka pigiai k xą- 
žiningoi. ų.

? >- 122<nUNp5»' SftLWlrt, 
Toronto. Tel. KE. 1050

f!

Dundas • Ossington Ave

B. O. BRANSTON
Manager

Dundas - Runcesvallės Ave

SAVO DRAUGUS LIETUVIUS 
KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ PROGA 
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TĖVIŠKĖSŽIBURIAI

RumuNiJOS FRONTE klausysime nuo paprastų sprogs
tamųjų medžiagų, bet turėsime

ri, kas su juo atsitiko. Nežino 
nieko nei Rothmann. Gabaus 
jauno lakūno netekimas smarko
kai sujaudina eskadrilę. Mano 
lėktuvas yra suakėtas 20 mm pa
taikymų ir aštuonis kart smog
ias iš 37 mm. Tačiaus svarbiosios 
lalys mažai apgadintos. Yra ir 
aimingų žmonių! *

Po tokio patyrimo kiekvienas 
būna apglušintas ir išsisėmęs, 
oet poilsiui nėra laiko. Pakeičiu 
lėktuvą ir vėl į frontą. Sovietai 
turi būti sulaikyti, iki tol nebėra 
poilsio.. Antrąją dieną sunaiki
nau devynis tankus. Sunki diena. 
Paskutinių skridimų metu pa
vargdavo akys nuo žiūrėjimo kol 
surasdavau tanką. Geras reiški
nys. Tikiuosi, kad kuriam laikui 
sovietų ofenzyvos pajėgumas iš
garavo. Pėstininkai be šarvuočių 
nebegali toli įsiveržti. '

Poaušrio skridimas patvirtina 
spėjimus. Visur tyku ramu, nie
kas niekur nejuda. Nusileidus . 
jaunas mechanikas užšoka ant Pu°s.’ . , . , . .
sparno ir gestikuliuodamas ran-! Fiureris pakviečia arbatai, ir 
.jomis rėkia kažką pro variklio P° jnes dar kalbamės valandą 
ižimą. Daugiau iš judėsiu negu ar dvi. Nauji techniniai ginklai, 
š žodžių suprantu, kad jis mane strateginė situacija, ir istorija 
veikina su deimantais. Praneši- Tra mūsų pasikalbėjimo temos, 
nas ką tik atėjo iš Hitlerio. Ja- j Jis YPač aiškina man V ginklus, 
ne betgi sakoma, kad aš nepri-! kurie nesenai buvo išbandyti. Jo 

v alau daugiau skraidyti. Nenore- i nuomone esamose* sąlygose būtų 
damas juodu ant balto matyti ' klaida manyti, kad jie yra labai 

š nebecinu į kont- 3*ektingi- Jų taiklumas yra dar 
menkas. Tai nėra taip svarbu, 
“,es jis tikisi pagaminti skraįdan- 

užpakalyje * lakūną, kuris šiek^naujam skridimui. Pietų metu . raketas kurios butų vis-ska; 
tiek nusimano apie savo darbą. Pe^Telefoną geneiolas įsako man ; e P-ie.->.ais ų. c^au n.es p*i- 
Matosi, kad dabartinis nusimano vykti į pųcssą. _ ; _ . _ _. • . . •
viską x apie šitokius reikalus. • Sveikinimo telegramos prade- j Ja.E.0,6 k n ’
Rothmann pradeda jaudintis: i j ° plaukti iŠ visų kompaso kam-' s s® 'V t

— Mus baigia numušti! į pu, buvo, nė viena ir iš reicho . žnnomes JAV žvdu statistikas : e
neįuujtmi uzbiciaupu ir vietoj i

aikvojus savo burną taikliau šau- ■ bus sunki kova gauti leidimą pa- 
dyti. Jis šaudo. Pradedu girdėti silikti ir toliaus fronte. Žinia, 

• kitokį garsą ir jaučiu kad mano kad mano draugai ruošiasi nau- 
lėktuvas yra pataikomas smūgis Jam skridimui numuša ūpą. Jau-

savo 
rus.
nes •

nuo manęs. W. O. Roth- 
geras vyras,* bet turi maža 

Nors šiaip jis yra dėl 
geros laimės gani populia- 

Visi mėgsta su juo skristi, 
yra sakoma: “Kas, kas, bet 

visuomet sugrįš”.
po pirmojo skridimo, aš 

dėl perilgo lėktu- 
paruošimo. Todėl nelaukęs 
išskridau tik su Itn. Fischer.

į Balti priemiesčius me- 
tankų. Virš taikinio srities 
susitarimą turėjo šį kartą 

keletas mūsų naikintuvų, 
kaip galėdami žemiau 

blogesnis negu visuomet, 
tik iki 800 jardų, 

prieš pat miestą žval- 
naikintuvų. Taip, ten yra 

bet... ne mūsų, visi

-7- Saugokis, Fischer, jie visi 
yra Aircobra. Laikykis prie ma
nęs, priskrisk arčiau!
. Naikintuvai mus pastebėjo. Jų 
apie dvidešimt prieš mus du. 
Tikri savo grobiu, jie puola 
mus. Kilti į viršų nebėra vietos. 
Skrendame slėnių dugnais, deng- 
damiesi kiekvienu iškyšuliu, gal
vodami juos galint pasimesti. 

. Nebegaliu griebtis jokio staigaus 
atsipalaidavimo sukinio, nes ne
begaliu su kojomis stipriai spir
ti į vairus. Pajėgiu su vairolazde 
daryti tik lėtus sukinius. Ši prie-

žiausių smulkmenų. Buvau pa
veiktas jo šiltumo ir beveik gi
laus širdingumo. Jis džiaugėsi, 
kad likimas buvo toks palankus, 
leidęs mums tiek daug padaryti. 
Jis sako, kad aš esu jau pakan
kamai daug padaręs, todėl liepia 
man palikti frontą. Jis aiškina, 
kad nėra reikalo, kad visi drąsūs 
kareiviai turėtų žūti. Jų patyri
mas ir jų pavyzdys turi būti iš
saugotas ateinančioms kartoms. 
Atsakau, atsisakydamas priimti 
pasižymėjimą, jei jis su savim 
riša sąlygą, kad daugiau negalė
siu vesti savo eskadrilę į kauty
nes. Jis susiraukia, įsiviešpatau
ja tyla, bet tuojaus jo veidas pra
giedrėja į šypseną:

—■ Gerai, jei taip, tai galite ka
riauti ir toliau.

Pagaliau esu patenkintas ir su 
malonumu įsivaizduoju savo 
draugų išraiškas, kai jie išgirs 
žinią,.mane sugrįžtant atgal pas

ir istorija

šio draudimo
____________ _ ___ rolės būd^ą, bet pasilieku prie 

menė nėra pakankama, jei turiu lėktuvo, kol jis yra paruošiamas

kažką taip galinga, kad tai pra
dėjus vartoti, tuoj užbaigsime 
karą. Jis aiškina, kad darbas su 
tomis medžiagomis yra tiek pa
žengęs į priekį, kad jų atbaigimo 
galime greit laukti. % ■

Visa tai man buvo naujas da
lykas. Negalėjau gerai įsivaiz
duoti. Vėliau sužinojau; kad 
sprogmenų jėga tose naujose ra
ketose turėjo būti paremta ato
mine energija. Po kiekvieno vi
zito pas fiurerį likdavos neišdil
domas įspūdis.

Trumpiausiu atstumu iš Salz- 
burgo išskridau į savo gimtąjį 
Gorlitz miestą. Visi mano garbei 
daromi priėmimai mane daugiau 
vargino negu operaciniai skridi
mai. Kartą, kai dar ryte septintą 
vai. gulėjau lovoje, mergaičių 
choras dainavo serenadas po lan- 
,gu. Mano žmonai reikėjo daug 
įkalbinėti mane, kol prisiverčiau 
joms pasirodyti ir pasakyti labas 
rytas. Sunku žmones įtikinėti, 
kad jei esi apdovanotas deiman
tais, tai nebūtinai reikalingi pri
ėmimai ir sveikinimai. Nenorė
jau nieko daugiau išskyrus poil
sį. Dar kelias dienas praleidai 
pas savo tėvus gimtajame kaime, 
jaukioj šeimyniškoj nuotaikoj. 
Tada vėl pradėjau klausytis ži- 
iiiiĮ, sekti fronto biuletenius ir 
jau niekas ilgiau negalėjo mane. 
sulaikyti. Paskambinau Roth
mann i Zittau, ir tuoj JU 87 dar ’ 
kartą skrido per Vienną - Buka
rest pietų link į rytų fro 

(Bus daugiau)
tą.

SPORTO AKTUALIJOS
MAŽOJI KREPŠINIO LYGA
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‘..i
tos. Antrasis sakinys — manė 
siūlymas vadovautis olimpinį 
sistema. P. Š. apvertė tuos tfu 
sakinius augštyn kojom. Nirsta 

syti anksčiau, porina, kadmatib 
įsiūlyshaii įpėT drąsus,, o iš kit^ 
pusės sakosi, kad ir jis panašių 
ąiūlytpų 4«lTęs. Kur čia logika, 
o gal tik jam vienam drąsūs siųk* 
lyjiiaį. tęgąljnij. (įaryti? Be reika
lo p. š. stengiasi ką* tai įrodysi 
bei mane pajuokti. Esu -tikrįte, 
jog ir jis sutiks, kad reikią, žai
dynes pertvarkyti ir tai, kar
toju, yra būtinybė. Darbo diehų 
nieks nenorės aukoti, kad žaidy
nes ištęsti per 4 ar 5 dienas.

Toliau prikiša, kad aš užmir
šęs skirtumą tarp I ir IV žaidy
nių ir aiškina, kokios varžybos 
kokioje šventėje i?uyp pravestos. 
Aš to neužmiršau, kaip jis, nes 
buvau vienas iš daugelio I-jų 
žaidynių iniciatorių ir rengėjų. 
Gerai kad p; Š. vistiek atsimena 
1-jų žaidynių varžybas, tik nę- 
beprisimena;- kas jas ruošė. įį

Grįškim prie klubų atstotų 
suvažiavimo po Čikagos žaid&-

šęs, kas ten buvo kalbėta ir pa
tarta. Ar nebuvo nutarta 1954 tfi.

*■ ■ . ’J 4'

šventė ruošti ■ (lygiai tokią pįat 
kaip; Čikagoje) ir įvykdyti.. si£- 

ATSAKYMAS p. j. ŠOLIŪNUI j lyti Torontu’? Tai kieno kaltę;
’ Į . ’ : - ' i kad išėjo tokia -kamšatis? Ręn-

Kiekvienas pasidaro didelis gal-Lgėjų ar vykdytojų? Dalyvių bęi 
vėčius po iaikO. f 1 komandų 

Norėdamas Torontą aptenidyti j kaip sakia
p. S. šuka šviesą ant Čikagos —; ną .sąvaįig prieš 
tai ėbjęktyyumas! Kiekvienas, pačiu laiku, tiki’, 
geriau mato krislą kito akyje, * gavo žinias. Tai;
negu savojoj, tai kam- atvirkščiai i kas žaidynių Tvarką, sistemą bei 
įrodynėti ir sau prieštarauti.

P. Š. mėgina kažkur surasti 
triukšmą — jam bei pralaimėju
siems. nepatinka. Tur būt, p. š. 
nėra buvęs - sportininku, jeigu 
negali pakęsti ovacijų ne pralai
mėtojui skirtų. Dėl žiūrovų 
triukšmo pasakysiu tik tiek — 
klubas ir kiekvienas klubo spor
tininkas sveikina ir didžiuojasi 
torontiške publika - žiūrovais. lviano 
Čikagoje buvo ramiąu, nes .krep- .žienjOŠzir-vasaros sezono sporto 
sinio nugalėtoju išėjo-Torontas? - - ■ ■ -
Jei p. Š. turėjo galvoje kilusi 
triukšmą tarp klubų dėl žaidynių 
nuostatų neįvykdymo kaikurių 
rungčių pravedimo tikslingumui.
v^ia priekaištas del_ triukšmo bu*1 pįnę sistemą aiškiai pabrėžiau;v. 
tų vietoje, bet p. Š. vėl susipai-:-aj^vnes pravęStį visiems klū- 
mojo savo gaivojimo iabirmtuo- bams dalyvaujant kartu _ 0 n€ 
Se—ir^aidypių • gtupinjų;a^kitokių' sfišigriip^vt- 
Fve,n??^’ -dengėjai,. t.y. FASKtas, m nUgaiėtoju susitikimu. Kodėl 
rsleido nuostatus; jis pats, berods taip siūliau, Aiano buvo aiškiži 
pilnoje sudėtyje, zaidynese buvo į ar<T|in-IPnfn/-.ta
- tai ir pareiga jo, žiūrėti, kad i klubaį bci

j jai į Torontą. nėbevažiuosią, nęs 
i miegoję parkuose. Tokių žaidėjų 
ar klubų, kurie nustatytu laiku 

. nepranešę atvykstą, nori žaidy-

Kanados SA pradėta organi
zuoti MKL nors ir neturėdama

Hamiltono Kovą 5:2. Vytis —1 
Nešukaitis, 2, Rautinš 1 .Gvildys

dar tvirtų ir nusistovėjusių pa- 2. Kov.ag, — Qrąj|uskąs; Į, Palta- 
grindų, jau pradėjo vykdyti pir- rojjas 1,- StanaklT'’N-- J•» .
menybes. Pirmose šios lygos 
rungtynėse Rochester Sakalas, 
nors ir pralaimėjo pirmą puslan
kį, išplėšė pirmąją pergalę prieš 
Cleveland© Žaibą 45:37. Saka-' 
las — Bliudnikas, Grėbliūnas V. 
5, Malašauskas, Grėbliūnas S., 
Grėbliūnas A., Babušis, Drusei- 
kis 5, Rakutis, Grybauskas 26, 
Saladžius J. 7, Saladžius V. 2. 
Žaibas — Motiejūnas G. 6, Mels- 
bakas 3, Barzdukas 10, Johanso- 
nas 1, Motiejūnas M. 4, Apanavi
čius 13. Antrose šios lygos rung
tynėse Toronto Vytis nugalėjo 
Hamiltono Kovą 65:52. Vytis — 
Laurinavičius J., Balsys 9, Gri
gaitis, Barškėtis, Mitalas 6. Sim
eus, Paukštys 2, Butkys 6, Venc
kus, Kasperavičius 10, Žukas 22, 
Laurinavičius D. 2, Supronas 8; 
Kovas — Petrušaitis 7, Trumpic- 
kas, 10. Narbutas 4, Jankauskas 
16, Liškauskas 6, Stanaitis 2, 
Apanavičius 7.

Šalia krepšinio pirmenybių 
vykdomos stalo teniso komandi- 

' nėš varžybos, pirmose rungtynė- 
1 e .* Toronto Vvtis laimėjo priešVytis laimėjo prieš

Krepšinio pirmenybėse sutiko 
dalyvauti šie klubai :z>R6chestėr 
Sakalas, Cleveland© Žaibas, To
ronto Vytis, Hamiltono' Kovas: 
Kviečiamas dar ir Detroito Ko
vas ir laukiama prisidedant Nia
gara Falls lietuvių. Pirmenybes 
numatoma užbaigti iki balandžio 
nėn. Sezono užbaigimui būtų su
ruoštas visų lygoje dalyvaujan
čių komandų žaibo turnyras. Pir
menybių nugalėtojui steigiama 
pereinamoji dovana.

Stalo teniso komandinėse var
žybose iki šiol sutiko dalyvauti 
trys klubai: Sakalas,. H. Kovąs 
Vytis. Kviečiami-— Detroito Ko
vas ir Londono Vilnius.

Siūlomos tinklinio pirmenybės 
tuo tarpu nebus pravedamos dėl 
mažo dalyvių skaičiaus. Pataria
ma pagal susitarimą ruošti tik 
draugiškas rungtynes: A. S.

Pasaulinės ledo rutulio pirme
nybės prasidės 1955;.m, vąšai;ip, 
28 d. Vakarų Vokietijoj:'Kanada 
šiais metais netikėtai pralaimė
jusi meisterio titulą Sovietų Ru
sijai, stipriai ruošiasi. ■■

manDėl
‘ N r. 41, 1954. X
> tinybės sekau 
, dynėms” p. J 
; disertacini k:

_  x ___________ _ _____________ _______ • Du'- užimantį. beve 
Rėkiu jam užsičiaupti ir vietoj į valdžios asmenų. Galvojau, kad beį ekonomistas Jokūbas Les- trečdaliai visų žydukų tarp 6-16 į .- .

činski pravedė JAV žydu gyve- metll pereina žydiškas mokyk- kad* ir brangia laikraščio pusią- 
J ~ hap/ __ •*!____ _  nni atsalrvh nnre ir i np-

1, antrašte “Bū- 
>ms sporto žąi- 
Šol-ūnas parašė

nes mokvklas. ;į peveiK pusę laiKrascio 
puslapio. Turiu ir aš pasinaudoti

po smūgio. Pasidaro sunku pa
sukti vairus. Aklas pyktis apima 
mane. Nebetelpu savy j e.. Girdžiu 
pataikymus didesnio kalibro 
sviedinių, šalia 20 mm Aircobra 
šaudo ir 37 mm patrankėle. Kaip 
ilgai mano ištikimasis JU 87 iš
laikys? Kiek truks iki mano dė
žė pasipils į liepsnas ar išsisklai
dys į šipulius. Šiame kare esu 
numuštas jau trisdešimt kartų, 
bet visuomet priešlėktuvinės ir 
niekad nebuvo palietę mane nai
kintuvai. Visą laiką galėjau nau
doti kojų vairus ir su jų pagalba 
sėkmingai išmanevruoti. Pirmas 
kartas, kad naikintuvas pataiko 
i mano lėktuvą.

**~1—Rothmann, šaudyk!
\ Neatsako. Paskutinis jo žodis 
buvo:“Ouch! Užspringo!”

Užnugario gynyba išvesta iš 
rikiuotės. Ivanai nėvėluoja šį 
faktą pastebėti. Jie pasidaro drą
sesni. Jie puldinėja mane iši už
pakalio ir iš šonų. Vienas drau
gužis vis bando užskristi iš prie- 

1 kio. Ieškau apsaugos šiauriau
siuose tarpekliuose, lendu kur 
sparnų galais vos neliečių uolų.- 
'Naikintuvų tikslumas į judantį 
taikinį nėra blogas. Vienas smū
gis po kito drebina mane. Gali
mybės sugrįžti labai mažos. Ta
čiau netoli Jassy aerodromo jie 
pasitraukė. Matomai išeikvojo 
šaudmenis.

Netekau Fischer. Jis skrido 
paskui, todėl negalėjau pastebė-

nimo statist, tyrimus. Jam tik las^o 20% Janko hebraiškas. Dau- 
nepasisekė savo tyrimų pravesti 
JAV žydų metropoly Niujorke, 
Kur jų yra net 2.300.000. Jis išty
rė kitus mažesnius miestus ir pri
ėjo gana įdomių išvadų. Pasiro
do, kad JAV žydų darbininkų 
mažesniuosiuose miestuose veik

čiųosi išskirtas. Vykimas apdo
vanojimui sunkina mane ir ma
žina pasitenkinimą dėl mano pa
sisekimų pripažinimo.

Odesoj nieko naujo nepaty
riau^ girdėjau tik tai, ko nenore-| visiškai nėra. Jų esą kiek tik

gumas žydų priklausą Bnei Bejt. 
o sijonistų esą nedaug — stipri 
esanti “Hassada”.

50% žydų turi savo nuosavus 
namus.

jau žinoti. Abuojai klausydamas 
sveikinimų, galvojau apie drau
gus, kuriems nereikia rūpintis, 
ir kurie gali toliau skraidyti. Pa- 
vydėj au j iems. Gavau įsakymą 
tučtuojau vykti į Fūhrerio va- 
dovietę.

Nuo Tiras skrendu Ju 87. Pa
sigedau Henschel. Jo vietoj už
pakalyj sėdėjo Rothmann. Pro 
Foskani, Bukarest, BeĮgrad, Kes- 
kemet, Vienna pasiekėm Salz
burg. Grupės vadas von Belbw 
atvyko į Salzburg pasiimti ma
nęs. Rothmann išvyko traukiniu 
atgal į savo tėviškę susitaręs,

gausumą vykdytojai, 
i. sužinojo dvi ar vie- 

žaidynes; tię> 
du. ir FASKtas 
ar tada buvo įai-

laiką keisti? Dargi buvo tokių, 
kurie nesiregistravę atvyko da
lyvauti. .

P. Š.: negali įsivaizduoti,; kbd ’ 
žaidynės galima pravesti sugru
puojant po dvi apygardas. Pagal 
jį, negalima .būtų pravesti jokių 
žaidynių bei rungčių jei žaidėjų 

i ar komandų skaičius neporinis 
— tai tikri p. Š. “deimančiukai?.

Mano siūlymą — ■ perskirti ;,į

pių talpa atsakyti nors ir į ne
rimtus užmetimus.

Taigi p. J. Š. savo “kūrinyje 
“Diena ir naktis” (’TŽ“ Nr. 43, 
1954. XI. 4), tariasi kiekvieną 
mano sakinį, aiškinimą, siūlymą 
bei. padėties konstatavimą taip 
suniekinęs,'kad. jei tik p. Š. sekti 
ir patikėti, atrodo, K. Lukošius 
vien tik giriasi ir nesąmones 
skelbia. Į visas p. Š. priekabes 
atsakysiu paeiliui.

Jeiku p. Š. neatsimena kas bu
vo 1951 m., tai tenka priminti. 
Kas gi suruošė pirmąsias lietu
vių sporto žaidynes? Ar tai ne.-/

Rusas perbėgo pas bolševikus
Bolševikai paskelbė, kad pas 

juos vėl perbėgo dar vienas ru
sų aintikomunistinės solidaristų 
NTS organizacijos veikėjas, Igo- i 
ris Pitlenko, anksčiau gyvenęs: 
Libancne. Šiemet jis buvo atvy-' 
kęs į Austriją ir iš ten atvažia- buvo,torontiškis klubas ir jo ini- 
vo į Frankfurtą, norėdamas da- ciatyva? Ar gi tuo metu veikė 
lyvauti rusų emigrantų solida- bet koks FASKtas? Juk Toron-

•TarĮr;laisvų profesijų ^’dųįvime, įvykusiame š.m. rugsėjo

netyrinėtame Niujorke. Kaiku- 
riuose mažesniuosiuose miestuo
se 63% žydų verčiasi prekyba, 
17% yra gydytojai, vaistininkai 
ir pan. Pramonėje dirbą vos 7% 
žydų, o juodadarbių tėra vos 2%. 
Žydų specialistų, fabrikų meist
rų bei techninio personalo yra 
nedaug, bet labai daug jų dirba 
biuruose ir sandėliuose — iki 
30%.

šakų'žaidynes — p. Š. apvertę, 
o man.priskyrė kažkokį savo su
galvotą grupių būdą. Gal jis % 
įdomus, bet nieko apie jį plačiau 
nerašo. Pagal mano siūlytą olim-

daugiausia'yra. gydytojų net 
35%, advokatų 18%, dar didelis 
procentas žydų dantų gydytojų 

— . . _ . ir vaistininku. Visu laisvu pro-
kad aš paimsiu jį skrisdamas at- i fesijų žydų 11% yra mokytojai, 
gal- j 36% visų žydų yra baigę kole-

Dvi dienas deginausi saule ■ džus arba universitetus, 36% iš- 
Berhtesgadeno viešbutyje ant' 
terasos, kvėpuodamas puikiu sa
vo krašto kalnų oru. Pamažu vi
sas įtempimas atsileido. Po dvie
jų dienu stovėjau puikiame 
Berghof prieš fiurerį. Ne-kasdie
ninis dalykas valstybės galvai 
priimti karininką, raportuojantį 
minkštuose skridimo batuose. 
Bet aš buvau laimingas galėda
mas juose judėti nors ir sukan
dės dantis.

Hitleris žinojo visą mano pas
kutiniųjų dienų istoriją iki ma

ristų “Posiev” leidyklos suvažią- 

11-12 d. ’Tačiau'Išaiškinus, kad 
tai esama sovietinio agento, jis 
buvo į suvažiavimą neįleistas ir 
visai iš NTS išmestas. Kadangi 
jis į Vokietiją buvo atvykęs su 
Libanono pasu, tai jam vėl buvo 
leista laisvai iš jos išvykti.

RUSAI EMIGRANTAI PEŠASI

Garantuotos anglys yra geriausios S

7isų rūšių anglis ir malkas užsa-' 
kykite per mūsų atstovus DOMINION

VYT. ir SIGITĄ AUŠROTUS COAL WOOD
SKAMBINTI TELEFONU LL. 0527

(Nuo 10 vai. ryto iki 10 va!.-vakaro)

Tarp, rusų emigrantų nesuta
rimai ir peštynės, kaip matyti iš 
jų spaudos ir informacinių biule
tenių, dar padidėjo. Ypač savo 
tarpe pešasi vad. “solidaristai” 
(NTS) su RONDD šalininkais, 
linkusiais į monarchizmą. Rusų 
informacijos biuro RIB praneši
me spaudai skelbiama, kad rusų 
emigrantų politikai V. Baidala- 
kovas ir V. Poremsky iškėlė vo
kiečių žurnalui “Deutsche Illust- 
rierte” bylą už jų apšmeižimą. 
Minimasis žurnalas buvo paskel
bęs, kad abu šie veikėjai karo 
metu buvę vokiečiu organu už 
įtarimą šnipinėjus Sovietams 
įkišti į koncentracijos stovyklą. 
“D.I.” pristatė teismui liudinin
kų, įrodinėjusių, kad bolševi
kams padėdavo iš rusų emigran
tų sudarytas šnipų tinklas, ku
ris savo veiklą tebetęsia dar ir 
dabar Vokietijoje. Ypač daug to
kių agentų buvę infiltruota NTS
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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

1 elektros instaliacijos darbus.

Pigiausios kainos.
Darbas atliekamas gerai ir 

sąžiningai.
Išsimokėjimo sąlygos — 24 mėn.

Techniški patarimai veltui.

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

liūs” autorius, taip pat esąs “ap
gavikas”. Klimovas skelbėsi, kad 
jis, kaip sovietinis majoras ir 
ūkinis patarėjas, dirbęs Karls- 
horste ir tik, norėdamas išveng
ti suėmimo, nutaikęs progą, 1948 
metų vasarą pabėgęs į Berlyną. 
Neseniai per amerikiečiū radijus 
buvo skelbiami jo pranešimai, 
duodami pasikalbėjimai etc. Tuo 
tarpu R I B skelbia . turinti aiš
kiausių dokumentų. įrodančių, 
kad tas tariamasis rusų emigran
tų vadas, pasivadinęs “Grigo- 
rium Klimovu” ir tariamai iki 
1948 metų dirbęs Ryt. Berlyne, 
iš tikro jau 1946 metų pradžioj 
buvo žinomas Stuttgarte, kur, 
prisidengęs “Ivano” slapyvar
džiu, prie centrinės stoties va
ręs spekuliaciją šu cigaretėmis, 
maisto kortelėmis etc. 1947 m. 
gegužės mėn. jis pasivadino, jau 
inž. Ralfu Werneriu ir sakėsi 
esąs Estijos pilietis, 1918. 9. 26. 

aparate. Šį momentą ypatingai i gimęs Taline. Apie 1951 metus 
ryškino liudininkas Deržavinas, I jis “nunėrė” į Miincheną,. kur, j 
RONDD vedėjas. Atsargos kap. į iškilęs jau kaip “majoras Klimo-, 

, ____________ jvaš”, padarė tiesiog “pankišką:
būstinės Berlyne IV į karjerą”.. . ’’JN

RIB, nors ir netiesioginiai, da
ro išvadą, kad ar ir čia neturi- ■ 

aud. partizanų gru- ma reiekalo su panašia “šnipinė-; 
i’*, apie kuria prieš j 
buvo paskelbusi vo-į 

>ča ryšium su Muel- j 
mžio byla: amerikie-: 
iškino. kad esąs dide*.

lis-antikomunistinis veikėjas, ir, 
jų patikėtas, net vadovavo šnipų 
mokyklai, iš kurios paskum tie 
būdavo nuleidinėjami į Sov. Są
jungą, o paskiau pasirodė; kad 
jis ištikro buvo “šnipas meiste
ris”, vykdęs Malenkovo instruk
cijas. Todėl, girdi, ir visuomenė 
turinti, kaip pažymima minima
jame RIB pranešime, aiškiau pra 
regėti, kiek tiesos esą Klknovo 
tvirtinimuose, jog Sov. Sąjunga 
“esanti revoliucijos išvakarėse” 
ir kad tokią revoliuciją ten esą 
galima sukelti beveik vienomis 
proklamacijomis... Reikia tikė
tis, jog veikiai paaiškės ir šis 
klausimas, kas skelbia tiesą: ar 
RIB su savo “informacijomis”, 
ar “solidaristai” ir Klimovo še- 
lininkai...

Zawadskis, dirbęs Reicho saugu
■ mo vyr. I
i skyriuje paliudijo, kad NTS pa- i 
laikęs ryšį su užnugaryje vei-

į kiančiomis
• pėmis. Dr. Kosarevas, savanorių jimo ąfcr 
! dalinių prie vokiečių Web.vmaeh

visa■ tvirtino, kad jam žinoma 
eilė atsitikimų, kur suimt 
vusieji NTS bendradarbiai aiš
kinosi gavę tuo reikalu slaptų 
instrukcijų iš NTS slaptos cent
rinės Berlyne. Ir da"bar. esą, NTS 
negalinti atstovauti rusų emi
grantų, bet per jos aparatą vyk
domos sovietinės provokacijos.

Dar daugiau: minimoji infor
macija tvirtina, kad neseniai iš 
JAV grįžęs trečios rusų emig
rantų organizacijos ZOPE pir
mininkas G. Klimovas, pagarsė
jusios knygos “Berlyno Krem-

Laikrodininkas
Tehav rilių laikrodžius sažirim- 
gai k vertingai JOHANN SERVO. 
Baigęs Gloshuettc laikrodininkų mo
kyklų. 334 QUEEN ST. W. TORONTO 
Galima tiųstf H provincijos reg. laižku. 
........................  J .SI

herio

tas pirmųjų žaidynių metu, daly
vavusiems klubams pritariant ir 
sūtinkant sudarė organą, kuris 
atgaivintų kadaise Vokietijoje 
veikusį FASKtą arba sudarytų 
naują. Tas buvo padaryta ir tik 
po pirmųjų žaidynių visas kitas 
ruošė FASKtas. Taigi mano pa- 

į sakymą dėl iniciatyvos ruošti 
žaidynes ir susidomėjimo jomis, 
tik miegojęs galėtų kitaip išve
džioti.

Mano konstatavimas, kad per 
vėlu buvo pakeitimus daryti yra 
visiškai logiškas. Visi klubai re
gistravosi Toronte kur dalyvių 
skaičius ir tepaaiškėjo — berods, 
porą savaičių prieš žaidynes. 
Žaidynių vykdytojai (ne rengė
jai) negi galėjo ir negi turėjo 
/teisę žaidynes atšaukti, atidėti 
bei jas pertvarkyti? Neabejoju 
FASKtas irgi tuo pačiu laiku da
lyvių skaičių sužinojo. Jis irgi 
pakeitimų nedarė ir nebegalėjo 
daryti. Gal p Š. nuostolius būtų 
padengęs? Jeigu ką galima dėl 
to kaltinti, tai tik ne žaidynių 
vykdytojus. Kodėl p. Š. savęs ne
kaltina? Būtu daug objektyviau 
ir logiškiau ieškoti pradžios tos 
klaidos. O ji buvo klubų atstovų 
posėdyje po Čikagos žaidynių, 

.kur, jei neklystų, ir p. Š. daly
vavo. Gal p. Š. galėjo tada nu
matyti didelį dalyvių skaičių ir 
siūlyti kokias, kur ir kaip žai
dynes pravesti ir sutvarkyti.

bams dalyvaujant kartu — o ne

jo įstatymai būtų įvykdyti.
1 Kiekvienam .savas miestas ne- ’ 
klaidus. Dėl rungčių vietovių at
stumu ir ju išdėstvmo Toronte i 
_ L. X į XJLV14I ailAibV cUVVK^cci. U<J1 l Z.ČU‘_iy-p. b. prisipažįsta nejn^tavęs, bet, ■.r . . .. ,; -1 - i ' Am *’ niu diena užsiregistruoti, daly-kaip papeikiau del to Čikagos i ‘ 4 * • *■ r ' \> 4 a : vauti ir nakvynes gauti, ateityjezaidvniu rengėjus, t.y. FASKta,i .•• x 1^4. \ -t • 1 • .1 žaidynių vykdvtojai, neziurmt^ijis uz tai pvksta. Nepataikiau ką i-r a čĮt/. - J j • . \o 1 “t* • • < FASKto spaudimą, turėtu apsį-

leidėliu nepriimti į žaidynes.
Užbaigai norėčiau p. Š. pasa

kyti’. kad mėginant ką kritikuoti, 
reikia išstudijuoti kritikuojantį 
dalyką-.

Ateityje tokia bei panašia po
lemika tuo- klausimu su p. J. So- 
liūnu nematau reikalo'' ir pri
mes .užsiimti, nes. perdaug rŠŽ- 
rimta. K. LukošiusM

peikti, nes p. Š. sako: “Beje visas 
aikštes ir sales Čikagoje suieško
jo ne — augščiausia valdžia”. 
Kieno tai nuopelnas, vistiek ne
labai koks.

Tb'Iiau Š. * prašei paaiškinti 
apie mūsų sporto klubų finansi
nius išteklius. Tikiuosi tai buvo 
išsiblaškęs skaitymas. Iš kitos 
pusės, gal aš ir suklydau; gal p. 
Š. klubas yra tiek turtingas, kad 
gali išnuomoti tokią vietąf o .-jei 
jos nėra Čikagoje^.tai .fr^i)gtį> 
kad visos salės 'ir aikštefr kfetų 
vienoje vietoje kaip Kūno, Kul
tūros Rūmuose Kaune’. 'Manau, 
kad tokių vietų nerasime nei Či
kagoje nei Toronte, j f

Galiausiai p. Š. užkliūva ir už 
mano siūlymo dėl žaidynių per
tvarkymo. Argi, neįmanoma su
prasti dviejų sakinių reikšmės 
bei prasmės; ’Pinfiajariv 'sakiny 
daviau keletą pavyzdžių kaip 
galėtų būti žaidynės pertvarky-

INSURANCE
z . : ’ A'LDUDA

VISU RŪŠIŲ DRAUDIMAS/^ 
• ■

• WĄ. *5*j *-
■ X-. ■ * « / £<> * • 4 ■ &

Savi pas savus!

Geriausia pas Phillips už mažių

Pagražink savo gyvenamą kambarį šiais puikiais baldais 
erdvūs, puikiai apmušti vilnos ar damasko medžiagaIRįpa___ r_________ _
tinai pagal jūsų kambario išdekoravimą . . . sėdynės su spyruokįėoiis 
ir gumos - oro pagalvėlėmis. Iliustracijoje matote 2-jų gabalų Chesifcr- *• ■ 
field arh«» m»ecr»maii komnlekta.



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

KALĖDŲ
VARPELIAI

J. E. PUNKRIS Ir J. A. KRASAUSKAS
VYT. TAMULAITIS

EUGENIJA ir VIKTORAS JANULEVIČIAI

“VICTORIA”
Dovanų ir kitų prekių krautuvė

isisvn

REAL ESTATE

L. SALMONAITIS
Derby Men’s Shop?

2576 Yonge Street, Toronto, Ont.
Telef. HU. 9-9624

236 Gladstone Ave., Toronto! Tel. OL. 3356

PAPROTYS KALĖDOSEPUBLIC SHOE STORE
't

Burlickį paveikę 
pabaltiečiai

gyve:
Kaip žinia, propagandos minis- 

teris Gobbels, kuris, sakoma, nu
sižudęs su visa šeima, taip pat 
dar nepaskelbtas mirusiu.

Muisto Produktu Parduptuvė

— Taip. Silva. Jos krinta an kelio, kad nušviestu mūsų žingš

Sakoma, kad Kalėdų dovanų paprotys kilęs iš 
laikų; jie pirmąją naujųjų metų1414 Dundas St. W. Telefonas KE. 3881

Savo mieluosius klijentus 
Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 

svekinu, daug laimės ir sėkmės linkėdamas

Mielus mūsų esamus ir būsimus klijentus 
švęnjtų Kalėdą. ir Naujųjų 1955 nąetų proga 

nupširdžiąi sveikina

827 College St, Toronto, Qnt 
(prie Ossingtori)

senųjų romen
dieną pasikęisdavo dovanomis. Vėliau šis paprotys 
persikėlė į Kalėdas ir šiandien yra vienas iš 
gražiausių šventės malonumų.

Z'-' ..LINKIMŲ .
T v SV .KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ A ,, 

savo mieliems lankytojams, draugams ir pažįstamiems
■ •. . linkį. " . -

iO

872 Blopr St W. - ME. 46Q5

sirodę gi
ar Hlųr.-’užtiktas, ar.Maskvoje

MARTIN BORMAN 
PASKELBTAS MIRUSIU

Hitlerio pavaduotojas pagaliau įtrauktas į Vokietijos mirusiųjų sąrašą kaip Nr. 29.223. Jis buvo 
apsuptame Berlyne, iš kurio norėdamas pasprukti dingo ir nebuvo rasta nei jo lavono, nei jokios kitos žinios. Tik Arthur Ax- mann. Reicho jaunimo vadas liudijo ji matęs .sužeistą sprogstančio tanko. Vaikų globėjų prašo
mas, Berchtesgadeno teismas pa
skelbė jį mirusiu. Mirties , data 
pripažinta gegužės 2 d.

LINKSMŲ KALĖDŲ ir
• LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

visiems klijentams ir pažįstamiems linki

kiną išdžiūvusias nuo svetimo vėjo lūpas...Prisimenu, jau geso tada saulė, kai tolumoje sutvisko žėruojantis dangus, rausvais ugnies atspindžiais apiberdamas baltus .laukus ir tylų, sustingusį mišką, kuris savo tyloje buvo iškalbingas ir pilnas pašieptos gyvybės, kaip ir šiandien kenčianti širdis.Tyliai sugirgždėdavo rogės, bėgdamos slidžiu keliu, o varpelių skambesys lydėjo mus tolyn ir tolyn, į tą patį horizonto mėlynumą, kurį tu vėl matai prieš savo akis. O, kiek daug grožio tada įskaitė akys kiekvienoje pakelės nusviruosioje šakelėje, kurią spaudė prie žemės stovį sniego luitai, angelišku baltumu žavėdami degantį žvilgsnį. Ar dar prisimeni, kaip saldžiai spaudė krūtinę ana tėviškės vakarų tyla, kaip dainavo’krisdamos į žemę snaigės. Dabartyje neįžvelgs jau to mūsų akys ir neišgirs širdis tos stebuklingos dairibs tylo-

buvo mūsų akyse to žavinčio 
spindėjimo, kuriuo žybčiojo 
žvaigždės dangaus augštyoėse.Taip, taip! Nes pirmą kartą sėdėjau taip arti mylimos mergaitės. Tuo metų -nežinojome dar, kas yra meilė ir kančia, kas dens naktų sielvartas, negęstan- yra skausmas ir verkiantis ru- tis juodoje tamsoje ir klaidžiojantis neramiuose mūsų sapnuose, kaip vaiduokliški gilių raistų žiburiai. Mes tada galėjome glausti visą žemę prie širdies, neturėdami jokio supratimo apie aštrius erškėčių dyglius, kurie tik daug vėliau sukruvino mūsų širdį ir rankas. Ak, tos jaunystės dienos, nuskambėjusios tėviškės baltais keliais su sidabrinių varpelių dindėjimu...Nepyk, jei aš dabar prisiminiau Silvą, tą šviesią jaunų dienų mergaitę, su kuria tada sykiu važiavome į- tėviškę. Tai ne jos pasiilgimas grąžina mane į aną stebuklingąjį vakarą, bet tas jaunystės šauksmas skurdžioje dabartyje, viliodamas vėl grįžti į tą nuostabųjį grožį, kurį dabartis atitvėrė nuo mūsų skaudžiu smūgiu. Pagaliau, juk nesutiksime ir neišvysime ko nors gražesnio gyvenime už tai, ką mūsų jausnystės širdis tada išskyrė ir iškėlė virš žvaigždžių ir saulės. Niekada, mano brangus bičiuli! Daug ko mes, galbūt, dar ilgėsi- mės ir lauksime, kopsime dairydamiesi į augštus kalnus ir plauk sime ieškodami per gilius vandenynus, bet paėmę į rankas, kas taip vilioja mūsų širdį, nuteisime akis ir sausai ištarsime patys sau: ne, ne tai ...Ne, ne tai, ko tu ieškai. Tą jau seniai nusinešė ano vakaro žaros. Tas jau seniai nuėjo anuo baltu tėviškės keliu, kuriuo nuskambėjo anie Kalėdų varpeliai, tildami ir mirdami tylinčiuose

mus...
— Gal būt, — ištarė ji. — Bet 

ar jos nuves mus į anas augšty- 
bes, kurių taip ilgisi širdis, — 
iaučiau jos liūdnęi suvirpėjusį 
balsą. . .

—* Tikėkim, atsakiau, — Kaip 
»rąžu tikėti ir laukti..:

— Tikėkim, — 
žvelgdama į akis, 
žu tikėti Ir laukti.

pakeltą nakties mėlynumo ir taip skaisčiai degančių žvaigždelių, kaip tada keliaudamas tuo šviesių keliu namo. Tyliai klausiausi viduryje nakties ramaus mergaitės alsavimo, kurios auksinė galvelė vis labiau ir labiau sviro ant mano peties. Gal ji buvo užmigusi, o gal tik skendo svajonėse, kaip ir ši tyli naktis mėnesienoje. Nedrįsau kalbinti jos, tik atsargiai pasukau veidą ir švelniai priglaudžiau-lūpas prie baltos kaktos. Ji nepabudo, tik ant mano krūtinės nusviro jos galva, kurią švelniai priglaudžiau prie savo širdies virpančiomis rankomis, lyg pirmąjį pavasario žiedą, kuris buvo toks brangus ir mylimas ... .MIELUS LIETUVIUS 
su šv. Kalėdomis ir Naujais Metais 

sveikina

•'■j-sy.'?*.**?', 

i®®

ištarė i ji, pa- 
— Tikrai gra- 

. Ne tik lauk
ti, bet ir šituo nuostabiu kelių ilgai ilgai keliauti. Ji vėl atsargiai atsirėmė į mano petį? Jaučiau jos širdies plakimą taip arti savęs. Ir man, rodos, mūsų širdys ėmė staiga sutartinai tiksėti tuo pačiu džiaugsmu, kuris, apipila visą žemę ir laukus, kupis priverčia nusišypsoti saulę ”-įr skaisčiau žibėti žvaigždes. Varpelių skambesys ėmė gausti vis garsiau ir garsiau, nešdamas mp- sų mintis savo angeliškais sparnais virš žemės, virš* kalnų ir upių, virš tamsaus miško ir rausvo, šviesaus debesies, tenai aūgš- tai augštai, kur žydėjo mūsų ilgesio gėlės, nejaučiančios nei vėjo, nei šalto juodos nakties alsavimo.Ar tai buvo atėjusi meilė ir budino mano širdį pabusti? Taip, tai tikrai. Nes niekada tokio žavingo nakties skambesio aš daugiau negirdėjau. Niekad^ daugiau nemačiau tokio šviesaus

Ak, Silva, nežinau šiandien, kur tu! Mes. galbūt, paklydom painiose gyvenimo kryžkelėse. Bet to balto kelio negaliu užmiršti, kai suskamba tolumoj varpelis. Aš visada matau jį, žėrintį mėnesienoje ir vingiuojantį sniegu nuklotais laukais, kur dega gimtų namų ugnis. Gal užgeso anos žvaigždės, kurios krito tada ant sidabru nubarstytų pėdų,,gal nukrito į putojančias-marias ir nuskendo jų gelmėje..-. Nenoriu šiandien ieškoti į tar atsakymo. Tik noriu nusilenkti dangui ir žemei -už tą- valandą, kada pajutau širdyje meilę. Nieko gražesnio nerandu, kas taip švelniai budintų ir keltų mano sielą, -kaip ana% Kalėdų varpeliu skambėjimas tame baltame, sidabriniame kelyje, bėgančiame tėviškės laukais per mėnesien^ tylą. - ■ -"į ; ’j ■— Din - din - din, — aidi švelnus skambesys ausyse, kad ilgai ilgai pasiliktų širdyje, supdamas ją kančioje, liūliuodamas sielvarte ir ramindamas liūdesyje..
MVD pulkininkas Burlicki savo atsiminimuose “Life” prisipažino, kad kovodamas prieš lietuvius partizanus jis buvęs tiek paktas jų tėvynės ir laisvės mei- , kad galutinai apsisprendęs bėgti. Tam pačiam “Life” dabar rašąs kitas bėglys MVD pulkininkas Rcstcvorov sako, kad 1940 m. pasiųstas su Maskvos proletariškąja divizija okupuoti Pabaltijo valstybių, jis pirmą kartą pamatęs nė tik užsieniečių neapykantą sovietiniams užpuolikams bet taip pat ir Vakarų gerbūvį. Jį ir politrukus sovietinio propagandos melo iššifravimas labai sukrėtęs. Įdomu, kad rusai laiko Pabaltijo valstybes — Vakarais, tačiau Vakarų savimi patenkinti diplomatai kalbose apie Vakarų Europos ateiti pabaltiečių niekai neprisimena. Kam' priklauso Pabaltijis — Vakarams ar Rytams?

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
visiems lietuviams klijentams linki

Jis irgai tylėjo nuleidęs galvą 
Paskui pakėlė akis ir tarė:

•— O -man vis dėlto, kaip gražu* 
mano mielas bičiuli, kai mus ima 
šaukti praeitis. Man rodos, tada 
žmogauš širdyje suvirpa amži
nybės gijos, vedančios mus daug 
toliau, nei leidžia laikas ar da
barties akmeninės užtvaros.

— Ne, ne viskas, ką mes esame 
likimo rankomis užkasę ir palai
doję, pavirsta pelėnais ir dulkė
mis. Juodas kryžius ant kapo 
slepia savyje amžinojo pavasa
rio misteriją su žvaigždžių lietu
mi įr rausvu daigu sušąlusiame 
žemės gruode. Man rodos, ryš
kiai tą pergyvenu, kai anie nuti
lę Kalėdų varpeliai vėl pabunda 
baĮtuosę .keliuose, iškylančiupsė 
prieš akis be žado likusioj praei
ty. Žiūrėk'tik, - kaip tas tolimas, 
horizoųtas; susiliejęs su stūksan
čiais miškais.tolumoje, vėl ima- 
ęgMSti ir platėti, verždamasis-iš 
nykios Šio vakaro<ylos, kuri taip 
sunkiai spaudžia šitas akmenines 
mūsų dienas. “ ..— Din - din - din, — ar girdi, kaip suskamba sidabrinis varpelių balsas ir sujudina sunkią pušies šakelę šitoje nūstabioje tyloje. —. Din - din - din, — kaip švelniai veržiasi į širdį, imdamas drebėti baltuose tėviškės laukuose, supdamasis su lediniu girgždančios'svirties dejavimu pilname vaką'ro sutemų kieme. Ar nepabudina jis dabar tau neapsakomai saldų jausmą, skandinantį visą dabarties skausmą ten ano šulinio gilumoje, iš kurios kadaise sėmėmės savo krikštoli- nę laimę..— Din-din-din, tik klausyk, kaip sklinda, supas ir aidi tas balsas, pilnas anos neišgyventos meilės ilgesio... /Niekaip negaliu užmiršti to švento vakaro, kai mes grįžome į ^tėviškę Kalėdų atostogoms. Mes važiavome tada per tylų, šarmotą mišką ir baltus laukus. Tai buvo tolimas kelias, kuriuo pebekeliąūsime daugiau nė vienas. Taip, nebekeliausime... Užsnigtos ir užpustytos pėdos išdilo žemėje. Nuėjo mūsų jaunystė su didžiausiais, troškimais ir savo neramia dvasia. Nusilenkė jai saulė, kalnai ir žvaigždės, bet tik vieną sykį — pirmą ir paskutinį ... Ar būtų kas da kalbėti apie tai? Bet neturėdamas ateities, gyvenu praeitimi, kuri dabar viena gaivina širdį ir sudrė-

— Žiūrėkit, žiūrėkit! — sušuko tada Silva, kai męs išvažiavome į pamiškę. Ji rodė ranka kiškutį, stovintį šalia kelio. Pasistiebęs ant paskutinių kojų, jis žiūrėjo į mus nustebęs savo didelėmis akimis, nė kiek nebodamas mūsų artumo. Tik kai tėvas pliaukštelėjo botagu, jis šoktelėjo ir dingo tolumoje, kaip dulkių kamuolėlis nusirisdamas sniegu.— Ar matei? — klausė vėl mergaitė, pasukdama paraudusį skruostą. —Kodėl jis mūs nebijojo?Iš tikrųjų, kodėl jis mūs nebijojo?Ar tik nebuvo tada mumyse kažkas dieviškai švento, jaunatviškai gražaus ir angeliškai tyre kas priverčia šiandien mūsų širdį vėl kilti augštyn. Ar tik ne-

Visiems savo klijentams, buvusiems ir būsimiems, 
linkiu linksmiausių Kalėdų ir ateinančių

FEHX
RADIO - TELEVISION

be žado laukuose... Tai tena' sukniubęs verkia mūsų ilgesys tai tenai likusi širdies vilionė žadinanti mus iš miego ...Aš dar prisimenu, kai išvažiavome iš miško, kokia šviesi nak
tis buvo apglobusi visą žemę. Tolimi žiburiai mirgėjo apsnig-' tų namų languose ir mėnulic blanki šviesa spindėjo pakelės medžiuose ir sidabru nubarstytame kelyje, kuris vedė mus namo ...Namo, namo! Tai buvo žemčiūgais nubertas kelias, žėrintis akyse ir neišdylantis širdyje.— Kaip grąžu! — ištariau žiūrėdamas jai į akis. Ir tada pamaniau, kad jose buvo toks pat gražus dangus, su tomis pačiomis žvaigždėmis ir nepasiekiama toluma, kai ir. ten, augštybėse. Prisimenu aiškiai, kaip tada mano širdį subudino sąldus ilgesys, sumišęs su dideliu džiaugsmu, kuris ėmė staiga veržtis iš širdies ir tvinti krūtinėje.Aš žiūrėjau į tą blizgantį kelią nenutraukdamas akių ir nesuprasdamas savęs. Tik pažvelgęs vėl į mergaitės veidą, apšviestą švelnios šviesos, išsigandęs krūptelėjau. Ji buvo tokia graži, tokia šviesi ir neapsakomai miela, kad nedrįsau prakalbėti į ją. Ji tebežiūrėjo i dangų, įsiklausiusi į nakties tylą. Mačiau praviras lūpas šviesią kaktą. Jos širdis kalbėjosi su žvaigždėmis, ir jausnystės troškimai uždeginėjo jas skaidria ugnimi.Aš atsargiai paėmiau jos ranką ir švelniai suspaudžiau. Ji pasuko veidą ir valandėlę žiūrėjo į akis.— Silva! — pakartojau jos vardą taip tyliai, kad ji negalėjo išgirsti. Bet ji i:sojo. Švelniai paglosčiau jos ranką, keldamas prie krūtinės.Ji nežymiai pasviro prie mano peties ir atrėmė savo garbiniuota auksinę galvelę. Džiaugsmas ėmė degti krūtinėje ir veržtis iš akių šviesa, kurios taip ilgėjosi širdis. Visai kitas pasaulis skendo prietemoje už mūsų, visai kitas dangus lenkėsi prie žemės, bučiuodamas ją ... O tas gražus, žėrintis kelias vedė mus namo.— Ar matai, kaip rieda dangumi žvaigždės? —- paklausė staiga
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lietuviu, problemos
lietuvių kolonijos Škotijoj, Lon

Montrose Bucher & Grocery

LIETUVIŲ BALDŲ KRAUTUVĖ Grasiausi linkėjimai
Šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga

Mohaivk Furniture
314 Bathurst. St., Toronte, Ont.

J. BERŽINSKAS
1638 Bloor St. W., Toronto, Ont

Telefonai: Įstaigos KE. 0675, naifaų RE. 00671212 Dundas St. W., Toronto, Ont.
Telefonas LA. 9547

Jonas V. MARGIS, Phm

1212 Dundas St. W., Toronto, tel. LA. 9547, buto MU. 3940408 Eoncesvalles Ave. (kampas Howard Park Ave.)

Savo mieliems klijentams linkime
kuo linksmiausių šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

ADAMONIS & BUDRIŪNAS
DISTRICT ESTATE BROKERS

Montreal, Que.

HIGH PARK FOOD MARKET
Sav. J. Demikis

ESTO BAKERY

LAIŠKAS Iš BULGARIJOS Ruth Frocks

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

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų
lietuviams klijentaipš linki

DEMPSTER’S BREAD LTD
(anksčiau Victoria Bakery)visi i

Toronto, Ont

Savo mieliems klijentams linki linksmų 
šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų.

Visiems savo klijentams (buvusiems ir būsimiems) 
linkiu, linksmiausių Kalėdų ir ateinančių 1955 metų

Savo mieluosius klijentus šv. Kalėdų ir Naujųjų 
— 1955 metų proga sveikinu linkėdamas’sėkmės

Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų proga 
savo mieluosius klijentus sveikina

Visiems mūsų klijentams ir draugams linkime 
linksmu Kalėdų ir laimingų .Naujų Mėtų .

15 parlamentarų 
nepatikimi

Europietiškos duonos gamintojai: klauskite visose maisto 
if department (Dominion, Lablows) krautuvėse.

889 Dundas Street West 
Toronto, Ont.

Gražiausi svekinimai mūsų klijentams lietuviams 
ateinančių švenčių proga >

Gerbiamus prikėjus bei 
DŲ ŠVENČIŲ įr NAUJ

7860 vokiečių priėmę 
Sovietų pilietybę

Linksmų švenčių ir laimingesnių 1955 metų 
linkiu visiems savo maloniems klijentams ir 

prieteliams .

Moteriškų sukneleių, kostiumų, paltų ir kt. 
rūbų krautuvė

996 Dundas SL Toronto, Ont. 
Telefonas ME. 7462

Kristaus Užgimimo ir Naujųjų 1955 Metų proga 
savo mielus klijentus, bičiulius ir prietelius 

nuoširdžiai sveikiname

Gerbiamus mūsų klijentus ir bičiulius 
Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų proga 

nuoširdžiai sveikiname

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

parduodame sūrius ir įvairių lūšių dešras.

Linksmų švenčių ir laimingesnių 1955 metų 
linkiu visiems savo maloniems klijentams ir 

prieteliams

Green . Valley Meat Market h ;

1669 Bloor St W., Toronto, Ont.
. Telefonas LL. 3453

=aKc=sxi*»

uerommus pmejus oei pnetelius 
ĖDU ŠVENČIŲ ir NAUJŲ METŲ proga 
u pritinu mano nuoširdžius sveikinimus

JULIUS MILIUS AS
Naujieji ateiviai, tremtiniai, 

griebėsi planingesnio organiza
cinio darbo, siekdami visą lietu
višką bendruomenę įtraukti į 
vieną organizacinį organizmu. 
Šiuo tikslu 1947 m. atsirado Di
džiosios Britanijos Lietuvių Są
junga (DBLS), kuri siekė su
jungti visus D. Britanijoje gyve
nančius lietuvius ir bendromis 
jėgomis rūpintis savo narių tau* 
tiniais, kultūriniais, moraliniais, 
socialiniais ir ekonominiais rei
kalais. Tačau į šią organizaciją 
stojo nariais tįk naujieji ateiviai, 
gi senieji, kaip panašiai atsitiko 
ir kituose kraštuose, pasiliko sa
vose organizacijose. Priešingai, 
tarp abiejų grupių atsirado net 

uždanga, per kurią

Įš komunistinio rojaus ištrū
kęs bulgaras neseniai gavo iš sa
vo buvusio kaimyno tokio turi
nio laišką:

“Mielas Bičiuli,
Sakau šventą teisybę, praneš

damas, kad paties atvirukas bu
vo pats linksmiausias įvykis ma
no gyvenime per pastaruosius 
metus. Aš taip beviltiškai nusi
minęs, kad vos įstengiu aprašyti, 
kas mūsų tėvynėje darosi. Bet 
vis tiek bandysiu, kad Jūsų pu- 
sėję svietas žinotų, kokios bėdos 
mus spaudžia.

Po paties išvykimo aš dar kurį 
laiką gyvenau kaip žmogus. To
liau dirbau savo siuvykloje, kur 
pačiam esu pasiuvęs ne vieną ei
lutę. O vėliau, tikėsi ar netikėsi, 
komunistai mane apskelbė kapi
talistu! Aš, biednas kaimo siuvė
jas tapau kapitalistu už tai, kad 
turėjau per daug vadinamo in
ventoriaus, būtent — tris senas 
siuvamas mašinas. Mano siuvyk
lą nacionalizavo ir komunistų 
valdžia atėmė dvi siuvamąsias 
mašinas. Tai toks dvidešimties 
metų sunkaus darbo vaisius!

Trečiąją siuvimo mašiną par-

“Dąs Ostpreušenblatt* Nr. 42 - 
1954 rašo, kad tariamai savo no
ru priėmę Sev. Sąjungos pilie
tybę iki 1954 m. rugpjūčio 1 d. 
7.86Ū vokiečių. Jie pareiškę no
rą likti Sov. Sąjungoje: Tarp jų 
yra 644 moterys. Daugelis iš jų 
yra ištekėjusios už rusų arba ru
ses vedę. Daugumas ir toliau likę 
kaip “laisvi piliečiai”, bet turi 
dirbti prie įvairių Sibiro kasyk-

tus. Taipgi pavergtieji pasiuntę 
padėkos telegramą Strąssturge 
kohferuojahtiems Europos- Uni
jos politikams už jų dėmesį pa
vergtųjų reikalu. Kiek daug 
reiškia pavergtųjų Seimo įtaka 
pirmininkas Masens pailiuštravo 
prieš 14 dienų įvykusiu susikir
timu JT Socialinėje komisijoje. 
TSRS atstovas, iškilus 1936 m. 
Tautų Sąjungos Radio ir Komu
nikacijų konvencijos reikalui, 
pasiūlė nekaltą formulę, kad 
“būtų pakeista kaikurių signata
rų teisinė padėtis”. Mat, šią kon
venciją pasirašė tada Pabaltijo 
valstybės, bet jos niekad nepa
sirašė TSRS. Maskva planavo J. 
Tautose prašyti pašalinti p'abal- 
tiečius ir vietoj jų įsileisti Mask
vą. Pavergtieji apie šį Maskvos 
triuką painformavo- atskirus de
legatus kurių vienas — Turkijos 
— užkūrė TSRS atstovui tokią 
pirtį, (prie jo vėliau prisijungė 
visa eilė kitų valstybių), kad 
vyrutis paprašė reikalą atidėti 
iki jis gaus papildomų direkty
vų įš Maskvos. Almus.

104 Trowel! Avė.
Tel. MU. 8251

1378 Queen St. E., Tel. GL. 2607
783 Yonge St. Tel. WA. 4-5845

rius jungia į vieną būrį. Šie 
bendruomenės ryšiai pasireiškia 
ne vien tik per savo tautines or
ganizacijas, bet ir atskirų' Asme
nų susitikimais ir santykiaviT 
mais. Čia ir prasideda asimilia
cinė kova, kurioje vietine bend
ruomenė, būdama savo krašto į£ 
valstybės šeimininkė, stengiasi 
naujuosius ateivius sulyginti su 
svaisiais nariais. ; ; ,v.

Šitas sulyginimo arba asimilia
cijos grumtynes pergyvena visos 
tautybės. Vienos tautybės grei
čiau asimiliuojasi, antros lėčiau, 
o trečios visiškai nepasiduoda 
asimiliacijai (pvz. žydai). Tas 
priklauso nuo tautinių bendruo
menių rasės, kultūros laipsnio ir 
;ų organizacijų kovingumo.

Lietuvius tenka priskirti.prie 
antros grupės, kurie asimiliuo
jasi trečioje - ketvirtoje kartoje. 
Dėl šios priežasties JAV iš vieno 
milijono lietuviškos kilmės ame
rikiečių turime tik apiel Siptą 
tūkstančių lietuvių, kurtei domi
si lietuviškais reikalais. Iš' de
šimts tūkstančiui, senųjų išeivių 
D. Britanijoje skaitome tik apie 
tūkstantį, kurie skaito save lie
tuviais.

Gausesnė lietuvių emigracija 
prasidėjo 19 amž. pusėje. 'Vadi
nasi. maždaug per 70-8O' metų 
emigracinio gyvenimo iš'-šeriųjų 
išeivių .teliko tik apie 10% lietu
vių. Remiantis asimiliacijos dės
niais ir šis -10% senųjų lietuvių 
turės išnykti 30-40 metų laiko
tarpyje. Tai labai niūrios per
spektyvos lietuvybės išlaikymo 
atžvilgiu. Tik naujų išeivių, 
tremtinių, banga atgaivino blės
tančią lietuvišką ugnelę, nors ir 
jie pateko į tą patį asimiliacijos 
katilą, kaip ir senieji išeiviai.

DBLS kovoje su asimiliacija
Lietuvybės išlaikymo proble

ma D. Britanijoje susidūrė su 
tokiais pat sunkumais kaip ir ki
tuose kraštuose.’ Britiškos bend
ruomenės asimiliaciniam spaudi
mui atsispirti senieji išeiviai su
sibūrė į savas religinio, kultūri
nio, savišalpinio, sportinio ir ki
tokio pobūdžio organizacijas, ku
rių dalis dar iki šių dienų sėk
mingai veikia. Šios organizacijos 
nesiekė apjungti visus lietuvius, 
gyvenančius britų saloje, bet jų 
veikla reiškėsi tik kolonijos ri
bose, kuriose jos atsirado. Todėl 
iki šių dienų.išl^o buv. didesnės

Amerikos ir pasaulio spauda 
tebeignoruoja Pavergtų Tautų 
Seimo posėdžius vykstančius 
Niujorke. Mat, pripažinimas jų 
“reikštų Jungtinių Tautų panie
kinimą”. Todėl Pavergtųjų poli
tikai daugiau koncentruojasi į 
asmeninių kontaktų su JT dele
gatais ieškojimą — mūsų kaimy
no “Latvija” bendradarbiui A. 
Zverinš pareiškė Vilis Masens, 
PT Generalinio komiteto pirmi
ninkas. Jis nurodė, jog Seimas 
uoliai ruošiasi gruodžio 18-20 d. 
posėdžiams, kuriuose pabaltie- 
čiai pasiūlys, kad Seimas prašy
tų Jungtines Tautas svarstyti 
JAV Kongreso Pabaltijo užgro
bimui tyrinėti komiteto raportą. 
Masens nurodė, kad pavergtieji 
griežtai užprotestavo, kai JT 
svarstant Žmogaus Teisių kom- 
venciją buvo leista pasisakyti 
kom. Rumunijai, Vengrijai ir 
Bulagarijai. Pavergtieji primi
nė, kad tos pačios JT šiuos tris 
satelitus neseniai pasmerkė už 
Žmog. Teisių konvencijos prin
cipų pažeidimą. Pavergtieji taip
gi rengiasi akyliai sekti JT; aną 
pirmadienį prasidėjusius 'priver
čiamųjų darbų klausimu deba-

Tremties uždaviniai
Svarbiausi tremties uždaviniai 

yra Lietuvos laisvinimas ir lie
tuvybės išlaikymas.

Lietuvos laisvinimas yra suriš
tas tarptautinių įvykių grandine. 
Šia problema rūpinasi mūsų lais
vinimo organizacijos (VLIKas, 
ALT, LLK) ir buv. N. Lietuvos 
atstovai užsienyje. Jų uždavinys 
yra nuolat kelti Lietuvos, kaip 
tautos 'ir valstybės, reikalus 
tarptaut. sambūriuose, konferen
cijose; atstovauti ir ginti mūsų 
krašto reikalus visur, kur tik yra 
paliečiami mūsų tėvynės intere
sai.

• Nors laisvinimo veiksnių at
stovai tarptautiniuose sambū
riuose neturi sprendžiamos 
reikšmės, bet jie kaip informa
toriai ir mūsų krašto atstovai 
yra padarę labai daug. Karui pa
sibaigus tarptautinėse konferen
cijose lietuviai buvo skaitomi 
“užmiršta tautele”, gi šiandien 
mūsų veikslių memorandumai 
yra laikomi kaltinimo aktais 
sovietiniam okupantui.

Lietuvos laisvinimo sėkmingas 
darbas priklauso ne vien nuo 
mūsų veiksnių akcijos, bet dau
giau nuo tarptautinių įvykių ei
gos, kuriuos pakreipti pageidau
jama mums linkme mes tremti
niai neturime jokios jėgos. Šios 
efektingos jėgos neturi ir mūsų 
laisvinimo veiksniai — jie neturi 
fizinės jėgos (H-bombų ir ka
riuomenės), kuri galėtų privers
ti kriminalinius Kremliaus nusi
kaltėlius pasitraukti iš mūsų 
krašto.

Ilgametė tremtis siekiant ir 
nepasiekiant galutinio išlaisvini
mo tikslo -— Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo — ir mūsų 
veiksniams padarė neigiamos 
įtakos, nes jau nesutariama dėl 
laisvinimo metodų. Šia liga ser
ga ne vien tik mūsų laisvinimo 
veiksniai, bet ir kitų didesnių 
tautų tremties laisvin. organai.

Lietuvybės išlaikymas yra mū
sų tremties vidaus problema, 
sprendžiama mūsų pačių jėgo
mis. Šia problema rūpinasi trem
tyje veikiančios organizacijos ir 
pavieniai asmenys.

Ši problema paliečia iš esmės 
dviejų bendruomenių santykia
vimą ir bendradarbiavimą, ku
rios atstovauja dvi skirtingas 
kultūras. Lietuvių grupės, radę 
prieglaudą svetimuose kraštuo
se, ka?n D. Britanijoje, Kanado
je, JAV, Australijoj, pateko i 
svetimųjų katilą, kuriame tirp
dymo temperatūrą atlaikyti te
galima tik stipriai - susikabinus 
savo tautinės kultūros grandine. |

“Der Spiegei” žiniomis, santar
vininkų saugumas turi žinių apie 
14 Vokiečių fed. parlamento na
rių, kurie įvairiais pretekstais 
per parlamento pdsėdžius Berly
ne lankėsi rytiniame sektoriuje 
drauge su pabėgusiu pas komu
nistus parlam. nariu K. Schmidt 
- Wittmachu. Buvusis vokiečių 
Verfassungsamt šefas dr. John 
sovietų pagrindinai iškvostas 
Karlsbade. Kitomis žiniomis, dr. 
Otto John dalyvaus bolševikų 
pastatytoje filmoje ir joje už vai
dinimą gausiąs 300.000 rytinių 
markių. ; •’ ■■

Telefonas LL. 1944 
Toronto, Ontario

Petras KAIRYS
Lithuanian Grocery

psichologinė u: 
su nepasitikėjimu dar ir šian
dien žiūri senieji išeiviai į trem
tinius, nors ir jie sėdi tame, pa
čiame asimiliacijos katile.

DBLS nėra visos liet, bend* 
ruomenės. organizacija, bėt, tik 
sambūris,, kurjam 'priklauso .tiė, 
“kurie pritaria’ Sąjūngos tikslui” 
(DBLS įst. §5). Todėl nenuosta
bu, kad tik dalis naujųjų ateivių 
prisidėjo prie šios organizacijos, 
gi kiti pasiliko pasyviais stebė
tojais. = •

Kaip kiekviena organizacija, 
taip ir DBLS savo veikloje turė
jo konjunktūrinių pakilimų ir 
smukimų. Iš apie 2 500 narių per 
keletą metų teliko apie 1000, nes 
vieni išvyko Į užjūrius, gi : kiti 
’šstojo dėl įvairių priežasčių. Ne
žiūrint dedamų pastangų padi
dinti narių skaičių, kiekviėftais 
metais šis skaičius krenta .vis'že
my n. Didžiausi skyriai B radfor- 
de,. Manchestėryje ir kitur, .šian
dien susiduria, jau Su l^cvidąci- 
jos arba skyrių uždarymo klau
simu. Bet šios kolonijos dar ir 
dabar yra vienos iš stambiausių, 
kurių narių skaičius siekią po 
keletą šimtinių. Jei likvidųosiš’ 
Sąjungos skyriai, tai dal hėfeis-i 
kia, kad likvidudsis ir pačios ko-! 
lonijos. Jų. kultūrinė veikla reik- ■ 
šis per kitas. organižaciias, ku
rios jau veikia arba susiformuos 
nauio pobūdžio sambūriai. •

DBLS nėr šeptyneris veiklos 
į-.- (Nukelta. į 15. psl.) j. į l

J. BERŽINSKAS
: : • •’ . ’ J •_ ....

General Insurance

Vytautas PESECKAS
Ford-Monarch” automobilių pardavėjas

177 Sherbrooke St. W, 
Tel. PL. 8501 -

Asimiliacijos pavojus
Visi emigrantai; ar tai būtų 

tremtiniai ar savanoriai išvykė- 
liai svetimuose kraštuose susidu
ria su asimiliacijos pavojum. Šis 
pavojus atsiranda dėl dviejų 
skirtingų bendruomenių— imi
grantų iš vienos pusės ir sveti
mo krašto iš antros pusės, — su
sitikimo ir santykiavimo. Sveti
mo krašto bendruomenė, būda
ma savo žmonių skaičiumi dides
nė už imigrantų grupę, diktuo
dama jai gyvenimo sąlygas, pri
verčia ateivius taikintis prie vie
tinių papročių, gyvenimo būdo, 
kalbos ir t.t Kaikurie imigran
tai, siekdami pagerinti savo ma
terialinį gyvenimą, greitai ap
sipranta su nauja aplinka, iš
moksta vietos kalbą ir primiršta 
savąją, priima vietinius papro
čius ir paneigia savuosius. Toks 
žmogus aplamai yra žuvęs savo 
tautos atžvilgiu.

Tačiau pagrindinė imigrantų 
masė, atsiradus tarp svetimųjų, 
susidūrus su svetima bendruo
mene, pajunta savos bendruo
menės ryšį, kuris visus jos na-

sivilkau namo ir ėmiau siūti, kas 
tik pakliuvo po ranka. Bei dabar 
man, kaip buvusiam buožei, ko
munistai neduoda leidimo me
džiagų pirktis. Esu priverstas 
juodojoje rinkoje pirktis senų 
rūbų, iš kurių ardau pamušalą 
ir nupiaustau guzikus. Dabar jau 
neuždirbu nė vaikams duonos, o 
ko gero būsiu priverstas įstoti į 
komunistinę siuvėjų artelę.

Labai paties prašau vėl para
šyti, nes paties laiškai man, su- 
tekia naujų jėgų. Ir, jei per daug 
nevarginsiu, prašau įdėti į laiš
ką keletą siuvamų adatėlių. Ši
tame komunistų rojuje mes bied- 
ni žmonės net tų menkniekių ne
galime gauti .-Kg,c

Geriausių linkėjimų iy£dctąvo 
bičiulio, kaimo siuvėja” *’ 

Iš komunistinio ro, 
užsienį siunčiami lai 
pat ir Šis, pateko į cenzūrą.’Pir
majame laiško puslapyje, įstrižai 
kairiajame kampe cenzoriaus pa
rašyta ši pastaba:

“Teisybė (pabraukta). Tikro
vėje padėtis yra dar žymiai blo
gesnė. Cenzorius”. Neišskaito
mas parašas. * E. •

Savo mieliems klijęntams — lietuviams linkime 
linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų
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“"ES“ GRAIKAI REIKALĄ UJA KIPRO
Mr *    • • ••«*>■ X —__x  .SI Žmogus — visuomeninė būty

bė. Jau senasis Aristotelis " 
guje matė visuomeninių 
dų. Žmogus tegali būti nat 
gas, išplėtoti savo gabumus vi

Kaip atskiras žmogus yra vi
suomenės . tarnyboje, taip ir 
spauda, laikraštis. Niekas laik
raščio neleidžia tik sau. Jis skir
tas visuomenei Laikraštis tat 
yra sutelktais darbas visuome
nės labui. Tiesa, yra laikraščiu, 
kurie leidžiami pelno sumeti
mais. Tai komercinė spauda, kd- 
rios gausu didžiosiose valstybė
se. Ir ji stengiasi visuomenei pa
tikti, jos simpatiją laimėti, kar
tais net neleistinai pataikaujant, 
kad tik pelnas didėtų. Tokių 
laikraščių leidėjų spaudos apaš
talais nevadinanti, jų pastangas 
tiek tevertinam, kiek jos visuo
menei naudingos. *

Lietuviškas laikraštis visados- -statyta. Lietuviškasis tat laikraš- 
ėjo sunkiu, net erškėčiuotu ke
liu. Reikėjo ir reikia jam kovoti 
su finansiniais sunkumais. Jis 
pelno neduoda, greičiau nuostolį. 
Kovodamas už švenčiausias lie
tuvių tautos teises — būti sau 
žmonėmis, nepriklausomais, o ne 
didžiųjų tautų vergais - jis net 
neranda vietos savame krašte — 
kitados turėjo prisiglausti Prū
suose, o šiuo metu laisvajame 
pasaulyje. O tačiau kokia graži 
ir reikšminga mažojo Dovydo 
lietuviškojo laikraščio — kova 
su mūsų priešais — galijotais.

2. Didžioji pasiuntinybė
Laikraštis yra visuomenės 

auklėtojas. Jis ją auklėja staty
damas prieš jos dvasios akis re
liginius, tautinius, visuomeni-
nius idealus, įtaigodamas didžias raščių plėtotę yra atsakingas 
tiesos, grožio ir gėrio mintis, kel
damas atskirų individų širdis 
prie nemirštančių idealų. Tar
naudamas tiesai, grožiui ir. gė
riui, jis veda skaitytojus prie 
amžinosios Tiesos, Grožio ir Gė
rio. O tai ir yra tikrojo auklėji
mo kelias.

Liėtuviškasis laikraštis yra ne 
tik visuomenės auklėtojas, bet 
ir mokytojas, turįs kelius tūks
tančius mokinių. Jis atlieka di
džiulį švietimo ir mokymo dar
bą. Tai yra mokykla, kurią lanko 
suaugusieji ir besiruošią gyveni
mui. Kiele naudingų žinių, infor
macijų duoda kad ir savaitinis 
laikraštis. Sudėkime 50 numerių 
į vįgną vietą ir gausime, labai 
įvairią, turiningą knygą, Kurioje 
atsispindi visas dabarties gyve
nimas. . k

Lietuviškasis laikraštis yra ne 
tik auklėtojas, mokytojas, bet ir

Sveikiname geradarius
Šv. Kalėdų ir N. Metų proga 

sveikiname visus Šalpos Fondo 
apyl. komitetų narius bei įga
liotinius, apyl. valdybas, kurios 
eina Šalpos Fondo apyl. komite
tų pareigas, ir visus jų talkinin
kus, kurie savo pasiaukojimu pa
deda vykdyti skurdo, senatvės 
ir ligų prislėgtų brolių bei seserų 
šelpimo darbą, linkėdami vi
siems linksmų Kalėdų švenčių ir 
laimingų N. Metų, kad ne tik ne
pritrūktų * Tamstoms visiems 
energijos ir pasiaukojimo tam 
kilniam darbui, bet kad ir asme
ninė laim: lydėtų.

Taip pat sveikiname ir linki
me daug laimės visiems tautie
čiams, kurie savo aukomis tūks
tančiams brolių ir seserų Vokie
tijoje nušluostė nuo išbadėjusio 
veido rūpesčio ir vargo ašaras, 
pastiprino viltis gyventi ir grum
tis su nedatekliais ir skurdu, ku
rį jiems tenka gyventi, padėjo 
Vokietijoj likusiems vaikučiams 
lankyti savo vargo mokyklas bei 
savo gimnaziją, išlikti lietuviais- 
ėmis bei pastiprindami jų mai
tinimą ir sveikatą.

Kadangi šalpos Fondui teko 
perimti ir Vasario 16 gimnazijos 
rėmimą, taip pat nuoširdžiai 
sveikiname ir jos rėmėjų būre
lių narius bei jų nenuilstamus 

’ pasišventėlius vadovus, visiems 
linkėdami asmeninės laimės ir to 
liepsnojančio pasiryžimo, kuris 

Mirus mielam tėveliui, gilaus liūdesio valandoje
BRONIUI POŠIUI

ir visai šeimai reiškiame nuoširdžią užuojautą

A. Braziukaitis, Karpių ir Urnavičių šeimos.

F.p. B. R. GELEŽIŪNUS, 
mielam tėveliui ir uošviui mirus, giliai užjaučiame

jas išsisklaidžiusių tautos vaikų. 
Jis jungia skaitytojus į vieną 
šeimą, kiekvienas jo numeris at
neša žinių ką veikia mūsų tautie
čiai ne tik kituose miestuose, bet 
ir kituose kontinentuose. Gauda
mas lietuvišką laikraštį lietuvis 
tremty nesijaučia taip vienišas, 
atskirtas nuo savųjų. Per laik
raštį jis sužino kas vyksta pasau
lyje, kas dedasi jo pavergtoje 
tėvynėje, kaip vyksta kova už 
tautos laisvę, ką veikia jo pažįs
tami, artimieji. Lietuviško laik
raščio misija tremtyje kad ir 
šiuo požiūriu yra tiesiog milži
niška.

Lietuviškasis spausdintas žo
dis dabarties sąlygose yra ne tik 
ryšininkas ir vienytojas, bet ir 
kovos šauklys. Jis šaukia, jis pri
mena tūkstančiams tautiečių, 
kad kova už laisvę turi tęstis tol, 
kol nepriklausomybė vėl bus at- 

tis yra laisvės kovų nuolatinis 
šauklys.

3. Jei vieną dieną netektume 
savo spaudos

Matėme, kaip didelė yra lietu
viškosios spaudos misija, kaip 
didelius darbus atlieka lietuviš
kasis laikraštis tremty. Lietuviš
koji spauda bus tol gyva, kol bus 
gyvas ją: palaikantis idealizmas. 
Ji gyva, nes dar yra žmonių, ku
rie jai aukojasi. Tai jos leidėjai, 
redaktoriai, bendradarbiai - žur- 
nalistai, skaitytojai. Bet jų eilės 
retėja. Jie vieną dieną pavargs. 
Kokia baisi ir skurdi būtų mūsų 
dalia, jei mes netektume savo 
spaudos, savų laikraščių. Baisu 
net pagalvoti Už jų gyvybę, už 
sėkmingą spaudos , savų laik- 

kiekvienas lietuvis.
“Tėviškės Žiburiams”, išvariu

siems didelį darbų barą pirma
me penkmety lietuviškosios vi
suomenės tarnyboje, linkime dar 
skaidriau šviesti mus bevedant 
tremties naktyje į didįjį prisikė
limo rytą. Dr. J. Gutas.

Jus savanoriškai kaip kilniadva
sius Tautos sūnus pašaukė tam 
taip svarbiam mūsų Tautą išti
kusios tragedijos akivaizdoje pa
siaukojimui.

Visiems, visiems, attikusiems 
artimo meilės ir tautinio susi
pratimo pareigą, parodžiusiems 
savo sielos taurumą, linkime kad 
šios šventės būtų džiaugsmo ir 
pasitenkinimo šventės.

KLB Šalpos Fondo 
C. Komitetas.

INDIJOS POLICIJA BADAUJA
Krašte, kur Gandhi savo bada

vimu daug prisidėjo prie laisvės 
kovų sėkmingumo, ėmė badauti 
ir policininkai, reikalaudami di
desnio atlyginimo. Jie gauna al
gą lygią $16-20 vertei ir nemoka
mą maistą. Jie reikalauja pakel
ti mėnesinį atlyginimą iki $27, 
duoti nemokamą medicinos pa
galbą šeimoms, nemokamą moks 
lą vaikams, mokėti viršvalan
džius ir duoti vieną laisvą dieną 
savaitėje. Streiko banga prasidė
jo Kalkutoj, kur 500 policininkų 
paskelbė bado streiką, o vėliau 
jis persimetė ir į kitas apylinkes, 
(š viso jų buvo — 3000 ginkluotų 
ir 2000 neginkluotų policininkų. 
Kadangi jie gyvena barakuose, 
kur yra įrengtos specialios val
gyklos, susirenka prie stalų, be' 
maisto neima. Daugelis jų nusil-

J. K. V. I. Priščepionkai ir 
A. R. Ulbai.

Kai Egiptui i 
anglus pasitraul_________ ,__
ties, graikai ėmė spausti juos pa
sitraukti iš Kipro salos, kurią jie 
valdo nuo 1878 m. Tada ji pri
klausė Turkijai, bet kai jai buvo 
reikalinga pagalba prieš rusų 
imperializmą, perleido Kiprą D. 
Britanijai. 1914 m. Kipro sala 
tapo Britanijos protektoratu, o 
1923 m. Lauzanos sutartimi, ku
rią pasirašė anglai, graikai ir 
turkai, ji galutinai atiteko Bri
tanijai. 1925 m. Kipro sala ofi
cialiai buvo paskelbta britų ko
lonija. J

Didžioji Kipro salos gyv. dalis’ 
yra graikai. Remdamiesi tautų 
apsisprendimo teise jie ir reika
lauja, kad Jungt. Tautos praves
tų plebiscitą, kuris nuspręstų 
kam Kipras turi priklausyti. JT 
polit. komisija 49 balsais prieš 0 
pasisakė prieš tokio prašymo 
svarstymą ir jį atidėjo neribo
tam laikui. Graikams padarė la
bai blogą įspūdį, kai balsavo 
prieš graikų prašymą ir JAV — 
mažųjų tautų laisvės gynėja. 
Tuo pasinaudojo sovietai, jų at
stovas JT per diskusijas pasisa
kė už gėaikų prašymą. Nors sp-

AR MINDSZENTY LAISVAS?
Arkivyskupijos biuletenis Vie

noje, Austrijoj, paskelbė žinią, 
kad Vengrijos kardinolas Mind- 
szenty paleistas iš kalėjimo, kur 
buvo laikomas nuo 1949 m., ir 
grįžęs savo vyskupijom Eszter- 
gamo kurijoje betgi esą sužino
ta, kad jis nesąs savo vyskupijoj 
ir buvo atsisakyta paneigti ar 
patvirtinti paskelbtą žinią apie 
išėjimą iš kalėjimo. Vengrijos 
pasiuntinybė Vienoje esą nieko 
apie tai nežinanti. Vakarų Euro
poje gautomis žiniomis, komu
nistinės Vengrijos Informacijos 
ministerija kiek anksčiau prane
šusi, kad kardinolas būsiąs pa
leistas.

Kardinolas Mindszenty yra 62 
m. amžiaus; buvo pasmerktas 
kalėti iki gyvos galvos 1949 m. 
vasario 8 d. už neva pasikėsinimą 
nuversti kom. vyriausybę, norą 
grąžinti Į sostą Habsburgų mo
narchiją ir už tariamu nelegalų 
dolerių gavimą iš JAV. Tikru
moje gi, Mindszenty, tapęs kar
dinolu 1946 m. turėjo stipriai 
priešintis Vengriįoje*šėga~įsiga- 
linčiam kbthunizmul Labiausia! 
jis gynė katalikų mokyklas, ku
rias kėsinosi pagrobti komunis
tai. Kai pagaliau išėjo įstatymas, 
likviduojąs katalikų mokyklas,

Sveikinimas Torontiečiams
KLB Toronto Apylinkės Šal

pos Komitetas sveikina visus To
ronto miesto lietuvius, savo 
duosnius aukotojus, rėmėjus ir 
talkininkus, Kanados lietuvių 
spaudą ir radio valandėles sulau
kusius linksmų Kalėdų švenčių 
ir linki visiems sveikatos, asme
niškos gerovės^ laimės ir pasise
kimo per visus ateinančius 1955 
metus.

Toronto Apyl. Šalpos Kom.

po ir buvo išvežti į ligonines. 
Bengali prov. vyriausybė kreipė
si į feder. vyriausybę New Delhi 
prašydama paramos kovoje su 
streikininkais. Buvo pasiųsti ka
riuomenės daliniai.

w

Nuolatiniai “Tėviškės Žiburių” ekspedicijos talkininkai: iš kairės dešinėn — Stasys Prakapas, Jonas Dirmantas, Anicetas Lukošius, 
AntanaiBaltkojis, Povilas Girnius (dirba nuo pirmojo “T2” numerio) ir Eugenijus Abromaitis. Nuotraukoje trūksta: Jono Šulco, 
Vytauto ir Kosto Bubelių, Liudo Einiko ir J. Mackevičiaus. L***

TŽVIŠKŽS ŽIBURIAI

Graikai reagavo labai jautriai. 
Atėnuose kilo manifestacijos, 
kurių priekyje ėjo ortodoksų ku
nigai gedulo tunikose. Plakatuo
se buvo įrašyta: “Gėda ameri
kiečiams”, “Amerikiečiai! Mums 
geresni yra priešai nei tokie 
draugai kaip jūs!” Kova su poli
cija truko 3 vai. Buvo sužeista 
74 asmenys. Salonikuos 5 000 

TOLISVAIDŽIAI BALTIJOS KRANTUOS
Švedų spaudos žiniomis, rusai vo prversti perleisti sovietams 

įrengė Baltijos jūros pakrantėse 
18 bazių raketsvaidžiams, kurie 
galės apšaudyti vakarines Euro
pos sritis ir šiaurę radijo pagal
ba valdomais sviediniais. Laik
raštis “Industria” paskelbė net
gi žemėlapį, kur sužymėta šito
kių bazių išdėstymas nuo Talin- 
no iki Rygos, Lietuvos pajūrio 
ir Karaliaučiaus (Kaliningrado), 
o į šiaurę iki Porkkala, Suomijoj. 
Pastaroji vietovė yra uostas ne
toli Helsinkio, kurį suomiai bu-

kardinolas |sakė skambinti visais 
Vengrijos bažnyčių varpais, kaip 
kad skambinama laidotuvėms. 
Be to, jis nekartą perspėjo ti
kinčiuosius prieš komunistinę 
klastą.

ST. LOZORAITIS JR.
PAKELTAS SEKRETORIŲ
Ligšiolinis Lietuvos pasiunti

nybės prie Šv. Sosto attache S. 
Lozoraitis jumoras yra Diploma
tijos Šefo pakeltas į pirmuosius 
pasiuntinybės sekretorius ir šiuo 
laipsniu įrašytas naujame akre
dituoto prie Vatikano diplomati
nio korpuso sąraše.

Pasiuntinybės patarėjas Dr. A. 
Gerutis lankėsi Romoje pasitarti 
su Lietuvos Dipl. Šefu liečian
čiais Lietuvos interesus Vokieti
joje klausimais.

Italijos radiofono pakviestas 
Dr. Gerutis^kalbėjo iš Romos ra
dio stoties.

Bernas. —Petitpierre yra 
išrinktas Šveicarijos prezidentu 
1955 m. 197 balsais iš 226.Maę^-j^o^JįąJhBS'-šaukiami aktyvion
kus' Feldmann išrinktas vicepre
zidentu.

— Helsinki. — Min. pirm. Kek
konen sutiko pasilikti pareigose, 
kai prez. Paasikivi atsisakė pri
imti jo vyriausybės atsistatydi
nimą ir paprašė pateikti parla
mentui naujus ekonominius pla
nus. Vyriausybė dėl jų nustojo 
parlamento pasitikėjimo.

— Maskva. — Staiga pradėta 
liaupsinti Stalinas 75 gimtadie
nio proga. Pernai tai buvo nuty
lėta.

— Londonas.—- Kalbama, kad 
britai jau ruošiasi pradėti dery
bas su graikais dėl Kipro savi
valdos. Jiems beabejo svarbiau
sia laikyti ten savo įgulas. '

ensuftistAigA

SVEIKINAME VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
RĖMĖJUS IR VISUS MŪSŲ BIČIULIUS BEI TAL
KININKUS SU KALĖDŲ ŠVENTĖMIS IR NAUJAI
SIAIS 1955 METAIS.

Vasario 16 gimnazija 
PLB Vokietijos Krašto Valdyba.

graikų studentų susirinkę prie 
JAV konsulato nuėmė nuo stie
bo vėliavą ir sudegino. Tą patį 
jie padarė su Britanijos vėliava. 
Kipro salos sostinėj Nikosia grai
kų studentai paliko mokyklas ir 
demonstruodami šaukė gatvėse: 
“Šalin britai ir amerikiečiai”. 
Graikijos vyriausybė apgailesta
vo išsišokimus ir uždraudė visas 
demonstracijas. Kipro saloj de
monstracijos tebetrunka. Polici
jai leista šaudyti į demonstran
tus.

II Pastaulinio karo metu.
Kiekviena bazė galinti, bent 

teoretiškai, apšaudyti vakarie
čius paleisdama 800 sviedinių i 
valandą. Raketsvaidžiai taip pat 
galį šaudyti ir atominiais svie
diniais, kurie per keletą minu
čių pasiektų Stockholmą.

Raketsvaidžiai esą tapusi so
vietų armijoje ketvirtąja pajė
ga. Jos centrinis štabas esąs 
Maskvoje.

Norvegų “Morgenbladet” ži
niomis, sovietai turį prieš Skan
dinavijos kraštus 25 divizijas ka
riuomenės ir 4000 lėktuvų. Bal
tijos ir Ledinuotojo vandenynų 
uostuose jie turį 140 povandeni
nių laivų; Baltijos jūroj — 11 
šarvuočių ir 60 kontratorpedi- 
nių laivų.

Penkių milijonų 
rezervas JAV

JAV gynybos departamentas 
paskelbė savo naują planą orga
nizuoti penkių milijonų vyrų re
zervą, kurio trys milijonai būtų 
visada pasiruošę, o likę 2 milijo
nai būtų šaukiami antroj eilėj. 
Šiuo planu vyriausybė nori suma 
žinti aktyvios tarjįybos karių 
skaičių iki 2.700.000. Tai būsią 
padaryta iki 1959 metų birželio 
mėn. Numatomos dvi rezervistų 
rūšys: “Service Callable Re
serve” ir “Selectively Callable 
Reserve”. Pirmajai rūšiai pri
klausą gali būti pašaukti akty- 
vion tarnybon kilus reikalui ar
ba paskelbus karą. Antrajai rū
šiai priklausą bus laikomi pagal
biniais rezervistais be atlygini-

- .- --1 ^-1 ~ ~ 1 
tarnybon tiktai generalinės mo-' 
bilizacijos atvęjais. šiai rūšiai 
pirmiausia bus priskiriami Korė
jos ir kitų karų veteranai.

Prez. Eisenhoweris savo spau
dos konferencijoj pareiškė, kad 
JAV turi pertvarkyti savo gyny
bą pritaikant ją atominių ginklų 
grėsmei. Jo manymu, Amerikos 
gynyba turi būti suplanuota bent 
50-čiai metų priekin. Kad būtų 
taupiau, aktyvios tarnybos ka
riuomenė būsianti sumažinta 
100.000 vyrų, o rezervinė kariuo
menė žymiai sustiprinta. Kasmet 
būsią: apmokama per 6 mėn. apie 
100.000 jaunuolių, kurie po to bū
sią perkeliami į aktyvų rezervą 
devyniems su puse metų.

iH ‘

LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ IR SĖKMIN
GŲ NAUJŲ METŲ VISIEMS KANADOS LIETU
VIAMS, ORGANIZACIJOMS, TAUTOS FONDO 
ATSTOVYBĖS SKYRIAMS LINKI

Tautos Fondo Atstovybė Kanadoje.

TORONTE GYVENANČIUS MIELUS TAU
TIEČIUS IR MIELAS TAUTIETES, VISUS VISUO
MENĖS VEIKĖJUS IR VISAS LIETUVIŠKAS OR
GANIZACIJAS KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA NUO
ŠIRDŽIAI SVEIKINA

KLB Toronto Apylinkės Valdyba.’

Savaitės įvykiai
Tuo tarpu, kai Vakarai rengiasi taikos šventei — Kalėdoms, 

sovietai sustiprino savo grasinimus. Jau anksčiau sovietų parei
gūnai savo viešose kalbose buvo pareiškę, kad Londono - Paryžiaus 
ssuitarimų ratifikavimas vesiąs į karą ir siūlė, ypač Prancūzijai 
su Vokietija, neratifikuoti anų susitarimų. Praėjusią savaitę, kai 
abiejų kraštų parlamentai padėjo juos svarstyti, sovietai įteikė 
Prancūzijos ambasadoriui Maskvoje notą, kurioje grasina nu
trauksią nepuolimo sutartį, pasirašytą prieš 10 metų, jei parla
mentas drįs juos ratifikuoti. Be*---- ——------—————------ -
to, sovietai išsiuntinėjo grasinan
čias notas ir kitoms Vakarų vals
tybėms už tai, kad nesiteikė da
lyvauti Maskvos konferencijoj. 
Savo kalbose sovietų pareigūnai 
gąsdina vakariečius “nenugali
ma armija”, žmonių ir turtų iš
tekliais. Vakariečiai betgi nesi
duoda įgąsdinami Min. pirm. 
Mendes - France pareiškė, kad 
Prancūzija nesilenks sovietų gra 
sinimams bei pastangoms dar 
kartą išardyti V. Europos vieny
bę. Gruodžio 20 d., kaip numa
tyta, Prancūzijos parlamentui 
pateikiami ratifikuoti Londono - 
Paryžiaus susitarimai, ir po tri
jų dienų bus žinomi galutiniai 
balsavimo duomenys, jei pirmoj 
eilėj vyriausybė gaus pasitikėji
mą Indokinijos klausimu.

V. Vokietijoj kanclerio Aden
auerio vyriausybė jau pateikė 
seimui — Bundestag — Paiy^ 
žiaus susitarimus, nareikšdama.

Vokietijos ' ^tūniėjimą vergi- 
jon Socialistų vadas Ollenhau- 
eris tvirtai priešinasi. Jis pava
dino Londono - Paryžiaus susi
tarimus idiotiškais ir pasiūlė jų 
svarstymą atidėti. Jo pasiūly
mas 236 balsais prieš 153 atmes
tas, ir Paryžiaus susitarimai, po 
pirmojo skaitymo, perduoti sei
mo atitinkamoms komisijoms 
studijuoti. Kai seimas balsavimu 
pareikš savo nuomonę, Pary
žiaus susitarimai bus perduoti 
patvirtinti senatui — Bundesta- 
gui: Tikimasi, kad jie Bonnos 
parlamento bus ratifikuoti sau
sio mėn.

Ateities karas — atominis
Paryžiuje įvyko Š. Atlanto Są

jungos tarybos konferencija, ku
rioje dalyvavo Dulles, Edenas, 
Pearsonas, Mendes-France ir kt 
Joje buvo svarstoma eilė klau
simų, susijusių su Vak. Europos 
gynyba. Sutartinai buvo konsta
tuota, kad karo grėsmė nėra su
mažėjusi. Sovietų politikos tiks
lai yra likę tie patys kaip ir Stali
no laikais. Jo mirtis neatnešusi 
jokių esminių pakeitimų. Yra pa
kitėjęs tiktai sovietinės politi- 

Vakarai turį rūpntis ir toliau sa
vo saugumu. Buvo nutarta, kad 
karo atveju bus panaudoti iš pat 
pradžios atominiai ginklai ir iš
aiškinta, kad jų panaudojimo 
klausimas yra ne generolų, o ci
vilinės valdžios rankose. Atsa
kingiems Š. Atlanto Sąjungos 
generolams pavesta ruošti Vak. 
Europos gynybos strategiją, pri
taikytą atominiams ginklams. 
Praktikoje svariausią balsą ato
minių ginklų panaudojime turės, 
žinoma, JAV ir D. Britanija, ku
rios tų ginklų daugiausia turi.

Nutarimas dėl atominių gink
lų panaudojimo rūpėjo ir sovie
tams. Kai vakariečių spaudoje 
dar prieš konferenciją buvo šis 
klausimas diskutuojamas, sovie
tai pasiuntė notą D. Britanijai ir 
JAV protestuodama prieš pareiš
kimą, kad 49 JAV divizija, sto- 
vinti Anglijoj aprūpinta atomi
niais ginklais.

Generolai vienaip, < . 
biznieriai kitaip

Nežiūrint ryžtingų Š. Atlanto 
Sąjungos generolų pareiškimų 
dėl ateities grėsmės iš sovietų 
pusės, ūkiniai JAV jsluogsniai 
yra kitaip nusiteikę. Jie nori už
megzti prekybinius ryšius su so
vietiniais kraštais. JAV žemės 
ūkio ministeris Benson pareiškė, 
kad vyriausybė esanti nusista
čiusi prekiauti su sov. kraštais, 
jei tai yra naudinga — prekiauti 
nesvarbu kuo: sviestu ar kuo ki
tu. Kai žurnalistas paklausė ai* 
norima prekiauti tik su kraštais, 
kurie nėra sovietiniai, bet pirk
tus gaminius parduoda toliau, 
ministeris atsakė — ir su tokiais 
ir su sovietiniais. Šitokiai politi
kai yra palanki naujoji Japonijos 
ir Kanados vyriausybės.

Peipingo telegrama
Jungt. Tautos, priėmusios re

zoliuciją, smerkiančią Kom-Ki
niją už kalinimą amerikiečių la
kūnų, pavedė gen. sekret Ham- 
marskjold kreiptis jų išlaisvini
mo reikalu į Peipingą. Į gen. sek
retoriaus telegramą po savaitės 
atsiliepė Ču-En-Lai pranešdamas 
savo sutikimą kalbėti tuo reika
lu, pridurdamos betgi, kad JT 
priimtoji rezoliucija esanti “ab
surdiška” ir kad ne Kom-Kinija 
sulaužiusi Korėjos karo paliaubų 
sutartį, bet JT, susidėdamos su 
S. Rhee — P. Korėjos preziden
tu — kuris sulaikęs keliolika 
tūkstančių kiniečių ir š. korė
jiečių.

Gen. sekret. išskrido į Stock
holmą dalyvauti literatūros aka
demijos iškilmėse, kur '‘jis pri
imamas nariu vietoj savo miru
sio tėvo. Stockholme jis tikisi 
pradėti derybas su kom. Kinijos 
ambasadoriumi. Manoma, kom. 
Kinija už amerikiečių paleidi
mą pareikalaus didelės kainos. 
Be kitko, jie gali pareikalauti pa
leisti 35 kiniečius studentus.ku
rie nuo karo meto palikti JAV, 
nes įgiję žinių, kurios, perduotos 
komunistams, gali pakenkti JAV 
saugumui. f

% ________

— New-Dclhi. — Indijos min. 
pirm, pareiškė, kad tarp Pakis
tano ir- Indi jos bua pradėtorriie- 
sipginės derjĮbos^ kurioim^n 
ma išspręsti abiejų kaimynų 
vitarnius ginčus.

— New-Delhi. — Marš, 
atvyko Indijos sostinėn. 
kilmingai sutiktas krašto 
dento Prasad, min. pirm, 
ir 5000 minios. Tito savo kalboj 
per radiją pareiškė, kad tautoms 
reikia pasirinkti arba “taikų su-

BUVO;



TŽVIŠKĖS ŽIBURIAIu&rtL ^tąni gatvėn išspirs... Rasai naktimis, traiškanotomis ąkgnis, žmonos ujamas. Ir teauk tide: absoliutinis nulis... Teisy-

lių Izidorių Skiedrą. Sumetėm žodį apie šį-bei-tą ir paskui už- kliuvome už spausdinto žodžio. Izidorius man ir sako:j _ Brel, toji lietuviška spauda man ne prie širdies ir aš nesuprantu, ko čia dabar mūsų tie visuomenininkai tiek daug lermo ; kelia ir į visas keturias pasaulio Šąlis.trįūbįją apie spaudos ątga- vimo iubUįejų.T«ai juk didžios reikšmės '. įyykis • •. Čia, Izidoriau, lyg saulės- .patekėjimas. Mes juk negalime prieš istorinius įvykius užmerkti'akių ir kramtyti gumą.., .,. Tu, Ižidoriąu, su tokiomis šneko- .; mis man nervus dilgini ir ant tautinių jausmų šaltą vandenį... * kšiaušiasi Izidorius, '-r-. tie tautiniai jausmai tave ir tampo į visas šalis, lyg vaikas katiną Už uodegos. Jei nori gyventi, kryžių statyk ant visokių tautinių ir parapijinių jausmų... Čia, ĮjroĮ, Kanada. Didelė šalis. Jolpe jausmai ipję žemėje neturi vietos. Viskas čia prasideda ir baigiasi doleriu. Nori būti sentimentalus, gali kramtomos gumos po žandu pakišti arba Coca-Cola gomurį nuplauti: Tai ir viskas...— Nesutinku, — sakau — tu, Izidoriau, falšyvą filosofiją po mano mamonėlių puti! Napoleonas, vyruti, ir’tai sakė, kad su laikraščių gali daugiau padaryti, kaip su armotomis! O jis, brol, smegeninę turėjo, pusę svieto buvo po savo skvernu paglem- ibt..'— Je, — neatlyžtą Izidorius — okei su Napoleonu. Man patinka bet tu idegos Taikai už ragų prieirgi Dievo dova- do.lerį nepirksi.. .gerai, būk jau laitą fantazija, bet nesi- ir paklausyk manęs...kone redaktoriumi Visokiomis temomis ra- plunksna užkabinda-

les- patekėjimas. Mes juk negali merkti, akių ir kramtyti gumą..mis man nervus dilgini ir antPili - - . -Va,

generolai
— Fantai j na, kurios už .—Gerai, g mingas su ta karščiuok irbuvau LšiąuiS

LINKSMŲ

KIEKVIENAM 
LINKI

vp jr politiką ir meną ir kultūrą ir ekonomiją ir pagaliau su poe^ zija, reikalui esant, apsidirbdą- vau. Bet, žinai, jeigu jau tavo žodis pralįsdavo pro redaktoriaus krępšį ir dienos šviesą išvydo, tai vienas kitas litukas kišenėn įriedėdavo. Teisybė?...— Faktas... , / ., — Nu mątąi, jąų bendrą kalbą pradedame rasti... O kai atlte-
riečia. Parnasas nebe toksai status pasidaro. Tuojau lengviau tavoji plunksna po popierių laksto ir sodresnes minti? sėja.. Teisybė... . /. L—Faktas... '- . s. L— Toliau... Jeigu tu čia ką nors parašai, kad ir labai protingo, kas tave skaito? Penktos dešimtys bukagalvių, kurie skaito tavo žodį, atseit, nuogomis rankomis grabinėją, tavo ^vos dūsios dąįį, o g^yūįe ‘ągiė gohtia- kus, viskį' ir. Marlin Mauro... Teisybė?... . .' : , ■ ..— Faktas..;. t .V ■— Tu čia gali parašyti antrą “Faustą” arba . sukurti * “Anną Kerertirią”, bet parapijos kine tave bernas nustums nuo. kasos ir pirmas gaus bilietą- į geresnę vietą, nes jisai turi stiprėąnės alkūnes, o apie tave nieko' nenori žinoti... Lietuvoje, bre^^nove- liukę surietei ir dar su pikantiška užbaigėte, tai Laisvės? Alėjoje pasirodei ir apie tave šnabžda. Ponios su tavim pažinties ieško, panos klausinėja, koksai jausmas, po krūtine, kai" įkvėpimas tavo plaučius užgula, gimnazistės laiškus rašo, autografo^ prašo, meilėje prisipažįsta, žodžiu, yisi tave kelia virš pilkos masės, o tai juk malonu, atrodo, kas širdį medum apteptų. Ir tavo mūzai dar daugiau sparnai skečiasi... Teisybė?. ..— Faktas...—Lietuvoje rašydavai įstaigoje, nes dažnai ten pasiutusiai nebūdavo ko veikti, b šešias valandas išsėdėti reikėdavo. Pabandyk, brol, čia fabrike romanus

de-

— Faktas...— Vą, dabar mūsų miesto lie- UĮviškąs Įąjkrąšitįs švenčia pen- fcęrių metų sukaktį. To jubilie- wis nrofia mano nakaušin lau~ žĮąsi prisiminįmai apįe mūsų te- ptotų jubiliejų. Atleisk už lepumą. Kai dūšią atsiveria, tai i nę tąip lengva ją yii... Dū- tai ne daržinės durys, kurias tąip lengvą atverti ir užverti... Taigi prieš daugelį metų mes •šventėm mūsų tetos 85 metų su- LW&- Buvo pasakyta, daug linkėjimų, kalbų, lpn8vu dovanelių '.ir tfaišyyo džįaųgsmd. Visi mės, arriMtieji, plačiai šypsojomės, Lhj- tetiįl 4ąūg(lairųės, sveį- katoą ir ilgo .gyyenimp, bet per ^ttotifcrą rujhyumą aiškiai pra- sįmųŠe tikrieji mūsų užgeidžiai: kodėl tdji'tėta taip ilgai gyvena te mindžioja <šią ašąęų pakalnę, ^ėldaana dulkių debesėlius mūsų gyvenime...: Ištikto, teta buvo neturtinga, blogai matė, blogai girdėjo, bet, ąk Dięve, jinai tuęė- jb' klasišką apetitą ir pirmos ruvėpdamą pas mus, o ne dangaus karalystėje, mums nešė medžia- giniųs nuostolius, ir dar kitokios vėįsĮęs. nepatogumus ■ kėlė. Ir kaip po dviejų metų niūsų teta tvarkingai pasimirė, mūsų dŽiKūgsmas buyo tikrai nuoširdus, nepaisant to, kad mes užsi- rišome juodus raikščius ant ran- kovių, o-motęrys pridengė nosis juodais'šydais. Tetai mirus, atliko vienas kambarys ir mes jį tuoju išnuomavome, maisto išlaidos sumažėjo, nes niekas iš mūsų negalėjo- lygintis su tetos apetitu. Žodžiu, visas gyvenimas tapo šviesesnis... Teisybė? ? ?Tąip mums spaudos klausimą fcęlųkštenant, kambarin įsirito Izidoriaus žrnoęeĮė. Tokia trum- pąį kįrp.tais plaukais, riestais, kaip paspginįo Šlajaus ienos, ant- ■ ąto.ąis, dažytais veideliais ir Įū- įbmiš-— Girdžitr, Pilypai, — sako ji- ųąį — kąd tu visą valandą su Įztooriųinį dėl gąziętįnių reiką- lų nesutąriat. Vis prieš vėją ban* riai eįtt.. iįfąnoĮzidorėĮis minkštą mąmonėlį turi, bet kartais vis- tiek tiesiai ir teisingai ni^ąlba. Ir aš sakau: lietuviška spaudą Kanadoje neręikąijnga. Mes Įię- tuviškai neužmiršome, o vaikų yjstięk neišmokysi... O be to, su ĮtetuvjStu laikraščiu tik y L šokių Bėdų žmogus dar užsitrauki. Va, važiuoju Vąkar autobusu if sk'ąitąu “Tėviškės Žiburius”. Bendrąkelęįyiąi mane akimis, lyg. akėtvirbaliais varsto. Paskui imasi kalbėti; ąsą tie juodnuga- riąi DP. netangliškai nesimoko, o mūšų krašto duoną

gir-... Moki žmogus už laikraštį pinigus ir dar tau ant širdies pamazgas lie-Faktas, miela ponią...— O iš kitos pusės mūsų laikraščiai, — čiauškia lyg kavos malūnėlis ponia Skiedrienė —- labai jau mizernL Su “Tėviškės Žiburiais” nei padoresnio puodo uždengti negali, o jei jau nori pečių pąkųrti, tai neverta ir degtu- to gadinti Va, anglišku, kas Įritą, sesęriai per Kalėdas kaiman nųvežįąu, tai visą vištįnmką 15- Įįojo. PągąŪau žmogus anglišką laikraštį bečiupinėdamas k& kį žodį išmokti gali, o be angliško liežuvio žmogus čia, įyg J mįške.... Nu ar rią teisybė?...\ 1— Faktas, brangioji ponia, aiškus faktas..., — Ach, — linksmai suploja rankomis Izidorius — matai, mano-teisybė.. O iš karto kaip ežys spyglį stateį. Ale aš tavęs nepa- dyvinu. Vis, pas tave tie tautiniai jąųsmąi ant smegenų, kaip koksai rūkas krenta... Buvo įr su mumis pirmais metais taip pat, bet paskui žmogus atsikvoši ir pradedi suvokti iš kurios pusės vėjas pučia... s— Faktas, mielas kaimynėli...— Įzabel žmonai —;L — sako Izidorius atnešk alaus ir gal dar turi viskio, žinai, to, sų . bąltų arkliu. Liežuvis prie gomurio limpa... Kaimyną reikia taip pat pavaišinti...Dėželę alaus ištuštinome ir viskio su baltu arkliu bonkelę išvarvinome. Viskas pasiutusiai aišku pasidarė. Auštant aš bučiavau Izabelės ausį ir kalbėjau:— P.ūpyt, nu ir durnas aš esu... Izidorius iš karto teisybę kaip ąnt delno padėjo, bet aš nenorėjau nusileisti. Gaidžio charakteris. Žinoma, kad spiauti ant visokių lietuviškų gązietų ir knygų. Dolerį reikia daboti, nes kai pasensi ir dolerio prie dūšios neturėsi, tai parapijinės gazietos nuo bado neišgelbės... Angliškai reikia mokintis... Su anglišku liežuviu visą svietą gali apkeliauti, o su mūsiškiu?! Trečioje parapijoje jau ant pirštų rody- kis... Vandens atsigerti nebegali paprašyti... Ale Pūpyt, kokios tavo rankytės! Kaip iš rožės medžio ištekintos... Leisk prispausti prie lūpų... Teisybė?— Faktas... — tyliai patvirtino, Izab,elė.... Oi Izidorius sušuko:— Tegu velniai, Pilypai, bet tu mąn patinki. Ne dėl to, kąd bučiuoji mano žmonos rankas ir aš pats nežinau, kodėl tu man patinki. Gal dėl to, kad savo prakaitu atsiduodi.Išgerk... Dar turiu vieną bonkelę užspaudęs bufeto kampe ...
DIDIEJI VEIDMAINIAI

Kaip vyko Berijos teismas

laimingų 
NAUJŲ 
METŲ

Reikėjo „tik sų truputį didesniu akylumu stebėti paskiausias svarbesniųjų žinių antraštes, klausyti radiją ir žvelgti į televizijos ekraną, kad dar kartą įsitikinus, kaip didi melagystė, tikra veidmainystė šuoliais tebe- laksto, regis ir visai garbingų bei žinomų asmenų lūpomis.Ir tiek daug dirbtino liaupsinimo, faktų iškraipymų, sumaišytų ar net ir- paniekintų sąvokų, minčių įr dvąsinįo menkumo ir ' išsipardąvįmp reiškinių galima buvo pątirti, vos tik perbėgus Žinutei apie Andrejaus Višins- . kid mįriį. Suprantama, tuojau šėke "žymių valstybininkų komentarai bei komplimentai į mirties pogrindžius nukilusiam didžiajam tąūtų duobkasiui. Viė- ūį’J^U tiek toli nuėjo, kad vardindami visos jė karjeros žings-
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buvęs valstybės prokurore poste. Atseit, jis įr čia buvęs visai nekaltas, šaudyti sk.irtų ąukų ne- fcatosinęs, prievartinių prisipažinimų netraukęs, neš tai atlikusi

, seno# aksioma ąj&iausiai 
m w W»ųs tik 
» & • • • vįsįžkąi nieko. Ir štąį,

poste, visai nę-

maloniau šviečiančiais, tonais.Ir tai, beveik visi, ir laikraštininkai ir diplomatai, kiekvienas skubėjo tušęiai; patąįkąųti, kuo daugiau smilkalų pilti ir rusenantį garbės degtuvą, kuo daugiau pasilaižyti... Na, toks JAV atstovas JT, kaip Cabot Lodge, vis dėl to parodė tiek saiko ir išminties, kad savąsias simpatijas tekreipė tik velionio žmonos, dukters ir sovietinės-delegacijos adresų, neišdrįsęs Užuojautos reikšti visoms sovietų pavergtoms tautoms ar tik rusų tautai. Gi kiti valstybininkai ar .tai iš įpratimo, naivumo ar įpročio meluoti visai nesigilinant į posakio esmę, rėžė užuojautas, beveik Višinskio aukų tarpan. O, taut. Kinijos atstovas JT, vienintelis nusprendė, kad, taktiš- . klausia būtų visišką! ųęątsilan- kiųs į specialų Višinskio atminčiai skirtąjį posėdį. Kinietis taip ir pasielgė.Nesvarbų, kad numirėlį i^si> vežė $8.800 vertės karste paguldytą, nesvarbų, įcad jam Jr gūnias laidotuves iškėlė, bėvįdomu tik tas, kad sų baigiančių iš viešojo gyvenimo nykti Stalino vardu, gal dar greičiąu išnyks ir Višinskio vardas. Dar praeis mė- tąį ar keli, rasi, sovietinis pilietis įr vėl bus priverstąš plėšti

sias XX-jo amžiaus budelis Berija, Lietuvos faktiškasis duobkasys Dekąnozovąs ir kiti jų artimieji duoda žinių voldečių žurnalas “Mūnchener Illustrierte’*; pažymėdamas, jog šiais laikais geležinė uždanga jau daugiau ar mažiau pralaužiama. Tokiu būdu pavykę gauti autentiškų žinių ir'apie Berijos paskutines 
valan&as. * ”Prieš Beriją ir jo 6 draugus bylą bolševikinio teismo buvo pradėtą nagrinėti kelios minutės PO septyųių. Už Vladimiro prospekto, tik 300 metfų nuo Raudonosios aikštės,-stovi penkiaaukštis Armijos politinės vyr. yado>- 'vybės rūmas, į>rto kurio apie 5 valandą sustojo tuzinas automo- t>ilių, penki limųzinąi ir keli pilki kariniai ąutomobiiiąi, priklau: są Maskvos I-jąi gvardijos divizijai. Rūmų kiemenuvo pastatytas šarvuotis. Mat, viskam pasiruošta. Iš karinių automobilių i^ipo karininkai ir civiliai; valstybės saugumo, tąip pat karinės akademijos juridinio skyriaus, partijos pareigūnai ir busimieji prokurorai. Didžioji konferencijų salę pirmajame ąųgšte, išmušta raudonai, prisipildė žmonių. Ir čia dar kartą karininkai patikrino spęę. leįdįmtis. Beveik niekas netarė nė žodžio — taip visi buvo gerai įsistudijavę jau iš anksto savo vaidmenis. Prie stalo susėdo N. Švęrnįkas, sovietinių prof, sąjungų vadas, buvusis bolševikinės valstybės prezidentas. Dabar jis panašus jau į buržujų direktorių. Toliau savo vietą užėmė baltais plaukais Ivanas Seidinas, vyr. teismo pirmininko pavaduotojas. Už jo — Nikita Michąilovąs, rusų komsomolcų vadas, paskiau paskirtas Maskvos* polit. apygardos sekretoriumi, toliau — gruzinų prof, sąjungų šulas Kučava, vienintelis sų juodai? akiniais Maskvos miesto teismo pirmininkas L. Gromovas, naujojo MVD ministerio pavaduotojas K. F. Lunevas, kurį Berija 1946 m. buvo 25 metams išsiuntęs į Anadyrą Rytų Sibire. Paskum pasirodė dvi petingos vyriškos figūros salėje ir užėmė stalo viduryje jiems skirtas vietas. Ąbų šie kariai atvyko, nors su uniforminiais švarkais, pasiūtais iš puikiausios Krimo medžiagos, bet be jokių ordinų ir kitų karinių ženklų. Tai — maršalas Konevas, Stalingrado nugalėtojas, paskirtas vyr. Sovietų karinių pajgų viršininku, ir armijos gen. Moskalenko. Tai ir yra visas teismo sąstatas.Prieš 8 teisėjus ant stalo buvo padėtos astuonios bylos.Taip pat pastatytos aštuonios ropinės vandens^ Salėje šnabždesys apmirštą — kokių penkių dešimtų žmonių žvilgsniai nukrypsta į teisėjų stalą, kurį nušviečia du prožektoriai..Maršalas Konievąs atsistoja ir, suraukęs kaktą, perskaito bylos įvado žodį: teismo sudėtį, kaltinamųjų pavardes ir kuo jie kaltinami — ir paskelbia, kad teismo nepaprastosios sesijos posėdis yra pradėtas. Konievąs net nepamini kaltinamųjų vardų, tik pavardes, ir priduria: teisimas turi per 10 dienų paskelbti sprendimą.,. \■ •‘Tūkstančiuose bolševik. spaudos straipsnių ir radijo pranešimų Berija buvo iįgą laiką statomas'bolševikams jų augščiausių

dorybių pavyzdžiu. Nuo 1938 m.bis, milijonų darbo vergų neribotas viešpats, sukūręs bolševikinę atominių tyrinėjimų įstaigą ir kontroliavęs atominių bombų gamybą, tikras viešpats 14.000 valstybinio saugumo tarnautojų ir -800.000 puikiausiai ginkluotų MVD. rinktinių dalinių, viską žinojęs apie visas sovietines paslaptis ir visas net ir slapčiausias kalėjimų celes, Sovietų Sąjungos maršalas, vid. reik, ministoris.
Teismas gerai žino savo vai-

savi reikalai: kur ką nusipirkti, ar daug prekių gauta rinkoje iš Istros kolchozo etc.
nepf^iaHu diplomatų ir užsie
nio spaudos atstovų susitikimo

AUTOMATINIS 
natūraliu gazu 

ŠIUPYMAS

119% įmokėti16% palūkanų už likusius« ŲŽ likusius. mokina loto

Kaltinamasis aktas turi įrodyti, kad per tuos 36 bolševikų partijai ištikimo tarnavimo metus jis nedarė nieko kito ,tik išdavinėjo savo tėvynę imperialistams, šnipinėjo svetimiesiems etc. Įr tai teisėjai turės patvirtinti savo parašais ... Kaltinamasis aktas buvo kaltinamiesiems perskaitytas dieną prieš prasidedant teismo posėdžiui. Jis, be to, buvo taip pat paskelbtas viešai visuomenei, kuri pagal užsakymą pradėję masines demonstracijas, reikalaujančias Berijai su visais kaltinamaisiais a u g š e i ą ū s tos bausmės, t.y. mirties. Procesas buvo įvykdytas už akių... be jokios apeliacijos, . o sprendimas turi būti vykdomas tuoj pat. “O. pagal dąbąr veikiančią teisę, ąugščiausipji bausmė tegali būti įvykdytą tik sušaudant”, — pastebi baigęs skaityti Konievąs. Tai pasakęs, atsisėdą. Vietoj jo. atsistoja buvusis. sovietinės bolševikinės valstybės prezidentas Švęrnikąs — irprasideda “įrodymų teisminis patikrinimas”.Tuo metu Maskvoje buvo reto švelnumo oras. Todėl nenuos- tąbu, kąd visur buvo matyti tiek daug žmonių. Tačiau tik ne Berijos byla ir jo likimas jaudino daugumą — jiems daugiau rūpi’

na rūpestingai pagal iš anksto paruoštą planą “masiniai mitingai”, kuriais reikalaująmą griežčiausios bausmės Berijai su visa jo artimųjų klika, užsienio spaudos atstovai savitąrpy svarsto klausimą, kokia buvo svarbiausioji Berijos klaidą, priyedųsi 1 prie jo likvidavimo. Ir manoma, kad ar tik nebus ši: Beriją prie Stalino naudojosi nerašyta privilegija apie bolševikinę saugumo policiją ir jos planus tartis tik su vienu “seniu”, ty. su Stalinu. Tos privilegijos jis nenorėjęs išsižadėti ir Stalinui mirus, tik dabar jau nebebuvo su kuo daugiau tartis be paties savęs... Kadangi Berija nesuprato reikalo prisitaikyti prie naujds padėties, b vis laikėsi senųjų pažiūrų, be to, išvalė nuo nepatikimų sau elementų net tokias svarbias nacionalines valstybes, kaip Gruzija, Azerbeidžanas ir net Ukrainą nuo rusų, visur susodindamas savus žmones, tai kitiems, ypač pašalinus tariamai visagalį Ukrainos partijos šefą Melniko- vą,nebuvo sunku sudaryti vienin
gą frontą grieš Beriją ir prieš jį nustatyti visą centrinį partijos komitetą.Ir tepraėjus vos 112 dienų, jis buvo galutinai sulikyiduo.tas... ’Ar Berija prisipąžiną?— Ir taip ir ne.Visdėlto tiesą, kąd ir jam buvo pritaikyta ta pati prisipažinimams išgauti ir suimtiesiems tardyti mašina, kurią jis buvo išgalvojęs kitiems likviduoti. Ir toji mašina funkcijonavo nuostabiu tikslumu ... Tik nuo to(Nukelta į 13 psl.)

Kalėdinė dvasia, atremta į tikėjimo uolą, yra geros valios pąręiškirnąs visįęrns geros valios žmonėms ir kartų mūsųvedamoji jėga beieškant kelio įpastovią taiką žemėje. ■
Švęsdami šiemetines Kalėdassustiprinkime ir vėl mūsų tikėjimą

, - ' . * ’ ’ ’ ‘ . 9į žmoniją ir iš naujo ryžkimėsuždaviniui padaryti pasaulį geresnių —
• . ■ > - Į •pasaulį, atspindintį Kalėdų tikėjimąsu jo amžiną taikos žinią žemėje visiems geros valiosžmonėms.

panijai
mažu ski

sų sovietinių Berpjų likimįs. Likimas, dėl kurio jįę gyvi būdami tiek ęįrębęjp, skynėsi į priekį pęr- 
artimųjų galvas įr pątąįkavįm^.
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Žiburinės vagos 
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. 'tHabent sua fata • libelli” —

• knygas turi savo likimą. Taip
. kalbėjo romėnas Terentianus

Maurus. Ir ne tik knygos, bet ir
•i»-. laikraščiai. Pasirodžiusi knygayra visuomenės teisiama. Jos amžius ir likimas priklauso nuo visuomenės sprendimo. Jei pataiko knyga į visuomenės širdį, jos gyvenamus rūpesčius, išsilaiko ilgiau, jei ne — miršta vos gimusios. Tiesa, yra buvę ir kitaip — kaikurie leidimai pasiekė visuomenės širdį tiktai po kelių dešimčių metų ar net šimtmečio.Šiaip ar taip, knygos likimas yra dėkingesnis. Ji, atsidūrusi ir bibliotekoje, nenuliūsta, nes anksčiau ar vėliau ateis kuris smalsus skaitytojas, bibliografas ar istorikas. Kiek kitaip yra su laikraščiu — dienraščiu ar savaitraščiu. Jų amžius pasibaigia, gali sakyti, su ta diena ar savaite. Jų kelionė trumpa — nuo spaustuvės iki krepšio ir krosnies... Bibliotekose jie retesni svečiai ir mažai kada beprieinami. Jų likimas šia prasme yra liūdnesnis.Yra betgi ir kita medalio pusė. Laikraštis siekia ne išlikimo skaitytojų bibliotekose, o jų galvosenoj ir jų širdy. Jis yra skirtas ne .konservuoti, o judėti ir kitus judinti. Jam rūpi būti kasdienine ar savaitine skaitytojo duona. Jis veikia visuomenę ne savo bibliotekiniu pastovumu, o aktualumu. Tai tarsi kasdien, kas savaitę, kas mėnesį krintantis lašas — vis naujas ir naujas. Jeigu jis — lašas savo pastoviu kritimu net akmenį pratašo, juo labiau skaitančią visuomenę. Jis ją lenkia vienon ar kiton pusėn. Jis j4į informuoja, džiugina, liū-

Kun. dr. Pranas Gaida - 
GaidamavičiusTŽ” redaktoriaus pavaduotojas

Foto Luno

Viena—komunistinių įstaigų centrasBriuselyje leidžiamas “La Libre Belgique” skelbia, kad bolševikai savo kultūrinės ir “taikos” propagandos centru stengiasi paversti Vieną. Kremliaus patvarkymu dabar į Vieną perkeliamos visos svarbiausios prokomunistinės centrinės. Į Vieną perkelta Pasaulinės Profesinės Sąjungos centrinė, kuri savo sekciją Lotynų Amerikai dvigubai padidino. Tas pat padaryta ir su Pasaulinės Taikos Tarybos sek- retariatu, kurio narių skaičių numatoma iš 57 padidinti į 130. Ten perkelta ir prokomunistinė Tarptautinė Žurnalistų Lyga, kuri buvo 1946 m. įsteigta Kopenhagoje. Ligi tol jos centras' buvo Prahoje. Dabar jai vadovauja čekas Hromekas. Visi šios lygos nariai, nenorėję klausyti Maskvos įsakymų, pašalinti. Visi sekretoriato 27 pareigūnai turi gyventi netoli centrinio biuro, kad tuo būdu galėtų būti geriau sekami. Į Vieną norima taip pat sutelkti centrus kovotojų prieš
Pirmą kartą Kanadoje !
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(priešais šv. Jono Krikštytojo lietuvių bažnyčią)
Taip pat pas mus yra didžiausias pasirinkimas gintaro išdirbinių 
ir kilų dalykų bei dovanų iš Vokietijos, Šveicarijos, Švedijos, 
Japonijos ir kitų kraštų, i

dina, verčia susimąstyti, jungia su visa lietuviška pasaulio bendruomene ir per tai ją informuoja. Iš čia tad ir kyla reikalavimas, kad laikraštis nebūtų kreivas, nes užuot formavęs, iškraipys skaitytojų galvoseną ir didins nedarną visuomenėj. O jo gi kreivumas ar tiesumas priklauso nuo pagrindų, kuriais remiasi jo veikimas.Kaip kiekvienas laikraštis, taip ir “Tėviškės Žiburių” savaitraštis nuo pat savo gimtuvių rūpinosi atsistoti ant tų pagrindų, ant kurių stovi ir didžioji lietuviškos visucmenės dalis. Pra* džioje medžiaginiai jo pagrindai svyravo, bet niekad nesvyravo jo principiniai pagrindai. O tie jo pagrindai buvo ir tebėra — krikščioniškos ir tautinės vertybės. Iš šalies stebinčiam buvo matyti, kad tai ir buvo pagrindinė jo gimimo priežastis. Tiesa, imant dėmesin konkrečias aplinkybes, būta tam tikros įkaitusios atmosferos, tačiau su laiku ji aprimo bei prasiblaivė. Kanados lietuviškoji visuomenė veikiai įvertino “TŽ” siekimus bei pastangas ir jas parėmė. Visi pastebėjo, kad laikraštis atsistojo tame Kanados lietuvių gyvenimo bare, kur jis buvo reikalingiausias. Jis rado dar neišvarytų vagų, nors artojų buvo ir prieš jį. Ir jiems rūpėjo vagos, tačiau ne visos, o tik pagal savo nusistatymą pasirinktos. “Tėviškės Žiburiams” gi rūpėjo ir teberūpi nepalikti dirvonuoti nė vienos lietuviško gyvenimo kampo. Jei kai kam rūpėjo krikščioniškos vertybes paneigti arba jų nekelti, tai “Tėviškės Žiburiams” rūpėjo jas pabrėžti, kad jos neišnyktų iš. mūsų gyvenimo. Jei kai kam rūpėjo kompromituoti mūsų tautines vertybes, netgi jas niekinti, “TŽ” teko jas ginti.Tie praėję penkeri metai yra visų šių vagų liudininkai. Jos apėmė visą mūsų lietuviškąj; gyvenimą. “TŽ” akylai jį sekė ir jame dalyvavo.’ Kartais rašančiųjų plunksna buvo karti', bet tiktai tam, kad iškeltų mūsų gyvenimo opas ir tuo prisidėtų-prie jų operacijos. Juk ne pagyroms laikraštis leidžiamas. Kelti bei žadinti visuomet bus laikraščio paskirtis. Juo labiau dabar, kai .gyvenamos sąlygos migdo: vienus perdidelis nuovargis, išsisėmimas, kitus didėjanti užmarštis, trečius — įsigyti patogumai.Norisi tikėti, kad “TŽ” ir toliau bus ištvermingi, ir kitus šviesdami patys neužgęs. Tos viltys, žinoma, priklausys ir nuo plačiosios visuomenės. Jos parama taps darbu, o jos likimas bus draugę -ir laikraščio likimas.
Pr. Gaidamavičius.

fašizmą ir rasiškai persekiotojų, buv. raudonųjų partizanų ir buv. kacetininkų lygos. Šia įtampai sumažinti ofenzyva norima užmigdyti Vakarų budrumą ir prieinamais būdais paskleisti prokomunistinę mintį.
Sovietai stiprina teroro 

kampaniją prieš aktyviuosius 
pabėgėliusViso pasaulio spauda plačiai rašė, kai MVD kapitonas Choch- lov, pasiųstas nužudyti rusų išeivijos vadą,' išdavė “paslaptį”, jog naudojamasi naujausiais gangsterių išradimais Maskva ruošia tėroro kampaniją prieš gabesnius pabėgėlių vadus ir pavergtoms tautoms kalbančių radiofono tarnautojus. Pastarosiomis savaitėmis, paslaptingomis aplinkybėmis, buvo nužudyti “Radio Liberation” Mūnchene tarnautojai rusas ir azarbeidža- nietis. (a)
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Kanados Lietuvių Katalikų Kultūros Draugijos dabartinė valdyba.Iš dešinės sėdi: L. Šalna — sekretorius, kun. dr. J. Gutauskas — vald. narys, B. Sakalauskas — pirmininkas, A. Pabedinskas — vicepirmininkas; stovi iš dešinės: S. Čepas — iždininkas, A. Saulis — valdybos narys. - v Foto Luno

Spauda ir ekonominis pagrindasLietuvis yra lyrikas ir didele dalimi romantikas. Šie būdingi mūsų tautos dvasios bruožai matyti visur, ką bedirbtumėm, be- organizuotumėmė. Matyti dabar, jie dvelkia į mus ir iš praeities, iš kurios į XX-ąjį šimtmetį at- sinešėme tik lyrines liaudies dainas ir romantinį buvusios didybės garsą. Stovėdami ant romantinio pagrindo ir virš viso ko iškeldami dvasines vertybes, mes tik jomis remiamės, jomis kariaujame, jomis nuo priešų gina? mės. Būdingą šio reiškinio pavyzdį rodo mūsoji spauda, kurios jubilėjinius meįus štai jau baigiame švęsti.Kai pereito šimtmečio antroje pusėje atsirado pirmieji, pilna to žodžio prasme, lietuviški laikraščiai, jie beveik visi'buvo romantiniai. Net tam tikra prasme ir ’’Varpas”, kurio kūrėjo ir redaktoriaus V. Kudirkos dvasioje randame tiek daug lietuviškai lyrinių - romantinių bruožų. Išėję į sunkią tautinę kovą vien su dvasiniu ginklu, šie laikraščiai -neilgai kovos lauke išbuvo’. Ne dėlto, kad apie juos nebūtų buvę susispietusių idealistų. Jų buvo. Jie iš .pasišventimo laik--' raščius prirašė, suredagavo, išleido, platino ir skaitė. Bet čia atsiliepė gyvenimo realybės balsas: spaudai šalia idealizmo vis. dėlto reikia ir minimalaus ekonominio pagrindo. Iš draudžiamojo laikotarpio laikraščių tik “Apžvalga” buvo beatsistojanti ant kojų ekonomiškai. Viši kiti ekonominio pagrindo neturėjo, ir tai buvo viena iš svarbiausių jų sustojimo priežasčių.Nepriklausomojoje Lietuvoje mūsų spauda, kad .ir nebūdama tiek romantinė ir lyrinė kaip draudžiamoji, visdėlto buvo ideologinė arba bent mokslinė bei profesinė. Įvairūs vienos tautos biznieriai mums knygų ir laikraščių neleido, kaip tai, deja, labai populiaru šiame žemyne. Nepriklausomojo gyvenimo sąlygos davė progos spaudai pasiieškoti ir tvirtesnių ekonominių pagrindų. Gana greitai Įsikūrė visa eilė stiprių spaudos bendrovių, dariusių neperiodinės spaudos apyvartą tvrtai ir ekonomiškai savarankiškai. Blogiau buvo su perijodine spauda. Per visą nepriklausomąjį dvidešimtmetį perijodikos leidyklos nepakilo iki tikro ekonominio gerbūvio. Net ir didžiausieji mūsų ano meto laikraščiai daugumoje patys iš savęs neišsivertė. Pirmųjų kregždžių į šitą spaudos ekono
Vienas paskaitininkas savo kalboje priminė, kad pas lietuvius yra slaviškumo ženklų išgėrimų srityje. Kaikas tą slavišku- mą — perdėtus išgėrimus — aiškino, kad tai esą lietuvių nuoširdumo dalykas. Esą, lietuviai prie išgėrimų rodo didelį vaišingumą ir dėlto kartais nusivaiši- na. Vieno pobūvio metu trys gerai pasivaišinę tautiečiai sumušė ketvirtą. Kai tas jau gulėjo ant grindų, trys pasivaišinusios tautietės jam dar pridėjo savo batų smaigalius. Niekas negalės paneigti, kad tokie reiškiniai nėra slaviškumo ženklas. Kai vieno privataus pobūvio metu lietuviai rodė slaviškumo ženklus, tikrieji ten buvę slavai tik trukčiojo pečiais. Argi mtims verta pralenkti slavus girtavimu ir muštynėmis?Vienas tautietis rašė spaudoje, kad Kanados Lietuvių Bendruomenė visų lietuvių neapima. Jis remiasi tuo, kad ne visi lietuviai atlieka savo tautines pareigas. Priversti visus lietuvius, kad jie atliktų savo tautines pareigas —
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TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Mūsų žingsniai

minį savarankiškumą visdėlto jau buvo. Tai A. Bružo leistas “Mūsų Rytojus”, kuris, nupiginęs prenumeratą, daugiau pritaikęs turinį skaitytojo aplinkai ir moderniau išsprendęs laikraščio pristatymo problemą, buvo pasiekęs ano meto sąlygoms nepaprastai didelį skaitytojų skaičių — apie 150.000. Deja, šį dideli darbą sugriovė vidaus politikos intrigos.Į tremtį,Vokietijon mes taip pat atsinešėme savo lyriniai - romantinį nusiteikimą. Tuo tarpu kai kitos tautos, sakysime mūsų kraujo broliai latviai, tuoj kibo į ekonominius reikalus, kurdami' įvairias ' verslamones, darbus, biznius, mokydamiesi amatų arba bent anglų kalbos, męs daugiausia šokome ir dainavome. Beveik vieninteliai mūsų ekonominiai junginiai buvo naujos spaudos bendrovės, kurios, nežiūrint labai sunkių sąlygų (sakysime — trūkumas 'pagrindinio dalyko: popieriaus) davė puikių leidinių. Šiaip taip vertėsi ir perijodika, tai vienur tai kitur gaudama kiek paramos. Vietomis. karp pavyzdžiui brittį’ zonoje,' ji buvo net okupacinių organų remiama.Pagaliau padarę dar vieną žingsnį tolyn nuo tėvynės — į Š. Amerikos žemyną, radome čia spaudai visai kitokias sąlygas. Niekas Čia spaudos neremia ,ir | nesubsidijupja. Ji turi išsilaikyti pati arša^ūtL Berp<^/svj?i ĮJ-^^ lietuvių 'laikraščiai' gyveno” prisidurdami aukomis ir parengimų

Antanas Rinkūnas “Žiburių” sp. b-vės pirmininkas 
Foto Luno

PASTABOS DIENOS TEMOMISneįmanoma, nors nariais skaitomi visi lietuviai, išskyrus komunistus. Renkant Kanados Lietuvių Bendruomenės Tarybą, ir tas tautietis nesurinko 500 balsų, nors Kanadoje suaugusių lietuvių yra 12-15:000. Toks pasisakymas prieš K. Lietuvių Bendruomenę yra išėjimas prieš ją. Vienoje lietuvių kolonijoje, vienos srovinės organizacijos skyrius net atvirai išeina prieš Kanados Lietuvių Bendruomenę, iš anksto skelbdamas savo vardu Vasario liS dienos minėjimą. Minėjimai, kurie liečia visus lietuvius, tUri.Jjūti rengiami visų lietuvių — Bendruomenės. Keistai atrodo pasiūlymas, kad organizacijos turi jungtis tam paminėjimui parengti. Visų organizacijų nariai, išskyrus komunistus, yra Lietuvių Bendruomenės nariai, kam dar atskiri junginėjimai atskirais atvejais. Bendruomenės valdyba turėtų veikti kartu su atskirų organizacijų valdybomis, kad sklandžiai panaudoti atskirų organizacijų meno kolektyvus ar atskirus menininkus.

pajamomis, o Kanadoje buvo tik mažytė, nereguliariai išeinanti, rotatoriumi spausdinama “Nepriklausoma Lietuva”. Šie visi laikraščiai su dideliu rūpestingumu ir meile senųjų ateivių įkurti ir išlaikyti, greitai pajuto naujosios tremtinių bangos įtaką. Smarkiai pašoko prenumeratorių kiekis. Sustiprėjo turinys. Ypač tai pajuto Kanados lietuviškoji spauda. Pirmiausia buvo labai sustiprintas ir pertvarkytas “Nepr. Lietuvos” savaitraštis. Jo padėtis iš esmės pasikeitė, kai buvo įkurta “Nepr. Lietuvos” spaudos bendrovė, kuri akcijų - šėrų pagalba suverba- vusi keletą tūkstančių kapitalo įsigijo nuosavą spaustuvę ir čia ėmė laikraštį spausdinti. Po poros metų visi lietuviai į vieną laikrašti ' 'nebesūtilpo. Įsjkūrė antrasis Kanados lietuvių savaitraštis “Tėviškės Žiburiai”, kurio penkerių metų gyvavimo sukaktį štai jau minime. Pradžioje ir čia būta ekonominių sunkumų, pareikalavusių iš steigėjų būrelio, susispietusio į Kanados Liet. Katalikų Kultūros' Dr-ją, daug pasišventimo' ir nepailstamo pasiryžimo. Sū^šiais sunkumais besikaunant ■■ ir beieškant- būdų, kaip sumažinti laikraščio leidimo išlaidas, prieita išvados, kad reikia steigti akcinę spaudos bendrovę, kuri suverbuotų kapitalą ir- įsigytų spaustuvę. Taip 1950 m. lapkričio 23 d. Ontario valdžios registrų knygoje atsirado Spaudos Bendrovė “Žiburiai” The Lights Printing & Publishing Co Ltd. Per trumpą beveik vieno mėnesio laikotarpį esant dideliam entuziazmui, šį bendrovė jau turėjo keletą tūkstančių, už kuriuos įtaisė rinkyk- la, ir 1950 m. kalėdinis numeris jau išėjo iš savos spaustuvės. Taip buvo užbaigtas laikraščio ekonominių pagrindų formavimas.Su šių metų kalėdiniu numeriu “Tėv. Žiburiams” švenčiant penkeris, o “Žiburių” Bendrovei ketveris metus, drąsiai žiūrime į ateitį. “Tėv. Žib.” šiuo metu yra vienas iš nedaugelio lietuviškų laikraščių pasaulyje, išsilaikančių iš savo apyvartos, o “Žiburių” Bendrovė jau gali ne tik laikraštį paremti, bet imtis leidimo ir kaikurių svarbių, ąors ir nepelningų leidinių, kaip tai mokyklinių vadovėlių. Viso to galima buvo pasiekti, žinoma, tik turint platų visuomenės pritarimą. Už tai visiems ačiū!
A. Rinkūnas.

Laisvame pasaulyje lietuvių tautos vyriausias organas * yra VLIKas. Likę Nepriklausomos Lietuvos diktatūrinės vyriausybės valdininkai, ypač jų šefas, nenori paklusti VLIKui ir net susitarti su juo, o dažnai stoja jam skersai kelio. Hitlerio ir Musolinio atstovų pasaulyje nebėra, mūsų gi diktatūros atstovai dar tebeatstovauja diktatūrą ir kartais išeina prieš pačią tautą. Mums malonu, kad kaikurie kraštai mūsų atstovybes pripažįsta, bet nėra tas pats ar atstovybėje sėdi diktatūros ar demokratijos atstovas. Gal dėl tos priežasties kaikuriuose kraštuose neįmanoma atgaivinti pasiuntinybių , nors krašto demokratinė vyriausybė ir labai palanki lietuvių tautai, kad į tą postą taikosi diktatūros atstovas.Tie Lietuvos diktatūrinės vyriausybės atstovai naudoja mūsų tautos iždo likučius. Naudoja jie ir dar kakurie nežinomi asmens. Kaip keista. Mūsų tautos nusipelnę vyrai, net Nepriklausomy- (jsd £i Į ripjfnN)

1949 metų pabaigoje Kanados lietuvių gyvenime švysteli nauja prošvaistė, kada Toronte išeina naujas . laikraštis “Tėviškės Žiburiai”. ,Montreališkei “NL”- padarius staigų posūkį į vienos srovės vandenis, krikščioniškai - katalikiškos pasaulėžiūros lietuviams reikėjo ieškoti būdų savam spausdintam žodžiui, kuris stovėtų lietuviškų tradicijų sargyboje ir būtų žibintu lietuvybės išlaikymo kelyje. Be to, Mont- realis, būdamas geografiniu atžvilgiu gan toli nuo Toronto, jau ir šiaip nebegplėjo tenkinti visų tų lietuviškųjų reikalų, kurie diena iš dienos didėjo. Kaip tik tuo laiku Toronte įsisteigia KLK Kultūros D-ja, kuri ir pasiima naujo laikraščio išleidimo naštą. Naujos organizacijos valdybai (ją sudarė: pirm. B. Sakalauskas, vicepirm. kun. J. Bobinas ir kun. P. Ažubalis, ižd. V. Užupis, sekr. dr. J. Gutauskas ir nariai: kun. dr. Juozas Tadarauskas ir inž. dr. A. Juozapavičius) tenka nelengvas uždavinys, tačiau jaučiant didelį visuomenės pritarimą šiam reikalui, valdyba ryžtingai imasi šio darbo ruošdama pagrindinius kelius laikraščio pasirodymui. Vyriausiu redaktorium iš Montrealio pakviečiamas Dr. A. Šapoka, o jam talkininkauti randasi keletas spaudos darbuotojų, kurie sudaro redakc. kolektyvą. Lėšų klausimas vis^ laiką eina pirmuoju punktu, nes spauda šiame krašte brangi. Čia tenka didžiai vertinti mūsų lietuviškuosius židinius — parapijas ir jų vadovus, kurie leidėjams skubiai ateina į pagalbą savo gausiomis aukomis ir tuo giliai įvertina mūsų pastangas. Ypatingai didelės paramos susi- laukiam iš Šv. Jono Kr. parapijos klebono kun. P. Ažubalio, kuris veltui duoda patalpas ir vi- I šokią kitokią paramą. Kristaus Gimimo švenčių išvakarėse “Tėviškės Žiburių pirmas numeris išvysta pasaulio šviesą ir pasiekia pirmųjų skaitytojų rankas. Toli nuo Tėvynės ir savosios žemės grumsto naujas lietuviškas spausdintas žodis tvirtu žingsniu žengia į- lietuvio širdį kaip gimtųjų .sodybų žiburys, pasiruošęs stovėti mūsų gražiųjų tautinių tradicijų, savos kultūras ir lietuvybės išlaikymo sargyboje.Pirmieji numeriai išeina be lietuviškųjų ženklų, kadangi nespėta juos greit pagaminti ir gauti laikų iš JAV.Laikraštis renkamas prityrusio linotipininko K. Rusino ir spausdinamas kurį laiką lenkų spaustuvėje. Administracinį darbą be jokio atlyginimo pradžioje dirba V. Aušrotas, o vėliau J. Prakapas, kuris taip pat apie metus dirba be atlyginimo. Ekspedicijai susirenka gražus būrys lietuviškęjo jaunimo, kuris aukoja savo laisvą laiką ir poilsį talkininkaudami laikraštį išsiųsti skaitytojams ir tuo atlikdami didelį darbą savo pasišventimu lietuviškiems reikalams. Jiems tenka didelė padėka.Spausdinimas ir surinkimas laikraščio svetimoje spaustuvėje netik kad sudarė daug nepatogumų ir bereikalingo darbo, bet svarbiausia didelių išlaidų, kurios nuolat vis didėjo, o pajamos buvo labai ribotos. Per daugelį ilgų posėdžių buvo ieškota kelių šiam klausimui išspręsti ir galiausiai prieita sprendimo steigti savą spaustuvę ir tuo sumažin

Kalėdų dovanos

lietuviškų mot} 
Didelis -pasirinl 
kių gaminio, v<

vokiškos ir kitokios
PATEFONO PLOKŠTELĖS,

dbumai, piniginės ir kt. odos išdirbiniai, 
s įvairiausių vokiškų importuotų smul- 
:os knygos, žurnalai ir tt.
^dų žvakutės

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

Telefonas WA. 4-4596

H PUSL.=

ti spausdinimo išlaidas. Nutariama kurti “Žiburių” Spaudos B-vę šėrų pagrindais. Jai organizuoti pakviečiamas A. Rinkūnas, kuris sėkmingai tai vykdo, ją įkuria ir vėliau šėrininkų susirinkimo išrinktas jai iki šiol pirmininkauja. “Žiburių” spaudos bendrovė netik kad reikšmingai talkininkauja “T. Žib.” leidime, bet kartu yra ddielis veiksnys lietuviškosios kultūros bare. Savo kelių rAetų -veiklos bėgyje ji jau spėjo išleisti keletą vertingų knygų ir atlikta kitų smulkesnių spaudos darbų. Šios bendrovės atliekamą darbą tenka giliai vertinti, o ypatingai jos paramą “TŽ” leidimui. Reikia manyti, kad bendrovės veikla ateityje dar daugiau plėsis ir jos įnašas Kanados lietuvių kultūros gyvenime nuolat didės.Nors KLK Kultūros Draugija didžiausį dėmesį kreipė ir kreipia laikraščio leidimui, tačiau ji nepamiršta ir savo kitų tikslų. Nuo savo įsisteigimo ji sušaukė du visuotinius narių suvažiavimus, parengė draugijos statutą, kuris buvo priimtas antram suvažiavime, išleido kelis leidinius, surengė keliolika parengimų tikslu sukelti lėšų, talkininkavo lietuvių bendruomenės kūrime ir atliko kitų kultūrinių darbų. “T. Žiburiams” plečiantis ir didėjant vienam redaktoriui pasidarė sunkiai beaprėpiamas darbas ir reikėjo ieškoti jam pagalbos. Jam talkininkauti praeitą * pavasarį buvo pakviestas kun. Dr. Gaidamavičius. Tai stipri kultūrinė pajėga, kuri dar daugiau praturtina laikraščio turinį.

Jonas Prakapas“TŽ” administratorius
Foto LunoŠiandieną “T. Žib” leidėjai su džiaugsmu gali konstatuoti, kad laikraščio šeima išaugo į didžiulį ir gražų vienetą, kurio nariai siekia ne tik Kanadą, bet ir tolimiausius pasaulio kampus, kur tik randasi išblokštas iš Tėvynės lietuvis. Mes giliai tikime, kad ši šeima ir ateityje augs ir didės tuo atnešdama vis naujų jėgų į mūsų tarpą. Visokiariopa parama, nurios susilaukėm taip gausiai iki,šiol tikrai buvo didelė ir reikšminga. Esame giliai dėkingi aukotojams, talkininkams, platintojams, skaitytojams ir visiems, kurie kokiu nors būdu prisidėjo prie mūsų nelengvo darbo. Su viltimi žiūrime į ateitį ir tikime, kad sutelktinės pastangos bus vienas iš tų žiburėlių sunkiame Tėvynės laisvinimo ir lietuvybės išlaikymo bare.

Leidėjai.



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

SKOBIU REIKALU
KAltDĮJ SENELIO Kviečaime

PASIUNTINYS

dovanu^Restorane “ATLANTIC

kurių vertė 2-3 doleriui.
1330 Dundas St W., Tel. ME. 9347, Toronto

atsisukusi ir

SLOGOS

LUSCOE PRODUCTS LTD

Tai KANADISKA priemonė SKUBIAI pašalinti

TELEVIZIJOS SERIJOS ARTRIČIO

No. 304.

Nuo kiekvienos naujos prenumeratos prašome pasirinkti po 
vieną knygą, iš paskutinių devynių galima pasirinkti po tris.

viškės Žiburiai*’ skelbia platinimo 
i nuo gruodžio 15 d. iki kovo 1 d.

Kapsulės pagydys Jus greitai arba 
atgausite pinigus dvigubai. 559 BATHURST ST., TORONTO 4, ONT

• Austrijoje buvo įvesta ma
da,- geležinkelio tarnautojams 
nusiimti tarnybinę kepurę prięš 
keliaujančias damas. Kai paga
liau į taisymo dirbtuves vis dai
giau ir daugiau pradėjo plaukti 
suplyšusių kepurių, įsakymas 
buvo atšauktas.

SENSACIŠKA KAINA
TIK APIE Qntario ir Quebece, kitur 

truputį brangiau.

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
Mielus klijentus, prietelius ir visus pažįstamus 

sveikina

“TŽ” SKAITYTOJAMS IR PLATINTOJAMS, SURADUSIEMS
..... :T NAUJĄ PRENUMERATA DOVANOJAMŲ 

KNYGŲ SĄRAŠAS

atsilankyti į Kristaus gimimo

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

Dovanom skiriamų knygų sąrašą 
skelbiame žemiau.

Štai televizijos aparatas, kuris turi viską: pigus, puikiąi atliekąs 
savo paskirtį ir modernaus stiliaus. Naujoji Westinghous’o Video
ramie “Luma Ray” aliuminizuota paveikslo lemputė duoda šian
dien didžiausią, šviesiausią ir aiškiausią paveikslą Kanados tele
vizijoje. Modernios inžinerijos gamybos vertikalaus stiliaus chassi 
aparatas yra geresnis ir jums pigesnis. Ir “Famous Designer” nauja 
išvaizda papuoš jūsų kambarius. Galima gauti trijų natūralaus 
medžio rūšių trijose pritaikomose spalvose. Picture Mask auksinė. 
Swivel base pasisuka pilnu ratu.

narnoje rankute. “Merry Christmas”, sušuko 
dingo minioje.

Alfonsas dar ilgai žiūrėjo ton pusėn, kur nuėjo jo manymu pa
sakų karalaitė, bet nieko daugiau nematė tik skubančius žmones 
ir krintančias snaiges. Ir vėl jam pasidarė kažko gaila, o krūtinėje 
taip spaudė, tartum norėtų kas sutriuškinti kaulus, gerklėje sausa 
ir kartu. z

Užgautas praeivių jis, tartum 'pabudo ir pradėjo eiti gatve, 
pats nežinodamas kur, o snaigės vis krito ir skraidė aplink jį 
tartum lydėdamos į nežinomą kelionę brangų draugą. J. M.

Buckley’sWhite Rub^7

stumdomas praeivių, dairėsi tai į krautuvės vitriną, tai į gatvę, c 
sitaigės vis krito ir nusileidę jam ant palto virsdamos lašeliais 
vandens drėkino jo rūbus.

Gal ilgai dar būtų Alfonsas stovėjęs prie vitrinos, bet tuo tarpu 
priėjo maža mergytė ir, sustojusi šalia jo, smalsiai ir liūdnai žiū 
rėjo į langą, kuriame buvo visko, ko tik širdis trokšta.

Kažkodėl Alfonsas nukreipė žvilgsnį į-šią mergytę, gal kac 
jau seniai nebuvo matęs panašių į ją vaikų, o gal tik. atsitiktinai ję 
a&ys nukrypo į šią mažą būtybę- Ir vėl jam širdyje kažkas sujudę 
ir gerklėje pajuto kartumą, o mergytė vis tebežiūrėjo į langą.

Jos paprasti, bet tvarkingi rūbeliai rodė ją esant ne iš turtin 
gųjų; ruda kepuraitė dengė jos šviesius ilgus pląūkus gražiai gu
lančius ant pečių, žalios spalvos paltukas jau buvo jos ūgiui pq 
mažas ir ji atrooė stengiasi ištrūkti iš jo globoš, tik batukai ga. 
buvo kiek per dideli jos mažytei kojytei, bet gal tai dėl to, kar

Kreipiamės į mieluosius mūsų skaitytojus, bičiulius ir pla
tintojus, prašydami surasti BENT PO VIENĄ NAUJĄ 
SKAITYTOJĄ.

RUSCI 
treatment 
STOMACH 
REMEDY

Nesvarbu kaip stiprūs yra jūsų rankų, 
kojų ar kūno raumenų skausmai, W. 
K. Buckley 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 medjkamentų, sniego baltumo 
kremas, Kuris patepus PRANYKSTA! 
Visur plačiai žinoma?, kaip ir ’’Solid 
linamęnFv ;.>•,> .
Taip, Buckley’s White Rub patrynus 
įsigeria giliai į jūsų odą. Jis nepalieka 
nei ženklo paviršiuje — tik skverbia
mi giliąi,į skausmo.apimtus raumenis 

^įlpipą tęsiantį ptfengvė-

tkausmai. Išbandykite. Prašykite už 
50č bonkutės.

Taip pat tinka KRŪTIMS 
SLOGOS PAŠALINIMUI!

Goettingeno Studijų Ratelis, 
susitaręs su PLB Vokietijos Kr. 
Valdyba, nori savo “Žmonišku
mo dokumentų” serijoje išleisti 
knygą, kurioje būtų atpasakota, 
kaio lietuviai po šio karo globojo 
ir šelpė nuo bado šmėklos besi- 
gelbstinčius vokiečių atbėgėlius 
iš Rytprūsių. Suprantama, kad 
mes tokiuo leidiniu esame labai 
suinteresuoti, nes jis daug prisi
dėtų prie lietuvių vardo išgarsi
nimą

Kad pabrėžus leidinyje žmo 
niškumo aspektą kaipo tokį. 
Goettingeno Studijų Ratelis oa 
geidautų gauti iš lietuvių pasisa
kymų, iš kurių matytųsi, kad «e 
žiūrint pragaištingos vokiečiu 
politikos ir kiršinančios propa
gandos, pasitaikydavo pavienių 
vokiečių, kurie nuoširdžiai vie 
nam ar kitam lięhiviui pagelbė
jo ar nelaimėje užjautė.

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

Alfonsas vėl pažvelgė į mergytę ir nustebo: ji verkė, didelės 
ašaros riėdėjo per rausvą veidelį ir krito apt žalio paltuko. Mer 
gaitė, tartum nieko nematydama, žiūrėjo į langą, iš kurio meiliai 
Šypsojos didėlis Kalėdų Senelis, kuris visai nematė-verkiančios 
mergaitės. .... :i.

Alfonsas valandėlę galvojo, jo sieloje buvo audra. Dar taip ne
seniai jis jautėsi toks nelaimingas ir visų apleistas, jog jam atrodė, 
kad nevertą gyventi, bet dabar, pamatęs vėrkiančą mergaitę, jis 
supigto, kad ir daugiau yrą nelaimingų, gal dar nelaimingesnių 
kaip jis. ’’ •;

Užuojautos jausmas pabudo jame ir jis priėjo prie mergaitės.
— Ko verki, mažyte?
Bet.mergaitė tylėjo, tik nubraukus nuo veidelio ašaras pasi

žiūrėjo Į vyrą kuris ją užkalbino.
— Ar nuskriaudė kas tave? — paklausė Alfonsas, paimdamas

mergaitę už rankos. Ji nesipriešino jam, tik, lyg nepasitikėdama jo 
puoširdumu, atydžįai į jį žiūrėjo, ir Alfonsas, susidūręs su jos akių 
žvilgsniu, pasijuto nejaukiai. Jam buvo nedrąsu šios mažos mer
gytės, kuriai jis norėjo dabar padėti, bet nežinojo kaip, ir jis vėl 
paklausė: ■,

— Ko tu verkei, kas atsitiko? Pasakyk man, aš tau padėsiu!
Mergytė pažvelgė am į akis ir matydama, kacf jis nuoširdžiai 

sako, tyliai atsakė:
— Aš norėčiau Kalėdoms turėti tą baltą kepuraitę, raudoną 

paltukų ir šituos baltus batukus, bet mano mamytė neturi pinigų 
mąp tąi nupirkti, — ir jį vėl nubraukė ašarą nuo veidelio.

Na tai tu gali paprašyti tėvelio, jis tau nupirks! — mėgino 
ją guosti Alfonsas.

— Ąš neturiu tėvelio, — liūdnai paaiškino.
— O kur tavo tėvelis?
— Mamytė man sakė, kad jis mirė, kuomet jį suvažinėjo ma

šina, bet aš to nemačiau, — liūdnai aiškino mažoji.
. — Na, o ką dirba tavo mamytė?
— Ji eina į siuvyklą siūti!
— O ką Tu tada veiki, kai mamytė išeina?
— Aš pinu į mokyklą!
— Kaip tu-vadiniesi? .
—r Dąnutė Rudytė! — nuskambėjo grynai.lietuviškai mažosios

REUMATO 
SKAUSMUS

A. Griniuš Atsiminimai ir mintys 
A. VHainis Amžini šešėliai 
A. Rūkas Bokštai, .meilė ir buitis 
y. Banaitis Liaudies dainos IV sąs. 
P. Kozujis Dulkės ežere 
A. Puškinas Dtsbrovskis 
J: Kėkštas Diena naktin
A. Vaičiulaitis Kur bakūžė samanota 

Gailius Kartuvės
A. Mickevičius Konradas Valenrodas
B. Sruoga Kazimieras Sapiega
V. Kastytis Kolektyvinė prausykla
A. Giedrius Lekučio atsiminimai 
H; Nagys Lapkričio naktys
J. Mantas Lietuva boiš. okupacijoje 
3. Būčys Marijos apsireiškimas Liurde
J. Skvireckas Naujasis Testamentas
K. Girtautas Portraet dės Neimati. 
M. Juras Pranašystės apie pasaulio p. 
J. Prunskis Prie vilties * kryžiaus
J. Grušas Pabučiavimas 
J. Kėkštas Ramybė man
B. Rutkūnas Sparnus man meta p.

(PILNAI KAIP MATOME ILIUSTRACIJOJE)

Jūs galite PASĮTIKfiTI, jei tai

— nes geli
RUSa TREATMENT STOMACH REMEDY.

Imti prieš kiekviena valgį. Tūkstančiai kasdien vartoja šiuos vaistus su 
pijru pasitikėjimu. Nėra kito panašaus vaisto. Rezultatai nuo pirmo buteliuko. 
Kaina tik $6 buteliukas. Gaunama vaistinėse, arba rašant sekančiu adresu:

S. Ragana Sename dvare
T. Daveau šv. Pr an ieškos Asyžietis 
N. Vian Šv. Antanas Paduvietis 
M. Juras Šventėjų gyvenimai
P. Orintaitė Šulinys sodyboje 
J. Steinbeck Tarp pelių ir vyrų 
A. Gailitt Tomas Nipernadis
A. Baronas Užgesęs sniegas
3- Nevardauskas Užrūstinti dievai 
J. Dabrila Vai lėkite dainos 
S. Būdavas Varpai skamba 
P. Orintaitė Viligailė 
Aliūnas Valerijono lašai 
P. Torui is Žirgeliai padebesiais 
V. Jonikas Trys margi laiškeliai,
B. 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

šventę. Kad Kūdikėlis Jėzus 
įneštų į kiekvieno Širdį džiaugs
mo taikos ir rimties. Kristaus gi
mimas būtų ir kiekvieno lietu- 
vičr dvasinis gimimas sau, baž
nyčiai ir mūsų visų mylimiausiai 
tėvynei. Kun. V. Rudzinskas.

DIDESNIS paveikslas už MAŽIAU pinigu 
tik su puikiuoju naujuoju WESTINGHOUSE

Savininkai:
J. M. PREIKŠAIČIAI

gydamas daugybę moterų su vaikais renkantis įvairius rūbus, bet 
Nugalėjęs nedrąsą priėjo prie didelio stalo.

— Kuo galiu patarnauti? — paklausė priėjusi pardavėja.
— Aprenkite ją tąi, kaip ji nori, ir duokite visa, kas reikalip- 

ga, — sKubiai pabėrė žodžius Alfonsas ir išsiėmęs nosinę .nusi
šluostė prakaitą, kuris veržėsi ant kaktos. Jis nežinojo ar tai nuo 
šilumos, ar nuo susijaudinimo. ; . ?

: — Taip pone! — atsakė pardavėja- ir paėmusi mergaitę nusi
vedė, o Alfonsas paliko stovėti, kur buvo sustojęs.

Kas dabar vyko jo sieloje, niekas nepajėgtų atspėti. Jis ner
vingai glamžė pirštines ir dažnai šluostė nuo kaktos prakaitą, ne
ramiai dairydamasis palinkui. ; ■

Po kurio laiko grįžo Danutė, kurios veidelis spindėjo' džiaugs
mu. Ji buvo tartum pasakų karalaitė, net Alfonsas suabejojo ar 
tai ta pati Kaip gražiai jai tinka ši balta kepuraitė jr tie balti 
batukai prie raudono paltuko, pagalvojo Alfonsas, ^ątydžiai ap
metęs ją akimis, apmokėdamas sąskaitą.

Vėl paėmė Danutę už rankos ir ėjo durų link. Praeinant pro 
'caislų skyrių Alfonsas sustojo ir, rodydamas Danutei didelę lėlę, 
paklausė: - - /J '

’ — Gal tu nori turėti šią lėlę?
— O ne! Mamytė man sakė, kad aš jau -didelė ir man netinka

žaisti su lėle. - ’ ' - -
Nustebintas jos atsakymo, Alfonsas žengė tolyn ir praeinant 

pro saldumynų stalus, vėl paklausėm .
— Na, bet šokolado aš manau gali ir tu valgyti, nežūtai ir už

augę daro, — pajuokavo ir, kadangi Danutė tylėjo, nupirko keletą 
plytelių ir tada jąų išėjo iš krautuvės. ' '. ' -

Išėjęs į gatvę, Alfonsas pamatė, kad jau sutemę, ir paklausė 
Danutės:

— Ar nebijosi viena eiti namo? •
— O ne, aš čia netoli gyvenu, ir nieko nebijau, čia daug žmonių 

eina, tai niekas man nieko nedarys, — išdidžiai čiauškėjo.
Alfonsas kovojo su savimi, juk tai geriausia proga-palydėti mer

gytę ir susipažinti su jo^ motina, o ši be abejo žinos ir’apie kitus 
tautiečius, jei jų čia yra.. Bet kažkoks nejaukumas jį. stabdė nuo 
šios minties ir jis pasiryžo pasitraukti. Staiga, lyg ką tai atsiminęs, 
išėmė iš kišenės -žalsvą banknotą, pažyinėtą skaitline .20, ,įr du<> 
damas Danutėi tarę: .. .> ■ - : . .

— Parnešk tai savo mamytei. , ' . " .
Mergaitė padėkojo ir įspaudusi banknotą į paltuko kišenę, links

mai žiūrėdama Alfonsui į akis, paklausė:
— Bet pasakykite, kas jūs esate, kad aš parėjus namo galė

čiau pasakyti mamytei, koks jūs geras? . ‘ .
Alfonsas mąstė, ką jis gali pasakyti šiai mažai mergaitei apie 

sąve. Jo žvilgsnis nukrypo į vitriną, kurioje išdidūs ir. šypsodama
sis stovėjo Kalėdų Senelis čia vadinamas. “Šėnt^F CJąūs” ir jam 
gimė puiki mintis. Nusišypsojęs paėmė Danutės ranką, ir tarė:

— Pasakyk savo mamytei, kad aš esu Kalėdų .Senelio pasiuny 
tinys ir padėkok jai, kad tave taip gerai išauklėjo.

Danutė nustebusi pažvelgė į Alfonsą, kuris taip įtikinančiai

KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ 

METŲ.

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

Jau norėjo Alfonsas griebti šią mažą, dabar jam taip mielą, mer
gytę, bet, lyg ką tai svarbaus atsiminęs, stovėjo vietoje ir nežinojo, 
Mą .dąrytį, c Danutė, jau dabar įsidrąsinusi, kalbėjo:

. — Ąš esu lietuvaitė, ir todėl mano tokia pavardė, ar ji jumis 
jepatinka? — klausė susimąsčiusį Alfonsą, žiūrėdama jam į akis. 
- %- O taip, man patinka, tai labai grąžus vardas, — trė Alfon- 
sas glostydamas jos gelsvus plaukus.

Jam taip norėjosi prabilti lietuviškai, bet jis jau buvo nu
sprendęs likti jai nežinomu, tik suteikti džiaugsmo. .Nes ir ji buvo 
našlaitė, kaip ir jis.
. P?žvelgęs į krautuvės vitriną, jis pažvelgė j tai, apie ką Danu
tė anksčiau svajojo: ten buvo balta kepuraitė, raudonas paltukas 
ir balti batukai.

— Tai, sakai, tu nori turėti tuos baltus batukus, — tarė Alfon
sas rod’-damas i lanva.

— Taip! Tuos batukus, raudoną paltuką ir baltą kepuraitę, — 
pakartojo Danutė liūdnai žiūrėdama į vitriną, nes ji žinojo, kad 
niekuomet tų brangenybių negaus.

Alfonsas dar valandėlę galvojo ir io veidą papuošė šypsena. 
Creitai jis paėmė mergytę už rankos ir žengė krautuvės durų link. 
Danutė, nesuprasdama, kas dedasi, klusniai sekė ji. ir greitai pa
juto malonia šilumą, kuri dvelkė į juos iš krautuvės.

Žmonių klegesys, vyniojamo popieriaus čežėjimas ir kasos 
rišimi čerškėjimas liejosi į vieną sutartinę ir atrodė, kad čia 
ūžia kažkokia mašina. '

Alfonsas apsidairė, ir, nustebusiai Danutei žvalgantis, vedėsi 
ją telyn. kol pasiekė vaikų skyrių. Čia jie pasijuto nejaukiai, ma-

Puvywtttoi raitai |
W. K. Buckley Ltd. |
Department N.P. 1
559 aoltede Street, ’
Toronto, Ont. «

Prašau atsiųsti vienų po-1

VARGINIMĄ IŠGYDYSITE NE DIE
NŲ, BET VALANDŲ LAIKE!

Buckley's specialistai bendros slogos 
gydyme jums gali palengvinti skaus
mus ir viso kūno bloga savijautą ke
lių minučių laikotarpyje — o galuti
nai išgydyti keletos valandų bėgyje. 
Paimkite BUCKLEY'S Cinnamated 
CAPSULES — pilnas slogos išgydy
mas, kuris palengvins jūsų kančias, 
pakels nuotaiką ir sugrąžins gera sa
vijautą SKUBIAI.

12 kapsulių'— 35c.
Šeimos dydžio — 79c.

Kodėl vilkinti skilvio, kepenų, skilvio rūgščių, inkstų ir kitokius 
negalavimus? Laiku neatkreipus dėmesio, galbūt ir medicinos 
mokslas jau nebegalės pagelbėti. Jeigu kenčiate nuo skilvio, 
skilvio rūgščių, kepenų, vidurių užkietėjimo, nevirškinimo, ne
reguliarių ėjimų laukan, skilvio dujų skausmų, skausmų skil
vio dešinėje ar kairėje pusėje, skausmų po šonkauliais, degt^ 
nimo gerklėje, apetito praradimo, nervuotumo, galvos skausmų 
bei nualpimų, reumatinių ar artritinių skausmų,

NELAUKITE IKI RYTOJAUS

SIMCOE, Ont
Pamaldų tvarka §v. Kalėdų - 

Naujų Metų laikotarpyje: gruo
džio 25 d. — šv. Kalėdos, pamal
dos Delhi, 1 vai. p.p.;

gruodžio 26 d. pamaldos West 
Lome, 10 vai.;

sausio 1 d. Nauji Metai — W. 
Lome, 10 vai.;

sausio 2 d. Delhi, 1 vai. p.p.;
sausio 9 d. — Port Burwell, 

12 vai. Kun. K. Riekus.

lėlio pageidavimą palaiko ir pra
šo tautiečius, kuriems tokie atsi
tikimai yra žinomi, ar kuriem: 
patiems teko tai pergyventi, juos 
aprašyti ir nedelsiant pasiųsti 

.adresu: Litauisches Zentralko- 
mitee, (17a) Weinheim/Bergstr., 
Postfach 233. Aprašymuose 
vengtina apibendrinimų, o įškef- 
tini paskiri žmonės, kurie 
•nūtų tautiečiams tiesioginiai ko
kia nors pagalbą suteikę. Auto
riui pageidaujant pavardės gąl; 
būti ir neskelbiamos. ■

Pokario Vokietijos žymūs vei
kėjai įvairiomis progomis yra 
kalbėję apie lietuvius, kaip apie 
tautą, kuri, svetimųjų priespau
doje žiauriausiai engiamą, išlai
kė tauriausias žmoniškumo do
rybes. ką ii įrodė dalindąmosi 
paskutjniu kąsniu su buvusiu sa
vo priešu ir vėliau nelaimės 
draugu. ■ ‘

Toįį knyga bus vienas iš mūsų 
tautos paminklu, kurie yra ir už 
vari tvirtesni. Prisidėkime savo 

prie šįt^ sumanymo įvyk- 
dymo. - •

WELLAND,Ont
Naujų Metų sutikimas įvyks 

gruodžio 31 d. 7 vai. vak., penk
tadieni, Wellande, 46 4th St, uk
rainiečių salėje po bažnyčia.

Baliuje gros puikus orkeest- 
ras, veiks turtingi gėrimų ir val
gių bufetai. Šokiams paįvairini
mai, specialios kepurės ir kt.

Tenka pažymėti, kad rengėjai 
KLT S-gos Welland skyrius, pu- 
§g,balįąus pelno.skirią ęią įsįkū- 
rusįems liet, jūrų skautams, 
pląukiojamo pastato įsigijimui.

Atsidėkojimui, vakaro metu 
ūrų skautai duos linksmą prog
ramėlę. B. S.

WINDSOR, Ont.
Lietuviams pamaldos. Kalėdo

se bus laikomos dieną 12 vai. Vi
sus lietuvius maloniai kviečiu

DUvuLiL CAPSULES
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ū bendrakeleiviam Praeitame kelyje
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UIP VYKO BĖRUOS TEISMAS
(Atkelta iš 19 psl.) 

momento, kai Berijai buvo pa 
skelbtas pj 
sies 
“įnam

pertrauka.
16.35 vai. maršalas Konievas 

pašaukė Beriją. Kaltinamasis 
buvo įvestas i vidų. “Augščiau-

Dr. Adolfas Šapoka 
“TŽ” vyr. redaktorius

Foto Luno

Penki mętai dar ne kažinkoks 
laiko tarpas. Jubilėjus ne iš pa
čių didžiausių. Tačiau tai visdėi- 
to proga pirmą karta mesti 
žvilgu .atgafUui prisirainM^ne 

Įtik išeitą keli^>M,4r kropęs 
vargus — kartais dusinančią 
kaitrą, pasitaikančias klampynes 
ar žvarbų šiaurį, o taip pat ke-» 
lionės bendrus, kurie gelbėjo, 
stūmė ir tempė tą patį vežimą. 
Svarbiausia 
žiestus ir pasišventėlius.Kas savaitę perskaityti — c kartais gal tik perversti — savaitraštį nedidelis reikalas. Nedidelis reikalas ten kaiką ir negero taisytino pastebėti. Daug didesnis reikalas tą laikrašt. skaitytojui pateikti — surinkt ar pagaminti medžiagą ir išspausdinti.Normaliose gyvenimo sąlygose kiekvienas laikraštis turi savą daugiau ar mažiau gausų redakcinį aparatą, dar technišką personalą spaustuvės reikalams ii nuolatinių bendradarbių kadrą kuriems paskatinti mokamas honoraras, o didieji laikraščiai — ir savaitraščiai — turi net visuo- , se pasaulio kampuose išlaikomų ’nuolatinių korespondentų.Lietuviškos spaudos sąlygos išeivijoje nuo tų idealiųjų labai toli. Ir Tėviškės Žiburiams? te- -į. jįems nuoširdžiai dėkoti, ko pradėti labai bėdinomis sąly- T - - v--gemis-visą savo laika tam pa-1 L^rascjui svarbi ne vienĮ reiškinių vertinimas ar principų I ryškinimas. Lygiai svarbi yra informacinė laikraščio paskirtis. Nes skaitytojas nori žinoti viską, o ypač kaip kur lietuvis gyvena, kuo jis kur džiaugiasi, dėl ko liūdi, kas su lietuviu kur atsitinka. Šitą skaitytojų troškimą patenkina korespondentai iš plataus pasaulio, o ypač iš Kanados vietovių. Šia proga Jiems visiems didelis ačiū! ir prašymas nepailsti — nuolat rašyti ir apie viską, nes skaitytojams viskas įdomu. Ypatingai tenka dėkoti inž. Iz. Mališkai, suorganizavusiam nuolatinį reguliarų žinių teikimą iš Montrealio ir stropiajam mūsų korespondentui Sk. St. Hamiltone, kuris taip pat nepailsta pateikdamas žinių kiekvienam numeriui.Daugeliu atžvilgiu mes juntame, kad “TŽ” bičiulių turi daug. Džiaugiamės ir visiems esame dėkingi. Bet šia proga visdėlto norėtume visus juos dar kartą paprašyti — nepamirškit, bičiuliai, kad viskas, ką kada sužinot apleilietuvį ar lietuvius, yra taip pat įdomu laikraščiui. Tad ne- oagailėkit tų kelių minučių parašyti nors trumpai' žinutei arba nors telefonu paskambinti. Ne yien redakcija bus dėkinga. Bus dėkingi ir skaitytojai.. .Šiandien “TŽ” stovi jau ant iaug stipresnių kojų negu prieš > metus. Ir ne vien finansiškai. Laikraščiui leisti reikia milži- liškų ne tik materialinių, bet ir moralinių pajėgų. Apie materialinį pagrindą mes ęia nekalbam. Bet galime pasidžiaugti, kad ir moralinių bei intėlektualinių pajėgų apie “TŽ” yra susibūręs jau imponuojantis kiekis. Nuo š.m. gegužės mėn. ir redakciniame darbe talkina kun. Dr. Pr. Gaida -Gaidamavičius. '“TŽ” jau kelintus metus kas mėnuo vieno numerio puslapį ■ skiria “Moterų žodžiui”. Atsirado jis KLK Moterų D-jos rūpesčiu ir dabar tebėra jų globojamas. To puslapio pirmoji labai gili ir rūpestinga redaktorė buvo P. Stočkutė - Abromaitienė, dabar atsidėjus juo rūpinasi N Kulpavičienė.Redakcijos pirmasis uždavinys laikraščio lygį nuolat kelti, jį tobulinti, tačiau to gali būti siekiama tik laipsniškai; pąlengvą. Ateinančios naujos jėgos ir gražus bendradarbių būrelis yra tikras laidas, kad “TŽ” ir toliau žygiuos žiburiuodami vis ryškesnėm ir ryškesnėm švieso*m. Šiandien tuo tiki ne vien redakcija bei leidėjai, bet ir visi laikraščio bičiuliai. Tad nuoširdi ir didelė padėka vsįems, kurių pasišventimas, entuziazmas ir užsispyrimas ištesėti prie šito privedė.

A. Šapoka.

juos, -tuos entu-

idealizmo vaisiai. Rašo žmo-;aiaės iš pasišventimo, be jokio, honoraro. Kaip veik visi kultūras darbininkai, taip ir’ Spaudos oendradarbiai už sugaištamą lai- ką negauna nieko. Beabejo, tai nenormalus reiškinys; bet • prie mūsų spaudos gyvavimo sąlygų kitos išeities nėra. Tenka tik džiaugtis, kad atsiranda rašančiųLaikraščiui svarbi ne vien 
HUIIUb ------ VIbd. savu lčU2S.<į Ldlll pd“ ' . . .. . - .švenčiant vos vienam redakto- na“H. “lnt!s'.,ne. vlen riui, nes daugiau ką išlaikyti nebuvo iš ko.Jei “TŽ” iš pat pradžių nesuklupo, tai tik dėka pasišventimo ir entuziazmo. Jei redaktorius kada negaudavo pakankamai medžiagos iš toliau ir pats prirašyti nesuskubdavo, imdavosi plunksnos visi, kas stovėjo prie laikraščio gimdymo ir suprato reikalą. **Dar prieš laikraščiui pasirodant, net dar pries atvykstant iš ■Montrealio redaktoriui, laikraščio organizatoriai pakvietė bū-* relį pastovių talkininkų, kuris buvo pavadintas Redakciniu Kolektyvu. Šitokių talkininkų buvo 7. Netrukus pasirodė, kad jiems funkcijonuoti kaip vienetui sunku ir netikslu, nes būtų tik sugaišta daug laiko posėdžiams. Taip kolektyvo nariai liko greičiau individualiais redaktoriaus patarėjais bei talkininkais, į kuriuos buvo drąsu kreiptis betkokio straipsnio. Tą:’ buvo lengviausiai prisišaukiam' talkininkai — kiekvienas ąiškia; sričiai. — kurie laikraščiui medžiagos rinkimo reikalo ir patys niekad nepamiršo, o daugelis ir dabar nepamiršta. Iš jų berods daugiausia straipsnių “TŽ” sulaukė iš Pr. Alšėno, Vyt. Kastyčio, kun. Dr. J. Gutausko, J. Kra- likausko, V. Tamųlaičio ir kt., pasirašinėjusių slapyvardėmis. Tai buvo vertinga talka ir jiems visiems priklauso didelė padėkaKiekvienos redakcijos didžiau sias troškimas turėti kuo dau 

J giau bendradarbių bei kuo platesni korespondentų tinklą. Bet ne juokai patraukti tokių bendradarbių bei korespondentų, kai negalima jiems pažadėti net atlyginti našto bei popieriaus išlaidas. “TŽ” gal jau tekioje minutėje gimta, kad “laumės” rems ret keletą tokių nuolatiniu bendradarbių priskyrę. Tai buvo nirmiausia ir šiandieninis mūsų Niuiorko nuolatinis bendradarbis Almus, kuris taip suaugo su “TŽ”. kad pasidarė neatskiriamas ju šeimos narys. Greta Almaus taip pat iš pradžių Į talkininku eretas stojo prof. Gediminas Galva, likęs ištikimas “T. Žiburių” bičiulis iki šiol, c reguliariai rašęs iki tol. kol buvr pakviestas naujam darbui Europoje. Anksti mus pradėjo remti ir kun. J. Kuzmickis iš Anglijos.Šiandien JAV mes dar turime nuolatini bendradarbį Detroite — Al. Giniantą ir taip pat sporte nuolatinį bendradarbį Niujorke — Bajorą. Nenuolatinių, bet dažnai mus prisimenančių turime eilėje kitų JAV miestų. Džiaugiamės taip pat kelių nuolatinių bendradarbių raštais iš Europos ir net Australijos bei Pietų Amerikos. Tai juo maloniau, kad vis

Motto: Kai tu, gyvenimo ir viltį jo 
praradęs, 

Eini krantu bedugnės 
liūdnas ir tylįs, — 

Staiga sušlama tou senos 
tėvynės medis, 

Sušvinta saulės stebuklingas 
spindulys.

Bern. Brazdžionis:

Nelinksmos buvo pirmosios 
naujųjų ateivių dienos. Kasyk
los, farmos ir sunkiausi fabrikų darbai buvo kasdieninis atvyku
sių rūpestis. Tačiau pamažu bu
vo apsiprasta su gyvenimo ap
linka. Gerėjo darbo sąlygos. Sutartys buvo atidirbamos ir grupuojamas! miestuose. Šiek tiek atsitiesus jau mėginta organizuotis, ir. kurti visa tai, ką galima buvo padaryti. Gal pats svari- biausiąs . reikalas bifyo spauda. Kanadoje anksčiau nebuvo daug lietuvių ir točiėl jų spauda buvo rtegau'si. Vienintelis lietuvių tautinis organas “Nepriklausoma Lietuva” vos tik buvo išlipęs iš rotatorinio formato ir nedrąsiai mėgino pirmuosius žingsnius. Naujieji ateiviai kuo kas galėjo, skubinosi ją remti. Organizuojama spaustuvės bendrovė, perkamos akcijos nežiūrint įsitikinimo ir politinių pažiūrų, Deja blogcs- na rankosna pateko reikalas. Su-

Balys Sakalauskas*Pirmasis ir dabartinis KLKK D-jos pirmininkas ir-visų buvusių valdybų narys. Foto Luno

informacijų mo.veikla vietdavo nepaj

. Silvestras ČepasTrečiąsisi KLKK D-jos pirmininkas ir dabartinės valdybos iždininkas. Foto Lunodėtos sunkiai uždirbtos lėšos nepateisino dėtų vilčių. Atrodė, kad teks tenkintis tik amerikiečių spauda. O vistiek atsirado pragiedrulių. Jauni, energingi, pilni- vilčių, tautiniai susipratę šviesuoliai skubiai organizuoja katalikišką laikraštį. Pasipili pritarimai ir parama. Kas kuo gali. Tolimoji provincija, jų tarpe Winnipeg as, visokiais būdais remia naujagimį. Nežiūrint įvairių kliūčių “Tėviškės Žiburiai”

tvirtėja finansiškai ir turiniu. Winipego lietuviai gaudo kiek- vieną'Jjo hr: nes ten randa visas gyvenimo smulkmenas iš Wpg. ir kiūtr. Išleidžiamas specialus vVinrripego nr., kuriame telpa visa Wpg. lietuvių gyvenimo istorija “T. Žib” tampa lyg savu laikraščiu. Nereikia pamiršti, Kad laikraščio redakcija ir leidėjai daug daug nudirbo darbo ir pakėlė rūpesčių laikraščio organizavimo ir redagavimo darbe.Jiems linkėtina dar nepavargti ir tenka nuoširdžiai už viską padėkoti. PePnki metai neilgas laikas, tačiau žvilgterėjus į tuos 250 praėjusių laikraščio nr. nr. pamatome, kiek daug nudirbta kartais neįsivaizduojamai sunkaus darbo. Tik tas, kuris bent kiek yra dirbęs tą darbą gali suprasti, kaip jį vertinti.Mes galime džiaugtis, kad Kanados lietuviai katalikai rado labai šiltą pritarimą JAV lietuvių katalikų tarpe. Jų parama buvo labai žymi tiek finansinė tiek moralė. Ir dabar, esu tikras, didelė dalis prenumeratorių ir bendradarbių yra iš JAV. Tas parodo, kad “TŽ” savo rimtumu yra gavęs platų pripažinimą.Winnipegieciai labai džiaugiasi, kad pirmųjų talkininkų tarpe buvo stiprieji vyrai iš Winnipe- go. Jie ir dabar ten yra pirmieji pirmųjų tarpe. Centre jie rado savo užsimojimams gerą dirvą ir jų darbas tėri yra našus.Praeitame kelyj e “Tėv. Žiburiai“ pasirodė, kaip nepailstami kovotojai už krikščionišką lietuvio dvasią, kovotojai su pailsimu, neteisybe, įvairiais gudrriais - suktais politikieriais, kurie dažnai išnaudodami visuomenės pa-

sitikėjimą dirba tautiniai pra
gaištingą darbą ir t.t. Dažnai tai 
buvo nevisai dėkingas uždavi
nys tačiau jis buvo būtinas kaip 
vienas iš tų kuriuos buvo nusi
statyta vykdyti organizuojant 
laikraštį. Kova už lietuviškų rei
kalų atstovavimą pasaulyje dar 
tebevedama. Pačioje pradžioje 
buvo suprastas demokratinis 
principas ir juo vadovaujamasi 
iki šiol.“Tėviškės Žiburių” gausūs korespondentai iš provincijos dažnai gal yra pridarę redaktoriui nemalonumų, tačiau tokiame komplikuotame darbe,- kur dir-. ‘ ~ma tik 1-bai ribotame laike, tiū nuo bėgamųjų dar-.klaidų, bet koreš- <a visa Kanados ir galėjo, turėti gerui iš lietuvių gyveni- Kartu buvo koreguojama e, .ten. kur ji gau-į daujamos krypties, dėl ambicijų* politinių pažiūrų: ir kt. Nęrint nenoYiut tokie ura; veikėjai turėjo skaitytis su visą žinančiais” korespondentais. Kas be ko korespondentams tekdavo pyles iš tu, kurie visą dirbo “neklaidingai” ir kurių darbai tebuvo didžiausios pagiros“verti”

Viktoras UžupisAntrasis KLKK D-jos pirmininkas, buvęs pirmosios valdybos iždininkas.Kaikurie iš jų betgi patys .siti- kino smarkiai klydę, suprato, kad visuomeniniame darbe jų suprastas veikimas neranda pritarimo ir iš to lauko pasitraukti.Praeitas kelias yra šviesus ir gražus. Ateities kelias tebūnie dar šviesesnis. Jau dabar reiktų “T. Žib.” talpinti daugiau smulkių žinių iš politinio pasaulio gyvenimo, nes daugelis lietuvių angliškų laikraščių vis dar neįkerta, o dienraščiai ne visur laiku ateina. St Bujokas.

iždininkas, A. Rinkūnas — pirmi-“Žiburių” Spaudos bendrovės valdyba. Iš kairės sėdi: L. Šalna -ninkas ir V. Aušrotas — sekretorius; Sįovi iš. kai rėš: V. Abromaitis ir K. Rusinas — vald. nariai. Abu pastarieji, be to, yra “Žiburių” spaustuvės linotipininkai, o K. Rusinas nuo “Tėviškės Žiburių” įsisteigimo dirba šį darbą. Padaugėjus darbamš ir pradėjus dirbti antram linotipininkui, jis yra ir spaustuvės vedėjas. . ; Foto Luno
Iš Sov. Sąjungas 

išleistą žydus
kus. Jis su komunistų partijos 
gen. sekretorium N. Chruščiovu

ji kąltinimas,

menesius
tivo' leidžiama pailsėti nė valandžiukės. Senieji kankinimų metodai buvo pakeisti “moderniaisiais”, savo velniškumu pralenkusiais ■ viską, ką tik tebuvo galima išgalvoti. Tai ir buvo paties Berijos idėja, dabar su visu šiurpulingumu pritaikyta išradėjui... Ir nuo to momento, kai Berija prisipažino viską, ko iš jo- buvo reikalaujama, jau galėjo miegoti. Nebereikėjo ne: 

į jo valgį dėlioti jokių vaistų nei duoti švirkštų, sulaužančių asmenybę ir sunaikinančių, nors ir trumpam laikui, sąvįsąmonę, nei kitų priemonių taikyti... Juk
jis gerai žino: vis tiek tas pats 
bus, ar jis prisipažins, ar ne...Nebent tik toks skirtumas, kad prisipažinęs dar kurį laiką turėki ramybę ir, rasi, galėsi apsaugoti kai kuriuos savo artimuo- sius... O priešingu atveju — bus tas pats pasiekta, tik su dar didesnėmis kančiomis... Ir tikrai, Berijos žmona, su kuria jis paprastai niekur viešai nesirodydavo ir kuri gyveno netoli Maskvos Berijos “dačiose”, buvo iškviesta į Kremlių ir ten išlaikyta porą valandų. Kitomis žiniomis, ji paskiau buvo ištremta į Sibirą, bet ten dirba kažkuriame biure kaip sekretorė...

Pagaliau penktą teismo dieną 
atėjo pats svarbusis momen
tas.Armijos vyr. politinės vadovybės” rūmų kiemas iš vidaus pri- garmėjo pilnas puikiausių limuzinų. Šiam atvejui vėl reikėjo naujų spec, leidimų įeiti į vidų. Nepasirodė tik Malenkovas ir Molotovas. Šiaip šį kartą čia atsirado visos sovietinio gyvenimo įžymybės, tarp jų aštuoni ar devyni ministerio pirmininko pavaduotojai, o spec, delegacijos priešaky pasirodė ir Chruščiovas. Paskum buvo atvestas Berija. Jį einantį vedė du ilgi kaip kartys jo paties ministerijos.karininkai. Pagal iš anksto iki smulkmenų aptartą režisūrą Berija buvo išsyk įvestas į vieną iš šalutinių kambarių, ku buvo suvesti ir kiti kaltinamieji, tuo tarpu ’’teismas” dar kartą “tarė savo žodį”. Būtent — Seidinas susirinkusiems Kremliaus įžymybėms per dvi valandas išdėstė visus Berijos “nusikaltimus” ir ką yra konstatavęs-visų byloje per tą laiką “augščiausiasis teismas”. Paskum buvo paskelbta

siagia' teismas n esirėmęs 
1934 m. gruodžio T® įstatymu 459... paskelbė savo sprendirr ą ... Kaltinamasis feerija yra nuteistas sušaudyti, jo visas turtas konfiskuojamas... Paskum buvo perskaityti visi Beri jos “prisipažinimai”, kuriuos jis yra davęs raštu ... Išklausęs visų jų nejudančiu veidu, Berija tvirtu balsu, tik kiek gruzinišku ;akcentu, pakartojo didesnę dalį sayo ankstesnių, prisipažinimų. Kalbėdamas net laikė rankose sąyo skrybėlę, buyo visiškai ramus ir oks pat ramus buvo išvestas išposėdžių salės. Paskum pasirodė Dekanozovas, buvusis Sovietų ambasadorius Berlyne,, buv. užsienio reikalų ministerio pavaduotojas. ir paskutinis Gruzijos vidaus reikalų ministeris;, 1SĮ40 m. faktiškasis Lietuvos duobkasys. Ir čia ta.pati istorija pasikartojo. Kai teįsmas; savo “.darbą” baigė, buvo jau apie vidurnaktį... _ , ' . ‘Maskvos priemiesčio Fili gyventojai antradienio vakare pastebėjo, kad prieš vidurnaktį buvo aki kurios gatvės atitvertos, ir kad kažkodėl senose milicijos kareivinėse tą vakarą pasirodė ypač daug MVD dalinių.

Prieš trečią valandą ryto pra
timų aikštėje pasigirdo kelios 
duslios salvės.Ten Berija ir jo draugai buve sušaudyti. Tačiau trečiadienį pasirodę laikraščiai, kuriuose buvo paskelbta žinia apie Berijai ir jo bendrininkams mirties bausmės įvykdymą, nesukėlė jokios sensacijos. Ir čia “savo atliko” gerai iš anksto apgalvota bolševikinė režisūra: nieko apie tai iš anks- . to nepaskelbus, netikėtai netikėtai sovietinė vyriausybė atidarė Raudonojoje aikštėje didžiausią Sov. Sąjungoj universalinę krautuvę — GUM (Glavny Uni- versalny Magazin). Žmonės, kaip papaikę, šoko visko pirkti, nes šį kartą čia buvo galima tikrai visko gauti. — nuo dubens iki langams užuolaidų... Ir skverbėsi ne tik darbininkai ar “darbo inteligentai”, biurų žiurkės, bet taip pat raud. armijos karinin- . kai, augštesni valdininkai ir net partjos pareigūnai, nes visiems atrodė esą kur kas protingiau nutverti prie dviejų su pusę km. ilgio parduodamųjų stalų bent gerą dešros gabalą negu liūdėti Sušaudyto buv. visagalio MVD šefo... Ir ne Berija, bet GUM buvo tą dieną svarbiausia Maskvos gyventojų pokalbio tema...

INDOKINIJOJE NERAMUJau kuris laikas kaip'Indokini- Vienas kariuomenės batalijonas, jos piet. Vietname vyksta politi- kuriam pavesta Saigone saugoti nės rietenos. Vyriausybė, vado- pabėgėlių stovyklas, vieną nak- vaujama Diem, nesutaria su ka- j tį susirėmė sų policija. 4 liko už- riuomenės vadu ir jo štabu. Bao mušti, 10 sužeistų. Manoma, kad Dai, valstybės galva, buvo pata-; aukų skaičius yra žymiai dides- ręs min. pirm, sudaryti naują J his, ypač civilinių piliečių eilėse, vyriausybę ir priimti jon savo' Aiškinama, kad šis susidūrimas priešininkus. Tas betgi atsisakė, įvykęs tarp min. pirmininko ir ir, turėdamas paramos kariuo- atleisto kariuomenės vado šali- menės daliniuose, tebesilaiko, ninku. Stebėtojai mano, kad toks Kariuomenės vadą generolą Van susikirtimas galįs sukelti civilinį j Hinh Bao Dai pasišaukė Prancū-' karą.! ziičn ir atleido iš pareigų. Try-j _ ~~! nipiasis betgi nėra pasibaigęs
ir, turėdamas paramos kariuo

BIRUTES 
saldainiai
Pirmą kartą Amerikos lietuviai turi :

GERIAUSIA DOVANA 
KALĖDŲ IR NAUJŲ 
METŲ ŠVENTĖME!
Dėžės po 1 ir 2 svarus.

. .......................... i Birutės vardu saldainius.
Birutės saldainiai puikiausia dovana šventėms ir šeimyninėms 
iškilmėms, krikštynoms, sukaktuvėms ar vestuvėms. Birutės 
saldainiai tinka mažiemes ir dideliems.

KANADOJE gyvenantieji tautiečiai, atsiųskite čekį ar 
money orderį sumai — dešimt dolerių ir mes tuojau išsiųsime 
KETURIAS DĖŽES šviežiai pagamintų lietuviško skonio Biru
tės saldainių.

Rašykite šiuo adresu:
BALTIC CO., Post Box 96, Brooklyn 11, N.Y.

5.

■9ivi9ię 4juu» kalbėjo apie katalikų būklę S. 
Švedų profsąjungų laikraštis Rusijoj. Vienas rusų vertėjas pa-“Arbetaren” paskelbė sensacingą, bet dar nepatikrintą žinią, kad Damasko arabų laikraščio 

“Al Binaą” pranešimu, tarp Izraelio ir Maskvos esą susitarta^ išgabenti 3 mil. žydų iš Sovietų valdomų kraštų į Izraelį.
Malenkovas susitiko 

su kunigu
Jugoslavijos ambasadoj, tau

tinės šventės proga, įvyko pri
ėmimas, • kuriame dalyvavo 
Kremliaus vadai ir užsienio dip
lomatai. Jų tarpe buvo ir ameri
kietis kunigas George Bisonnet- 
te, asumeionistas, aptarnaująs 
Maskvoje amerikiečius katali- konvenciją.

reiškė/ kad kunigas buvęs pri
statytas Mąlenkovui. Chruščio
vas pasakęš pastarajam: “Norė
čiau, kad susitiktume! su simpa
tingu ūmi”.

, w ... Norėdami 
sustiprinti Rytų bloko ūkinį pa
jėgumą, bolševikai yra paruošę 
bendrą Rytų penkmečio planą. 
Prieš kiek laiko čia buvo susirin
kę visų Rytų bloko komunisti
nių valstybių vyriausieji planuo
tojai ir nustatė minimajam pla
nui svarbiausius metmenis.

— Atėnai. — Graikija kaip 48 
-ta valstybė ratifikavo genocido

Nuteisė žurnalistą 
už šnipinėjimą

Fed. Vokietijos Augščiausiojo 
Teismo Rūmai vokiečių žurna
listą A. Friedrichą už krašto iš
davimą nubaudė 3’/2 metų s.d. 
kalėjimo. Jis praeitų metų rude
nį bolševikų žvalgybos pavestas, 
siūlė Vak. Vokietijos Blank įstai
gos (busimosios vokiečių krašto 
apsaugos ministerijos) kentra- 
žvalgybos viršininkui Heinzui 
pereiti dirbti pas Sovietus, kur 
jam žadėjo suteikti gerą tarny
bą. Heinzas vėliau iš tų pareigų 
buvo atleistas, o siūlytojas — 
suimtas. ,

. —Niujorkas. — JT organų ži
niomis bolševikiniuose kraštuose 
tebesą dar 150.000 vokiečių ir ki
tų tautų pereito karo belaisvių.

Dienos temomis(Atkelta iš 11 psl); bės Akto signatarai elgetauja — renka.įaukąs pragyvenimui, kai- diktatūros 'atštdvai drąsiai naudoja tautos turtą ir kartais išeina prieš ja pėčkr tek 'jos organe VLIKą. ■Reikia atsiminti, kad vadų, kurie nesiskąito sų tauta,, laikai praėjo. įAes pasisakome prieš Jogailą, kad jis nesiskaitė «u tauta ir Lietuvą, kaip^savo asmenišką nuosavybę, atidavė Lepkijai, o dabar mes patys nepajėgiame nusikratyti nerinktų vadų, šefų. Jei ir toliau mums vadovaus visokie nėrinkti vadai, tai ir ateityje, atgavus nepriklausomybę, mūsų vadžios institucijose .vėl švilpaus prolenkiški ir prožydiš- ki vėjai, kaip buvo nesenoje praeityje. J. Vildūnas.

— Kartim. — Britų administratorius iš Sudano išvyko. Valdžia perdupta premjerui Ismail EI Azahari. Vyriausybė 1956’m. rinkimuose turės pasisakyti at Sudanas-turi būti sujungtas sd Egiptu ar ’'būti nepriklausomas Britu Ccmonwealtho ribose. ?
Apvalė Lenkijos > 

komsomoią į• Lenkijos komunistinio jaunir mo suvažiavimas buvo numatyk tas šį rudenį. Paskutinį moment jtą jis»ątidėtas į sausio mėnesį, ė tuo tarpu tos organizacijos vaj- devybėje padaryta visa eilė par keitimų. Pakeistas pats vadovas ir du sekretoriai. Valdžia, matyt, nusprendė, kad tuoj aus po “rinkimų” pašalinti būtų nepatogu, tad pirma vadovybę pa* skyrė, o kongresui pavęs ją išrinkti. Tokia jau komunistinė demokratija.
2673 Eglinton Avė. W._ -

$2.500 įmokai. 6 didelių kambarių, 
gero mūro namas, oru apšildo
mos. Moderni. yiętuvė Lengvi 
mokėjimai. fcando$i«High Perk 
rajone. \

$4.000 {mokėti. 10 didelių kambdTni 
namas. Gerų plytų. Vandeniu 
šHdomos. 3 virtuvės. Privatus 
įvažiavimas. Kietos grindys.
Lengvi mpkėjįrnaL

Skambinti tel. MU. 7565
S, MAČIULĄITIS

REAL ESTATE
- Telefonas MU. 7565

$4.500 įmokėti. 7 didelių kambarių, 
atsk., gero mūro namas. Alyva 
šild., šoninis jvažiav. High Park 

■ rajone. Skubus pprcįayimas.
$8.000 įmokėti. 8 did.' nepereinamų 

kamb., lobai gerų plytų namas. 
Dekoruotas aliej. dažais. 2 mod. 
virtuvės. 2 tualetai. Rūsy recrea
tion kambarys. Sonln. įvažiav., 
2 garai.|Geras pirkinys.

Skambinti tel. MU. 7565 
PE^ER SEIBUTIS

I c

i

Be šių, turime dar didelį pasirinkimą visose miesto dalyse. Pir
kimo ar pardavimo reikalu skambinkite mums. Mes mielai pa
tarnausime.

%
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■t PRANEŠAME, kad buvę pavieniai brokeriai susijungė į 
vieną bendrovę ir nuo Lm. gruodžio mėn. 10 d. veikia

Joint Realty Ltd.
vardu

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

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA 

NEIMAN, BISSETT

B-vės centrinė įstaiga randasi

899 BLOOR ST. W. TEL OL 6381 
skyrius

1609 DUNDAS ST. W. TEL OL 7996
Susijungimas padarytas tikslu efektingiau, geriau bei tin

kamiau patarnauti klijentams ir suburtomis jėgomis pajėgiau 
vykdyti nejucjomo turto pirkimo ir pardavimo operacijas. Suda
rant kiek galima geresnes ir palankesnes sąlygas platesnei mūsų 
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, apsidraūsite patys ir apdrau- 
site savo 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.
Berfdrovė registruota pagal visus Kanados įstatymus ir 

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

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

pirkimu ar pardavimu bei kitais su nejudomu turtu sujungtais 
reikalais kreiptis į

JOINT REALTY LIMITED

J. TAMUL1ONIS 
1245 BLOOR ST W.

1st. tel. OL 8481. Namų OL 8074.

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

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

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

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

$10.000 įmokėti. Indian Rd. - Bloor. 
-12--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 
2338 BLOOR ST. W.

$16.000 pilna kaina, 6 kambarių, 
mūrinis, atskiros, vandeniu alyva 
šildomas namas. Šoninis jyąžio- 
vimos, garaž. High Park rajone. 

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

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

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

$29.000 pilna kaina, 14 kambarių, 
mūrinis, vandeniu - alyva šildo
mas, dvigubas garažas, randasi 
gražiausioj Toronte gatvėj High 
Park Ave. Namas išmokėtos, 
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 pat Bloor ir Indian Rd.

DĖMESIO NAMŲ SAVININKAMS!
Skubiai reikalingi Roncesvalles • High Park ir Bloor ra
jonuose S-8 kambarių namai. Dauguma mūsų pirkėjų 
sutinka duoti gerą kainą su augstu {mokėjimu. Prašome 
skambinti dar šiandien!

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTI!

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Auto Collision

SEGUIN
Advokatai — Notarai ’

38 King St W. - Toronto 
Suite 46.

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

& FROST
Advokatai, Notarai 

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

Prašoma kreiptis į
N. ČEPULKAUSKIENĘ

Advokatas«— Notaras

100 Adelaide St W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182 
Toronto

Seymour H ermant
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt

Suite 410
394 Bay St, Toronto, Ont 

Telef.: EM.4-9912

Joint Realty Ltd.
• • •

Naujai apjungus pavienius brokerius į vieną bend
rovę, siūlo daug geni 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. 01.7996

F. SENKUS, P. 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.

R. TESLIA
REAL ESTATE

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

namus, paskolas, biznius ir tt.
BIURAI:

2390 Bloor Street West, Toronto 
863 Bloor Street West, Toronto 
575 Queen Street West, Toronto

, 1294 King Street East, Hamilton

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

Nepamirškit manęs!
! E.

R. TESLIA
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 
Tel. KE. 3881

*

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont 

TeL EM. 4-2715

J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

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

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

'VISIEMS BUVUSIEMS IR BŪSIMIEMS KLI
JENTAMS SIUNČIAME NUOŠIRDŽIAUSIUS 
LINKĖJIMUS ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲ 1955 
METŲ PROGA. KAIP ANKSČIAU TAIP IR 
ATEINANČIAIS METAIS STENGSIMĖS 
KIEK GALĖDAMI PADĖTI MIELIEMS TAU
TIEČIAMS VISUOSE NUOSAVYBIŲ PIRKI
MO — PARDAVIMO REIKALUOSE.

P. GRYBAS, P. KERBERIS, P. MALIŠAUSKAS 

trečiadieniais nuo 7 vaL vakaro duodami 
klijentams VELTUI — dipl. tei- 

SILVERMAN rasite mūsų kontoroje.

Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 
užbaigimas. VELTUI

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

561 • 567 KEELE ST.
1% Block South of St. Clair Namų teL CE. 1-3444

TORONTO, ONT.

TEL. JUnction 4773

Sav. G. KERAITIS

ŠVARA - GYVENIMO PAGRINDAS! 11
Valymas rūbų naujausiais metodais išsaugo jūsų rūbus.

Vienintelis licenzijuotas 
elektros kontraktorius

J. BARAKAUSKAS
Master Electrician

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

Žemiausios kainos
236 HUMBERSIDE AVE.

Telef. LY. 9947 t 
Toronto

Garantuotas saugojimas. Mokama 
atsiimant Garantuojama. 
Pasiimame ir pristatome.

oYfe ~ Atsiminkite, kad vasariniai rūbai 
MJD B JCf - netinkamai laikomi sugenda. Mū-

/Zui/UjJ SU sandėliuose jūsų vasariniai rū- 
▼▼ o ■ a ■ VC-R |jUS rūpestingai saugomi. Kai

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

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

30 metų valymo patyrimas

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros —- Radio 

Technikas 
ANTANAS ČEPONIS

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
perstata u: 

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

% motorus. v
Be to, apimu namus*pilnam instalia
vimui cr pakeitimui srovės, duodu 

techniškus patarimus.
Skambinti telef. KE. 1080

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ

LAIMINGŲ 1955 METŲ

A. MINIOTA
Real Estate

LINKI

VISIEMS SAVO KLIJENTAMS

A. W. FARLINGER
REAL ESTATE '

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

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

KELETAS PAVYZDŽIŲ:
$3.500 įmokėti. Bloor - Gladstone, mūrinis 6 k., kietos grindys, kambariai švarus, 

balansui viena skola, didelis kiemas, garažas.
$5.500 įmokėti. Bloor - Ossington, lobai gero mūro, atskiras, vandeniu alyva šil

domas, 9 k., 3 virtuvės, visi kambariai dažyti, du garažai.
$5.000 įmokėti. Roncesvalles - Howard Park Ave. Lobai gero mūro, 8 k. van

deniu alyva šildomas, garažas.
$4.000 įmokėti. Bloor - Alhambra. Mūrinis, atskiras, 6 k. ir šildomas saulės 

kambarys, garažas.
$3.000 įmokėti. Runnymede - Annette, gero mūro, 6 k., lobai gerame stovy 

,i - viduje, garažas
$4.000 įmokėti. Bloor - Indian Rd., mūrinis, 8 k., alyva šildomas, garažas.
$3.000 įmokėti. Bloor - Jane, rauplėtų plytų, pusiau atskiras, 6 erdvūs kam

bariai, alyva šildomas, garažas.
Jei tie namai Jums nepatinka —p nepirkite, bet būtinai paskambinkite mums, 

kad sužinotumėte kiek mes turime'pardavimui namų ir kur jie randasi.

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

TORONTUI, HAMILTONUI IR APYLINKĖMS.

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

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

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

žymiai papigintomis kainomis ir išsimokėjimui dviems metams.

Visi patarimai veltui.

Užsakymai priimami:

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

Margis Vaistinė
408 RONCESVALLES AVĖ.

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

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

Jonas V. Margis, Phm. B. ■r

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
Parduodu ir įstatau naujas krosnis ir oilburnerius.

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

Pranešu savo naująjį adresą:

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

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PREKYBA TORONTE

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

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS BALDAIS ..
★ RADIJO, : , 2 ,

★ KROSNYS,
* ŠALDYTUVAI, '' ?'

* SKALBIMO MAŠINOS,

• item

* TTIEVIZUOS APARATAI,
* SIUVIMO MAŠINOS,

* JVAIROS KILIMAI,
* LINOLEUMAS, • * '

* VAIKŲ BALDAI,
* VttIMtUAI.
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Svetimos bėdos nerūpi tau sakau, jei tu mirsi anksčiau, aš vėl ištekėsiu.— O labai tai man...*
Dr. M. Arštikaltytė
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

Pritaiko akinius
167 College (kampas McCaul) 

Kabineto Nr. 9 
Toronto

.. Priima H anksto susitarus
* offiso WA- 1-3584 z

, namų WA. 3-5555

■ ia3CSSB=M»
15 WSU

V. VA SIS - Vasiliauskas
■■■ real ESTATE and BUSINESS BROKEfdlM

Dr. L. SIMON

1. DUNDAS - BROCK. $1.500 įmo- 
kėti/6 ^dideli kambariai ir garažas

2. BLOOR - SYMINGTON. $1.500 
mūrinisįmokėti, 6-šii^ komborių 

nomas ir garažas.
3. OSSlNGTON-QUQEN, .$lįOQ įrid-' 

kėti, 6-Šią kambariu mūrinis na
mas, vandeniu apšildomos, didelis 
kiemas ir garažas.

4. SHAW.' $2.900 jmokėti,
' di*dęH ’kambariai, gero mūro, dvi • 
modernios virtuvės, alyva šildomas.

5. Delaware - bloor. $3.900 įmo-
; 8 . dideli kambariai, mūrinis,

ąlyvo šildomas; didelis-kiemos ir go-
* ražas. <
6. BLOOR - CONCORD. $4.500 įmo

kėti, 8 dideli kambariai, mūrinis, 
alyva šildomas, didelis kiemas ir 2 
garažai.

7. RUSHOLME RD. - COLLEGE. Imo^
keti $4.900, 9r-nių didelių kombo- 
rių, gėro mūro, kvodrotinis plonas, 
alyva apšildomas. :

8. HIGH-PARK - BLOOR. $5.000 jmo- 
kįži, 9 Igamborioi, atskiros, mūri7 
nls, vandeniu alyva apšildomas, di

delis kiemas ir garažas. f

9. GRENADIER RD. - RQNCESVALLES 
$6.'1OO įmokėti, 11 didelių kamba
rių, 2-jų atskirų butų, atskiros mū
rinis namas, vandeniu apšildomas, 
2 garažai.

10. RONCESVALLES - SUNNYSIDE 
Ave., $6.900 įmokėti, II dide
lių kambarių, gero mūro, kvadra
tinis planas, atskiras, vandeniu 
šildomas, apie $300 pajamų į mė
nesį.

11. COLLEGE - DOVERCOURT RD. 
30 didelių kambarių, 6-Šių atskirų 
butų, lobai gero mūro, vandenių 
alyva šildomos, garažams vieta, 
apie $9.000 pajamų į metus, ge
ros pirkinys.

'* j 2. BLOOR - CRAWFORD. 35 dide- 
* lių kambarių, 7-nių atskirų butų, 

» mūrinis, vdndeniy alyva šildomas,
7 garotai, apie $10.000 pajamų 
į metus, geros pirkinys, opie 
$12.000 įmokėti.

13. ST. CLAIR - OAKWOOD. $4.900, 
įmpkėti, 7 kambariai, labai gero 
mūro, atskiras, olyvo šildomas, di
delis kiemas, ir šoninis įvožiovi-į 
mos, 'geras pirkinys.

—rjKą? Tai. tau visiškai, nerū-r ni? r «...

J

REIKALINGAS LIETUVIS AGENTAS
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms. Sudarome paskolas, įkai
nuojame parduodamas nuosavybes. Jūsų patarnavimui. Kreiptis telefonu: MĘ. 4605.
j. K. BALSY$' V. BUTRIMAS V. VASILIAUSKAS

D. BRITANIJOS LIETUVIŲ GYVENIMAS(Atkelta iš 8 psL) metus yra išrėžus gilią vagą D. Britanijos lietuvių gyvenime, bet nepasiekė augščiausio tikslo — sujungti visus D. Britanijoje gyvenančius lietuvius. Priešin- > gar, ji pati/gyvena visiško sunykimo išvakarėse: Šis liūdnas faktas buvo konstatuotas ir DBLS skyrių konferencijoje šią vasarą Londone. Teisingai tvirtino vienas tarybos narys, darydamas apžvalgą DBLS veiklos minėtoj konferencijoj, kad Sąjungos veikla nebeteko impulsyvumo ir gyvybės.- Taigi, didžiausia Dfdž. Britanijos lietuvių organizacija .DBLS pergyvena merdėjimo laikotarpį, nes ji nustojo kovingumo' dvasios prieš asimiliacijos^procesą.
DBLS klystkeliaiKiekvienos organizacijos veiklumas, jos pajėgumas ir kovingumas priklauso ne vien tik nuc narių skaičiaus, bet dar daugiau nuo jos centrinių organų ir padalinių valdybų planingos veiklos. Centriniai organai yra organizacijos veiklos planuotojai ir vykdytojai per padalinių valdybas. Nuo centrinių organų vedamos politikos priklauso visos organizacijos likimas., Šįuo_ atvejų, esmingiausias reikalas"yfa'centrinių organų ir jo padalinių santykiai. Jei centro organui savo nevykusia veiklos politiką alina savo skyrius, tai tokios organizacijos neišvengia likvidacijos.DBLS daugiausia nukentėję dėl centrinių organų blogos politikos santykiuose su savo skyriais. Kiekviename DBLS metiniame skyrių suvažiavime atsto-: vai nuolat pabrėždavo, kad C. valdyba nesirūpina skyriais ir neprisideda prie veiklos sąlygų

’ ’ A. STANČIKAS

Baigęs National Radio Institute Radio 
ir televizijos skyrių.

TAISAU

RADIO APARATUS
Aparatai paimami ir grąžinami į 

namus veltui.
Darbas garantuotas.

skambinai ME. 1602, kasdien 
! 8^9. vai. iki 9 vai? vakaro ir šešta
dieniais nuo 9. vai. ikr\ 12 vai. ryto.

*

pagerjnimo. Kiekvienas skyrius didesnėse ar mažesnėse kolonijose darbą pradėjo skurdžiose -sąf lygose, nes neturėta net susirinkimams pastogės. Šios sąlygos nepasikeitė ir iki šios dienos, nes skyriai finansiškai yra visiškai nepajėgūs.Kaip valstybės taip ir organizacijos gyvenime vieną iš svarbiausių rblių vaidina finansai. Bloga finansinė politika valstybės gyvenime iššaukia krašto ūkio sutrikimus, net ir revoliucijas. Blogai tvarkomi finansai organizacijos veikloje iššaukia nepasitikėjimą, įtarinėjimus ir dažniausiai priveda ją prie likvidacijos.DBLS vesta finansinė politika nebuvo tikslinga. Ji buvo paremta sutelkimu visų piniginių išteklių į centrą, surinkti pinigai sunaudoti tik centro reikalams, neparemiant tų skyrių, : kurie koncentravo apie save plačiose apylinkėse išsisklaidžiusius lietuvius. Centro organai per eilę metų visą savo energiją ir visų kolonijų piniginius išteklius panaudojo ekonominiam įsistipri- nimui Londone, pamiršdami lietuvybės išlaikymo problemą ir Įjačiost-iS-gos pagrindinius uždavinius;. ■ > ■■ ■■■ ■■.' .. ■'Šitos veiklos pasėkoje šiandien Londone yra lietuviški namai ir spaustuvė. Tik* spaustuvės įsigijimas yra pateisinamas, nes ji tarnauja visai D. Br|tanijos lietuvių bendruomenei, ' Tik ši spaustuvė Įgalino atsirasti “Nidos” klubą, kuris aprūpina lietuvius žemiausia pasaulyje kaina puikiausiomis knygomis. Tačiau namo įsigijimui, į kuri buvo investuotas didelis kapitalas, nebuvo naudingas nei Londono kolonijai nei ypač visai D. Britanijos lietuvių bendruomenei, nes Londone senieji išeiviai jau -turėjo gražius namus su patogiais įrengimais kolonijos reikalams. DBLS namas buvo paverstas ne1 viešu viešbučiu, kuriame įsikūrė S-gos raštinė, baras ir apsigyveno privatūs asmenys. Visas Londono kolonijos gyvenimas koncentravosi ir koncentruojasi kaip ir anksčiau, senųjų išeivių namuose. Šio namo vertė lietuvybės išlaikymu atžvilgiu yra be-

reikšmė ir net žalinga, nes Londono lietuvius, kaip kartą man aiškino buvęs centro narys, suskirstė į dvi klases: į “ponus”, -kurie susitelkę apie “Lithuanian House” ir “liaudį”, kuri renkasi senųjų išeivių namuose.Namo pirkimo pasėkoje atsiradusi “Lietuvių Namų” akcinė b-vė santykiuose su DBLS iššaukė ne tik bendruomenės, bet ir S-gos narių tarpe pagrįstus įtarinėjimus ir nepasitikėjimą organizatoriais. Organizatoriai suty^rfce reiJkąĮūs taip" kad“Lie- tuvįų NąiĮių”'b-vėję privačių as- mbnų gaiia yra lemiantis veiksnys, gi bendruomenės galia; kuri sudėjo ' pagrindinį kapitalą. ir reiškiasi-per DBLS valdomas akcijas buvo sąmoningai susilpninta. Šiuo reikalu paskutiniame DBLS metiniame skyrių, atstovų suvažiavime buvo priimta atitinkama rezoliucija, bet ji iki šiol; nebuvo ma.

nepažjstamo asmens bėdos...
■ Gera priemonė' ’J yįeną Neapolio policijos-nuo

vadą atėjo du vyrai ir paprašė jūOįs -Uždaryti daboklėje. Jie esą kaimynai ir jų žmonos taip susi- pešūsios, kad pasidarę nebepakeliama namuose bebūti. Policijos valdininkas, kiek pagalvojęs, uždarė juos pritaikydamas įstatymą" apie sąmoningą apsilęidimą pareigose.Tai padėjo. Žmonos po to daugiau nebesipeša.
ĮnašasViename kaime reikėjo praplėsti mokyklos patalpas. Valsčiaus viršaitis sukvietė pasitarti kaįmtį gyventojus, kad ir jie ku- riuci’nnors būdu prisidėtų prie statybos.—‘ Valstybė visko atlikti negali. Reikia it jūsų įnašo, kad mo- kykĮa klestėtų ir augtų.— Mes duodame savo vaikus!— atsiliepė vienas ūkininkas.

,.f .Prisipažino-st^Įioina, prisipažįstu, ir aš turiu ydų — sako nuolaidžiai žmona.■ f . 4V±. Na, matau Ar aš nesakiau!— Įdomu, o ką tu man prikiši?— staiga užsiliepsnoja žmona.

Vienu dalyku nesutarė
— Aplankiau jau 10 psichote

rapeutų. Atrodo, kad tai pasiutu
siai sunki specialybė. Kiekvie
nam turėjau papasakoti savo 
sapnus ir kiekvienas vis skirtin
gą diagnozą nustatė.

— Ar jie taip-visiškai skyręsi? 
Af nei vienu atžvilgiu nesutarė? 
"—O'imp! Visi vienodai pa

ėmė po $25.
Priimtas pasiūlymasĮ kabinetą didelio revue teatro ateina nepažįstamas žmogus įr sako:— Už $500 aš sutinku masažuoti visas Jūsų šokėjas.— Puiku. Sutinku. Įmokėk tamsta pinigus į kasą ir tuoj aus galit pradėti....

Kai tarnyba gerai veikėĮ milicijos nuovadą ateina žmogelis ir sako:— Labai gaila, kad vakar buvau suklydęs. Pranešiau, kad iš mano kišeniaus pavogta piniginė. Pasirodo, ją buvau pamiršęs namuose. Prašau nebeieškoti.— Per vėlu. Vagis, jau sugautas ir patalpintas kur reikia ...
. Ne taip supratoVienas kaimietis, išgyvenęs eįlę metų mieste, grįžta į savo gimtąjį kaimą. Priešais išbėga nepažįstamas berniukas.— Štai ir vėl naujas veidas — susimąstęs taria keleivis.— O, ne — atsako berniukas. — Aš tik šiandien nusiprausiau.

Dr. AleksaŠValadka
1081 BLOOR ST. W.\ s (prię Pufferin) . 4 priima ligonius ir gimdyves nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. vak. Ketvirtadieniais ir šeštadieniais nuo 2-4 vai.

Rentgenas pagal susitarimą.
Telefonas ME. 2933.

3 Spartina Rd., Taranto
(Bloor . Spodino kampos) 

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

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

Dr. A. Pacevičius
• . Gydytojas ir Chirurgas

KABINETAS 314 Bathurst St.
, Priėmimo vol.: 1 M 2.30 kasdien; vo« 

karais nuo 7-8.30 ^val. išskyrus tre
čiadienius ir šeštadienius.

Telefonas EM. 6-2696.

NAUJAS KABINETAS 
280 Roncesvalles Avė.

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

Telefonas OL^4778.

Dr. K. Žymantienė
GYD^TOU ir PJĮ
KAMPAS’ BLOOR IR BRČCk AV|., 

TORONTO
Gėlimas iš 613 Brock Ave.) * 

** B
Priima ligonius, gimdyves ir moterų 
ligomis sergančios kasdien nuo 1 -4 ir 
nuo 5-8 vol. p.p., šejtodieniąis nuo 
11-3 vai. p.Pv, kitulaiku pagal sdsi- 
tarimg. .

Telefonas OL. 6851 - |

Dr. J. ŠEGAMAGAS
Specialistas chirurgas

4906 Wellington, Verdun,
Montreal 19. i

Kas ilgiausiai išbadauja?, Kas galėtų gątikėti kad:. ■.. šunys ir katės gali išgyventi be pavojaus gyvybei be maisto 3. savaites.... kad gyvatės be maisto gali išbūti 800 įienų, o kaįkųrios žų- vų/fūšrys net ligi 1000 dienų. *"... kad badavimo rekordą turi blakės, kurios .be maisto ir vandens' gali gyventi nuo 5 ligi 10 metų-;T' .... kad šikšnosparnis 3 dienas negavęs' iaą|stp mirštą baęfiįį; . j.’ kad--kurmis, išskiriant žie- moš laiką; negali išgyventi be ’ ‘ i maisto daugiau kaip 10 valandų.
Amerikoniškas gyvenimas

Gydytojas išgydo ligonį, kuris nemiršta. (Japonų patarlė)

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

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

Toronto

i

vykdoma ir ignoruoja (Bus daugiau) • ■
Kiekvienas tipiškas amerikietis, pagal jų pačių statistinius davinius, kasmet gauna po 305 ląi§-_ kus arba kitokias pašto siuntas. Per tą patf laiką jis padaro 438' telefoninius iššaukimus, skambindamas pažįstamiems, draugams ir kitais kasdieniniais reikalais Į krautuves, valdžios įstaigas ir kitur.Tas pat “tipiškas amerikietis” metų laikotarpyje suvalgo 39į7 kiaušinius, sukerta 151 svarą mė-- sos, išgeria' 1,1 galiono stipraus alkocholinio gėrimo ir 16,7 galionus alaus.Dar norėtumėt šiek-tiek amerikoniškos statistikos? — Prašau! Amerikiečiai kasmet švenčia 1.- 566.793 vestuves. Vadinasi, tiek porų amerikiečių sukuria šeimy-

ninį gyvenimą: Deja, prašyčiau perdaug šitokiu faktu neapsidžiaugti. Amerika;— vis Amerį- ka! Daug tenai apsiveda, kaip matote, daugiau pusantro milijono, bet... daug ir išsiskiria. Per metus “divorsuoti?’ porų susidaro net 388j000!.'.‘ .Dirbančiųjų Amerikoj 62.242.- 000, iš to skaičiaus žemės ūkyje tedirba tik 6.970.000 žmonių. Kiti — daugiausia fabrikuose. - ■-Didžiausi žmonių gyvybių atė* mejai' Amerikoje — širdies iigos (jomis kasmet miršta 545.675 žmonės) ir vėžys, (nuo jo miršta 215.525). Augščiausias šiomis ligomis sergančiųjų procentas yra New Hampshire ir Massachu- oHusiąs — Mlsėnas.

Vai.-: 2-4, 7-9, šeštadieniais II- 1 vai. po pietų.
TeL: YO. 3611 — office

PO. 6-9964.

. “JOSEPHINE 
BEAUTY SALON”

955 Dundas St. W., Toronto - Prie Grace - Beatrice tramvajaus sustojimo;
Tel. EM. 8-4138.

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

prieinamos,-Susitarus dirbama 
. ; vakarais.

Į , OKULISTĖ 
| b7BEJNAR^ BUKOWSKA ‘ 

dirba riuo 1944 metų.
94 LAWS ST., TORONTO 

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

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

1.... . .......... ...

Dr. V.?, Baltrušaitis 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Bendroįi praktiko, moterų ligos 
gimdymo pagalba specialiai.

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

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

susitarimą.

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akušeris .1

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

X RAY (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

su Dr. MICHAEL BALKANY 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

Gimdymo pagalba 
202 St. Clair Ave., Toronto 

(prie Avenue Rd.) 
Priėmimai pagal telefoninį susitarimą 

WA. 1-9632 ir HU. 8-7841

Dr. J. J. VINGILIS
VIDAUS LIGPS

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

WA. 1-0219
• 249 HOWLAND AVE., TORONTO

(prie Dupont If Bathurst)

I GEORGE BEN, B.A.
■S' *

teisininkas ‘— 
advokatas ir notaras.
Kalba slavų kalbomis.

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

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS 

Baigęs universitetą Vokietijoje 
ir išaria do j e

1 345 BLOOR ST. WEST
(kampas Bloor ir Huron gatvių) 

TORONTO

WA. 3-2003
Prięrnfmo ydlandos: nuo 9-12 ir nuo 

2-? vol. vok. (pagal susitarimą).

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

' /'.■ ir .
? f* f į chirurgas
‘ Priėmimo valandos 2-3 ir 

7-9 po pietų
11 Gore Vale Avė. Toronto 

Telef. EM. 8-3754

Dr. Chas. OKUN
DANTISTĄS - CHIRURGAS 

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

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

$19 nuolaidos, kas atsineš šį skelbimą ir pirks cnemąžiau kaip už $50

slfiSiSii

SOVIETAI TELKIA I^JtGASkad tąifešąš štabas dainių, kurie gali būti atkelti iš Sdy. Sąjungos į ryįinę Vokietiją. Čękoslovalci- joj^^. Lenkijoje spalio mėn. rie- palėfšti j atsargą .(urėtieji paleisti kareiviai;— tuo būdu ten yra1 “pp ginklu* net 3 metų klasės. Yra ir daugiau žinių, rodančių, kad Sovietai stiprina savo pajėgas satelitiniuose kraštuose ar prie jų. '

“Der Spiegei” žiniomis, dar prieš rytinio bloko konferenciją Maskvoje centrinėje Rusijoje stovį kariniai daliniai žymiai Sustiprinti. Dabar jų čia yra apie 21 armijos korpą ir 16 aviacijos divizijų. Nuo Londono konferencijos pradžios karininkams ir kareiviams buvcu. uždrausta vykti atostogų. Vakarų kariuomenės grupės vyr. būstinėje Minske apie spalio vidurį buvo įvykdytas nepaprastai didelio masto karinių dalinių perkėlimas. Į Vokietijos sąv. zoną buvo.pasiųsti sovietų karininkai, kurie paskirs tyti į atskiras vadovietes. Doebe- ritze sudarytas atskiras specialus
ma. — 4 Greta anksčiau pakarojusio,. skandalo ryšy su s Montesi nužudymu, Romoje atidengta nauja aferą, galbūt, surišta su pirmąja. Policijantze sudarytas atsKiras specialus put, surista su pirmąja, roucija štabas. NATO sferose manoma, tuo t^rpu veda tardymą.

Bjles & Wratten
ADVOKATAI, NOTARAI 

ir tt.
John F. Biles, 

Lępųard Ė. Wratten.Telefonai:
EM. 8-6217, EM. 8-6359

171 YONGE ST.
Toronto.

Dr, J. K, Michalski
Yertimų biuras, vizos, pasai. Emigra

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

(Prie City Hall) Room 308.EM.8-9430 
Anglų, prancūzų, vokiečių, lenkų, 

rusų ir lotynų kolbomis.

REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

987 BLQOR (pampas Dovercourt) TELEFONAI: LL. 8585, LQ. 7206

i

i

Raštinė: OLiver 4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir- šeštadieniais 
"pagal susitarimą x

1082 BLOOR W.z TORONTO 4. 
(į rytus nuo Duffefin 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 

namų 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

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

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

-4————t-
AK1Ų SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tam. Htiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kolba slavų kalbomis.

470 College St W. Toronto 
Telef. WA. 1-3924

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

COLLIS FURNITURE' COMPANY
m QUEEN ST. W. (prie Spadlna). TeL EM. ISOM

VISIEMS KANADOS LIETUVIAMS 
LINKSMŲ ŠVENČIŲ IR 
LAIMINGŲ 1955 METŲ 

LINKI ’

Bernhard & Scott
Advokatai, Notarai

Bendroje įstaigoje dirba
Ant. Liudžius 

buv. advokatas Vilniuje, 
Tremtinių Reikalams Teisių 

patarėjas.
73 Adelaide St W., Toronto 

Suite 436
Lietuviškoi kolbončius prašoma kreip
tis: pirm, ir treč. 6-8 v.v.; antr., ketv. 

ir šeštad. 10-1 va. p.p.
Office EM. 6-5679. Res. ME. 063$.

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

URGAS: I

‘386 Bathurst St Toronto 
Telet EM. 6-1344

f

K. Bubelis
A. Lapaitis

Ryta Kuprevičienė
P. Dambrauskas

V. Kuzma
VL Ivanayskas
Vincas Puga

STANLEY SHOE STORE
Aug&iousios rūšies moterų, vaikų Ir 
vyrų botai, normalaus dydžio ir plotus

1438 Dundas St W. Toronto
K

1613 BLOOR ST. WEST
Tel. LO. 6480

VYRŲ, MOTERŲ ir VAIKŲ
• RUBAI 

UetwiawH nuolaida. 

Sev. F. BAIKAUSKIENt
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jų liet6viųįr .o 9 vai

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
s

yCRCNTC, Cnt.
Kalėdų pamaldos

Iškifeningos Bernelių ’ mišios 
šv. Jono Kr. liet, bažnyčioje lai- 
komep Kūčių naktį Į2 vai. Pa* 
maldų metu jMįrag&ff choras, 
dir. hun. B. Paęęvifciaus, 
nuoiantmui.St. Gailevičiui, gie
da tradicines Kalėdų giesmes. 
Kalėdų pirmąją dieną pamaldos 
įprasi sekmadienio tvarka: 9.30, 
11 ir 12 Oil?ĄBąrapijos naujai 
įgytas “Betliejus” paruošiamas 
prie šalutinio altoriaus.

Šv. Jono Kr. parap. žinios
— Per Kalėdas Šv. Jono Kr. 

liet, bažnyčia švenčia metines 
nuo pirmųjų pamaldų perstaty
toje bažnyčioje: pernai Kalėdų 
naktį Bernelių pamaldos buvo 
pirmosios po didžiųjų remonto 
darbų.

— Kūčių rytą pamaldos baž
nyčioje 8, 8.30 ir 9 vai. Pamal
dos 8.30 aukojamos kalėdiniam 
prisiminimui Lietuvoje likusių
jų lietdviųįr.o 9 vai. — už’a.a. 
Nikodemo Namiko vėlę? Kūčiose 
kalėdinės išpažinties klausoma, 
rytą pamaldų metu; Vakare *7-8 

* vai. ir nuo 11 vai. nakties iki 
Bernelių pamaldų.

— Mėnesinė gruodžio mėnesio 
bažnyčios remontui rinkliava 
įvyksta Kalėdose. Kitos atskiros 
rinkliavos remontui šį mėnesį 
nedaroma,

— Kalėdų plotkelių galima 
dar gauti parapijos klebonijoje.

— Ryšium su Kūčių vakaru, 
šią savaitę savaitinis penktadie
nių pobūvis Jaunimo klubo ne
įvyks. Sekantis klubo susirinki
mas įvyks sausio 6 d., ketvirta
dienį, tuojaus po vakarinių mi
šių Trijų Karalių dieną.

— Mielai priimamos gėlės al
torių puošimui Kalėdų švenčiu 
proga.

— Kalėdų išvakarėse parapi
jos bažnyčia pasipuošė stilizuo
tais tautiniais kryžiais. Pa
rapijos salėje įvestos naujos švie
sos. Scenos apšvietimas pilnai 
pritaikytas vaidinimams.

.Prisikėlimo parapijos žinios
— Padėką reiškiame Vilniaus 

op. sol. Vladai Sabaliauskienei, 
rašytojui J. Jankui ir muz. St. 
Gailevičiui už dainų ir literatū
ros vakaro programos išpildymą 
kertinio akmens pašventinimo 
proga.

— Parapijos statyba tęsiama, 
nežiūrint nepalankaus žiemos 
oro. Tarp kitų darbų blokais sta
tomos sienos, vykdomi kanaliza
cijos ir vandentiekio darbai, pra
dėtos pastato perdangos “Haydi
te” plokštėmis. Savanoriai kvie
čiami prisidėti prie statybos.

— Bernelių mišios .vyks penk
tadienio naktį 12 vai., šv. Nikalo- 
jaus bažnyčioje, Queen ir Bell
woods gatvių kampe. Išpažinčių 
bus klausoma nuo 11 v. nakties. 
Pamaldų metu tik vienas kuni
gas teklausys išpažinčių. Kalėdų 
dieną, šeštadienį, teatro salėje 
bus laikomos mišios tik 11 vai.

— Dar galima užsisakyti sta
liukų ir pavienių vietų parapijos 
Naujų Metų sutikimo parengi- 
man, kuris- įvyks Prince George 
viešbutyje, King ir York gatvių 
kampe. Įėjimo kaina $5.

— Padėką reiškiame S. Saka
lauskienei už 10 vertingų knygų 
parapijos bibliotekai praturtinti.

— Tarp Kalėdų ir Naujų Me
tų nelankysime parapijiečių.

Šv? Andriejaus iiut bažnyčioje 
Jarlton ir Jarvis gt. kampe, Ka
lėdų pirmą dieną, 1 vai., lietu
vių kalėdinės pamaldos.

■ Kūčių vakare, 6 vai., lietuvių 
i, vargai pamaldos Redeemer (Išganyto^* 

joj liuter. bažnyčioje, Bloor ir 
Indian Road kampą.

Kun. Dr. M. Kavolis. ‘
Šv. Andriejaus liut. bažnyčioje 

Carlton ir Jarvis gt. kampe, sau
sio 1 d., 1 vai., lietuvių pemal- 
ios. Kun. dr. M. Kavolis.

Vaikų eglutė
Sekmadienį, sausio 2 d. 3 vai. 

jp. lenkų salėje, 62 Claremont 
jatvė, Tardnto Maironio vardo 
liet, šeštadieninė mokykla ren
gia Toronto kolonijos liet, vai
kams Kalėdų eglutę.

Programoje 2-jų veiksmų sce
nos vaizdelis,- įvairūs mokinių 
pasirodymai ir iš Lietuvos atvy
kusio su dovanomis Kalėdų se
nio priėmimas.

Vaikų registracija abiejose pa
rapijose baigiama šį sekmadienį, 
gruodžio 26 d. po pamaldų.

Visi — dideli ir maži, maloniai 
kviečiami atsilankyti.

Vaikų t)aržclio eglutė 
įvyks gruodžio 26'd. 3.30 v. p.p 
L. Namuose, 235 Osington Avė.

Mažieji nuoširdžiai kviečia vi
suomenę — didelius - mažus da
lyvauti šventėje. Savo atsilanky
mu suteiksite džiaugsmo.

Ved. Sės. Gabriel
Naujoji KLB Toronto 

apylinkės valdyba 
gruodžio 15 d. pirmajame posė
dyje pasiskirstė pareigomis: 
pirm. — Jonas R. Simanavičius, 
vicep. — Jonas Novogrodskis, 
sekret. — Vytautas Kastytis, 
iždin. — Petras Lelis, 
Šviet. r. ved. — Juoz. Jankaitis, 
Šalpos r. ved. — Vacį. Vaidotas, 
Narys — Juozas Gvildys, 
TF atstovus — J. Jasinevičius.

Įvaldybą išrinktas T. Placidas 
Barisa dėl iš anksto nepramaly- 
tų aplinkybių valdybes veikloje 
negalėsiąs dalyvauti. Jam pa
čiam prašant, jis buvo perkeltas 
į pirmuosius kandidatus, o pir
masis kandidatas Jonas Novo
grodskis — įtrauktas į valdybos 
nariu eilesį

KLB Toronto apyl. Valdyba.
Vieton kalėdinių sveikinimų 

ir dovanų savo pažįstamiems .ir 
bičiuliams — aukojo Vasario 16 
gimnazijai: S. Naikauskas $10, 
B. Zubrickių šėima $6 ir J. Ge- 
čionio šeima $3.

M. Biržiškos rėminio fondui 
KLB Toronto apyl. Šalpos K-tas 
surinko ir išsiuntė $63. Aukojo: 
$5 — T. Valius. $8 — D. Ren- 
kauskas, $25 — Toronto apy. val
dyba ir $25 — Toronto apyl. Šal
pos K-tas. V. Vaidotas, 
; Toronto Šalpos K-to P-kas.

Atvyksta Clcvelando oktetas 
Sausio 15 d. proga iš Clevelan- 

do atvyksta žinomai oktetas, po
rą kartų pasirodęs per Clevelan- 
do televiziją, dainavęs kelis kar
tus per radio ir nekartą pasiro
dęs lietuvių visuomenei Cleve- 
lande, Rochesteryje ir kitur.

Po koncerto įvyks šokiai gra
žiai dekoruotoje Lietuvių Namų 
salėje. Koncertą ir šokius rengia 
Jūrų skautų rėmėjai ir Lietuvių 
Namai.

Dėmesio ! Dėmesio !
ŠEIMININKĖMS, PARENGIMŲ BEI SUBUVIMŲ 
RUOŠĖJAMS IR VISIEMS GER^J PRODUKTŲ 
MĖGĖJAMS'

PUNĘRIO ir KRASAUSKO

PARKSIDE MEAT MARKET
335 RONCESVALLES AVE., TEL. LL. 1258 

turi garbę pranešti, kad šiuo laiku turi ypatinga* 
didelį pasirinkimą ŽEMOMIS KAINOMIS:

įvairių paukščių, įvairių rūkytų produktų, įvairiausios šviežios 
mėsos, įvairių konservuotų žuvų, karališkų ir paprastų silkių, 
puikiausios groceterijos.

PRISTATOME Į NAMUS ’.
MALONĖKITE SKAMBINTI LL. 1258 

arba
ASMENIŠKAI APLANKYTI MŪSŲ PARDUOTUVĘ

335 RONCESVALLES AVĖ., Toronto
(prie Grenadier Rd.)

ŠIEMET ŠAUNUS BALIUS

NAUjyjy METŲ SUTIKIMAS :
GRUODŽIO 31 DIENĄ RENGIAMAS T. LIETUVIŲ NAMUOSE.
Salės atatinkamai bus dail. V. Bričkaus išdekorųotos. Ponių glo
bojamas veiks turtingas šiltais bei šaltais valgiais, bet pigia kaina 

bufetas. Be to, įvairiausi taurūs gėrimai ir kitos staigmenos.
Gros padidintas šaunus italų orkestras

LIETUVI: senus palydėk ir Naujus Metus pradėk tik lietuviškame 
židinyje — Lietuvių Namuose!

Įėjimas tik 2 dol. asmeniui.
Visi šėrininkai, bičiuliai ir visi geros valios lietuviai iš arti ir toli 
maloniai kviečiami.

■HR

MONTREAL, Clue. ■

TL Namų V-ba.

NAUJINU METU SUTIKIMAS
Įvyksta gruodžio 31 A 8 vaL vak., šv. Nikalojaus salėje, 770 Queen 
St. W. (kampas Queen ir Bellwoods, kur pernai įvyko Prisikėlimo 
parapijos sutikimas). '

GROS TL ORKESTRAS “TRIMITAS”
GAUSUS BUFETAS. ĮVAIRŪS TAURŪS GĖRIMAI. .. 

Veiks prancūziškąs ir angliškas baras.
Bus pravedamas “Humoristinis Naujųjų Metų radijo pusvalandis”.
Turtinga loterija. Fantus aukojo žymesnieji Toronto liet, prekyb.

Bilietai po $2.50, įskaitant užkandą ir kokteilį, gaunami iš anksto:
J. Margis vaistinėje, 408 Roncesvalles Avė.; “Atlantic” valgykloje, 
1330 Dundas St. W.; J. Beržinsko krautuvėj, 1212 Dundas St. W.; 
“Baltic” valgykloje, 870 Dundas St. W. Stalai numeruoti.

Lietuviškos Radio V.
Toronte Rėmėjai.

SMAGU ŠVENTĖSE, bet dar smagiau bus “Tėviškės Žiburių” 
penkmečio proga ruošiamame didžiuliame

SPAUDOS BALIUJE
SAUSIO 15 d., ŠEŠTADIENĮ, TOP HAT KLUBO patalpose,
' Lakeshore Rd. — Parkside Dr. kampe.

LINKSMA PROGRAMĖLĖ PAT PRADŽIOJE
PUIKI MUZIKA. TURTINGAS BUFETAS IR KIT. SMAGYBĖS.

Įėjimas tik $1.50.
Kvietimai gaunami: “TŽ” administracijoje, prie Prisikėlimo ir šv. 

Jono Krikštytojo parapijų, po pamaldų sekmadieniais.

Spaudos laisvės 50 m. sukaktis
Toronte atžymėta kukliu aktu 

TLN pereitą sekmadienį. Minė
jimo pirmoje dalyje gražioje 
nuoseklioje paskaitoje A. Rinkū- 
nas apibūdino spaudos uždrau
dimo, kovos dėl jos ir laimėjimo 
aplinkybes bei laimėjimą pagrei
tinusius veiksnius, ypatingai iš
keldamas kaimo tvirtą lietuviš
kumą ir jau mokėjimą skaityti, 
kas jį paakino griežtai kovai ir 
privedė prie laimėjimo, kai rusų 
administracija Įsitikino, jog ji 
visos tautos pasipriešinimo nc- 
palauš.

Antroje — meninėje minėjimo 
dalyje sol. An. Ščepavičienė, 
akomponubjant muz. St. Gaile- 
vičiui, padainavo tris liet, daine
les -— Kačanausko Kad aš našlai
tėlė, Dvariono Drugelį ir Šim
kaus Oi greičiau, greičiau, bisui 
dar pridėdama W. Heiser Kam
peli mielas. Pabaigai pijanistė D. 
Ščepavičiūtė paskambino po vie
ną Bethoveno ir Schuberto kū
rinių.

Kas dalyvavo minėjime, išsi
nešė malonų įspūdį. Deja, daly
vavo permažai, gal nepilnu, šim
tinė. Beabejo, tai jau organiza
cinių trūkumų vaisius — visa 
tai buvo pavėluota, nepatogiu 
laiku ir prieš tai tinkamai neiš
garsinus. O vertėjo šiam minėji
mui tikro sąjūdžio, nes tai mini-, 
mas galas neteisybės, didelės 
skriaudos lietuvių tautai, kurią 
akivaizdžiai gali suprasti ir tas 
jaunimas, kuris Lietuvos istori
jos nėra mokęsis

Laimėjo prizus
Per Kanados 42 Med. Artileri

jos (Militia) pulko prieškalėdinį 
prizinį šaudymą iš 7 premijų 3 
laimėjo Toronto lietuviai: Ste
ponavičius, Žolpys ir St. Praka- 
pas. Premija paskirtos vištos, 
kurias įteikė pats pulko vadas.
VISŲ LAIKRAŠČIŲ 
PRENUMERATAS

priima ir pratęsia Vytau
tas Aušrotas, kiekvieną 
sekmadienį pamaldų metu 
prie “Tėviškės Žiburių” 
knygyno, šv. Jono Krikš
tytojo, bažnyčioje.

Sv. Jono liuter. bažnyčioje, 
Kalėdų antrą dieną, sekmadienį, 
gruodžio 26 d., 1-30 vai. lietuvių 
kalėdinės pamaldos, š? v

Kun. Dr. M. Kavolis.
Pakrikštytas Šv. Jono evange

likų liuter. bažnyčios lietuvių 
pamaldose Edvardas Konstanti
nas, Konstantino ir Lenos Šul- 
mistraitės Leipų sūnus.

‘Lietuvių smulkaus kredito 
bankelis “Litas”

Spalio 16 d. buvo sušauktas,
dipl. ekon. J. Lukoševičiaus ini
ciatyva, ūkinėje, ypač finansų 
srityje dirbusių bei dirbančių 
pasitarimas. Jo pasėkoje buve 
sudarytas ūkinio komiteto laiki
nasis prezidiumas, į kurį buve 
išrinkti A. Norkeliūnas, P. Ru- 
dįnskas ir Narbutas.

Ūkinis komitetas, nuodugnia: 
išnagrinėjęs dabartinę Montrea- 
lio lietuvių ekonominę padėtį, 
nutarė, jog bankelio steigimą? 
yra būtinas. Tam tikslui buvo iš
rinkta bankelio steigimo komisi
ja, į kurią įeina A. Norkeliūnas

Skučas ir Jurkus. Jai buvo pa
vesta rūpintis tolimesne šio rei
kalo eiga. * /

Gruodžio* 8 d, išklausius Que
bec Credit Union League atsto
vo H. Lanctot. pranešimo, nutar- 4 
ta steigti lietuvių bankelį Mont- 
relyje Credit Union principu. Su
darytas steigimo aktas perduotas 
H. Lanctot, kuris pažadėjo kelių 
savaičių bėgyje išgauti bankeliui 
provincijos vyriausybės charterį. 
Bankelis “Litas” veiks pagal 
Quebec Cooperative Syndicates 
aktą.

Dabartiniu metu Šiaurės Ame
rikoje priskaitoma apie 19.000 
kredito unijų, turinčių virš 9 mil. 
narių.

Sekančių .savaičių bėgyje nu
matoma sušaukti visų busimųjų 
iėrininkų visuotinį susirinkimą. 
Jam bus pavesta valdomųjų os
manų išrinkimas, kurie turės ga
utinai nustatyti bankelio vado- 
vavimosi gaires ir pradėti darbą.

Inž. P. Povilaitis,

KUR EISIME NAUJŲ METŲ DIENĄ?

CLUB TOP HAT
PROGRAMĄ IŠPILDO SOL. M. VILČIAUSKAITĖ, 

akomponuoja muz. St. Gąilevičius.
Veiks bufetas. . Rengia Toronto
Pradžia 8.30.-vai. vak. Jūrų skaučių
Įėjimas $1,50. Rėmėjų Būrelis.

Sušelpta lietuviai
Kasmet žiemes metu atsiranda 

tautiečių, kurie dėl nedarbo ar 
dėl ligų patenka į medžiaginį 
rargą. Toronto liet. “Caritas”, 
sukaupęs pagal- išgales lėšų, 
švenčių išvakarėse nuskubėjo 
•varge esantiems padėti, juos ap
lankant ir finansiškai paremiant.

“Varpo” parengimas
Sausio 22 d., šeštadienį, 7 v. v., 

TL Choras “Varpas” ruošia ori
ginalų parengimą TL Namuose. 
Dedamos pastangos, kad šis pa
rengimas savo įvairumais pra
lenktų iki šiol buvusius. Įėjimas 
tiktai su pakvietimais, kurie bus 
gaunami pas choro dalyvius.

Pranešimas medžiotojams - 
žu vau tojams

Visi Toronto ir apylinkės me
džiotojai - žuvautojai prašomi 
savo adresus pranešti J. Beržins- 
kui, 1212 Dundas St. West,, telef. 
LA. 9547. ’

Visiems užsiregistravusiems 
bus duodamas veltui medžioklės 
.ir žūklės reikalams katalogas.

Padėka
Moterų Šalpos Grupe "Daina" nuo

širdžiai dėkoja mieliems aukotojams už 
duosnumę gruodžio 12 d. pravestoj rink
liavoj prie šv. Jono Kr. bažnyčios. Kartu 
atsiprašome, kad per skubotumų nega
lėjome suregistruoti visų aukojusių.ir pa
skelbti spaudoj. Rinkliavos metu gauto 
$48.65, kurie pasiųsti gausiomis--šeimoms 
Vokietijoje. Taip pat dėkojame kun. P. 
Ažubaliui maloniai ledusiom rinkliavę 
pravesti.

šio proga dainietės visiems mūsų prie- 
tciioms, duosniems aukotojams, tiek To
ronte, tiek iš kitur, savo aukomis.parė- 
musiems mūsų pastangas sušelpti sene
lius, ligonius ir gausias šeimos Vokietijo
je, torio nuoširdų ačiū. Visiems linkime 
linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų 1955 1 
metų, tikėdamos, kad sekančiais metais 
Jūsų duosnumas vėl nušluostys ne vieno 
senelio ar našlės ašarų. Ačiū.

Dainietės.

Nijolė ir Algimantas Šalčiai^ 
Niujorke, šv. Kalėdų ir.Naujų 
Metų proga sveikina gimines, bi
čiulius ir pažįstamus. Skiria $10 

J fondui paremti kompozitorių V. 
K. Banaitį bebaigiantį operą “Jū
ratė ir Kastytis”.

išnuomojamas kambarys ir virtuvė, 261 
Roxton Rd. Tol. LO. 3470.

“Tėvynės Prisiminimai” 
radio programa 

praneša, kad tris kartus, (gruo
džio 19, 26 ir sausio 2 d.d.) iš 
Bramptono stoties sekmadienų 
rytais programų nebus. Progra
mos bus duodamos tik iš St. Ca
tharines radio stoties normalia 
tvarka šeštadieniais 3-4 vai. p.p. 
banga 620.

Kalėdinis parengimas
Sekmadienį, Kalėdų antrąją 

dieną vakare Šv. Jono Kr. para
pijos salėje įvyksta pobūvis jau
nimui, kurio metu groja Toronto 
liet, orkestras “Trimitas”.

Jūrų skautai pirko jachtą
Pereitą savaitę vyresniųjų jū

rų skautų vienetas, vadinami jū
rų budžiai, įsigijo gražią jachtą. 
Naujai pirktas pastatas dar nevi
sai įrengtas, todėl pavyko palygi
namai nebrangiai gauti. Pavasa
rį prasidės remonto darbai, o va
sarą žadama aplankyti Clevelan- 
dą, Rochester!, Hamiltoną. Tad 
gero vėjo jūrų budžiams.

Toronto kardinolas J. Em.
McGuigan 

grįžo iš Romos pereitą ketvirta
dienį ir parvežė visą eilę apdo
vanojimų savo arkidijecezijos 
dvasininkams — 11 pakeltų po
piežiaus rūmų prelatais, 1 šam- 

Į belionu ir 8 apdovanoti “Pro Ec- 
j clesia et Pontifice” ordenu. Esą

Išnuomojami 4 kambariai ir virtuve, be 
baldų, arba 2-3 kamb. ir virtuvė, taip 
pat 2 front, kambariai, su .baldais vien- 
gungiams-ėms, yra 2 garažai, 46 Dew- 
son St., tel. ME. 8816.

Išnuomojama kambarys l-mc augšte, yre 
virtuvėlė rūsy; tinko viengungiams. Tek 
EM. 3-5404.
---------- '—į— -------——J—— --------— 
Išnuomojama kambarys ir virtuvė Jl-me 
augšte. 442 Crawford St. tel. KE. 9308.

Išnuomojama kambarys III augšte vy
rui ar merginai, 693 Dovercourt Rd., 
arti Bloor. Tel. LO. 8951.

Išnuomojamas butas iš didelio frontinio 
kambario ir gražios virtuvės. .Yra vieta 
mašinai pastatyti. Lietuviu rajone — Os
sington - Dundas. 38 Rolyat St. Telef. 
LO. 9023.

Išnuomojamas kambarys su baldais, vy
rui ar mergaitcii. 9 Havelock St. Telef. 
LO. 6442.

Išnuomojamas ll-mc augšte kambarys su 
baldais. 93 Perth Ave. Tel. LL. 6471.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė il-me 
augšte, be baldų. Tinka vedusių porai 
arba šeimai. Tel. LL. 1669.

Išnuomojamas kambarys. Galima naudo* 
t»s virtuve. 333 Delaware Ava. Telef. 
OL. 2720.

dar svarstomas apdovanojimas 
pasauliečių. Apdovanotųjų sąra
šas būsiąs paskelbtas šių metų 
gale.

Pa.dėkim padegėliams
Courtland, Ont. gruodžio 14 d. 

apie 6 v.v. pp. Ščepanavičių nuo
mojamame name Courtland, On
tario, įvyko gaisras. Kadangi na
mas buvo medinis, iki ugniage
siai atvyko sudegė iki pamatų, 
o kartu su jud visas pp. Ščepana
vičių turtas, nes p. Ščepanavičius 
ir jo šeirria (žmona ir duktė) 
gaisro metu buvo Toronte.

Po gaisro p.p. Ščepanavičių 
šeima liko tik kasdieniais rūbais 
apsirengę — gi sudegusis turtas 
buvo neapdraustas, todėl jų pa
dėtis yra katastrofiška — nėra 
nei rūbų, nei patalo, nei baldų ir 
nei indų, o taipogi ir pinigų at
sargoje neturi, kaipo neseniai 
atvykę Kanadon iš Vokietijos.

Įgyjimui bent reikalingiausių 
dalykų iniciatorių grupė kreipia
si į visus Tilsonburgo bei Toron
to geraširdžius lietuvius prašy
dama pagal išgalę paaukoti pa
rėmimui nukentėjusių.

Tam tikslui padaryta šeši au
kų lapai Nr' 1 - 6 ir patvirtinti 
parapijos klebono kun. Ažubalio 
parašu ir antspaudu iš kurių vie
nas egzempliorius randasi Liet. 
Namuose (Bundas - Ossington 
g-vių kampe), gi kiti pas atski
rus rinkėjus.

Iniciatorių grupės vardu:
Br. Barcevičiūs, M. Dikčius 

ir Kl. Germanavičius.

> Gautas sklypas, parapijai
Gražioje . Wasaga Beach. — 

Springhorst vasarvietėje Šv. Jo
no Kr. Toronto lietuvių parapija 
gavo dovanai nemažą sklypą. 
Wassaga randasi Huron'ežero 
George įlankos krante, 80 mylių 
nuo Toronto. Lietuviams šį vieta v 
yra gerai pažįstama: daug to
rontiškių vasarvietėje yrą įsigi
ję sklypų, o dalis ir vasarnamius 
pasistatę. Vasaros metu Wasago- 
je daug lietuvių mėgsta atosto
gauti. Puikus vanduo ir smėlis 
mūsų tautiečiams kaž kaip pri
mena Baltijos krantų . gražiąją 
Palangą. Įgytas sklypas numato
ma panaudoti socialiniam para
pijos gerbūviui, įrengiant’ lietu
viams vaikams ar materialiai ne
pajėgiems ir besigydantiems va
sarvietę?
Torontas pralenkia Monrealį 

mašinom
Montrealis yra didžiausias Ka

nados miestas. Tačiau automobi
lių skaičiumi Torontas pralenkia 
Montrealį. Statistikos Biuro duo
menimis pereitais metais Toron
te buvo 272.560 automobilių/ o 
Montrealy nebuvo nei pusės tiek 
— vos 120.177. Taip pat sunkve
žimių bei kitų motorvežimių To
ronte buvo veik dvigubai dau
giau kaip Montrealy — Toronte 
58.788, Montrealy 30.957.

— Toronto. — ŠĮ pavasarį Bat
hurst St. - Lawrence Ave. rajo
ne bus pastatyta pigiųjų namų 
kolonija. Ji apimsianti-125 akrų 
plotą ir kainuosianti 14 mil. dol.

— Toronto. — Nesidomėjimo 
visuomeniniais reikalais rekordą 
laimėjo Port Credit gyventojai. 
Savįvaldybiniuose rinkimuose iš 
3 972 turėjusių teisę balsuoti bal
savo 192.

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. ŠALDYTUVŲ pervežimo 
specialistai. Visas vežamos turtas ap
draustos. Važiuojam kas savaitę į Mont
real, Londonu, Windsor^, Hamiltonų, 
North Boy, Sudbury ir kitur. .

30 DEWSON ST. TEL. OL. 1403 
TORONTO

AUTO SĖDYNIŲ UŽDANGA- 
LAI iš nedegamos medžiagos, 
įvairių spalvų, specialus pagal 
užsakymą darbas $25.00.
Medžiagos visų rūšių automo
biliams - -

PARKDALE AUTO SLIP 
COVERS

v 2060 Dundas St W.
Tel. LA. 1425 arba LO. 6783

JEIGU
JOS IEŠKOTE PIRKTI NAMĄ ARBA NORITE PAR
DUOTI - VISOKERIOPAS INFORMACIJAS JUMS 
SUTEIKS IR MIELAI TARPININKAUS

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

Čia Jūs rasite daugybę visame Toronto mieste parduo
damų nekilnojamo turto nuosavybių didžiausį p&irin- . 
kimą. Nuo mažiausio iki didžiausio.

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

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

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

A. Garbenis
REKOMENDUOJA

Windermere, $3.000 įmokėti, atskiros plytų nomas, 6 kamb., 2 modem, virtu
vės. alyva apšildomas, privatus įvažiavimas. Naujas garažas. Viso tik 

1 $15.000. 10 metų morgičius.
Old Weston Rd., $5.000 įmokėti, viso $17.000, atskiras plytų namas, 7 kamb. 

per 2 augštusy naujos vandens - alyvos šildymas, didelis sodas, vienas ga
ražas su privačiu įvažiavimų. Turi būti greitai parduotos. 4 •

Geofry • Indian Rd., $10.000 įmokėti, 10 kambarių, 3 vonios, šoninis įvažiavi
mas, 2 garažai, vandeniu - alyva apšildomos; pajamos dabar už II ir 111 
odgštg $61 į sovoitg. Prašomo kaino $26.000.

Gorden - Roncesvalles, $14.500, 7 kamb.. geros plytų 
vandens - alyvos šildymas, nėra garažo, (mokėti a

AL GARBĖMS
REAL ESTATE

1611 BLOOR STREET WTT. TORONTO, ONTARIO 
Telefonui: LO. 2738, LA. 8772. Vokor»i» NU. 9-1543.

REIKALINGI NAMAI PARDA

is. neoerein. kamb.
I4.000.

fkg IA Z B 2 A 8 2Ah B A A A uX B*2 ^^B
P IvIRinUS SUSUKO * Inlvs

546 DELAWARE AVE.
Telefonas ME 4300.

Sav. K. iLEKIENt

e*

THE PARISIAN LAUNDRY 
Company of Toronto Ltd.

241 Bathurst St EM. 8-3492 
PAIMAME ir PRISTATOME 

Į NAMUS.

Dėmesio ponioms 
ir panelėms!


