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KLB Kultūros Fondas
Mieli tautiečiai, Kanados HfttiMai*

tačiau visus mus jungia bendros pareigos tėvynei. O tų pareigų 
yra daug ir (vairių. Jeigu bandytumėm jas grupuoti, tai sugru- 
puotumėm bent į tris pagrindines grupes: kova už Lietuvos iš
laisvinimą, pagalba žargstančiam broliui ir lietuvybės išlaiky
mas jpūsų pačių, p ypač priaugančios kartos tarpe/

.f Lietuvos išlaisvinimo kovai vesti turime eilę veiksnių. Tuo 
rūpinasi Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas {VLIKas),

-blogesni ūž praėjusius. žėjimą Ką
Piliečių pajamos, išskyrus Ką- ris Howe/i 

nados vakarinių sričių ūkiam- __ __
kus, padidėjusios i%. Tai įvykę reikmenų 
nežiūrint padidėjusio neg^K^^' 
per pirmuosius 9 mėn. ir darbo

nedarbo padidėjimo praėjusiais

:ų suma- 
ministe-

Vargstantiems lietuviams gelbėti taip pat turime eilę veiks-: 
nių: BALFą, Raudonąjį Kryžių, mūsų kanadišką šalpos Fondą 
ir daug pagalbinių organizacijų atskirose vietovėse. Blogiau-' 
šioje padėtyje iki šiol yra trečias ir tai labai svarbus mūsų tauti
nės kovos baras — lietuvybės išlaikymas. Tiesa, prie'VLIKo veikia 
Lietuvybės IšiaikynJO Tarnyba,; tačiau jai neįmanoma savo veiklą 
tiek išvystyti, kad tą veiklą daugiau justumėm mes, užjūrio lie
tuviai. Tiesa, atskirose Kanados vietovėse veikia mokyklos-ir 
organizacijos, kurių veiklą bandė derinti KLB Švietimo Komisija, 
tačiau visam tam lietuvybės išlaikymo darbui, bent pas mus —w 
Kanadoje, iki „šiol trūko dviejų-dalykų: 1. dar platesnio visą 
šią veiklą apjungiančio organo ir 2. lietuvybės išlaikymui būtinai 
reikalingų lėšų. Šią spragą ir imasi užkišti KLB Kultūros Fondas, 
kurį įkūrė KLB II Krašto Tarybos suvažiavima^toip darniai ir 
vieningai neseniai posėdžiavęs Hamiltone.

Kultūros Fondo tikslai — įvairūs ir platūs. Pirmiausia jis per
ima visą ;tą darbą, k,urį iki šiol vykdė KLB Švietimo Komisija, t.y. 
įdoboti, derinti, remti ir reikalui esant organizuoti lietuviškąjį 
švitimą Kanadoje. Toliau K. Bondas imasi globoti ir ugdyti visas 
kitas mūsų lietuviškojo kultūrinio gyvenimo apraiškas —- meną, 
mokslą, sportą ir kit., tiek skiriant premijas, tiekšią veiklą

pat padidėjimuos pajamos kąra

nuomos. Prie šio padidėjimo pri
sidėję-nedarbo apdraudos išmo-

kad abu kraštai sulėtinę karo 
gamybą, jų krovimą į 

to Šriftą į normalų ūki- 
gyvenimą, į jo stabilizavimą.

Kanados eksportas padidėjęs 
► 1949-1952 m., o 1953 ir 1954

m. sumažėjęs 1,5%. Tai atsitikę 
dėl tarptautinės^ konkurencijos 
padidėjimo,, dęj negalėjimo par
duoti kviečių, dėl pasireiškusios 
atpigimo tendencijos JAV.

Nežiūrint viso to, ministeris 
mano, kad yra gerų vilčių 1955

pensijos ir tt. t
Praėjusiais metais, pasak 

Howe, kritusį pramones garny- 
ba 2% ypač peri pirmuosius tris- hės būklės, nors ir laikinis page- 
mėn. Nedarbas nuo 1953 m. gnio- 

. džio mėn. buvęs didesnis nei 1952 
m. ir trukęs 10 mėn., nors nepra-

. šokę§ 2,5%. Nuo spalio mėn. nėr 
darbas sumažėjęs ir pralenkęs, 
praėjusių metų lygmenį. /

Kanados gyv. skaičius didėjąs 
400.000 per metus. Darbininkų 
skaičius didėjąs 7%, o. gyvento jų:

rėjimas. Ši aplinkybė atidary
sianti platesnes rinkas ir Kana
dos gaminiams. Taip pat pakibęs 
yra gerbūšis^D. Britanijoj bei 
visose Common wealth šalyse ir 
V, Europoj’ Iš to esą galima ti
kėtis geresni^ rinkų, ypač žalia- 
voms,; kuriu stįnga tų kraštų pra
monė; Konkurencija nemažė-

sianti ir ateinančiais metais, bet 
ji nebūsianti didesnė kaip 1954.

žodžiu, visa apžvelgus, anot 
ministerio, “kylanti tendencija 
tęsis ir 1955 m. Žinoma, bus ir 
silpnų pusių, bet yra pagrindo 
tikėtis vidaus ir užsienio rinkų 
praplėtimo ryšium su krašto ga
mybos padidėjimu”.

Prie gerų žinių 1955 m. reikia 
priskirti ir Kanados vyriausy
bės projektas, kuriuo norima 
pakelti bedarbiams pašalpą 25 
procentus žiemos sezono metu. 
Esą norima pakeisti esamą kny
gelių ir ženklų, sistemą kuria 
naudojasi 3.200.000 darbininkų. 
Nedarbo pašalpos padidinimas 
esą nebus taikomas valdžios tar
nautojams, ūkio darbininkams, 
ligoninių tarnautojams, kaiku- 
rioms miškakirčių kategori
joms ir komerciniams žvejams.

— Otava. — Statistikos biuro 
duomenimis Kanadoje per 1954 
m. pirmą pusmetį auto nelaimė
se žuvo 1082 žmonės. Sužeista 
25 967.
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1954 m .gruodžio 15-17 dd. VLI vietoj iki šiol buvusios kvalifi- 
Ko posėdyje, kuriam 'pirminiu- kuotos % daugumos.
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Savaitės įvykiai
Prancūzija ratifikavo Paryžiaus susitarimus. Šio mosto ‘ 

laukiama prieš Kalėdas, bet min. pirm. Mendes-France 
kai seimas pabalsavo prieš Vokietijos apginklavimą. Taip rati
fikavimas kiek susitrukdė, nes min. pirm, turėjo pateikti seimui 
tą patį klausimą antrą kartą, o tuo atveju jau reikėjo 
gauti politinės komisijos patvirtinimą. Tam išvengti min. pirm, 
tą patį klausimą pateikė seimui nauja forma ir jis turėjo svars
tyti jį is naujo pirmuoju, skaitymu. Be to, šį kartą min. pirm, 
lė ir nasitikėiimo klausima.®------- -------------- -j--------------- ----------kėlė ir pasitikėjimo klaušimą 

Per, pirmąjį balsavimą jis, mą
styt,-tikėjo lengva vyriausybės 
pergale ir nestatė pasitikėjimo 
klausimo, o ragino tiktai seimo 
narius didele dauguma pasisą- 
kyti už. Paryžiaus sutarčių rati
fikavimą. Seimas pagaliau po 
ilgų diskusijų 287 balsais prieš 
260 sutiko su V. Vokietijos ap
ginklavimu priimant ją į Vaka
rų Europos Uniją Šis punktas 
siąsir dėl jo ėjo aštrios diskusi- 
prancūzams buvo pato sunkiau-

Tokie žymūs politikai kaip . _
P. Reynaud ir E. Herriot ir kto* gen. sekretoriaus pavaduotoju*

lavimą.
JT sekretorius Pri^nge

JT nutarus kreiptis į Peipingą 
vienuolikos amerikiečių karių

»aą, m ^adė3Bm®^rpą. TerCeiiėra; ne'viexinsT^rorio/kurifer;
. l'ktų nerėmęs Kultūros Fondo, to mūšų lietuvybeš židinio, veik

los — darbu ar pinigu. Tepasiekia mus visus, jau pradedančius 
užmigti tautinės mirties miegu, V. Kudirkos balsas: “Kelkitės, 
kelkitės, kelkitės — vardan tos Lietuvos!’y
1955 m. sausio mėn. 1 d. KLB Kultūros Fondo Valdyba.
Kanadoje, Toronte. '

SS?-
naikinta VLIKo ir -TV pirminin
kams nustatoma kadencija. Ry- 

. šiūhftuo padarytas ir kitas 
statutinis pakeitimais,? būtent: 
VLIKo . ir VT pirmininkams 
’rinkti arba nepasitikėjimui pa
reikšti turi būti sudaryta papras
ta VLIKo narių balsų dauguma

Ryžtingas VLIKO posėdis
Ką būtų galima pridėti prie E. i tesnis. Tautininkų blokui viso- 

oficialaus komunikato apie ipas- kiais būdais trukdant vieningą 
kutinį VLIKo posėdį? O visdėlto darbą ir^ veiklą, kad nesusida- 

I rytų amžinos krizės, o VLIKas 
su savo vykdomaisiais organais 
neliktų be pastovesnės vadovy
bės, ankstesnė kvalifikuotų bal
sų dauguma dabar pakeista ab
soliutine balsų dauguma, aiškiau 
tarus, vietoj 7 ar daugiau balsų 
VLIKo ir VT pirmininkams iš
rinkti ar perrinkti dabar užteks 
jau 6. Paprasta balsų dauguma 
renkami taip pat T. Fondo val
dybos nariai. Pirmininkai neper
rinkti, nes nepasibaigęs dar jų 
kadencijos laikas. Sąmoningai 
siekusieji sukelti tokią VLIKo 
vadovybės ir VT krizę, kad pas
kiau galėtų šaukti, jog “VLIKas 
nedarbingas”, kad, esą, partijos 
pešasi etc., dabar turėjo nusivil
ti: tokios krizės išvengta, nes

VLIKo narių dauguma rodo 
tinkamą reikalo supratimą 
ir sugeba bendruosius rei
kalus augščiau statyti už 
grupinius. '

Tuo pačiu praktiškai paversti 
niekais visokie partinių politi
kierių planai VT krizę tol dirb
tiniu būdu sudaryti, kol jiems
tat patiks. Ta proga tenka tik pa-f 
sveikinti VLIKo iniciatyvą iš-

šį kartą daugiau, nei kitados. 
Kaip tenka patirti iš veiksniuo
se dalyvaujančių politinių gru
pių centrams artimų sferų, VLI 
Kas valosi. Prieš kiek laiko 
“Naujienos” rašė, kad iš VT bu
vo pašalinta “penktoji kolona”. 
Dabar, išklausius spec, komisi
jos pranešimo, buvo padarytos 
iš tos komisijos surinktų duo
menų išvados ir jos perduotos 
VLIKo plenumui, kuris padarė 
sprendimą ir . apie jį nutarė pra
nešti visoms VLIKą sudaran
čioms grupėms. Spec, komisiją 

, sudarė MLT prezidiumo pirm.
E. Simonaitis, soc. dern. atstovas, 
aktyvus tautininkų, arba “šefi- 
ninkų”, bloko dalyvis J. Glem- 
ža ir “Vienybės” sąjūdžio atsto
vas dr. V. Literskis. Kalbama, 
kad apie tautininkų atstovo T. 
šidiškio veiksmus if kvalifika
cijas susirinko tiek medžiagos, 
jog kiti stebisi, kodėl tokio spren
dimo nebuvo padaryta anksčiau. 
Dabartinis sprendimas: Šid. lai
komas netekusiu VLIKo nariui 
reikalingų kvalifikacijų. Tauti
ninkų centras paprašytas tuo pa
čiu skirti kitą, tinkamesnį atsto
vą. Ypač Šidiškio kaikuriuos 
veiksmus, kaip kalbama, atsklei
dęs VT pirm. K. Zaikauskas, ku
ris gerai su viskuo susipažinęs 
bedirbdamas su juo V. Taryboje. 
Prieš kiek laiko tautininkų “Dir-
va” rašė, kad VLIKas ką geriau
sia padaręs, tai paskirdamas to
kią komisiją. Taigi, dabar jau tu
rimi tos komisijos rezultatai, iš 

Vkuriu pranešimo VLIKo plenu
mas padarė reikalingas išvadas 
linkėtina tik, kad vienam žmo
gui padaryti priekaištai nebebū
tų dangstomi jo toliau kaip už
metimai visai grupei, nes iš tik
ro nesiima taip reikalo aidinti, 
kad jm kas ką pasako priėš Ši- 
dftkį, a< kurį kitą, tai tuo pačiu 
esą pasiskkoma prieš LTS arbr 
diplomatui

plėsti bendradarbiavimo bazę. 
Kaip žinoma, vietoj atleisto iį> 
tarnybos dr. P. Karvelio antri
ninko A. Liutkaus į TF valdybą 
išrinktas Vokietijoje gyvenąs 
inž. P. Narutis, vienas iš veik
liausių aktyviosios rezistencijos 
žmonių.
' Taip pat pertvarkytas ir Lie

tuvos Raudonasis Kryžius!
Senajai valdybai su pirm. J. Nor- 
kaičiu, T. šidiškiu ir kt. pasi
traukus, dabar sudaryta nauja 
vadovybė iš žmonių, dirbančių 
Vasario gimnazijoje artį/prie 
jos. Tokį jėgų telkimą tenka tik 
pasveikintu Ir drauge palinkėti, 
kad naujoji vadovybė būtų veik
lesnė, kad vengtų visok 
kalingų nesusipratimų 
Fu etc. Naujų jėgų įjun 
čia greičiausiai išeis vi 
pačiam veikimui tik į jį 
vusioji vadovybė ar nėį 
nesugebėjo> kažkodėl

veiklos išplėsti. Įtraukus į darbą 
daugiau įvairių grupių aktyvių 
žmonių, tenka laukti, kad atei
tyje ir apie Lietuvos Raudonąjį 
Kryžių bus galima daugiau ką 
pozityvaus išgirsti.

Apskritai, posėdis praėjęs ge
riau, nei kaikas tikėjosi. Kaikur 
buvo šnekama, kad ir VLIKui 
reikią “suruošti gruodžio septy
nioliktąją” ... Nors jis posėdžia
vo taip pat gruodžio 17-ją, tačiau 
jokios ypatingos obstrukcijos ne
susilaukė, nors •’ “šefininkų blo
kas” ir mėgino nesklandumų su
daryti. Žmonėse, daug visokių 
šnektų sukelia ypač socialdemo
kratų atstovo VLIKe taktika, to
li išsiskirianti ir su “Naujienų” ir 
“Keleivio” linija. Todėl kaikas 
ir juokauja, ar tik ir čia įneša
ma tam tikro “skolinio”.*.

Ta proga taip pat paaiškėjo ir 
kaikurių lietuvių visuomenei itin 
įsidėmėtinų dalykų. Aiškiau pa
sakius, buvę atskleista, kaip kai
kurių žmonių partinė veikla no
rima pridengti Lietuvos laisvini
mo reikalais, partiškumu apkal
tinti kitus, o faktiškai patiems 

(Nukelta į 2 psl.)

žvalgą. Paskum VLIKo pilnatis 
išklausė Vykd. Tarybos praneši
mo apie nuveiktus dafbus ir atei
ties planus. Išklausyta Kontrolės 
Komisijos pranešimo, kurį pada
rė jos pirm. J. Norkaitis. Pakeis
tas ir papildytas Tautos Fondo 
statutas. Nutarta paremti Baltų 
Institutą.

VLIKas' priėmė 1955 m. I-ojo 
pusmečio sąmatą ir VLIKo posė
džių protokolams rašyti nuosta
tus. Papildyta Tautos Fondo val
dyba: A. Liutkui išsikėlus į Pran
cūziją ir negalint eiti pareigų, jo 
vieton Tautos Fondo valdybos 
nariu išrinktas inž. P. Narutis, o 
kandidatu — kun. Kenstavičius.

Pasitraukus iš eitųjų pareigų 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
valdybai, VLIKo pirmininkas 
pareiškė jai už atliktus darbus 
padėką. Paskum į naująją Lie
tuvos Raudonojo Kryžiaus val
dybą VLIKas išrinko: dr. L. Gro- 
nį — pirmininku, mokytoją Jur- 
kaitį — vicepirmininku, V. Gai
lių, J. Venckų ir'P. Venclauskie- 
nę — nariais. Valdybos kandida
tai: ats. pulk. Žukauskas ir B. 
Prapuolenienė.

VLIKas, išklausęs Specialio
sios Komisijos pranešimo, pada
rė tuo reikalu savo nutarimą ir 
nusprendė jį pranešti visų VLI 
Ką sudarančių politinių grupių 
centrams.

Iškeliant Lietuvos reikalą tarp
tautiniuose suvažiavimuose (so
cialistų, liberalų, krikščionių ir 
tt.), VLIKas nutarė atstovavimą 
šiuose tarptautiniuose sambū
riuose paremti dar daugiau, kaip 
iki šiol. ELTA.

Dr. Fritz Heese, V. Vokietijos 
gydytojas, gydęs Staliną. Dabar 
jis reikalauja atlyginimo gra
sindamas teismu, nes Kremlius 
tyli. ' ’ ' .

ryžiaus ssuitarimai atiduosią 
poltiniį vadovavimą Europoje 
anglams, o karinį—vokiečiams. 
E. Herriot atsisakė balsuoti už 
susitarimus pareikšdamas: “At
sisakau parodyti vokiečiams 
draugystę arba simpatiją. JAV 
yra vertos, kad joms pasiauko- 
tane, bet Prancūzia negali pa
aukoti joms savo sąžinės... Ji- 
turi būti ištikima savo tautie
čių atminimui, kurie mirė nuo 
vokiečių smūgių” MRP partija, 
ankščiairilfcagį^^Ūaėki votie*

Europos gynybą, naujiesiems 
Paryžiaus susitarimams pasiro
dė nepalanki ypač dėl to, kad 
Mendes-France buvo vienas tų, 
kurie sugriovė V. Europos gy
nybos bendruomenę. Bidault ša
lininkai buvo linkę balsuoti 
prieš, o Schumano — už, bet pa
galiau buvo sutarta leisti bal
suoti savo nariams laisvai. Dau
gumas jų susilaikė nuo balsavi
mo. De Gaulle šalininkai balsa
vo prieš V. Vokietijos apgink-

pats skristi į Peipingą ir kalbėti 
su Ču-En-Lai. Prieš skrisdamas 
aplankė Londoną ir ■ Paryžių, 
kur tarėsi su atsakingais politi
kais dėl savo misijos komunis
tinėj Kinijoj. Jįlydi Ahmad S. 
Bokhari, pakistanietis, kuris 
nuo sausio 1 d. yra paskirtas JT .

H. Waldock, Oksfordo un-tb 
profesorius —tarpt teisės žino
vas, sekretorė, asmoxunis padė-

kalbėjosi su Indijos min. pirm. 
Nehru. Nors pastarasis ir nevi
sai palankus Hammarskjoldo 
kelionei į Peipingą/tačiau spau
dos atstovams pareiškė, kad jo
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f reikšti dėl savo ^ęfiones sek-

Ir vokiečiai ruošiasi
Vokietijoj yra suorganizuota 

draugiją, kuri rūpinasi atominės 
energijos gamyba nekariniams 
tikslams. Jos pirmininkas yra 
Wilhelm Boetzes, pramonės ir 
kredito banko direktorius Dues- 
seldorfe, o nariai — 16 didžiųjų 
Vokietijos pramonės trestų., 
Draugija šiuo metų rūpinasi su
telkti atitinkamus specialistus, 
aprūpinti juos reikalingomis 
priemonėmis. Pagal Paryžiaus 
susitarimus, V. Vokietija turi tei
sę gaminti 10.000 kw pajėgumo 
atominę piliulę. Draugija bando 
rasti Vokietijos žemėje urani
jaus. Jo yra gana gausiai Sakso-

riijoj, bet ji yra Sovietų valdo
ma ir uranijus yra siunčiamas 
Rusijon. Yra jo. ir V. Vokietijoj 
Fichtelgebirge srityje, Bavarijoj 
ties Čekoslovakijos siena ir 
Schwarzwalde. Šiose srityse yra 
daromi bandomieji kasinėjimai. 
Dar nėra žinoma, ar V. Vokie
tijai užteks savo uranijaus, ar 
reikės jo gabentis iš svetur.

Manoma, kad vokiečių moksli
ninkai gali pagaminti atominės 
energijos žymiai pigiau nei ame
rikiečiai, kurie turėjo pirmaisiais 
bandymais nugalėti daugybę 
sunkumų. '

Stalininės premijos paskirtos
Stalino 75 m. gimtadienio pro

ga Maskvos radijas paskelbė lai
mėjusius stalinines taikos premi
jas po 100 000 rb. Oficialiu kursu 
soviet, rublis — 25č, tačiau tik
rumoje jo perkamoji galia daug 
mažesnė. Štai pavardės: . Alain 
Le Leap, gen. sekretoriui pran
cūzų darbo federacijos, esančios 
komunistų rankose, aktyvus ko
munistas ir 1953 m. sėdėjo kalė
jime už savo krašto išdavimą. A TN KT
kos” šalininkas, 1953 m. buvo nu
vykęs į Britų koloniją Keniją 
ginti teisme Mau-Mau teroristų 
šefo Jomo Kenyatta. Be to, jis 
gynė Gerhardą Eislerį, JAV ko
munistą, kai šis prisiglaudė Bri
tanijoj ir buvo pradėta jo grąži
nimo byla. Dabar jis yra R. Vo
kietijos propagandos ministeriu 
Bertold Brecht — vokiečių poe
tas ir dramaturgas; Felix Iversen 
— suomis, Helsinikio un-to prof.; 
A. Bonnard — šveicaras, Lausan
ne un-to prof.; Balomero'Senin 
Cano — Škotijos Edinburgo ir 
Kolumbijos Bogotos un-to prof.; 
N. Guillen — Kubos poetas; Tha-

Bertold Brecht

Ir jie bijo vokiečių
Pasirodo ne vien Prancūzai bi

jo ginkluotų Vokiečių. Pastaro
joje Maskvos konferencijoje, 
kaip dabar paaiškėjo, Lenkija ir 
Čekoslovakija išdrįso pasisakyti 
prieš Rytų Vokietijos apginkla
vimą. Kadangi buvo rasta, jog 
tar visdėlto neišvengiama, tai 
Lenkijos ir Čekoslovakijos atsto
vams reikalaujant į Rytų Karinę 
Sutartį buvo įrašytos specialios
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publikos kariuomenė neturės 
vieno vyriausio kariuomenės va
do; 2) Kariuomenės, įskaitant ir 
kareivinių miliciją, nebus dau
giau kaip 300 000; 3) Kiekviena
me daliny, kurio karių skaičius 
prašoks 5000, bus po komisarą 
ne vokietį; 4) Vokiečiams turi 
būti draudžiama gaminti sun
kiuosius ginklus; 5) Turi būti su
daryta speciali žinių, t.y. sekimo 
tarnyba, kurios uždavinys bus 
sukliudyti betkokius ryšius su 
Vakarų Vokietijos karinėmis 
sferomis. V

'ųominą, kad gen. sekretoriui ne~ 
pavyksią išvaduoti kalinamų 
amerikiečių, kuriems surasti 
dargi nauji kaltinimai.

Afrika - Azija organizuojasi
Indonezijos sostinėj .Džiakar- 

ta įvyko vad. Kolombo plano 
valstybių konferencija, kurioje 
dalyvavo' Indijos, Indonezijos, 
Ceylono', Burmos ir Pakistano 
fnin. pirmininkai. Jie nutarė su
šaukti balandižo mėn. Afrikos 
ir Azijos valstybių konferenci
ją, kurioje dalyvauti pakviestas 
ir Kom. Kinija su Japonija. Li
ko nepakviestos — Izraelio ir P. 
Afrikos valstybės. Pirmoji — 
dėl arabų protestų, antroji — 
dėl rasinės politikos. Num«ftyta 
ir būsimos konferencijos darbo
tvarkė. Būsią svarstomi ekono
miniai, kultūriniai ir politiniai 
klausimai. ... Nesunku įžiūrėti, 
kad ši konferencija yra stam
bus bandymas atsipalaiduoti 
nuo europiečių įtakos. Indonezi- - 
jos informacijos ministerija at
virai pareiškė, kad konferenci- Fi 
jos šūkis būsiąs: “Šalin;kolonia
lizmas”, “Laisvė Azijos ir Af
rikos tautoms”!

Nužudytas Panamos 
prezidentas

Nedideliame Panamos krašte 
kartas nuo karto įvyksta dide- 
ės politinės audros. 1^52 m. iš
rinktas prezidentu Jose Anto
nio Remon praėjusį sekmadienį 
buvo nužudytas arklių lenkty
nių stadijone. Drauge žuvo du 
policijos pareigūnai, saugoję 
prezidentą. Tai įvyko pasibai
gus programai ir prezidentui su 
palydovais rengiantis išeiti iš 
stadijono.- Jo ložė buvusi ap
šviesta ir šūviai buvę paleisti iš 
publikos, kuri sėdėjo tamsoje. 
Spėjama, kad tai politinių prie
šų darbas. Buvęs prezidentas, 
nužudytojo Remono priešas, yra 
suimtas. Prezidento pareigas 
perėmė užs. r. min. Jose Ramon

Intervenavo dėl pašto ženkliuko 
su Aušros Vartų Marija

New York Times sekmadieni
niam gruodžio 19 d. numery pa
rašė apie “TŽ” jau minėtą Vati
kano naują pašto ženklą su Auš
ros Vartų Marija. Kadangi NY 
Times po ženklu parašė: “Vilna, 
Poland”, tai Lietuvos generalinis



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI » Nr. 1 (261)
t

■»

, Tėviškės Žiburiai LUŠ
pat plačiai komentuojami svar-

Prenumerata Kan^e^r JAV metams $4.00, pusmečiui $2.9$ 
Kitur: metams $4.50, pusmečiui $2.50 

{mokėję nemažiau $10 laikomi garbės prenumeratoriais 
’ . Už skelbimų turinį redakcija neatsako.
941 Dundas St. W„ Toronto, Om. Canada' Tetef.: EM. 3-424S 
— . ................      i * i gi ..................................- .....

ilgą laiką ryšium su Monteri suspendavo iš visų eitųjų parei- Rau, pernai aplankęs Vokietijai, 
gų. Italų vyriausybė nutarė im- atsidėjęs išstudijavo jos darbo tis griežtesnių priemonių, prieš jausima otganizaąiMG formas, 
komunistus. Praktika parodė, Taap pat ten gerai veikia katal.

' laikrodis sekundes, minutes, valandas. Sukala šimtmečius. Keičiasi kartos, net žemės paviršius, išnyksta tautos, žūsta kultūros, bet tas amžinasis tik-tak vienodas, sausas, be nuolaidos. Jo nepapirši. Jis skaičiuoja metus, o metai rašo tau raukšles. Teisingas lietuvių posakis, kad iš to paties beržo yra gera lingė lopšiui ir nebloga medžiaga karstui. Mes gimėm ant prosenelių kapų. Iš jų dvelkė praeitis, legendos, paslaptis. Mes tesėme jų pradėtą darbą. Tik kartų kartos sukuria tautinę kultūrą. Tik kartų kūrybos darbas nemiršta. Nietsches posakis, kad, kur nėra kapų, ten nebus prisikėlimo, yra labai gilus. Puikiai supranta mūsų okupantas, modernusis naujųjų laikų barbaras, kad iš- naitemkim kapus, supurvinkim istoriją, atskirkim lietuvį nuo jo amžių laikrodžio, gal tada jis bus minkštesnis jų kėslams. Ne, okupante. Nors tu bruki “literatūrą” pilną melų, nors tavo ruošiamiem ji mitingai su nagaika praeinam “pilni entuziazmo ir pritarimo”. Tu lietuvio nesupranti. Jie moka kalbėtis širdimis. Ištryptus ka- pus, sunaikintus paminklus, iš-, ardytas, šventoves lietuvis pasi* statė savo širdy. Mums brangesnė juodos žemės sauja nuo mūsų prosenelių kapų,* už jūsų visą kruviną auksą. Tikiu, kad ateinančios, kartos neturės gėdos rašyti Tautos Testamentą ant mūsų kapų.Ir taip norisi gyventi. O čia tas amžinas tik-tak. Stovi prie mašinos. Automatas. Triukšmas. Lauki savaitgalio. Ir vėl jis prabėga. Prabėga greit pavasariai, bet tie rudens vakarai Nepajunti, kad- taip greitai širdis pavasarį rudeniu plaka, o galva žiemą vaizduoja. Rodos, tik piemeniu

dųliu - seneliu vadina.mą. Ji greit išsitiesė, kaip liepa. Penkiolikmetė jau buvo pra-’ žydusi. Jos tadą paklausus. Stotų — ji greit sušukdavo: “Greit 20!” Po 10 — jau lėčia.u tardavo: “Perkopiau 20-uosius”. O po 15, atsakymas nervingas: “Tu pats gerai žinai”. Taip. Kažkodėl tie metai sunkiai skaičiuojami; Jų klaidinga aritmetika likimo neprigaus!. Praeitas kelias liko toli: j is gali būti vieškelis ar šuntakis, o gale jo — kryžius. Taip kartais norėtųsi sušuktu kadaise vaikystėje kažkokios sektos išteistos knygos pavadinimą: “Milijonai gyvenančių nebemirs!” Bet kiek
tą, turtą, teisybę. Skundai. Skundai. Ir vėl skundai. Juos pilnai sutvarkytų sovietai, paleidę iš : drevės J. Švaisto Širvoko užkištą ne vieną, bet kelias giltines. Mes tiek mažai gimdami atsinešam į žemę, o iŠ pasaulio skirdamies norim visko.žengiant naują slenkstį šio šimtmečio eigoje, nereikia nusiminti. Audroje gimėm ir bren- dom arba bręstam. Visur ūkanos. Viskas braška. Atomas pakeitė .dinamitą. Mūsų noras, kad jį valdytų teisingieji. Baisi piūtis bręsta. Pasigailėjimo ir sąlygų nėra. Yra tik tempimas. Delsimas. Reikia tikėti, kad “paukščiai mes sparnus” sveikindami laisvinamą šalį. Daug yra šešėlių, bet pragiedrulių nemažiau. Daug, nusivylimo ir abejonių, bet viltis dar nenudegė sparnų. Turi mušti valanda, kuri bus sunki, kieta, bet ryžtingą.Laimingi — valandų neskaito. Laimingi — laisvoj žemėj, pas savus. Laimingi — kovoj ą už tiesą. Bet laimingiausieji bus tie, .kurie galės apkabinti gimtąją žemę. Jk Medelis.

je esąs įsigalėjęs pasileidimas ir nesąžiningumas, augštieji sluogs niai lėbaują, varą spekuliaciją ir t.t, o vargingosios klasės’ visokiais būdais išnaudojamos. Valdžia nepakankamai kovojanti su tokiais reiškiniais, o kai kurie ’pareigūnai juos net remią. Ypač smarkiai valdžią ir visuomenės sferas puolė kairieji socialistai su komunistais. Tačiau netikėta) Romoje įvyko persilaužimas. Pasirodė, kad
Monteri aferos įvykiai buvo 
politmiais sumetimais nepa
prastai išpūsti,o vienas iš svarbiausių kaltinto- 'ju, pasižymėjęs komunistų veikėjas, advokatas, Romos provincinės srities administracijos šefas ir Romos un-to baudžiamosios teisės dėstytojas prof. Giuseppe Sotgiu, yra ne ką toli bė- gęs nuo įveltųjų į Montesi skandalą. Visai atsitiktinai išėjo aikštėn, kad minimasis Sotgiu, pats nepaprastai smarkiai puolęs augštųj.ų sferų moralinį susmukimą, net ir gindamas Montesi byloje ąpkaltintąjį žurnalistą Silvano Muto, liaudies laikomu “tikruoju masių tribūnu”, gynu- sįu, tautos garbę ir padorumą, faktiškai SU savo žmona lankydavo “linksmybių namus” ir turėdavo reikalų su nepilnamečiais. Tose sferose jie vadinosi sutartinais vardais “Mario”. ir “Pia”. Policijos ieškomi, jie dingo kaip į vandenį. Tačiau italų spauda, o su ja ir vokiečių daugumas laikraščių pažymi, kad esą galima laukti, kad buvusio

hžs. reik, ministerio Piccioni

kad tuo metu,
kai svarbiausios valdžios 
partijos krikšč. demokratų 
biudžete-

* (apie 05 
frankų), tai

paj;

lijonų šveicarų 
komunistų par

net 25-30 miliardų lyrų (178-
214 mil. šveicarų frankų).Toks finansinis pajėgumas įgalina komunistus nepaprastai plačiu mastu varyti ardomąjį dar-

įvykdę žmogžudystę arba

tąs, priverstas reaguoti dėl tokio negarbingo savo veikėjo, prof. Sotgiu, turėjusio ųepapras-
Ryžtingas VLIKo posėdis(Atkelta iš 1 pusi.) dirbant partinį darbą. Pasirodo, kaikurių tautininkų ir jų satelitų žmonių iniciatyva 

suprojektuotas antivlikinis 
“koordinacijos centras”, ku
rio vieni organizatoriai pasi
šovę- veikti Vokietijoje, o ki
ti — JA Valstybėse.Į patį branduolį įėjo tautininkų, LRS, L AS ir laisvės kovotojų žmonės. Paskirstytos rolės nepartiniais besiskelbiantiems ra- movėnams ir kt., nesisarmati- jant įtraukti taip pat šviesinin- kus, santarviečius, net mažlietu- vius. Liaudininkai ir socialdemokratai'nebuvo “užplanuoti” į tą koordinacinį centrą įtraukti — su. jais buvo numatyta tik “palaikyti reikalingą kontaktą”. Ūkininkų partija, kuri anksčiau, rodos, buvo nutarusi visai likviduotis ir įsijungti į liaudininkus ar su jais susilietu čia tų “koordinatorių“ buvo taip pat numatyta įtraukti pas juos, nes, kaip tenka spręsti iš darbų, jos vadovai tikrai yra tautininkų partiją! artimesni nei liaudininkams. Ta,t patvirtina ir jos atstovų veikla VLIKe ir kitur... Kaikurie “koordinacinio centro” žmonės jau buvo pradėję “pasikalbėjimus”, kaip VLIKe sukelti krizę, kaip jį “kelti į Ameriką”, kur jis iš tikro visados bus galima spėti perkelti, o Europoj galėtų laisvai veikti likę visokie “šefai” ir ’’koordinatoriai”, šfems nutarta JAV-se sudaryti fondą, esą, $6 000412.000.Tuo būdu juo toliau — juo pa- aiški vis daugiau įdomių dalykų, būtent,
kaip iš Vokietijos kaikieno 
su atominiu greičiu platina-

, VIENYBĖJE GALYBĖ
Taupyk Lietuviškame Kre
dite Kooperatyve

"PARAMA”.
Indtlroi apdrousti. Asigžtos patuko- 
noe. Būstini Lietuva* Nomvoae, 
235 Oesington Ava., Toronto. Tat 
Kf. 3027. Darbo valandos penkto-

rui VLIKo ir jo žmonių nie
kinimai. ir leidžiami visokie 
antivlikiniai burbulai,-su nepaprastu spartumu pasiekdami JAV-bes ir ten su nemažesne energija iš “centrų” ir be jų skleidžiami toliau, ką reiškė ta visa antivlikinė kampanija spaudoj ir kitur, kaltę už partiškumą suveržiant ne tiems, .kurie tikrai dirba partinį darbą, bet visai kitiems, pirmoj eilėj —■ kad ir su trūkumais, visdėlto pagal išgales dirbantiems laisvinimo darbą žmonėms. Ir kas iš tikro skundžia savuosius siems, kas renka kitiems juodinti bolševikiniais metodais “medžiagą” ... Kam buvo pradėtą jei ne . vieša (to dar nedrįsta!),'tai slapta, pašnibždomis kampanija prieš Tautos Fondą ir aukų rinkimą Lietuvos laisvinimo reikalams. Ir ką tuose “koordinatorių” numatytuose ar nenumatytuose, bet “spontaniškai kylančiuose” ėjimuose turi reikšti kad ir tokie dalykai, kad jei pvz-. koks nors tos šmeižtų kampanijos paliestas veikėjas,- jo dergė jams peržengus su kaupu visokias ribas, pareikalauja atšaukti šmeižtus* kaip prasimanymus, tai ne tik tat nepadaroma, bet net nesisar- matinama grasinti Lietuvos partizanų. vardu jį... pakarti. Arba vėl—pasakomas koks žodis (tam tigrais atvejais net kelių arba daugumo politinių grupių vardu) prieš netinkatną asmenį, tai toks veiksmas imamas aiškinti} kaip puolimas prieš kokią nors sąjungą, arba jei pasisakoma* (prieš nepagrįstas vieno eksatsto- vo ambicijas, — tai aiškinamai kad, girdi, tuo būdu esą puolami “visi diplomatai” ar net įžeidžiama “Lietuvos valstybė”, “knisa- masi po jos pagrindais”...Reikia tikėtis, jog su laiku to* kių kaikurių partinių, fanatikų leidžiamų dūmų bus išsklaidyta

tuvos reikalus statyti augščiau už partinį kromelį. Kai prieš kiek laiko “Nepr. Lietuva” buvo .pareiškusi mintį, kad reiktų liau- ’dminkams. su mažlietuviais sudaryti savąjį centrą, tai tokius ^sumanytojus smarkiai užsipuolė '“Dirva”. Gi dabar paaiškėjo, kokie “savarankiški” sąjūdžiai yra LAS, LRS, laisvės kovotojai ir kt., net toji pati ŪP... Ir kam, VLIKe turint tų partijų ar “sąjūdžių savarankiškų” gynėjus, i dar rūpinamasi juos naujai įvesdinti — tariamai “visuomenės svetimie- konsolidacijai”... partinę arit- . metiką patiems “koordinato- rriams” vykdant ir už tai kaltinant kitus... J. M.

Komunistų partija daug neoficialių pajamų gauna iš prof, sąjungų, komunistų valdomų sa- vialdybių, vartotojų bendrovių, Rytų - Vakarų prekybą varančių įmonių etc. Dabar nuspręsta patikrinti komunistinių pajėgų šaltinius ir legaliais būdais imtis reikalingų žygių, kad valstybės ar savivaldybės įstaigos nevarytų antivalstybinio, ardomojo darbo. Kaip skaudžiai šios, priemonės gali paliesti komunistus, matyti, kad ir iš jų centrinio organo ’’Unitą” pareiškimų: jis vadina šiuos valdžios žygius “atentatu prieš laisvę”...
Ir australų darbo partijoje 

kilo nemažų susikirtimų dėl 
taktikos su komunistais.Dešiniojo sparno atstovus darbo- partijos vadas dr. Evatt apšaukė “sabotažininkais”. Mat, kai kurie artimi Katalikų Akcijai veikėjai, ' kurie, dalyvaudami prof, sąjungose, stengiasi iš jų išgrūsti komunistus ar jiems palankius asmenis, kairiajam sparnui atrodo sudarą didesni pavojų, negu komunistai “The Catholic Weekley” rašo, -kad tie priešingumai tiek paaštrėjo, jog, atrodo, partija suskils į katalikų ir antikatalikinį sparną. O iš to. laimėtų tik komunistai. Daugumas katalikų Australijoje palaiko darbo partiją. Todėl nuosaikieji jų veikėjai reiškia nuomonę, kad ir partijos vadovybė turėtų kiek galėdama atsižvelgti į katalikų' reikalus.
Olandijos vyskupai tarė aiš
kų žodį<—neleis prie sakramentų tų tikinčiųjų, kurie dėl sąmoningumo stokos priklauso prie įvairių komunistų ar socialistų susigrupa- vimų. Tas ypač paliečia jų profesines sąjungas. Olandijos katalikų daugumas ir katalikų darbininkų sąjungos taip pat pritarė tam episkopato sprendimui.Kaip Vokietijoje FDP vadas Dehleris su socialdemokratų vadu Ollenhaueriu išrado “klerikalizmą” — taip ir Argentinoje diktatorius Peronas, norėdamas išlaikyti monopolį prof, sąjungose, pastaruoju metu per savo mi- nisterius ir įvairius pareigūnus pradėjo pulti Argentinos katalikus, prikišdamas jiems politikavimą, Argentinoje katal. darbo jaunimas yra padaręs didelę pa-

Lenkija išsiunčia 100 006 vokiečiųKomunistinė Lenkija nutarė išsiųsti 1955 ir 1956 m. 100 000 vokiečių, kurie dar tebėra jos įvaldomose žemėse. Pirmoji 35 asmenų grupė jau atvyko V. Vokietijon. Sis perkėlitno planas buvo sudarytas Varšuvos vyriausybės ir vokiečių Raudonojo Kryžiaus. Pagal jį, visi išsiunčiamieji vokiečiai būsią įkurdinami V. Vokietijoj. Šiuo perkėlimu esą siekiama sujungti iš-

ardytas šeimas, kurių kaikurie nariai buvo likę už “geležinės uždangos” anksčiau iškėlus vo-' kiečius iš rytinių, sričių. Be to, komunistinė Lenkijos vyriausybė norinti atsikratyti senių bei .negalinčių dirbti asmenų ir sumažinti nepatikimų žmonių skaičių. Likusieji Lenkijos žemėse vokiečiai esą nusiteikę prieš lęn-.. kus ir prieš komunistus. Juos iškėlus sumažėsianti antikomunistinė agitacija.
JUOZAS ŽEMAITIS

REAL ESTATE and BUSINESS BROKER 
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ANTANAS ARIMAS, R.R. No. 1 Vienna, Ont. Tėtei. 5H1 Port BurweH.
VLADAS BAČtNAS, R. R. 2 Woodstock, OnK, tetef. 20»3 teneekto 

BRONIUS DIRSE, R. R. 3 Delhi, Oat., tolei. 179W2I.

kųrie laisvinimo 
artimuose baruo-

A. MORKIS
Pirmnoiit ir vientoteHs Hetovis Toronte REAL’KJR, priktaoMte 
ris Toronte Real Estete Board & National Association riMteai

L Didžiausias pasirinkimas namų irmėliui, net daugiau: nekartą tuo partiškumu apkaltindami kitus 
nepadarytų—tai Ve*

ranto namus, biznius, įvairiais įmokėsimais

tarnautojų draugija, kurią įsteigė ir dabar vadovauja vysk. dr. Miguel de Andrea. Perono šalininkai įsidrąsinę net vyskupamstik į zakristijas. Cordęboj policija sutrukdė demonstracijas, ka-leido tikintiesiems įeiti į Dievo Namus. Kai Evos Peron un-to studentai sustreikavo, tai ua-tą užėmė policija. Suvalstybinta ir sudiktatūrinta “La Prenza” pradėjo smarkų katalikų puolimą. Ypač puolami kai darbininkai (JOC). Kai kurie laikraščiai įžeidinėja net kardinolą Caggiano. Ten katalikų spauda nėra per tvirta, todėl netenka abejoti, kad jų pasipriešinimas valdančiam režimui bus užgniaužtas. Paskiausi pranešimai rodo, kad iš esmės rimtos kovos, vad. “Kul- turkampfu”, kaip jis reiškiasi Belgijoje arba atskirose socialdemokratų valdomose Vokietijos valstybėse, Argentinoje nebus. Keista, kad net kai kurie lietuvių laikraščiai ten katalikų veikimą palygina su komunistų ir Argentinos katalikams, kovojantiems dėl įprastųjų sąžinės laisvės teisių, padaro nepagrįstų priekaištų. Ten toji kova jau tiek toli nuėjo, jog pagrasinta visai Suvaryti katalikus “į rūsius”. panašiai' kaip katakombų Bažnyčia gyvena Sovietų Sąjungoje, kur apie ją labai gražiai atsiliepia net ir toks žmogus, kaip iš komunistų pragaro Vorkutoje grįžęs vokietis dr. J. Scholme- ri?! parašęs garsiąją knygą “Mirusieji grįžta atgal”.
Šiuo metu Vokietija gyvena 
lemtingas valandas.Fed. Vokietijos kanclerio Adenauerio pareiškimu, per tūkstantį metų nėra buvę tokių svarbių ■ įvykių. Šiandieną Vokietija yra 

.NATO narys — didžiausio ali- janzo, •kuris kada nors yra buvęs, s Tuo būdu kelias naujai Europai pasidarė laisvas. Ir rimtoji vodiną istoriniais. Tik- paskutiniai prancūzų “ėjimai” kelią kai ku- rrių Vakarų politikų rezervuotu- . mą, nes netikima, kad bolševikai iš esmės pritartų Vokietijos apjungimui ir jos prisidėjūnui į Vakarų ginklo pajėgas. Tenka Jaukti, kai ligi galutinio Paryžiaus susitarimo ratifikavimo kelias dar gand tolimas, o kliuvinių pakeliui— vis gausėja. Tuo tarpu, kai Vakarų Sąjungininkai nori pirma ratifikuoti Paryžiaus susitarimus ir paskiau tartis su : Sovietais, tai vokiečių socialdemokratai, priešingai kitų kraštų savo idėjos broliams, ir kai kas iš liberalų yra priešingos nuomonės — jie yra įsitikinę, kad su Sovietais reikėtų šnekėtis-pirma, nes paskiau kai sutartys bus ratifikuotos ir Vokietija įjungta į 'Vakarų gynybą, esą pavojaus, jog bolševikai bus sunkiau sušnekami. Tada ir Vokietijos suskaldymas galįs užsitęsti .ilgą laiką.. Vakarai yra visai priešingos nuomonės — jų įsitikinimu, bolševikai daro nuolaidas tik tada, kai žino, jog partneris yra stiprus įr kietai laikosi
r kėjįų kyla pagrįsto baimini-kad ryšium su ateinantį pavasarį numatoma keturių didžiųjų .konferencija ir užmegztuoju su Maskva kontaktu nebūtų pavergtųjų reikalai jei ne visai . “nur^yti” arba nutęsti, nes vis mažiau begirdėti apie pavergtųjų kraštų išlaisvinimą, tai bent dabartinė padėtis — “įamžinta”. Ar tik ne svarbiausia ir siekiama pagausėjusiomis kalbomis apie bolševikų su laisvuoju pa-

ftulu tariamą koegzistenciją, :urw, kaip matyti, iš paskiausių ravėsimų, ima jau tikėti ir kai 
įgAe įtakingi amerikiečių po-•Būdingi šiuo reikalu užs. rim- omos-spaudos ir vokiečių viešai Įoomonei tirti institutų pasisa-

kaip Adenauerio užsienio 
politiką vertina vokiečių 
rinkėjauPaskutiniu metu rinkimai buvo pravesti Hesseno krašte, kur valdė vieni socialdemokratai, Bavarijoje, kur valdžią nudarė krikščionys (CSU) ir socialdemokratų koalicija, ir Berlyne, kur dabartinę vakarinio Berlyno sektorių vadovybę, sudarytą iš CDU ir laisvųjų liberalų FDE, laimėję daugurrtą, pakeitė socialdemokratai. čia jie laimėjo atstovų daugumą tik dėl to (SPD santykis su senąja koalicija iš senojo 61:66 pasikeitė į 64:63), kad jiems į naudą išėjo likučiai, kai smulkesnės partijos nesurinko reikalingo minimalinio 5% balsų skaičiaus. SPD balsų skaičius procentiškai tesiekia 44%, o palyginti su 1950 m. rinkimais net sumažėjo — 0,7%, tuo tarpu CDU balsų skaičius procentiškai pakilo 5,8%. Sumažėjo procentais balsų skaičius tik socialde-

mokratų, liberalų FDP (net — 103%) ir komunistų SĖD (11%). Tuo tarpu absoliutiniu balsų skaičium Bonnos koalicijos partijos prašoka socialdemokratus net ir Berlyno rinkikuose. Atsisakius socialdemokratams ir FDP bendradarbiauti drauge, nors jie mielai sudarė tokią plačią koaliciją prie CSU Bavarijoje, Berlyno nauja “valdžia” buvo sudaryta iš dviejų pagrindinių partijų:‘socialdemokratų ir krikščionių demokratų. Nors ap- ‘ lamai visos grupės giriasi vienu ar kitu būdu “laimėjusios”, tačiau daugumo sutartinai daromos šios išvados: 1.) Visi šie rinkimai parodė didelį Vokietijos piliečių sąmoningumą, nes dalyvavo labai didelis rinkėjų procentas. Berlyne net be jokio didesnio ągitavimo savo balsus atidavė 91,6% rinkėjų. Daugelis karikatūrų akivaizdžiai nurodo, ko gąli pasiekti bolševikai, Berlyne dalyvavę laisvai su kitomis grupėmis rinkimuose SĖD vardu ir nesurinkę net minimalinio balsų skaičiaus, kad galėtų pravesti nors vieną savo atstovą. 2) Rinkimai parodė, kad vokiečiai nemėgsta ekstrimistų ir kad jų demokratinis sąmoningumas yra ■ augšto laipsnio: balsų masė tenka pačioms pagrindinėms partijoms — CDU, SPD ir FDP. 3) Nors Berlyne absoliutų daugu-z mą laimėjo socialdemokratai, ta-(Nukelta į 6 psl.)
■B—f II ■ J H II —..m i     

Rumunijos fronte
1 " H. U. RUDEL(Tęsinys iš praeito nr.)

Dvikova su naikintuvuOro kavose nebėra atsikvėpimo. Skraidome ne tik apie Jassy, bet ir toliau į' rytus, kur rusai vietomis buvo persikėlę per Dniestrą. Gražiam pavasario popiety trys Stuka skrido į Dniest- ro kilpą tarp Košenica ir Grigo- riopol. Turėjome pranešimą, kad ten nemažas skaičius T-34 įsilaužė į mūsų gynybos linijas. Su bombomis mane lydėjo ltn. Fie- kel ir vienas WO. Mūsų naikintuvai turėjo pasitikti prie taikinio. JaU iš tolo mačiau skraidant lėktuvus sutartoje vietoje Būdamas optimistiškai nusiteikęs,Visiškai nesirūpindamas skridau link jų, atyažiai dairydamasis ar nepastebėsiu kur priešo tankų. Staiga pamačiau, kad naikintuvai nėra mano palydovai, bet visi tvanai. Pasijutau blogoj padėtyje, nes, beieškodami taikinių, mes buvome platokai išsisklaidę. Mano draugai nesuspėja laiku prisijimgti ir atsilieka užpakalyje. Padidinti nesekmei ivanai šį kartą ieško kautynių, kas nėra jiems dažnas reiškinys.Gan greitai WO lėktuvas apsipila liepsnomis ir lyg degantis švyturys pranyksta vakarų link. Ltn. Fickel netrukus praneša, kad ir jis yra pataikytas ir stengiasi atsipalaiduoti vakarų link. Lag 5 lakūnas yra ant mano uodegos. Iš jo judėsiu matosi, kad jis gerai moka šį meną. Keletas kitų jo draugų laikosi truputį atokiau.Ką bedarau, niekaip šio lakūno negaliu nusikratyti. Jis dalinai nuleido savo oro stabdžius, kad sumažintų greitį ir galėtų geriau mane sekti. Skrendu giliais tarpekliais, kad pavojus atsimušti į uolas sumažintų jo taiklumą. Tačiau jis nesiduoda įvilio-. jamas žemyn ir iš viršaus jo ku- lipkų pėdsakai nuolatos zvimbia ,arti mano kabinos. Mano naujasis kulkosvaidininkas Gader- mann šaukia, kad mus baigia numušti. Tarpeklis paplatėja į.pietų vakarus. Metuos; į staigų sukinį sų Lagu užpakalyje. Gader- mano kulkosvaidis užspringsta. ■Pėdsakai skuta apatinę mano sparno pusę. Gadermanas šaukia:— Augščiu!Atsakau, kad negaliu, nes vai-

(Vertė P. Brakas) ..........-j i irolazdė jau atremta į mano pilvą. , Pasidaro truputį neaišku, kaip draugužis užpakalyje pajėgia su naikintuvu pasekti mano staigius judesius. Dar kartą prakaitas bėga čiurkšlėmis nuo mano kaktos. Aš traukiu ir traukiu vairolazdę, bet kulipkų pėdsakai nesiliauja mane gaudyti. Pasukdamas galvą galiu aiškiai matyti kovos bruožais Įtemptą ivano veidą. Kiti priešo naikintuvai atsiliko atokiau ir matomai laukė, kada jų draugas mane pribaigs. Šios rūšies kautynės, atrodo, nebebuvo jų tipo. Darėme įvairiausias kilpas ir smigimus 30-45 pėdų augštyje. Staiga pa- •kriaušio viršuje J pamačiau lygi - bepročius mosikuojančius rankomis vokiečių kareivius. Maniau, kad jie nebesuprato padėties rimtumo,, bet tuo-pačiu momentu Gadermann ko neapkurtino sušukdamas į ausines:— Lago jau nebėra! Jis ant :žemės!Gal Gadermann su savo kulkosvaidžiu jį numušė, gal jo vairų plokštės sulūžo nuo greitų sukinių spaudimo, gal bemanev- ruodamas momentui nustojo greičio ir'kaip nevaldomas svoris turėjo atsimušti į artimą žemę, kas žino? Man buvo vis tiek pat. Savo ausinėse, kadangi rusų ir vokiečių radijo bangų ilgis buvo labai panašus, girdėjau ba- belio triukšmą. Kiti lakūnai matė, kas atsitiko, ir iš jų susijaudinimo atrodė, kad įvyko kažkas ne kasdieniško.Nebematydamas kur link nuskrido ltn. Fickel, kelionę namo tęsiau vienas. Vienoje vietoje degė Ju87. Vokiečių kareiviai ėjo link jo ir netoliese matėsi stovįs sveikas WO. ir jo kulko- .svaįdininkas. Rytoj jie abu bus aerodrome. Prieš nusileisdamas pasivijau ir ltn. Fickel. Vėl buvo priežastis atšvęsti mano, Fickel ir Gaderfhann gimtadienį.Sekantį rytą to sektoriaus sekimo punkto karininkas paskam^ bino sveikindamas savo divizijos vardu už puikią dvikovą, kurią jie sų’dideliu susijaudinimu

Inkrato atvykimą suvaržė" ['tojams “on their own” buvo uždraustas po spalio 31 d. 1954 m. (tai atkelta į rugsėjo 30 d.7 Dešimt mėn. laikotarpyje, iki spalio 31 d., 1954 m. atvyko 138.-
Vyriausybė smarkiai sumaži-

neleisdama nei vieno įvažiuoti 
“savo iniciatyva”. Imigracijos

menimis, įsileista 11256 arba

mėn. Per visus 10 pereitų metų 
įsileista 4% mažau negu

imi

netu*
I me*

tu jis pranešė, kad pagal pagautą sovietų radijo pranešimą aj- vęs žymus lakūnas,' net kelis kartus apdovanotas kaip Sovietų Sąjungos herojus. Kad jis buvo geras lakūnas, galėjau ir aš paliudyti.
Pas Reicho maršalą GeringąPer keleto, dienų ramų laikotarpį nusprendžiau nuvykti į Berlyną ir atlikti' keleto seniai užsidegusių reikalų- Kelionėje _ _ atgal benakvojant pas draugą inus"šu--Pr*€ Vienos, gaunu telefonu iš143722tame pačiame 1953 m. lai- kpterpyje. Per visus 1953 m. at* vyko 160 000. Iki šio skaičiaus bite priartėta ir šiais metais, bet jis' tikriausiai nebus peržengtas.

eskadrilės pranešimą, kad tuč- tuojaus vykčiau pas reicho marš. Goringą. Ne taip jau labai gerai nusiteikęs, pro Vieną Dunojausgą. čia jau manęs laukia ir nu-

>
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atas ir notaras.
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Atčiau i vidurį '
Prirašyta, prikalbėta ir prisi

ginčyta ganėtinai. Buvę bičiu
liai jau ir nedraugais tapo ir dar 

• ryškiau viešumai paaiškėjo, kad 
turime dvi kietokas, savųjų žo
džių ir principų besilaikančias 
puses, kurių nervuOtumas toly
džio nemažėja, plečiasi/ Ir šian
dien, jau galima drąsiai šakyti, 
nuo vienybės, tarpusavio supra
timo ar net ir kompromisų stovi
me kur kas toliau, nei pradžioje. 
Ir tai tik todėl, kad meilės, nuo
širdžios meilės lietuvis lietuviui 
dar taip stinga. O pūliuojanti ir 
toliau negyjanti žaizda jokių pa
gerėjimo žymių nerodo. Daug 
gydytojų, daug daktarų, konsi
liumai, bet ligonis nesitaiso ir 
tiek. Gal perdaug medikų? Gal 
perdaug nuomonių, perdaug pa
tarimų, perdaug “draugų”? Visi 
juk veržiamės padėti, visi siūlo
mės su savąja talka, visi nerims
tame vietoje, pešamės aplink li
gonio lovą sustoję, o pats sergan
tysis — mūsoji vienybė, — neste
bėtina tad, nerodo jokių gerėji
mo. žymių Ir prisiverti žmogus, 
kartais pagalvoti, kad visi mūsų 
žygiai, mūsų pastangos, kurios 
pusės daktarų jos bebūtų reiš
kiamos, ar nenukrypusios per
daug į kraštutinumus? Galvoji, 
ar jau būtinai geri ir vien tik 
geri vaistai siūlomi? O, kraštu/ 
tiniai patarimai, kaip taisyklė, 
vargu ar-kada pagelbėjo sergan
čiam. .. vargų. Tad ir norėtųsi 
klausti — ar nė per toli nuėjome, 
savais žodžiais ar veiksmais ar 
ne pergiliai siekiame?

Gi “rūpintis yra ko ir būtina. 
Perdaug rimti laikai, o intensy- 
vėjantis kovos laukas jau labai 
greit gali pareikalauti visų mūsų 
sujungtų pastangų ir sunku net 
įsivaizduoti, kas vyktų tada, jei 
rimties ir reikalo valanda mus 
rastų ir toliau nepasiruošusius, 
išsisklaidžiusius, tarpusavyje be
sitrinančius, veltui energiją be- 
eikvojąnčius. Baugu darosi. Bau
gu ir skaudu. Ir kaip nebus, kaip 
žmogus iškęsi nesijaudinęs, nesi- 
baimnnęs, kad net tokiomis kri
tiškomis mūsų tautai valando
mis, mes stokojame tarpusavės 
meilės, bent kiek gereleshio su
pratimo. Negeri ir duodą teisę 
žalingai pranašauti reiškiniai

metu, dar vis gyvename savotiš
kame nepastovume, išsiblašky
me ir chaose.

Ne be to, kad nematome ir ne
jaučiame jokių autoritetų, kurie 
padėtų -padėty susiorientuoti, su
sigaudyti ir vaizdžiai parodyti, 
kaip daug ir ko nepaprastai svar
baus nustojame, jei ir toliau ne
siliausime išdykavę, brangų lai
ką veltui eikvodami, nuožmiųjų 
priešų beieškodami savųjų tar
pe, tuo tarpu silpnindami pačias 
labiausiai išsikišusias pozicijas, 
kurios vargu ar bus efektyvios 
visame kovos sektoriuje, tuo la
biau nebesulaukdamos jokios 
konkretesnės paramos iš užnu
gario, nes jis užimtas nesutari
mais ... Ir kas išdrįs numesti 
lemtingąjį — gėdinkimės!

Neikime į kraštutinumus. Juk 
reikalingas yra ir diplomatinis 
sektorius ir dar ne mažiau ir po
litinis tautos valios reiškėjas VLI 
Kas. Visi, tiek iš'kairės, tiek ir iš 
dešinės ar vidurio (jei kam pa
tinka toks rūšiavimas), visi rasi
me daug ką taisytino, gal barti- 
no, visi pirštais badome VLIKą, 
bet kiek mačai dedame pastan- 

. gų pakelti jo autoritetą, jį sustip
rinti. Griauti visada lengviau, 
negu 'Statyti. Tad kodėl visų 
pastangų nenukreipus kaip tik 
statymo, tvirtinimo pusėn? Blo
giau, kai džiaugiamės viešai jo

kiau, kai planuojama ar galvoja
ma net ir apie dar vieno VLIKo

J A V nauja karinė
1954 taikos šventės — Kalėdų 

išvakarėse, tironų propagandos 
oficiozas Maskvoje “News” prisi
pažino savojo triko- “taikingas 
sugyvenimas” visišką nepasise
kimą. Aleksis ' Popov, vakarie
čiams susigalvojus “jėgos pozici-

kūrimą. Ir visu tuo nesidžiaugs 
nei pirmieji, nei antrieji, bet >tik 
tretieji, tie patys, paskutirucii, 
kurie tik rankas iš džiaugsimo 
šiuo metu gal trina. A

Reikia galimai greičiau baigi, i 
saviškę nesantaiką. Būtina, neat____ _____  ______
šaukiama ir neginčijama. Bet ar [jos” laikyseną ir siekiant apgink- 
tuo keliu tikslas siekiamas? Pasi-duoti Vakarų Vokietiją, reikala- 
skaitę mūsų spaudos, deja, tega-' 

; lūne konstatuoti, kad beveik visi 
įrašiniai suko tik savbn pusėn, 
; tik sau ar prieš, ir kas siūlė viduj 
rį? Jei taip ir toliau eis, vjdurjfc 
tik tols, plyšys gilės. Jau kai tenį- 

i piami aikštėn visi buvę ir nebu
vę nusikaltimai, gal kartais ne
apgalvoti ir ne blogos valios kaž
kada buvę įvykiai, koktu darosi 
.r negali patikėti, kad tuo keliu 
rasime vienybę, supratimą. Duo
bė gilėja, didėja, o mes ją ddr 
aadedame platinti.

Mes jaudinamos gaunamais at
lyginimais, kalbamės apie auk
są, norime visus nupėstinti, vei
dus sukeisti ir tt., bet neprisi
verčiame pagalvoti, kas seks po 
:o. Saviškių tarpe nenorime net 
savųjų pripažinti. Na, ar ne taip? 
Prisiminkime, savo metu p. Lo
zoraitis juk skundėsi, jog jis ga- 
.ėjęs tikėtis, kad kaikurie sveti
mieji jam darys sunkumų, neno
rės pripažinti jo pareigų, bet nie
kad nesitikėjęs, kad jis galėsiąs 
turėti. sunkumų tautiečių tarpe. 
Taip, tai gana būdingas momen
tas. Bet taip pat tiesa, kad -ir VLI 
Kas galėjo tikėtis sunkumų iš 
svetur, bet kažin ar jis kada ga
lėjo tikėti, kad net tie patys sa
viškiai, nenori pripažinti jo au
toriteto, laukia jo nuvertinimo, 
degradavimo iki mažiausios lo
kalinės reikšmės privataus komi- 
tetėlio. Tai taipogi skaudus ir gi
lus momentas. Trumpai: ir tas 
pats VLIKas, vis dėlto juk paro
dė nemažai padėties supratimo, 
tolerancijos, vis dėlto, pripažįsta 
diplomatų kolegijos vyresnįjį, 
nori su juo tartis, nusileido, bet 
ar to pat susilaukė iš savojo opo
nento? Deja... O, vidurys, regis, 
tas aukso vidurys, juk jau taip 
netoli, jo laukia visa tauta: išei
vija ir krašte likusieji. Apviliami 
ir toliau belaukiantieji, džiugina
mos jėgos, tykojančios greitesnio 
mūsų tautos išsisėmimo, nuovar
gio. Bent kolkas. pastarosios lai
mi. Ar tai nėra siaubinga?

Kadangi jau abiejų kraštuti
nių pusių šalininkai gana toli nu
žengę, tebūnie leista arenon iš
eiti viduriokams, taikintojams, 
kurie neturi jokios pagiežos nei 
vieniems nei antriems, kurių tė
vynės meilės ritmas vargu ar pa
žeistas nervuotų pasikarščiavi
mų, kurie nori, moka ir prašo vi
sų suinteresuotųjų — grįžkite iš 
kraštų į vidurį, peržvelkite da
bartinius savo įsitikinimus ar 
nuomones, šliekitės vėl taurių 
lietuviškų pagrindų, bandykite 
nuraminti sukilusias aistras, kar
tėlius, ištieskite rankas vieni ki
tiems, lietuviškas rankas, to
kioms pačioms lietuviškoms ran
koms! Raskite kelią, būdus ir 
priemones, pametę visas ambi
cijas ir užkulisines užmačias, su
tarkite darnion, vieningon ir 
jungtinėn veiklon. Tauta juk no
ri visais pasitikėti, neapvilkite 
jos, vargšės, niekinamos, mindo
mos ir terioįamos. Jos viltys — 
tik mumysee! Ar tokių faktų 
akivaizdoje jau taip sunku susi
prasti, susitarti? Kai brolis ar se
suo skęsta, krante bestovį nesi
ginčija, kuris pirmas turi šokti į 
vandenį: vienais ar kitais būdais 
visi stengiasi skęstančiajam pa
dėti. Ar mes taip elgiamės? Jei 
ne, tai kodėl? Ar gelbėtojo lau
rais nepasidaliname dar nepra
dėję gelbėjimo darbo? Supraski
me ir pirmoje eilėje atlikime 
kiekvieno būtiną pareigą, gi is-

vo sovietams būti “realistais”! 
Molotovo - Malenkovo panikiš
kos notos ir telegramos britams 
ir prancūzams, kaltinant sulau
žius su TSRS 1942-1945 m? “drau
giškumo ir nepuolimo sutartis 
aiškiai liudijo, jog šie pikto ge
nijai gerai suprato milžinišką 
moralinę ir fizinę Amerikiečių - 
jungtinių Tautų šiandieninę p« 
jėgą. Vakariečių spauda tartum 
išsigandus skelbė Maskvos pro
pagandistų pasipiktininmą dėl 
Amerikos aviacijos generolo Ste- 
vensono nuoširdaus prisipažini
mo Anglijoje, kad jo lengvųjų 
bombonešių —' spraustuvų es
kadrilės yra pasiruošusios išga
rinti Raudonąją armiją Europo
je. Ta pati spauda betgi neracio 
reikalo pastebėti ir protestuoti 
to pat meto Molotovo pareiški
mo, jog “niekas, o niekas nepa
jėgs sustabdyti komunizmo mar
šo pasaulyje!” Pamatysim...

Lemties metai
Simanui Daukantui iš Papilės 

budinant lietuvybę 1861 m., Ame 
■rikos valstybininkas William H. : 
Seward pramatė, jog Rusija ir • 
Jungtinės Valstybės tol drau
gaus, iki aprėžusios lanką pla
netoje vėl susitiks (Russia and ' 
the US may remain good frjends 1 
until each having made the cir-

Psichiatrai teigia, jog kiekvie
nas savižudys, savo gyvybės at
ėmimo metu, esti daugiau ar ma
žiau pamišęs.

Žiūrint į šių dienų pasaulio 
laisvąsias liekanas, taip ir norisi 
klausti: ar nėra tiktai ir jos psi
chinio sukrėtimo stadijoj? Jeigu 
taip ir nebūtų, tai, mažų mažiau
sia, nūdienis laisvasis pasaulis 
yra susirgęs naivaus ir snobiško 
pacifizmo ligą, kuri grasina jų 
pačių sunaikinimu...

Šiek tiek faktu f _
NATG^ŠiaiirėsAtiantoPak'- 

to) valstybių vyriausias karinis 
vadas, gen. Gruentheris, prieš 
kiek laiko klabino Pakto valsty
bių vyriausybių duris, kad būtų 
susirinkta į konferenciją ir nu
tarta, jog, raudonųjų agresijos 
atveju, Pakto ginkluotųjų pajė
gų karinė vadovybė gali panau
doti visokius ginklus, įskaitant 
ir atominius bei hidrogeninius.

. Konferencija neseniai įvyko. 
Deja, karinė vadovybė ir vėl pa
likta “beginklė”, kaip \ligi šiol. 
Atlanto Pakto valstybių didžiu
ma uubalsavo, jog ginklo panau
dojimą spręsiančios tik Pakto 
valstybių vyriausybės. Vadinasi, 
einama vieną žingsnį į priekį, o 
du — atgal... Ir, kaip matyti, 
Vakarų pasaulis žygiuos ir toliau 
pagal • tokią taktiką...

Ryšium su tokiu nutarimu, 
Vienas Toronto dienraštis, neva 
norėdamas išreikšti ir Kanados 
vyriausybės nuomonę, atsispaus
dino straipsnį, kuris buvo užvar
dintas, maždaug, šitaip: “Tenu- 
meta pirmąją atominę bombą 
raudonieji”... O paskiau, žino-

euit oč the globe in opposite di
rections, they shall meet). Taip 
amerikiečių geopolitiko prana
šystės metai čia pat. Lėktuvai ir 
lakūnai žūsta susitikę Baltijoje 
bei Kuriluos! Kad Seward lem
tieji metai čia pat, liudija^ir 
Amerikos iždininkas George M. 
Humphrey, prieš porą savaičių 
pareiškęs baimę, kad. “biudžeto, 
nesubalansuosime sekančiais me
tais. Aš negaliu pasakyti kokio 
didumo šis deficitas bus”. Gen. 
St. Raštikis gudriai užklaustas 

i “Lietuvių Dienų” žurnale “Kaip 
arti yra ginkluotas susirėmi
mas?...” atsakė jog “jei mums 

: pavyktų žvilgterti; į slapčiausias 
generalinių štabų spintas Mask
voje ir Vašingtone... be abejo 
■pamatytume labai įdomių ir kon
krečių planų dėl ateities... aš 
noriu tvirtinti, kad ginkluotas 
konfliktas tarp Rytų ir Vakarų 
neišvengiamas... greitu laiku aš 
dar jo nematau”. Prie tų spintų 
betgi prisigretinę NYTimes ka
liniai komentatoriai neištvėrė 
nepasipasakoję, ką matę ir gir
dėję. H. W. Baldwin gruodžio 
pradžioje smaguriavosi Vašing
tone vykstančia maišatim ? — 
Jungtinis štabas turįs paruošti 
karo biudetą 1965 m. liepos 1 d. 
prasidedantiems metams. Tai 
esąs viršžmogiškas darbas, nes 
reikįą pramatyti busimieji po 3 
metų politiniai ir technikos ėji
mai. Betgi sakė jaučiąs, kad JAV 
karinis biudžetas nepaprastai 
padidėsiąs dėl elektroniškų ir 
hydroatominių ginklų išlaidų. 
Gen. Matthew Ridgway, kariuo
menės štabo viršininkas, galan-

Savižudybės keliu

tori j ai ir tiesai palikime nuosek
laus vertintojo misiją. Bet Tėvy
nės pagalbos šauksmus aiškiai 
girdėdami ar ir toliau smėlyje 
besivartydami ginčysimės, lauk
dami kol vilingi verpetai Ją visai 
pražūtin nusitrauks?

AL Gimantas.

Geriausia pas Phillips už mažiau

Pagražink savo gyvenamą kambarį šiais puikiais baldais . . 1 patogūs, 
erdvus, puikiai apmušti vilnos ar damasko medžiaga. Spalvos pasirink
tinai pagal jūsų kambario išdekoravimą . . . sėdynės su spyruoklėmis 
ir gumos - oro 'pagalvėlėmis. Iliustracijoje matote 2-jų gabalų chester
field arba miegamąjį komplektą. J

Fabriko kainomis I!
Vietą tau
vos — $1
Cogswell
bėdos—$24.95.

ma, jau mes,' vakariečiai, grieb- 
simės.... Ar bereikia didesnio 
naivumo tikėti, jog raudonieji, 
numetę, vieną atominę bombą, 
lauks, ką pastarieji darys?...

Kaip iš 'tikrųjų būtų?
Žurnalas “Time”' gruodžio 20 

d. tuo reikalu rašė: “Jeigu Mask- 
ya nusistatys kurį nors vidur
naktį bomborduoti JAV, ji pa
siųs 900 sunkiųjų bombonešių, 
kurie pasieks Šiaurės Amerikos 
padangę priešaušryje. Apie 300 
raudonųjų lėktuvų, vairuojamų- 
geriausiai prityrusių lakūnų, ir 
pakrautų atominėmis bei hidro
geninėmis bombomis, kirs smū
gius gyvybiškiausiems JAV tai
kiniams. Gi kiti lėktuvai, pakrau 
ti kitokios rūšies sprogmenimis 
ir" ugnies bombomis, patarnaus 
gynimui tų oro tvirtovių, kurios 
bus atgabenusios anuos baisiuo
sius — atominius ir hidrogeni
nius sprogmenis...

“Pėr tokį puolimą, gerai su
planuoto uždavinio atlikimu, 
raudonieji hidrogeninėmis bom
bomis gali sunaikinti ketvirtada
lį visų Amerikos gyventojų. Be 
to, šitoks netikėtas puolimas pa
laužtų visos tautos bet kokio pa
sipriešinimo valią ir jėgą suduo
ti priešui kontrasmūgius”... -

Taigi, yra ir blaiviau galvojan
čių žmonių, ypač JAV, negu to
kie “pacifistai”, kaip Toronto 
minėto dienraščio pan. straips
nių autoriai. Blaiviai gal vejan
tieji žino, jog raudonieji nemes 
vienos bombos tam, kad pažiū
rėti kaip į tai reaguos priešas, 
bet kai smogs, tai jau taip, kad 
priblokštasis nebeatsikeltų arba 
nors negreit atsistotų...

Koegzistencijos beieškant
Gudriai paleistas raudonųjų 

bendradarbiavimo šūkis daugelį 
Vakarų pasaulio valstybių visiš
kai suglušino. Ir kaip čia nepri
ims! taikai ištiestos rankos? Juk 
taikoj e”gyventi taip gera...

O pavergtieji kraštai? — Tuš
čia jų! Kam neskauda, tas nede
juoja. Pagal priežodį — savi kai
liniai visada arčiau kūno. Taigi, 
egoistams savi reikalai terūpi.

Gaila, kad pavergtųjų tautų 
laisvės vilčių tvirtovėj — JAV 
taipogi pradeda atsirasti “koeg- 
zistentų”. Netgi ir prezidentas - 
Išlaisvintojas ir ligi šiol buvęs 
gana ryžtingas užsienio politikos 
tvarkvtojas, J. F. Dulles, taipo
gi apie pavergtųjų išlaisvinimą 
nebeužsimena...

Nežiūrint to, kad, kaip broliai 
Alsooai rašo, Amerikai belikę 
daugiausia penkeri pranašumo 
metai prieš sovietus, nes, esą, lai
kotarpyje ligi penkių metų JAV 
lengvai susidorotų su raudonai
siais .,. O paskiau? — Nagi, nors 
ir tvanas!. .. Norisi nors penke
tą metų ir Amerikai pagyventi 
be karo, nors šaltoj taikoj...

Taip likusis pasaulis ir žengia 
prarajos link. Ar sustos jis pa
galvoti dar nenuriedėjęs į be
dugnę — sunku pasakyti... Kas
dien vis atsirahda naujų “prana
šų”, įmetančių taikos balandi 
ant Kremliaus bokšto.. Deja, už 
to bokšto raudonasis bolševikas 
vienoj rankoj laiko alyvos šake
lę, o antroj — kardą...

ft. Alšėn a s.

doktrina
tiškai kovojąs prieš kitų ginklų 
rūšių kolegas, įtikinėjančius 
prez. Eisenhoweriui naująją ka
rinę doktriną, kad hydroatomi- 
ne JAV spraustuvinių bombone
šių aviacija, rakietomis ir robo- 
tiniais lėktuvais tironai galį būti 
priversti kapituliuoti. Anot H. 
Baldwino Prezidentas tikrai ne- 
pirksiąs šios “30. dienų” f‘Blitz
krieg” A) karo koncepcijos? Ta
čiau po savaitės Baldwin turėjo 
sutikti suklydęs — prezidentas 
visgi “Blitzkrieg” idėją su tam 
tikrais papildymais “pirkęs”. Re
komenduojant gynybos min. Ch. 
Wilson, jo vadovaujama “Tauti
nė Saugumo Taryba” nutarusi 
sumažinti pėstininkų skaičių, 
siūlant kongresui įvesti 6 mene-’ 
šių karinę prievolę ir 9 metą*ak- 
tyvaus rezervo sistemą.. Nutarta 
dar sustiprinti karo aviaciją su 
jos visomis naujausiomis prie
monėmis. Vieną jų išdavė aviaci
jos štabo viršininkas gen. Na
than Twining. Tiekimas esąs iš 
pagrindų perorganizuojamas. 
Tiekimas laivais ir traukiniais 
•>sąs perdaug lėtas ir bus naudo 
jamasi vien tik- milžiniškais 
transporto lėktuvais, kurių du 
nauji turboprop modeliai C-132 
(pakeliąs 53 to) ir C-133 (25 to) 
nulėksią už 3 0Q0 mylių per 6 
valandas!

Prezidento pareiškimas
Užpraėjusio trečiadienio spau

dos konferencijoje Eisenhoweris 
paskelbė “realią” karinę doktri
ną. Panaikino mitą, jog Ameri
ka turi būti užpulta, kad užsi
suktų jos karo mašina — prane
šė, kad JAV ginkluotosios pajė
gos ruošiamos puolamajam ka
rui. Priešas būsiąs sunaikintas jo 
pačio teritorijoje. Naująją — pa
našią į Lietuvoj buvusią — ak
tyviųjų ir atsarginių karių sistė^ 

^nią, būsią galima sumobilizuoti 
kuo greičiausiai ir pasiųsti ka
riuomenę okupacijos ir priešo 
ginkluotų pajėgų galutino sunai
kinimo uždaviniams. Preziden
tas bandė savo tautos viešąją 
opiniją ir gązdino, kad “gyvento
jai turį savarankiškai prisiimti 
mokesčių mokėjimo pareigą, gal 
ir -50-čiai metų, jei šitokia pa
dėtis užsitęstų”. (Gen. Raštikis 
minėtam. “L D” pasikalbėjime 
prezidento išvedžiojimus remda
masis istorija'ir lotynų išminti
mi mėnesiu anksčiau suniekino: 
“Teisybė, juo labiau ginkluoja
mas!, juo daugiau kalbama apie 
taiką... “Si vis pacem, para bel- 
lum” ... tačiau istorija moko, 
kad iš kiekvieno pasiruošimo ka
rui žmonija visada susilaukda
vo tik... karo”).

“Atvirkščiai laisvina”
NYT C. L, Sulzbergeris iš Pa

ryžiaus, nudavė, nepastebįs ir 
mūsų -prieš mėnesį nujaustos 
“Prasidedančios Dinaminės JAV 
Politikos” (TŽ, 11. 25) straipsny^ 
je “Atvirkščias Išlaisvinimas — 
Kas stumia ką?” dėstė, girdi 
šiandieninės JAV diplomatijos 
svarbiausiu rūpesčiu nėra poli
tiškai populiarių, bet praktikoje 
bereikšmių-šūkių “Išlaisvinimas” 
ir “atstūmimas” pritaikymas. 
“Right now”, nesą klausimo, 
kaip suspausti Tarybinę Imperi
ją ir išlaisvinti iš jos vergijos 
bruzdančias tautas. Priešingai, 
visas dėmesys esąs sukauptas, 
kaip išgelbėjus eilę tautų nuo 
komunistų išlaisvinimo”... Sulz
berger sekančiomis aukomis pra
matąs “anarchiškus Vietnamo' 
glušiškai už anapus geležinės už

dangos klystančius likučius” ir 
bejėgiškai klumpančią Suomiją- 
ar baigiamą suvilioti Afganista
ną. James Reston iš Vašingtono 
spėliojo,, kad milijonieriaus, buv. 
Ievutės dieverio, Nelson Rocke
feller paskyrimas Prezidento pa
tarėju užsienio politikos reika
luos liudijąs, jog John F. Dulles 
tikrai siekiąs laisvinimo tik “tai- 
kingomis priemonėmis”: ūkinė
mis ir ideologinėmis. JAV užs. 
reik, sekretorius Dulles šitaip ti
kisi įtikinti rusus,„-atleisti nuo 
išnaudojančios baudžiavos 700 
milijonų žmonių. Ąhnus.

Ko čia varžytis
Bolševikiniai Maskvos oku

pantai vis dar tebekalba apie so
vietinių tautų brolybę ir 16 są
junginių respublikų, nors ištik- 
rųjų tos respublikos tik dekora
cijos, už kurių stovi Maskvos 
pastatytas viešpats su naganu ir 
kančiumi. Kitaip yra su ‘MGB, 
t.y. saugumiečiais. Čia jau nėra 
jokių, respublikų — tik apygar
dos.

Neseniai JAV spaudoje pasi
rodė nuotrauka pagarsėjusio pa
bėgėlio J. Burluckio asmens pa
žymėjimo. Kaip žinia, jis veikė 
Lietuvoje, dalyvavo^ ekspedicijo
se prieš Lietuvos partizanus. Jo 
asmens dokumentą pasirašo pik. 
Gsochov M(1B Lietuvos apygar
dos M47 kažkokio vieneto (neiš
skaitoma dėl antspeudos). Lie- 
tuvos "respublikos” čia jau nėra.

■B BRITANIJOS LIET. PROBLEMOS
bia. Taigi, didžiumą gyventojų 
sudarys anglai. Tai jau bus biz
nio įmonė, bet ne lietuvybės iš
laikymo įstaiga, kaip bando įkal
bėti organizatoriai.

Tuo tarpu lietuvių kolonijos 
savo veikioje labiausiai kenčia 
dėl savų patalpų neturėjimo. Jos 
neturi pastogės susirinkimams, 
susibūrimams, vargo mokyklom, 
skautų sueigoms, repeticijoms ir 
1.1. Į šią negerovę centriniai or
ganai turėjo pirmoje eilėje at
kreipti dėmesį ir sudaryti planą 
padėti kolonijoms, apie kurias 
koncentruojasi apylinkės lietu- •' 
vių. gyvenimas,' įsigyti namus. 
Šiandien būtų visai kitokia pa- 

j dėtis, jei vietoj Londono puošnių

(Tęsinys iš praeito nr.)
Visuomeninės ir ekonominės 

organizacijos, kurių interesai yra 
bendri, turi būti vadovaujamos 
savistovių vadovybių ir jų nariai 
negali dalyvauti abiejuose orga
nuose. Priešingu atveju, visuo
met yra pavojus visuomeninei 
organizacijai atsidurti ekon. -or
ganizacijos šešėlyje, nes dažnais 
atvejais ekon. organizacijos inte
resai yraaugščiau statomi už vi
suomeninės organizacijos užda
vinius. DBLS irgi pateko į Lie
tuvių Namų b-vės šešėlį, nes il
gametis S-gos. pirmininkas yra 
perėmęs tvarkyti b-.vės biznį už 
gerą atlyginimą. Tai nenormalūs 
kiuo atveju reiškinys, nes mūsų 
tremties sąlygose visuomeninis I rūmų, gąsdinusių jo administra- 
darbas neturi išsigimti į apmo- įtarius galimu bankrotu, būtų
karną idealizmą (? Red.)

DBLS ir Lietuvių Namų b-vė 
nuo pat savo veiklos pradžios 
kovoja su dideliais finansiniais 
,sunkumais, nes D. Britanijoje 
lietuvių bendruomenė yra nedi
delė, vos apie 4 000 lietuvių, iš 
kurių tik apie 1 000 yra pajėgūs 
paremti materialiai bet kurį nau
dingą sumanymą. Aišku, šių 1000 
entuziastų parama yra ribota, 
ypač kai iš jų surinktos lėšos yra 
naudojamos netikslingai. Sko
loms padengti pravedami įvai
raus pobūdžio vajai, kai dar jų 
neužbaigus visuomenei siūlomi 
nauji projektai.

Neseniai DBLS pirmininkas 
vėl kreipėsi į visuomenę, siūly
damas pirkti abejotinos vertės 
vasarvietę, reikalaujančią dide
lių kapitalų. Propagandai panau
dojamas S-gos organas “E. Lie
tuvis”,1 kuris šviesiausiomis spal
vomis apibūdina naują projektą; 
išsiuntinėjamos skrajukės ir ati
tinkamos anketos — pasižadėji
mai pinigams surinkti per vieną 
savaitę. Neigiami vertinimai šio 
projekto nespausdinami ir laiko
mi redakcijos stalčiuje, nelei
džiant visuomenei susipažinti su 
tikrąja padėtimi. Tai jau žalin
ga karštligė.

Žinoma, jei bendruomenė bū
tų finansiškai pajėgi, tai būtų 
naudinga tokią vasarvietę įsigv- 
ti. Tačiau faktiškai nedidelė D. 
Britanijoj lietuvių bendruomenė 
neįstengs padengti šios vasar
vietės eksploatacijos išlaidų ir 
pagrindines pajamas reiks iš
rinkti. iš. svetimtaučių, kurių ap.- 
gyvendinimą organizatoriai pro
jektuoja, bet žinoma, dar neskel-

į kuklūs nameliai Bradforde, Not- 
tinghame ir kitur. S-gos centro 
reikalams būtų užtekę nepuoš- 

; nių rūmų, bet praktiškų patalpų, 
1 kuriose būtų radus prieglaudą 
raštinė, pora kambarių svečiams > 
ir svarbiausia — spaustuvė/kuri 
?už prastą rūsį šiandien moka di
delius pinigus.

Dėl tokios DBLS centro orga
nų vienašališkos veiklos labiau
siai ir nukentėjo lietuvybės iš
laikymo darbas, nes jis gi peri
ferijose yra atliekamas, kur per 
amžius turi nuolat rusenti lietu
vybės ugnelė. Šitos vienašališ
kos veiklos pasekmės ypač pasi
reikš jaunojoje kartoje. Štai var
go mokyklomis iki šiol nebuvo 
visiškai susirūpinta ir neskirta 
joms nė cento, nes tai “įmonės”, 
kurios neduoda jokio pelno. Jos 
čia kai kur buvo organizuotos 
neapmokamų idealistų, kurie ne
siekia iš to daryti biznį, bet savo 
privačia iniciatyva rūpinasi lie
tuvybės išlaikymu jaunoje kar
toje. Periferijose žuvo chorai, 
tautinių šokių grupės, vaidybos 
būreliai, nes jiems nebuvo laiku 
ateita į pagalbą.

Šitie DBLS centro organų 
klystkeliai atsispindi ir S-gos or
gane “E. Lietuvyje”. Kai kles
tėjo S-ga savo veikimo pradžio
je, bujojo ir jos organas. Kai iš ~ 
S-gos veiklos pradėjo trauktis 
veiklesnieji visuomenininkai, tai 
ir “E. Lietuvis” tiek suliesėjo, 
kad šiuo metu turi tik du bend
radarbius. Laikraštis dažna ten
dencingai informuoja visuomenę 
apie mūsų laisrinimrL-seiksiijus^..— 
ir net nevengiaįdemagogijos. To--

(Nukelta į 6 psl.)

Kviečiame į talkaj
“Tėviškės Žiburiai” skelbia platinimo 
vajų nuo gruodžio 15 d. iki kovo 1 d.*
Kreipiamės į mieluosius mūsų skaitytojus, bičiulius ir pla
tintojus, prašydami surasti ’ BENT PO VIENA NAUJA 
SKAITYTOJĄ.

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

dovanu 
po knyga^

kurių vertė 2-3 doleriai.
Dovanom skiriamų knygų sąrašą 

skelbiame žemiau.

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

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

“TŽ” SKAITYTOJAMS IR PLATINTOJAMS, SURADUSIEMS 
NAUJĄ PRENUMERAT

KNYGŲ SĄ1
A. Vilainis Amžini šešėliai
A. Rūkas Bokštai, meilė ir buitis 
V? Banaitis liaudies dainos IV sus.
P. Koruli s Dulkės ežere
A. Puškinas Dubrovskis
J. Kėkštas Diena naktin
A. Vaičiulaitis Kur bakūžė samanoto
J. (gailius Kartuvės
A. Mickevičius Konradas Valenrodas j
B. Sruogo Kosimiems Sapiega
V. Kostytis Kolektyvinė prausykla
A. Giedrius Lekoėio atsiminimai
H. Nogys Lapkričio naktys
J. Mantas Lietuva bolš. okupacijoje

š. Rogona Seno me dvare 
T. Doveou Šv. Pro n ieškus Asyžietis 
N. Vion Šv. Antenos Paduvietis 
M. Juros Šventųjų gyvenimai 
P. Orintaitė Šulinys sodyboje

J, Skvireckas
K. Cirtoutos ^orlraet dės Neima 
M. Juras Pranašystės apie pasauli 
J. Prunskis Prie vilties kryžiaus

J. Kėkštas Ramybė man
B. Rutkunas Sparnas man meta p.
T. Vizgirda Vilnios

A. Goilitt Tomas Nipernodis 
A. Baronas Užgesęs sniegas 
J. Nevordouskas Užrūstinti dievai 
J. Dabrila Vai lėkite damos 
S. Budavas Varpai skamba 
P. Orintaitė Viligailė 
Aliunas Valerijono lažai 
P. Tarutis žirgeliai padebesiais 
V. Jonikas Trys margi laiškeliai

B. Grožulis liitevSmas

V. TofYHilaitis Raguvos malūnininkas

L Dooley Ar tu klausai Merijos? 
r S. Zoborskas Gandras ir gandrytė



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

io]e levyne]e
Trukumų sovietinėje santvar- 

-koje yra begalybės. lapkričio 23 
d. okupantų organas “S. Litva” 
vedamajame nusiskundžia trū
kumais gyvulininkystėj^. “Dau
gely rajonų neleistinai atsilieka
ma”, ypač Pakruojaus, Radviliš- 

, kio ir Kazių Rūdos rajonuose. 
Kituose — “labai silpnai rūpina
masi sėmenų sėklos fondų suda
rymu” ir 1.1. ’

Alytuje mičiūrininkai pagal 
sovietinius receptus užsimanė 
auginti taip pat arbūzus. Tačiau 
Alytaus pirmosios Vidurinės mo
kyklos mičiūrininkė Žukauskai
tė per Vilniaus radiją lapkričio 
24 d. pažymėjo^, kad rezultatai 
“buvo ypatingai blegi”.

Bolševikinio docento Domaš
evičiaus straipsnį “Buržuazinės 
Lietuvos teismo antiliaudinis po
būdis, lapkričio <27 d. paskelbė 
Vilniaus radijas. Esą, N. Lietu-- 
voje kariuomenės .teismas, ilga
metėmis, bausmėmis" buvęs nu-j 

• baudęs apie 1000 komunistų 
(kiek jų surandama!). /‘1930-36 
iri. laikotarpyjexjHiVo įvykdyta 
16 346 valstiečių turto varžyti
nių ir iš jų atimta 62 000 ha že
mės”. Vardais pavardėmis iš
dergta visa eilė pasižymėjusių 
Lietuvos teisininkų, kai. kurie 
teismo pareigūnai apšaukti buvę 
žvalgybininkais, SS-kais ir kt. 
Lietuvos teismą Domaševičius 
skelbia buvus “antiliaudinį, dar
bo žmonių pavergimo įrankiu, 
lanksčią priemonę kapitalistų 
turtams apsaugoti... kartu su 
lietuviškąja buržuazija pardavi- 
nėjus lietuvių tautos interesus”.

Valstybinių skolinamųjų -tau
pomųjų kasų ir valstybinio kre
dito valdybos viršininko Genio 
pašnekesį “Taupomųjų kasų in
dėliai” lapkričio 24 dx perdavė 
Vilniaus radijas. Genys tvirtina, 
kad tą patį prekių kiekį, kurį 
gyventojai 1947 m. galėjo nusi
pirkti už 1 000 rublių, šiuo metu 
galį nusipirkti už 433 rublių. Jo 
pareiškimu, tarp pastaruosius 3 
metus respublikos gyventojai 
valstyb. paskolų sąskaita įnešę 
689 milj. rublių. Respublikoje 
priskaitoma* 50 000 pasirašiusių 
valstybinę paskolą. Šie skaičiai 
parodo, kaip vad-. “savanoriško
mis paskolomis” apiplėšiami 

.okujpj Lietuvos • -gyvėntojaL:. i; Cj?
Iš Maskvos į Lietuvą atsiųsti 

832 bronziniai medaliai ir pažy
mėjimai, kurie įteikti visasąjun
ginės žemės ūkio parodos Mask
voje dalyviams iš Lietuvos.

Lietuvos teatro draugija “or
ganizuoja kūrybines teatro dar
buotojų ekskursijas į Maskvą ir 
kitus didžiuosius šalies miestus". 
Tačiau faktiškai į juos važiuoja 
rusai.

Dainų šventėje numatyta dai
nuoti šias dainas: Švedo harmo
nizuotą tarybinę liaudies dainą 
“Paleiski, tėveli, lankon žirgelį”, 
Naujalio hannoniz. “Oi žiba ži
burėlis”. Sližio harmonizuotą — 
“Ar aš ne vyšnelė”, Račiūno — 
“Už nemylimo bernelio”, Pet
rausko — “Suktinis” ir Tulikovo 
“Tarybinio jaunimo maršą”.

Komunistai džiūgauja, kad 
dauguma okupuotos Lietuvos 
kolchozų šiemet laiku atpylė 
duokles Maskvai ir dar antra 
tiek žemės ūkio gaminių patiekė

vad. “supirkimo” arba pusvelčio 
kainomis. Girdi, dėl šios prie
žasties padidėjusios kolchozų pa
jamos. Kaip būdingas šiam pasi
gyrimui pavaizduoti pavyzdys 
nurodomas Pasvalio rajonas. Pa
gal Vilniaus radiją, beveik visuo
se šio rajono} kolchozuose pinigi
nės pajamos' šiemet viršija per
nykštes. Sukplęhozinti valstie
čiai, aišku, jokios naudos iš to 
neturi. Komunistai tyčia nekal
ba apie juos, kurių sunkaus dar
bo dėka atpiltos Maskvai duok
lės ir padidintos kolchozų paja
mos.

= Valstiečiams joks džiaugsmas, 
kad .kolchozų pajamos didėja, 
•kai atlyginimas už'darbadienius 
nedidėja. Jie tik daugiau sukty
bių mato, skirstant padidėjusias 
kolchozų pajamas. Kolchozų pir
mininkas didelę pajamų dalį ski
ria'į vad. “nedalomus fondus”, 
kuriuos jie patys ir valdo, kol vi-’ 
sai išvaldo.
® Iš Lietuvos gauta tikrų žinių i 

■i
Čėsna mirė ir rugsėjo 18 d. pa-, 
laidotas Sasnavoje; kun. Juozas 
Katilius taip pat mirė ir lapkrL 

ĮČio 9 d. palaidotas Daukšiuose; 
kiek anksčiau yra mirę: kun. 
Petras Balasevičhis ir Gelgaudiš
kio klebonas kun. Konstantinas 
Augustaitis; iš ištrėmimo grįžo: 
kun. Vincas Vizgirda, kun. Anta
nas Zakaryza, kun. Liubas Zdan- 
čius, kun. Jonas Grigaitis; gyvi 
yra Griškabūdyje kun. Juozas 
Vaičaitis ir' kun. Antanas Uogin
tas, Višakio Rūdoje kun. Vincas 
Švelnys, Balbieriškyje kun. Juo
zas Rudaitis, A. Panemunėje 
prel. Aleksandras Grigaitis.

apie šiuos kunigus: kun. Stasys į

HAMILTON, Ont

tar-

m:,

komisija skelbia visuomenės ži
niai, kad į Hamiltono apylinkės 
valdybą ir reviz. komisiją sutiko 
kandidatuoti šie asmenys:

I apylinkės valdybą:
1. Astas Juozas, 32 metų, 

nautojas;
2. Kezinaitytė Marija, ‘28 

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;
7. Norkus Kęstutis, 28 metų, 

tarnautojas;
8. Pleinys Jeronimas, 31 b., 

darbininkas;
9. *Sakalas Pranas, 41 metų, 

darbininkas; k
Ifi. Skripkutė Liucija, 26 m., 

tarnautoja;
11. Stonkus Juozas, 42 metų, 

buhalteris; ’
12. Vainauskas Alfonsas, 36 m., 

mokytojas.
Į revizijos komisiją:
1. Giedraitis Petras 40 metų, 

ūkininkas;
2. Grajauskaitė Albina, 28 m., 

gailestingoji sesuo;
3. Savickas Povilas 39 metų, 

buhalteris;
4. 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 ir kontrolės komisijos 
rinkimai įvyks 1955 m. sausio 9 
d., nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vak., 
“Aušros Vartų” parap. salėje, 58

SIMCOE, Ont.
Dčl korespondento

-1951 m. pavasarį man atvykus 
J šią apylinkę, apylinkės valdy
bos ir L.Ū. Tillsonburgo Klubo 
buvau paprašytas parašinėti į 
spaudą apie šios apylinkės įvy
kius.

Po dviejų metų, per metinį su
sirinkimą prašiau pakviesti ką 
nors kitą mano pareigoms, nes 
tokiai “specialybei” čia yra žmo
nių apstu. Neatsiradus norinčių 
'marte- pakeisti, prašė likti dar 
vienų metų “tarnybai”. Vengda
mas kaišioti pavardę, pasirašyda
vau “Koresp.”.

Prisipažinsiu, kad dėl laiko 
stokos paskutiniu metu truputį 
“aptingau”. Keletą kartų apie 
įvykius yra parašęs p. P. Augai- 
tis. kuris pasirašė “P.A.”.

Aš visai nežinojau, kad mūsų 
tarpe yra kažkoks koresponden- 

. tas, kuris pasirašinėja po savo 
korespondencijomis “Kor.”. Man 
tas būtų nei šilta, nei šalta, jei 
šis “Kor.” savo rašiniuose būtų 
pakankamai informuotas ir ob
jektyvus. “TŽ” Nr. 46; XI. 25. 
rašo, kad į bažnyčią susirinkę per 
100 lietuvių ir beveik visi pri
ėmę šv. Komuniją. Aš pats bu
vau tose pamaldose ir būtų gal 
kiek arčiau teisybės perpus su
mažinus. Po kurio laiko tas pats 
“korespondentas” rašo apie pp. 
Tuinylų išvykimą į P. Ameriką 
ir nurodo išvykimo datą. O tuo 
tarpu dar tik už kelių dienų tu

rėjome pas pp. Stradomskiūs 
jiems-abienis su pp. Tuinylais su
ruoštas išleistuves.

Norėdamas, kad iš “Korespon
dentų” mūsų tautiečiai nesišai- 
pytų, aš po savo rašiniais pasi- 
rašinėsiu tik savo vardo ir pa
vardės pirmosiomis raidėmis.

- Juozas Žemaitis.

Dėmesio Ponioms ir Panelėms!

Vandos Žukauskienės 
MOTERŲ KIRPYKLOJE

Pusmetiniai
garantuojami

Šukuosenos pritaikomos kiekvienai
individualiai.

? ARTISTIC BEAUTY SHOP
Tel. KE. 4731.

219 Ronccsvolles Ave,. Toronto

LIETUVIŠKA

moterų kirpykla
i - ■ JANETS

‘ BEAUTY SALON
407 Roncesvalles Ave. 

prie Howard Park Ave.
Toronto.

Tel. OL. 6415.

Fort William, Ont.
Pasirodžius Kanados liet, spaudoj ži

niai apie Vandutės Lingytės ilgą ligą’ (8 
metai gipso lovutėje) ir reikalą operaci
nio gydymo, kuris yra labai brangus — 
pagal laikraštį $500, bėt tikresnis laidos 
ję ant kojų pastatyti — mūsų žmonės 
labai susirūpino jai padėti. Tautiečiai 
nutraukdami nuo savęs — atsisakydami 
sau ko nors nusipirkti — aukojo mergai
tės gelbėjimui.

Visiems šaipos reikalams* suaukoti pi
nigai sumoje $170 yra pasiųsti gruodžio 
6 d. KLB Šalpos Centro komiteto pirmi
ninkui L. Tamošauskui galimai greites
niu būdu persiųsti:

Vandutės Lingytės gydymui $ 100;
p. Survilrenės sergančiam vytui $10; 
Šalpos reikalams Vokietijoj $60.

\ Aukojo: $15 — J .Suslavičius; $10 — 
V. Zujus; $5.50 — E. Jasevičiūte; po $5 
— H. Poškus, J. Danėnas, M. Kasiulis,
J. Žaukauskas, V. Radauskas, H. Ka
valiauskas, A. Andriušis, J. Rastenis, J. 
Čeponis, A. Baltrušaitis, J. Zigmantas,
K. Klova, P. Pretkus, V. Kalėda, Ant. 
Mitalas, Ad. Mitalas, V. K., V. Bružas, 
P. Kajūtis, A. Jonaitis, V. Sibulis, A. 
Turja; $3 — F. Druktenis; po $2 — 
M. Avelis, A. Buto, A. Končius, Joe 
Kemps, P. Vilkas, J. Dobilas, St. Bort- 
kevičius, K. Kaminskienė; po $1 — J. 
Paleckis, A. Mikonis, W. Kureckis, K. 
Bindokas, J. Paukštys, J. Girnius, E. 
Jukštas, V. Leimanis, F. Sansons, P. Bal- 
tani; $0.50 — F. Tumėnas.

Si moža lietuvių apylinkė suaukojo 
penktadalį reikiamos sumos mergaitės 
operatyviniam gydymui, tai likusią sumą 
tikiu greit sukels didžiosios lietuvių apy
linkės.

Aukotojams ir rinkėjams už nuoširdų 
pasiaukojimą artimui gelbėti — ligonio 
globai nuoširdžiausiai dėkojame. E. J.

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

Rinkikų sąrašai, pasitikrini
mui, randasi pas Rink, komisijos 
pirm. J. Mikšį, 18 Barton St. W., 
tel. JA. 9-8593.

Rinkimams pravesti kviečia
me visas'organizacijas prisiųsti 
savp atstovus.

Taipgi kviečiame visus lietu
vius, nuo 18 m. amžiaus/atvykti 
į balsavimo vietą ir atiduoti sa
vo balsus už pasirinktus kandi
datus, nes tik tuo mes pareikši
me pasitikėjimą renkamiems or 
ganams ir suteiksime jų sunkiam 
darbui moralinės paramos.

Tad sausio 9 dieną visi ęikime 
balsuoti.

Hamiltono apyl. Rink. K-ja.
Kalėdų šventes -Hamiltono lie

tuviai praleido savo artimųjų ir 
draugų rateliuose.

Kalėdų pirmą dieną Piemenė
lių mišiose, 12 yaL nakta mūsų 
bažnytėlė buvo -pilnutėlį Po il
gesnės pertraukos ~su gražiomis 
Kalėdų giesmėmis vėl pasirodė 
mišrus parapijos choras, veda
mas B. Šturmaičio.. Pripuolamai 
teko kalbėtis su vokiečių šeima, 
kuri dalyvavo šiose pamaldose. 
Jų pasisakymas dėl mūsų gies
mių buvo nuoširdžiai entuzias
tiškas. Linkime choro vadovui ir 
choristams nuolatinės ištvermės.

Antrą Kalėdų dieną parapijos 
salėje šeštad. lietuvių mokyklos 
tėvų komitetas surengė vaikams, 
eglutę, kurioje taip pat dalyva
vo ir Kalėdų Senelis iš Lietuvos. 
Jis geruosius vaikučius (blogų 
pas mus nėra!) ir jų mokytojus 
apdalino dovanėlėmis.

Per abi Kalėdų dienas turėjo
me svečią iš Čikagos kun. Sugin
tą, kuris pasakė du pamokslus. 
Kun. Sugintas žinomas, kaip 
daugiausia suorganizavęs Čika
goje Vasario 16 gimnazijai rėmė
jų būrelių. - ,

TF skyriaus valdybos antrasis 
knygų platinimo va jus,. vykdy
tas nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 
31 d., davė šią apyvartą: parduo
ta knygų _už $1207,51; sumokėti 
leidykloms $865,47, platinimo iš
laidos $39,69 — viso išlaidų $905,- 
16. Gautas pelnas $302,35 įneštas 
TF skyriaus kason.

Per abus vajus išplatinta kny
gų už-$2016,31 ir gauta TFondui 
pelno $504,89. ;

Skyriaus v-ba labai dėkoja vi
siems hamiltoniečiams už taip 
didelę- meilę lietuviškai knygai, 
o talkininkavusiems jų platinime 
— už didelį pasišventimą šiame 
sunkiame darbe! > ' < .

Illknygos ■ vajus pradėtas sau- 
šio 1 d. ir bus tęsiamas iki gegu
žės-7 d. Visus tautiečius prašome 
iš anksto savo išlaidose paskirti 
lietuviškai knygai po keletą doi

Dar yra apie šimtinė hamilto- 
niečių, kurie su knygom neap
lankyti. Platintojai pirmoj eilėj 
stengsis pas juos užsukti. Taip 
pat bus lankomi tautiečiai ir po 
antrą kartą. Neatstumkime nė 
vienos ištiestos su lietuviška 
knyga rankos! Joje mes rasime 
tai, ko jokiose kitomis kalbomis 
knygose neužtiksime. Valdybos 
noras, kad trečiasis ir paskutinis 
50 m. sukakčiai nuo spaudos 
draudimo panaikinimo pagerbti 
vajus pasiektų ir peržengtų savo 
apyvarta abu pirmuosius.

Aukų vajus TFondui baigtas 
gruodžio 15 d. Surinkta $830,25, 
kurie gruodžio 23 d. pasiųsti TFl^°mQ JT0 7'SK,o rn«o-4. • • • T\/r * i- ■ širdzią padėką visoms Harhiltono lietu-

kyklos tėvų komitetai surengti 
kaukių baliuje vasario 19 d. lote^ 
riją. Tą patį vakarą v-ba n*****

ai pasaulyje

LIETUVIŠKA VYRU KIRPYKLA
“WALTER BARBER SHOP”

Anksčiau buvusi Ossington Ave., prie Lietuvių Namų dabar 
PERSIKtL.fi į 874 COLLEGE ST., tarp Ossington ir 
Dovercourt Rd. • . ’* •

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

874 COLLEGE STREET. TORONTO

Hamiltono lietuviams, kurie šių 
Kalėdų metu yra atsidūrę sun
kiausioje iš mūsų visų padėtyje. 
Po ilgesnių diskusijų nutarta pa
skirti dovanas šiems asmenims: 
Kl. Prialgauskųi, 232 Hughson

$5. Jis jau nuo praėjusio pavasa
rio neteko darbo ir dar didesnei 
savo . .
dešinę ranką dvejose vietose. 
Ranka dar ir šiuo metu įstatyta į 
balanas. Kada gruodžio 22 d. du 
v-bos. nariai jam įteikė dovanas, 
Kl. Pr. su didžiausiu susijaudi
nimų pareiškė padėką ne tik sky
riaus v-bai, bet prašė perduoti 
ją ir visiems hamiltonieęiams, 
kurie taip pastoviai remia TF ir 
kurių lėšomis jam tenka pasi
naudoti, Čia pat jis pareiškė vil
tį, kad greitu laiku pagysiąs ir 
gavęs darbo vienu ar kitu būdų 
šią dovaną iš TF lėšų grąžinsiąs.

Kitas mūsų tautietis labiausiai 
šiuo metu reikalingas mūsų dė- 

;mesio—Antanas Leščinskas. Jau 
virš" 3 metų jis gydomas Moun
tain sanatorijoje ir, nors galė- 

‘tų šiuo metu išeiti, bet, kadangi 
gydytojai uždraudė 2 metus dirb
ti, — jam neliko kitos išeities, 

‘kaip likti ir toliau sanatorijoje. 
Kalėdų proga jam paskirta dova
nėlė $10 ir 2 knygos $5 vertės.

Negaliu praleisti nepaminėjęs 
,v-bos nario Povilo Kanopos di
delės aukos. Įteikus TF dovaną, 
jis ištraukė $10 ir įteikė A. Leš
činskui. Šiaip ar taip, — tai dide
lio kilnumo pavyzdys.

Trečioji, sakyčiau gal tik sim
bolinė, Kalėdų dovana 2 knygos 
už.$5 paskirta Ą. Pulianauskie- 
nei, 171 West Ave. N., kuri jau 
virš 3 metų nesiskiria su lova ir 
kasmet gydymui išleidžia nuo 
$1000 iki $2000. Materialiai, jos 
žodžiais tariant, jie dar suvedą 
galus su galais, nes vyras" pasto
viai dirba Stelco. Šia savo dova
nėle v-ba išreiškė savo didelę 
užuojautą jos varge.

Visiems čia paminėtiems tau
tiečiams linkime greitos sveika
tos, kad šiais metais susitiktu- 
mėm ne pas gydytoją, bet gra
žiose TF vakarų programose.

TF .skyriaus v-ba labai nuošir
džiai kviečia visus tautiečius į jos 
ruošiamą žiemos balių, kuris 
įvyks sausio 22 d. Royal Con-' 
naught Normandie salėje. Šį kar
tą v-ba, pasitikėdama hamilto- 
niėčių palankumu ir laukdama 
daug svečių, nustatė įėjimo kai
ną $1.25, neimant jokio papildo
mo mokesčio už staliukus. ‘Tai 
yra pati žemiausia įėjimo kaina 
iš visų iki šiol buvusių Royal 
Connaught viešbutyje parengi
mų. Neapvilkime v-bos pasitikė
jimo ir kuo skaitlingiausiai susi
rinkime į didįjį.žiemps balių! Bu
vę praėjusį rudenį toj pat salė
je Jurginų baliuje, tikiu, ir dabar 
dar prisimena tą jaukią nuotai
ką, kurioje praėjo anas ilgai ne
užmirštamas rudens jurginų ba
lius! " i Sk. St.

Pakrikštyta, Šv. Povilo evang. 
liuterionių Bažnyčios lietuvių 
pamaldose Kristina Selma, Jorio 
ir Šeimos Brękmanaitės Dragai-, 
čių duktė.

Centrui į Montrealį.
TF skyriaus v-ba gruodžio 20. 

d. posėdyje paskyrė šešt. liet..

ADAMONIS & BUDRIOM AS
“DISTRICT ESTATE BROKERS’’* 7

NAMAI PARDAVIMUI: — įvariose Montrealio dalyse;
PASKOLOS: — 5(4% užbaigt, namams ir iš 6% statybos eigoje;
ŽEMĖ PARDAVIMUI:
ŪKIAI PARDAVIMUI
DRAUDIMAS: —Pasl 
atsitikimų '
Pirmosios Montrealy lietuvių Real Estate tikslas — Jums padėti!

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

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

Pavieniai lotai ir didesni plotai;
Montrealio apylinkėje;

Pastatams ir kt. objektams nuo nelaimingų

Lietuvių Draugija 
ne gruodžio 19 d. suruo- 

eglutę, kurioje daly- 
būrys vietinių lie

sieji gavo iš Senelio 
B. Darlis vadovaujant, sugie-

dovMi^ n suaugusieji daininin-
St. N;, $20 ir 2 knygas vertės po dojo lietuviškas kalėdines’ gies-

rnouts čią beliko vos 5 lietuviai 
ir todėl AULB Valdyba nutarė 
panaikinti Braunau seniūniją 
įjungiant ją į Linzo apylinkę.

Vienos kolonijos seniūnas S. 
Digrys dalyvavo CARE metinė
je konferencijoje ir atstovavo 
Austrijos BALFo įgaliotinį. Vie
nos lietuvių dabar yra 26 asme
nys, kurių tarpe 7 seneliai - liga-, 
nyašr 6 vaikai. >.

Linz apylinkėje dabar randasi 
55 asmenys (prisidėjo Braunau 
ir p. Mituzams gimė.sūnus).. Mir
ga Glionfertaitė, baigusi mokyk
lą Ennse įstojo šiemet į Handel- 
akademie Linze. P. Brokertienei 
padaryta dešinės rankos opera
cija ir ligoninėje išgulėjo 3 sav.

Per BALFo įgaliotinį Vokieti
joje gaūta 5 egz. “Eglutės” ir 
“Tėviškėlė” laikraštėlis vaikams. 
Tai yra Amerikos vyskupų dova
na lietuviams vaikučiams. Laik
raštėliai paskirstyti skaitlingoms 
šeimoms.
D. BRITANIJA

DBLS Centro Valdyba prane
šė, kad Lietuvių Namai Londone 
perkelti į didesnį ir erdvesnį būs
tą. Juose sutelktos šios lietuvių 
įstaigos ir organizacijos: D. Bri
tanijos Lietuvių Sąjungos Cent\ 
ras, “Europos Lietuvio” redak
cija ir administracija, Lietuvių 
Namų Akc. B-vė, “Nidos” spaus
tuvė ir knygų klubas, Tautos 
Fondo Atstovybė, DBLS Centri
nis, skyrius ir skaitykla, Lietu
vių’Inž. Sąjungos skyrius, Lietų- 
vių klubas ir sporto klubas Tau
ras. Naujojo būsto adresas toks: 
1/2 Landbroke Gardens, London 

_W. 11, Anglija. Naujieji namai, 
kaip skelbiama, yra dvigubai di
desni, pelningesnį, gražesni ir 
patogesni, negu turėtieji.
VOKIETIJA

Bonnos apyl. valdybos pirmi
ninkui dr. A. Žarskui, išsikėlus 
į pietų Vokietiją, pirmininko pa- 
reigas laikinai sutiko eiti v-bos 
iždininkas, stud, teisn. Pr. Jur
kus, iki šiol ėjęs ir sekretoriaus 
pareigas. Per šimtą, šios apylin
kės narių-, pasklidusių plačiai po 
Rhėino krašto vietoves, nelengva 
suburti į susirinkimą ir todėl 
apylinkės organų sudarymas yra 
sunkokas: ’

HildesheimeNiedersachsen— 
prie anglų kariuomenės dalinių 
sargybos tarnybą nešantis lietu
vių būrys, vadovaujamas ats. 
kap. I. Apyrubio, kariuomenės 
šventės proga suruošė minėjimą.

Mannhcime prie JAV Armijos 
esančių sargybų ir darbo dali
nių stalo teniso turnyre meiste
rio vardą iškovojo lietuvis: J. 
Zeglys. Dvejete lietuviai Zeglys 
- Liepinaitis taip pat išsikovojo 
pirmąją vietą. Laimėtojai gavo 
lenkų' kuopų centro sidabrines 
dovanas.
VENECUELA

Venecueloj sėkmingai reiškia
si savo veikla lietuviai skautai ir 
skautės, kurie gyvai dalyvauja - 
dainps konkurse. Šokėjų grupei > 
vadovauja L Žalnieriūnaitė. Pir
mojoje Venecuelos skautų sto
vykloje dalyvavo ir liet, skautų 
skiltys. Lietuviai pasižymėjo tau
tiniais šokiais ir tautinių darbe
lių paroda. Venecuelos skautų 
vadovui ir stovyklos viršininkei 
įteikė gražias knygas su tautinių 
raštų juostelėmis, kurias padovą-

“"’-Įė keletą muzikos kūrinių for-
' ■ * ‘ jau_,

kus ir mielas, o kadangi dalyvavo iš Niujorko per^ikėlusio “Am, 
įjalso”’ lietuviškojo skyriaus in- 
fprmacijos specialistai su šeimo
mis, tai giesmės ir sveikinimai 
buvo užrekorduoti perdavimui į 
pavergtą Lietuvą. Sekančią die
ną prie JAV Prezidentūros — 
’’Baltųjų Rūmų” gėlės pasirodė 
Baltimorės lietuviai su tautiniais 
šokiajs. Mačiušieji sako, jog “bu-: 
yp įspūdingas vaizdas, kai ap
šviestoje šildomoje scenoje par
ke suplasnojo lietuviškais spal
vingais kostiumais apsivilkę šo
kėjai. Tik gaila, kad buvo gan 
šaltokas vakaras, tai žiūrovų ne
buvo gausu”. (a)

■ BALFp, reikalų Vedėju Čika
goje ir jos apylinkėse paskirtas 
A. Dzirvonas.

Antibolsėvikiniame tautų blo
ke taip pat aktyviai dalyvauja 
lietuviai.' Lietuvių grupės pir
mininkas yra inž. J. Rugis. Spau
dos biurui organizuoti sudary
tas laikinas, komitetas, į kurį iš 
lietuyiiįjėjo Bildušas. Kitų tau
tų atstovams supažindinti su pa
dėtimi krašte lietuvių memoran
dumą apie Lietuvą paruošė žur
nalistas St. Daunys.

J. Rimašauskas, kuris nuo 1947 
m. veda prie Lietuvos Rezisten
cijos buv... Politinių Kalinių Są 
jungos veikiantį Lietuvių Tauti
nės Martirologijos skyrių ir telkė 
visą dokumentinę medžiagą apie 
sovietinį bei . nacinį genocidą 
okupi, Lietuvoje, paruošė JAV 
Kongreso Kornunistienei Agresi
jai Tirti Komitetui pagrindinį 
pranešimą apie sovietinį genoci
dą bolševįkų -okupuotoje Lietu
voje. Tai dokumentinė medžia
ga, apimanti 1940 - 1941 m. sovie
tinę okupaciją. Su nedideliais pa
keitimais tas darbas numatytas 
išleisti atskiru leidiniu ir lietu
viškai. Tuo reikalu jau susitarta 
su “Tėra” Čikagoje.

Kun. Stanislovas Vembrė mirė 
Worcestery ir. palaidotas gruo
džio 18 d. Velionies brolis kun. 
Mykolas Vembrė, vikarauja .Ne
kalto Prasidėjimo parapijoje 
Stoughton, Mass.
AUSTRIJA

Austrijos lietuviams BALFas 
Kalėdų švenčių proga pasiuntė 
200 maišto pakietėlių, gautų iš 
Amerikos valdžios šalpos akci
jos vad. FOA. Maisto pakietė- 
liai turi po i sv. sviesto, taukų,' 
jautienos-mėsos, pupelių ir po 3 
sv. ryžių beį 5 sy. kvietinių miltų 
viso 12 sv. Panašius FOA pakie- 
tėlius . BALFo' tarpininkavimu 
pažadėjo duoti šventėms ir CA 
RE įstaiga Vienoje iš bendro da
lijimo Austrijoje. Tuo reikalu 
pasiųsta CARE. įstaigai Aūstrijos 
lietuvių sąrašas su adresais. Ti
kimasi, kad iki sausio 6 d. pakie- 
tėliai pasieks lietuvius.

Salzburgę Lietuvių Bendruo
menei prisistatė inž, Heinz Kris- 
taičio (Christeitj seimą is 6 as-

) neteko darbo ir dar didesne^ pūde keletą muzikos kurinių f 
vo nelaimei šį ęudenį sulaužė tepionu. Pobūvis buvęs labai j

. KLB Hamiltono apylinkės valdyba, 
baigdama savo kadenciją, reiškia nuo- menų, kilusi, iš Klaipėdos kraš- nojo inž. V. Venckus. Skautų
vių organizacijoms ir visiems Hamiltono 
lietuviams už grąžą ir glaudų bendra-, 
darbiovimą mųsų kolonijos tautiniai 
kujtūrinipme darbe.

Atskira padėka priklauso KLB Krašto 
Valdybai ir jos pirmininkui J, Matulio
niui, kurio parama musų kolonijoje buvo 
ypatingai jaučiama. Dėkojame ''Nepri
klausomos Lietuvos" i r "Tėviškės. Ži bu
rių" Redakcijoms už talpintus musų skel-^ 
bimus ir pranešimus.

Sj sekmadienį, sausio 9-toįi yra nau
josios apylinkės valdybas rinkimų diena.' 
Visi hamiltoniečiai tą dieną prie rinki
mų. urnos? Nesvarbu už ką balsuosi, bet 
balsuok! O išrinktai naujai valdybai- sėk
mės jos darbuose. i '

t Padėka
Hamiltono Liet. Kat. Moterų D-įos 

skyriui ir Hamiltono Ateitininkų kuopai.
Mūsų nuoširdi padėka pr i k (aušo Jutos 

už suruoštą atsisveikinimo kavutę ir ver
tingos bei puošnios dovanos. Morijojtė- 
globoja Jus!

Jūsų Visuomet Pr. ir St. ŽvmafttaL \

to ir kurį laiką gyvenusi Vokie
tijoje. Tikisi patekti' į Glasen- 
bach USEP lagerį.

P. Reisas dar sunkiai serga 
ir guli TBC ligoninėje Thalheim.

Braunau. Išvykus į Vokietiją 
p. Stašaičių ir'Naujokaičio šei-

’’Vyties Kelio” Nr» 13 paskelbė 
vysk. V. Brizgio žodį Venecuelos 
lietuviams skautams jo lanky
mosi Venecueloje proga. Valen- 
cijosa, gailestingų seserų mokyk
lą baigė I. Beresnevičiūtė ir A. 
Subačiūtė.

Gararftuotos anglys yra geriausios !

iTisų rūšių anglis ir malkas užsa 
kykite per mūsų atstovus DOMINION 

COAL & WOODVYT. ir SIGITĄ AUŠROTUS ’ * . • >

SKAMBINTI TELEFONU LL. 0527
(Nuo 10 vai. ryto iki 10 vai. vakaro) • '

randasi

rondos!
avert

randosi

LIETUVIS LAIKRODININKAS 
TAISAU totoriškos,'voktos Ir ame- 

O^S ^^IBI 

wMNnmb», Ui feffe*** JwtMM

Dr. J. Baltrušaitis
GYDYTOJAS k CHIRURGAS 

95 DELAWARE AYL, HAMILTON
Bendroji praktiko, moterų ligos su' 

gimdymo pogolbo speciolioi.
Priėmimo vol. kasdien nuo 2-8 vol. pp. 

Scštodieniois nuo 9.30-12 vai.
Kitu laiku pogol susitarimą.

« . Telefonas JA. 8-5340

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

$6.500 įmokėti, 6 komb. atskiros, 
gero mūro namas su garotų ir 
Šoniniu įožioimu. Randasi Win
dermere - Bloor rajone.

M
jIa m a ž-*- m m L L W aAa
OvU^fuu VWBKviwwvRwnW

S. MAČIŪLAITIS 
MU. 7MS erke K8.721S x

- Telefonas MU. 7565 
1 *

$2.500 įmokėti, 6 kamė.,kietos 
grindys, randasi Bloor Bat
hurst rajone.

$2.500 įmokėti, 6 kamb. gero muro 
namas, randasi High oPrk ra-

HERB SILLS
REAL ESTATE

2673 Eglinton Ave. W.
$2.500 įmokėti, 6 kamb.

Bloor - Dupont rajone. 
$3.000 jmoketi, 6 kamb.,

High Pork rajone. 
44.000 įmokėti, 6 kamb.

Rogers* Rd. W. rajone. 
$7.000 įmokėti, 10 kamb.,

High aPrk rajone. 
$10.000 įmokėti didelė krautuvė su

Valgykla. Westone.
Dėl daugiau informacijų skambinkite

PETER SKIBUTIS
MU. 756$ arba Kl. 721S

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, nevirškinimb, ne
reguliarių ėjimų laukan, skilvio dujų skausmų, skausmų skil
vio-dešinėje ar kairėje pusėje, skausrftf po šonkauliais, degi- 
nftno gerklėje, apetito praradimo, nervuotumo, galvos skausmą 
bei nualpimų, reumatinių ar artritinių skausmų, 

NELAUKITE IKI. R¥TOJAU$ ♦ 
■i p«r vėlu. ŠIANDIEN, tvojau paimk orbatiiij iavMMi 

.^RCT^TOMACH HMEPT.
Imti prieš kiekvieną valgį. Tūkstančiai kasdien vartoja šiuos'vaistus su 

JMĮro kito panašaus vaisto. Rezultatai nuo pirmo buteliuką 
o tik $6 buteliukas. Gaunama vaistinėse, arba rašant sekančiu adresu:

\ LUSCOE PRODUCTS LTD- L.W.
» tfA W JI a A L-fTFlTk < fiUT *

Perkant ar parduodant namus 

HAMILTONE 
kreipkitės į musų atstovą

Žiema Didžbalį
‘ * • 1294 KING ST. HAMILTON

-------- Telefonas LI. >3558

R. TESLIA Peal Estate

E

PERSIKtL.fi


i

5 PUSL.
l»€Xnj3.-Nr, J5D-51 (259-260)

>...................•............................................
l L /L."1. O’. ..... .. ■ y

PASAKOJIMAS Iš LIETUVOS

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Tamsi naktis apklojo lietuvio 
gyvenimo kelius. Einam lyg ak
li apgraibomis ir dažnai iš kelio 
išsimušam, kuris veda į švieses
nį rytojų. Kitas praradęs ir sie
los žiburėlį prarajon nukrinta 
ir amžiapis žūsta tėvynei. Kitas 
sąmoningai išeina iš lietuviško 
kelio, kad išvengtų “sielos kan
čių” ir savo jauną šeimą iš jų 
išgelbėtų. Tamsybės apgaubti 
dairomės kaip tie Trys Karaliai 
vadovaujamo žiburėlio, kuris 
nuvestų pas naujai gimusį Išga
nytoją, Kuris ir tiesą ir teisin
gumą žmonijai turėjo atnešti. 
Tai ten, tai kitur žiburėlių at
sirado. Šiandien jų esama visur 
laisvajame pasaulyje, kur tik 
lietuvių gyvenama. Jie grumia-- 
si su tamsybėmis ir lietuviams 
lietuviškąjį kelią rodo, sklaido 
nusiminimą ir šviesiąsias viltis 
vieniems įžiebia, kitiems stipri- 

~ na. Jų padedamas lietuvis tvir
ta koja žengia į laisvę ir į gar
bę. Prieš penketą metų tokie 
Tėviškės Žiburiai sužibo ir Ka
nados padangėje. Pradžioje tie 
Žiburiai tvykstelėjo nedrąsiai, 
lyg išsigandę savo drąsos, ar su
abejoję savo pajėgumu. Kiti 
spėliojo ar nepasivėlinta. Treti 
vėl norėjo, kad tai būtų meteo- 

,ro žiburys — akimirkai sužibo 
ir tuoj vėl užgęso. Bet sušvitę 
Tėviškės Žiburiai gyveno savo 
galva. Jie atsargiai, bet tvirtu 
žingsniu žygiavo ir švietė lietu
viui kelią Lietuvon. Juo tolyn 
juo šviesyn. Kanados lietuviui 
be jų lietuviškasis gyvenimas 
virto negyvenimu. Jų žodis kū
nu virsta, nes juo tiki lietuvis. 
Juo tiki dėl to, kad jis ir šviesa 
ir tiesa pagrįstas, kad jis veda 
tikrai lietuviškuoju keliu’ ir 
skambina lietuviškosios širdies 
stygomis. Tėv. Žiburių trumpas 
kelias — tik penkmečio, bet nu
eita daug ir daug Lietuvai pa
daryta. Šios sukakties proga aš 
sveikinu Tėviškės Žiburius, lin
kėdamas dar didesnės sėkmės ir 
didesnių laimėjimų lietuviško
jo gyvenimo baruose. Savo ir 
VLIKo vardu linkiu, kad trum
piausiu laiku savo šviečiamąją 
lietuvišką visuomenę nuvestų į 
laisvąją tėvų žemelę. Tepadeda 
Dievas. M. Krupavičius, 

VLIKo Pirmininkas.

Atžymėtinas yra taippat “T2” 
tiesumas ir aiškumas ginant de
mokratijos principus ir be dve
jojimo pateikiant redakcijos 
nuomonę lemiamais klausimais. 
Mūsų visuomenei, kuri esmėje 
siekia tikslaus visuomeninio bei 
politinio nusimanymo, toks tie
sumas yra y tin naudingas.

Aiški pasaulėžiūrinė linija “T. 
Žiburiams” netrukdė atverti sa
vo puslapius skaitytojų pasisa
kymams, kiekvienai objektyve 
nuomonei sudarant galimybę bū
ti bent išklausytai.

Taip pradėjus, linkiu žengti su 
didėjančiu pasisekimu į ateities 
laimėjimus,

A. Darnusis,
Amer. Liet. Kat. Federacijos 

Pirmininkas.

Džiaugiamės ir didžiuojamės 
Jūsų penkmečio darbu ir einamu 
keliu. Gerai žinome, kokias pra
džios kliūtis bei vargus turėjote 
nugalėti, kol išaugot iki dabarti
nio lygio.

Su dėkingumu žiūrėdami į Jū
sų nueitą kelią, reiškiame viltį, 
kad “TŽ” švies ir toliau tvirta 
šviesa ne tiktai Kanadoj, bet ir 
kitur išsklidusiems tautiečiams. 
Tikimės, kad, Dievui padedant, 
antrasis penkmetis atneš naujas 
pergales.

Geriausios sėkmės linkinti —
Kanados Liet. Katalikų 

Kunigų Vienybė.

Didžiai Gerbiamas
Pone Redaktoriau,
KLK Mot. D-ja sveikina “Tė

viškės Žiburius”, įžengusius į 
šeštuosius savo didelio darbo ir 
ryžto metus ir linki, kad jų nuo
širdus lietuviškumas skleistų ir 
toliau tą jaukią šilumą, kurią 
sukelia tikrieji tėviškės žiburiai.

Tesuteikia Dievas jiems pa
kankamai jėgų sušvisti taip pla
čiai ir taip toli, kad jokia naktis 
nei vienai lietuviškai širdžiai 
neuždegtų paliktų namų.

K. Juozapavičienė, 
Pirmininkė.

K. Bražukienė,
Sekretorė.

Svarbiau nei ’’išlaisvini mas

Mieluosius “Tėviškės Žibu- 
__ _ švenčiančius gy.- 

vavimo sukaktį, nuoširdžiai svei- 
kiname ir linkime geriausios 
sėkmės: vienyti, burti ir šaukti 
visus brolius, seseris lietuvius į 
stiprią bendruomenę, kuri pajėg
tų ir tautinę sąmonę išlaikyti ir 
vesti kovą už Tėvynės laisvę.

Tegu saulėtas laisvės rytas 
greičiau suspindi išblaškytiems 
tėvų žemės vaikams, tegu am
žiais negęsta tėviškių žiburėliai 
laisvoje Lietuvoje.
• Kanados Liet. Bendruomenės 

Krašto Valdyba

Per pirmąjį penkmetį “Tėviš
kės Žiburiai” patraukliu būdu 
prasimušė į pirmaujančias eiles 
lietuviškoje laikraštijoje. Mūsų 
tautos gyvybinėje kovoje dėl 
tautinio išsilaikymo “TŽ” tapo 
svarbiu veiksniu neabejotinai 
dėl savo aiškios linijos ir tikslių 
veiklos gairių.

Ryškiausiai mums krenta į 
akis sumanumas atremti 
lietuvių tautos laisvės kovą į 
universalines vertybes, kaip tie
są, teisingumą, gėrį. Todėl ir ka
talikybės idėjos, iš kurių tos uni
versalinės vertybės kyla, laikraš
čio puslapiuose buvo mums ar
timos, surištos su kiekvieno mū
sų mintimis, darbais ir išgyveni-

nūs

Laisvas lietuviškas spausdin
tas žodis šiandien yra didžiausias 
mūsų turtas po svetimu dangu
mi: viltis, širdies paguoda, kovos

Pradedant 1955-sius metus jau 
nedaugelis mūsų, patogiai įsitai
sę Amerikos kontinento didmies
čiuose ir miesteliuose, pagalvos: 
“O ką atneš šie metai Lietuvai?” 
Gal dar mažiau turėsime laiko ir 
noro svarstyti pavergtųjų ar vi
sos žmonijos likimą. Pabėgėlių 
šauksmai apie klaikią pavergtų 
brolių padėtį, pasaulio didvyrių 
perspėjimai apie hidroatominio 
amžiaus baisumus mums tapo 
kasdiene duona.. Pasiskaitę, jog 
Baltijos pajūris nuo Talino iki 
Karaliaučiaus nusėtas 18 sovieti
nių rakietų bazėmis, kurių už
duotis neprisileisti prie Lenin
grado laivynų, retas iš mūsų gal 
suvokiame, jog tai pranašauja ir 
Lietuvos atominį bombardavi
mą. Dažnas didmiesčių bando
mųjų priešlėktuvinių sirenų 
klaikus stūgavimas ir stratosfe
ros mėlynėje karo lėktuvų garų 
lakai gal ne vieną mūsų perspė
ja, jog bręsta kažkas baisaus ir 
vargiai išvengiama. Amerika nu
sileisti negali ir nuo pasaulinio 
košmaro tikrai tegalėtų apsau
goti tik stebuklas, kurio taip se
niai meldžia pasaulio tikintieji 
Kalėdų ir kitomis progomis.

Toynbee apie Žmonijos 
atgimimą
Anglosaksų bene žymiausias 

išminčius Arnold J. Toynbee, 10 
“A Study of History” tomų au
torius straipsnyje NYTimes ma
gazine, aną sekmadienį reikala
vo žmoniją įsisąmoninti dvasi
nio atgimimo būtinumą. Kalėdų 
šventės ir Nauji Metai esą laikas 
tinkamiausias, apie tai šnekėti. 
Dabartinė pasaulio padėtis esą 
rodanti, jog 250 metų senumo 
sekuliarizmo (secular philoso
phy) — bandymas atsipalaiduoti 
nuo religijos — yra priėjęs liep
to galą. Milžiniška technikos pa
žanga Toynbee tėra vakariečių 
krikščioniškos kultūros ir mora
linių vertybių produktas. “Moks
las remiasi dvasiniu pagrindu, 
nuo kurio jis neatpalaįduojamas. 
Dvasinis atgimimas negali būti 
pamatuotas numatoma rinka ar 
pelnu. Turi jis ateiti spontaniš
kai ir neverčiamas. Toynbee 
“spontaniškai” betgi supranta, 
kaip išdavą tam tikro dvasinio 
patyrimo. Jis mato šių dienų že-

Ni u j orko bendra d a rb io
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ir viskuom pertekęs laisvas žmo-

ruoti per amžius žmonijos su
rinktą patirtį. Toynbee sako, kad 
vakariečiams atmetus Dievą ir 
religiją nesą galima nė lyginti 
vakariečių materializmo su 
Maskvos skelbiamu. Nes pav. kas 
yra svarbiau: bendruomenės ar 
paskiro individo gerovė. Iš šalies 
stovintiems “vakarietiškas mate
rializmas” atrodo menkas, blo
gai vadovaujamas ir iš vis po
zityviai nemoralus (frivolous, 
wrongheaded, positively immo
ral). “Mes negalime atremti ko
munizmo savuoju materializmu” 
— perspėja Toynbee. Anglų filo
sofas, betgi drįsta tvirtinti, jog 
daugumas modernių, sekuliari
nės galvosenos vakariečių var
giai grįžtų prie krikščionybės ar 
judaizmo dabartinėse tradicinėse 
formose. “Jei kas privalo grįžti 
startan ir bandyti iš naujo pa
prastai kelias ir būdas būna 
skirtingas, nes naudojamas turi
mas patyrimas”. Toynbee sakosi 
tikįs, jog atitolę nuo tikėjimo va
kariečiai (europiečiai ir ameri
kiečiai) bandys susirasti po kojo
mis tvirtą religinį pamatą; tai 
esą ko jis labiausiai trokštąs šiuo 
metu. “Nes šis pamaltas tai nėra 
vien teologinės prielaidos: tai 
yra Dievo tikrumo ir žmogaus 
likimo vizija, kuri gali mus 
įkvėpti, su Dievo pagalba, nau
jam gyvenimui” (they are a vi
sion of God’s nature and Man’s 
destiny that can inspire us, with 
God’s help, to lead a new life).

Maskvoje kažkas bręsta
Visus sudomino įvykiai Mask

voje, kur raudonieji generolai, 
bene Berijos mirties metinių 
proga, papildomai sušaudė eilę 
buvusios NKVD-MVD galvažu
džių, už tai “kad jie prievarta 
išgaudavo iš nekaltai suimtųjų 
prisipažinimus”!- Maskvos rau
das, grasininmus'Prancūzams ir 
permainas greičiausiai skatino 
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monov vos nenualpo iš baimės. 
Paskutinės Ehrenburg novelės, 
kurią su džiaugsmu atsispausdi
no NYTimes ir kuri su didžiau
siu pasisekimu perkama tirani- 
joj, veikėjai maždaug šitaip kal
basi:

flUnija:... kartais pagalvoju, 
jog visa tai pasikeis. Nesijuok, 
tikrai pasikeis... Ar tu tiki ste
buklais? — “Kokiais stebuklais?” 
— “Pavyzdžiui, gyvenimas ne
pakeliamas ir staiga tampa jis 
puikiu; viskas pasikeičia; tie pa
tys žmonės, miestas, daiktai — 
bet viskas pasikeičia, supranti?” 
.. .“Ne, ne oras. Viskas pasikeis
tų pagrindinai”.

NYTimes, priminęs Ehrenbur- 
go stalininę garbę ir praeitį, 
klausia ar Ehrenburg sublūdijo 
ar pranašauja būsimas permai
nas Rusijoje? Kompozitorius D. 
Šostakovičius gi “Sovietiškoj 
Kultūroj” labai jau molotovišku 
stilium skatino amerikiečius nu
simesti “geležinę uždangą”, įsi
leisti pas save daugiau komunis
tų ir išleisti į TSRS daugiau “do
rų” amerikiečių.

Bet Cyrus Sulzberger iš Pary
žiaus korespondencijoje sakosi 
pastebėjęs Maskvoje Stalino vai
duoklius ir stiprėjančią jų įtaką. 
Amerikiečių žurnalistų budru
mas ir akylumas Maskvoje pa
sirodė pamatuotas. Sekė NKVD 
Abakumovo ir jo “chebros” su
šaudymas. Kiekvienam pažįstan
čiam Sovietiją darėsi įtartina, 
kodėl Chruščiov vienui vienas 
pasirašė Centro komiteto atsi
šaukimą dėl religijos? Kodėl 
“Pravda” — partijos organa* — 
neseniai išsispausdino Chruščio
vo pastabą dėl sovietų architek
tūros ekonomiškumo, o vyriau
sybės organas “Izvestije” — ne 
(Panašūs dalykai dėjosi ir prieš 
Berijos galą). Kodėl Chruščiovo 
plati kalba apie medvilnės augi
nimą buvo ištisai išspausdinta 
Taškente, bet buvo visiškai ig
noruota Maskvos didžiojoje 
spaudoje. Amerikos ir britų spau 
doje spėliojama, kad paskutinia
me MVD galvažudžių teisme mi
nėta paslaptinga “Leningrado 
byla” liečia Ždanovo ir jo sėbrų

pravedi Malenkov. Dabar patir

 

ta, kad vienas iš tų “sėbrii” Ni
kolai Voznesensky vėl aktyviai 
reiškiasi sovietiniam gyvenime 
ir vėl iš to kombinuojami toli 
siekią galvosūkiai... Ilgai ne
truks, seks daugiau pasišaudy
mų. Revoliucija niekad nenustos 
ėdusi savo peniukšlių.

Krasnija Zvczda ragina 
budėti
Kalėdų pirmą dieną Raudono

sios Armijos oficiozas betgi ra
gino draugus “karininkus ir ka
reivius” budėti ir būti pasiruošu- 
siems sutrinti kiekvieną užpuoli
ką (Sena melodija — kaip 1941: 
“Esli zavtra voina”). “Dabarti
nėmis aplinkybėmis agresyvio
sios jėgos inspiruojamos Jungti
nių Valstybių monopolistų ruo-

(Nukelta į 6 psl.)

sveikiname Toronto lietuvių sa
vaitraštį “Tėviškės Žiburius” 
penkerių mėtų spaudos darbo su, 
kakties proga, linkėdami, kad 
greičiau ateitų diena, kada ir 
“Tėviškės Žiburiai” ir gimtųjų 
pirkių languose tebedegą žiburė
liai akis į akį susitiktų išlaisvin
to Nemuno ir Neries pakrantėse.

KLB Toronto Apyl. Valdyba.

AUTO SĖDYNIŲ UŽDANGA
LAI iš nedegamos medžiagos, 
Įvairių spalvų, specialus pagal 
užsakymą darbas $25.00.
Medžiagos visų rūšių automo
biliams

PARKDALE AUTO SLIP 
COVERS

2060 Dundas St. W.
Tel. LA. 1425 arba LO. 6783

Gerbiamas Redaktoriau
Lietuviškoji knyga ir spaudą

— mūsų tautos laisvės kovotojai, 
stipresni savo smūgiais už ašt
riausią kardą, kietesni priešo 
puolimuose ir už titnagą. Tekan
čioji Aušra, laisvės dūžiais skam
bąs Varpas — prikėlė mūsų tau
tą su pirmais auštančiais laisvės 
spinduliais, su pirmais rytmečio 
varpo skambesiais “kelkite, kel
kite, kelkite”... laisvam ir ne
priklausomam gyvenimui. Dau
gelio jau visiškam žlugimui pa
smerkta lietuvių tauta nutraukė 
vergijos pančius, atsistodama 
laisvųjų tautų tarpe. Prie tos ne
lygios kovos laimėjimo, šalia sa
vanorio kūrėjo ar partizano su 
ginklu rankose, pirmose eilėse 
stovėjo ir knygnešys.

Šiemet laisvame pasaulyje iš
blaškyti lietuviai paminėjo 50 m. 
.spaudos atgavimo sukaktį, lenk
dami galvas prieš aušros sūnus
— Rusteikas, džiaugdamiesi mū
sų gražiai išbujojusia spauda.

Baigiant šiuos taip reikšmin
gus metus, lietuviai, ą ypatingai 
Kanadoje, džiaugiasi dar vienu 
jubiliejumi — tai penkių metų 
“Tėviškės Žiburių“ sukaktimi. 
Taip, kaip ir prieš 50 metų spau- 

(Nukelta į 7 psl.)

Vienas iš jų yra reikalavimas 
(Vakarai) dvasinio atgimimo, 
prie kurio veda technikos geni
jus. Antrasis — vilioja mus at
sisakyti visko kuo tikėjome. Be 
galo sena doktrina, praktikuota 
prieš — izraelį ir prieš — krikš
čionybę, bandoma pateisinti da
bartinį komunizmą. Garbiname 
kolektyvo nėra nieko nauja: in
dividas yra niekas prieš kolekty
vą ir jo buitis tiek toleruotina, 
kiek jis naudingas masei. Tai 
kraštutinis prieštaravimas Žydų, 
Krikščionių ir Moslemų doktri
noms, jog žmogus nėra vien so
cialus gyvulys, bet jis garbina 
Dievą Augštybėse ir tiki galimy
be džiaugtis Juomi per amžius. 
Toynbee perspėja, kad komunis
tai verčia vakariečius, spėjusius 
nutolti per tuos 250 metų nuo 
religijos, apsigalvoti kur einam. 
Įsivaizdavęs nepaprastai galingu

kad rašė: “... ’opos Atlanto 
tautų vienybė jiems (bolševi
kams) atrodė pavojingu magne
tu pajėgiu ištraukti pavergtąsias 
tautas iš po sovietinės pėdos. Po
litikos “jėgos pozicijų” ugdymas 
jiems rodės vakariečių noru su
sidaryti pamatą tolimesnėms de
ryboms su sovietais dėl taikos 
“modus vivendi” išsaugojimo, 
nepaniekinant savųjų principų 
ar sutinkant su kitų tautų toli
mesne vergija (? A.). Sovietų 
kultūrininkams - propagandis
tams buvo duotas įsakymas įti
kinėti pasaulį, kad TSRS vyksta 
tikrai gražūs dalykai vis labiau 
primeną “žemišką rojų” Uja 
Ehrenburg, nei iš šio nei iš to, 
visuotiniame TSRS rašytojų su
važiavime panūdo kalbėti apie 
savo kaip kūrėjo laisves, kad, 
matyt, neperspėtas Stalino lite
ratūros laureatas Konstantin Si-

Tęsiame ištraukas ELTOS ben
dradarbio pasikalbėjimo su ne
seniai iš Lietuvos atbėgusiu Mi
ronu, '

Kokie mokami, “pasukus ko
lektyvinio gyvenimo” keliu, at
lyginimai, gerai gali pavaizduoti 
kad ir šis palyginimas: N. Lie
tuvoj sunkiausiu darbininku že
mės ūkyje buvo laikomas sam
dinys arba bernas. Jis, gauda
mas iš ūkininko drabužius ir 
maistą, būdamas sotus, metų ga
le už savo atlyginimą galėdavo 
nusipirkti dviratį ir eilutę, arba 
gaudavo 400 ar daugiau litų gry
nais ir dar šiek tiek natūra. O ką 
gauna dabar kolūkietis? Jei už 
darbadienį mokama po 2 kg grū
dų, tai toks kolchozas laikomas 
labai geru. Kiti teįstengia išmo
kėti vos po pusę kg. Tenka gy
venti iš savųjų arų, nors ir už 
tuos dar reikia atiduoti privalo
mas pyliavas, mokesčius valsty
bei. Didžioji kolchozininkų dalis 
jei gauna už darbadienį po 1 kg 
grūdų, tai gerai. Išdirba per me
tus vienas žmogus 300 darbadie
nių — tai maksimum. Ir jis už 
savo kruviną prakaitą tegauna 
vos 6 centnerius grūdų, pats turi 
pasirūpinti savo valgiu, savo dar
bo drabužiais — ir galų gale jo 
metinis uždarbis, palyginus su 
“buržuaziniais laikais”, tesiekia 
maksimum 50 litų. Štai realus 
vaizdas, kaip kolchozininkai bu
vo “išvaduoti iš skurdo ir tam-' sos ...

Panaši situacija ir kitose sri
tyse. Jeigu palyginsime prieška
rinę pieno produkciją su dabarti
ne, tai dabartiniai bolševikiniai 
“laimėjimai pieno srity” rodo 
pieno ūkio nusmukimą maždaug 
iki pusės. Jei 2000-3000 ha plote 
rasime 10 ar truputėlį daugiau 
karvučių, — taųrealios iš to nau
dos beveik nulis. Galvijai blogai 
šeriami, nėra pakratų, nėra kiek 
reikiant trąšų, karvės braido 
daug kur iki pilvų mėšle, ark
liai pavasarį klumpa vagoj (gy
vulininkystės smukimą neseniai 
konstatavo taip pat Minist. Ta
ryba ir partijos c. k-tas savo nu
tarime “Dėl priemonių karvių 
skaičių kolūkiuose padidinti” ir 
iš viso gyvulininkystei pagerinti. 
E.). Jei nebūtų MTS, tai ir tais 
pačiais nebūtų galima toli gra
žu apdirbti dabartinių dirvų.’ Pa- 

’gaKau ir grerrošiornŽ'^^ptų X^-‘ 
sokių žemės ūkio “mechanizato
rių” bei “specialistų” daugelis 
yra tokie tik iš vardo, žodžiu, 
smukę viskas. Sumažėjo ir kiau
lių, ir arklių. Kaimuose “privati 
statyba” vyksta labai menkai, 
nes užsimuštinai negausi darbi
ninkų. “Gyvenvietėse” statomi 
vieno ar dviejų butų standartinio 
tipo namukai. Pagal plentą ar 
vieškelį išvedama “centrinė gat
vė”, tokie namukai sugožiami 
vienas šalia kito — štai ir turite 
naujo tipo “kolektyvinę gyven
vietę”. Namuką retai kas pats 
statosi, dažniausiai juos pastato 
kolūkis, kuris, įleidęs kolchozi- 
ninką, tuoj jį apdeda išsimokėti
nai mokesčiais. Lietuvoj “gru
pinė statyba” tik pradedama. 
Kol visi vienkiemiai bus suga
benti į tokias grupines gyven
vietes ir pakeistas ligšiolinis Lie-

tuvos kaimo vaizdas — truks dar 
labai ilgai: tam reikia didelių lė
šų. O su dabartine ekonomine 
padėtimi — lėšų šiam reikalui 
nėra is kur kiek reikiant gauti, 
jei pvz. per metus statomo kol
chozo tvartams vos teįstengiami 
padėti pamatai: yis, mat, amži
nai ko nors trūksta — čia me
džiagų, čia pinigų, čia ko nors 
kito.

Kieno blogiausia padėtis: kol
chozininkų, darbininkų ar tar
nautojų? Į šį klausimą, — paste
bi Mironas, — tiksliai atsakyti 
būtų sunku. Žiūrint, kokiuo at
žvilgiu. Imkime pvz. iš tarnauto
jų kad ir mokytojus. Jie apkrau
nami ne tik dideliu propagandi
niu darbu, bet turi taip pąt su
darinėti visokius pamokų pla
nus ir reikalą gerai dalykiškai 
atlikti. Jei vaikai ko nemoka ar
ba maža kas tesirašo į pionierius 
— už viską kaltas mokytojas. To
dėl mokytojo padėtis šiuo atžvil
giu yra sunkesnė už fabriko dar
bininko ar kolchozininko, nors 
medžiagiškai jis atlyginamas ge
riau už anuos. Panašiai ir su ki
tais tarnautojais. Tokie reiški
niai verčia tarnautojus “plaukti 
su srove”. Bet to paties apie dar
bininką visais atvejais negalima 
būtų pasakyti, nors jis taip pat 
turi “laviruoti” ir negali taip at
virai pareikšti savo nepasitenki
nimo. Jam nori nenori tenka da
lyvauti mitinguose ar visokiose 
vaikštynėse. Kai ateina Kalėdos, 
Velykos, sekmadieniai arba ko
kie nors didieji atlaidai, tai mies
tuose darbininkams, įstaigų tar
nautojams ar mokiniams sako
ma :nors rytoj bus katalikų Ve
lykos arba Kalėdos, bet žinok, 
kad pas mus — darbo diena. Kas , 
nedirbs, tam įskaitoma “pra
vaikštas”. Tat konkrečiai reiš
kia: toks darbo vengėjas gali bū
ti atleistas iš darbo, nubaustas 
administraciniu būdu arba pini
gine bauda, o ko gero — net pa
sodintas į kalėj omą. Tat priklau
so žymiausia dalimi nuo virši
ninkų, kaip jie atsilieps apie tokį 
“pragulščiką”.

O kolūkininkai šiuo atžvilgiu 
iš visų “darbo vergų rūšių” so
vietinėje sistemoje kol kas, jei 
taip galima pasakyti, “laisviausi 
žmonės”: kai šventė — laukai
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• PARDUODAMA:

DOVERCOURT - QUEEN, $2.500 įmokėti, 6 did. komb. per 2 ougštus, korido- 
rinė sistemo, Šilto vondens šildymos, gorožos, viso koino $10.500.

DUNDAS - BATHURST, $2.500 įmokėti, 8 did. komb., mūrinis, koridorinė sis
temo, olyos šildymos, kietmedžio grindys, olyos dožymos. Viso $13.000.

ST. CLAIR - WINONA DR., $3.500 įmokėti, 6 komb. per 2 ougštus; mūrinis, 
olyvos šildymos, gorožos, pilno koino $13.500.

HIGH PARK, 9 komb., mūrinis, 2 virtuvės, koridorinė sistemo, komborioi ptl- 
noi opstotyti, įmokėti $5.000. Viso $15.500.

PARKDALE, $5.000 įlhokėti. 9 komb. per 2 ougštus, mūrinis, 2 vonios k., 
koridorinė sistemo, puikioi dekoruotos, oir condition su olyVo šildomos, 
geros rojonos nuoma Vitnui, orti susisiekimo ir krautuvių. Viso $13.500.

Toip pat turima daug kitų namų IktuVių rajonuose.

Mr. Algimantas Mikalauskas
namų telefonas ME. 2647

i

OL. *267, 333 RONCESVALLES AVĖ.

Kanados laiškanešiai kasmet keliauja 
50 milijonų mylių

Šiuo metų laiku labiausiai pagarsėjusi /igura, žinoma, yra Kalėdų Senelis. 
Galbūt, kartu yra dabar pats geriausias laikas iškelti didžiausio Kalėdų Senelio 
talkininko — laiškanešio nuopelnus.

Pirmomis Kanados kūrimosi dienomis pašto išnešiojimas ištikrųįų nebuvo 
per daug tikslus, bet kai pašto įstaigas įvairiose provincijose 1867 m. perėmė 
Dominijos vyriausybė, nuo to momento šioje srityje padaryto nepaprasta pažanga 
panaudojant paskutinius technikos išradimus.

Paštų įrengimų ir aptarnavimų šiame didžiuliame ir geografiškai nevie
nodame krašte vykdo Kanados Paštų Valdyba. Pašto įstaigų skaičius tiek Kana
doje išaugo, kad šiandien vargu ar rasite mažų vietovę, kur nebūtų pašto įstai
gos. Šiandien net mažos gyvenvietės ar misijos Kanados arktikoje aprūpinamos 
reguliariai pašto patarnavimais. •

Tik už penkis centus Kanados pašto tarnyba persiųs laiškų iš Newfoun- 
lando į Vancouverio salų, iš Pelee Island — Kanados lobiausiai į pietus išsiki
šusio punkto — į Kalėdų Senelio tradicinį rajonų — šiaurės Polių.

Tarp kitų pašto aptarnavimo priemonių vartojami vidaus ir vandenyno 
pakraščių garlaiviai. Ypatingai Newfoundlando pajūrio gyvenvietės priklauso 
nuo jų tarnybos, nes jie tik jungia Newfoundlandu su likusio Kanados dalimi.

Apie penkis šimtus pašto skyrių pirmos eilės tikslumu aptarnauja miestus 
ir didesenius miestelius, šie skyriai su tūkstančiais tarnautojų persiunčia paštų 
į ir iš pašto agentūrų, pašto ir geležinkelio stočių, surenka paštų iš laiškų ir 
siuntinių dėžučių. Iš viso, apie 13.500 pašto tomoutojų apkeliauja apie 50 
milijonų mylių kasmet.

Nors Kanados paštas niekuomet nebuvo pelnų nešanti įstaiga, bet ji maž
daug išsiverčia iš savo pajamų ir, ištikrųįų, daug prisidėjo prie Kanados socia
linio ir ekonominio augimo.

CALVERT HOUSE mielai lankia jūay komentarų ir 
sumanymų dėl mėsų sekančių straipsnių turinio. 
Juos pražome siųsti per iio laikraičio redaktorių.

Calvtrt DISTILLERS LIMITED

*

Nėra ko stebėtis, kad daugiau kanadiečių, 
vartoja

BUCKLEY’S
MIXTURE

negu kokio kito vaisto nuo

slogos, kosulio
ASTMOS ir BRONCHITO

Nuo rytų iki vakarų, nuo šiaurės 
iki pietų, vis daugiau kanadiečių- 
vartoja Buckley’s Mixture pasi- 
gydymui nuo kosulio, slogos, ast
mos ir bronchito. Jie vartoja mi-- 
lijonus buteliukų kasmet, nes 
įsitikino, kad Buckley’s Mixture 
sulaiko kosulį ir palengvina kan
kinančią slogą, ko kiti sirupai 
nepadaro. Buckley’s nėra siru
pas, bet augštos vertės gydomų 
dalykų mišinys, todėl jis veik iš 
karto išlaisvina flegmos užkištus 

kanalus. Jūs PA
JUSITE stiprų 
veikimą, kuris 
palengvins jūsų 
kvėpavimą, išva
lys užsikimšusią 
membreną.

ko 
me-

Štai • dėl 
metai po 
tų daugiau ir 
daugiau ka
nadiečių pasi
tiki Buckley’s 
Mixture, ku
ris greitai pa
lengvina kan
kinantį, silp
ninantį kosu

lį slogos, astmos ir bronchito 
nemalonumą.
Įsigykite Buckley’s Mixture da
bar — nes Buckley’s garantuo
ja, kad tai TURI sustabdyti jūsų 
kosulį ir palengvinti slogą, arba 
pinigai bus sugrąžinti atgal. Tik 
500 , arba 850 DVIGUBO dydžio. 
PARDUODAMA VISUR.

na dirbu sekmadieniais, švenčia' 
Velykas, Kalėdas ir kitas didžią
sias šventes. Nesirodo savu no
ru nė į mitingus — nebent ten 
būtų sukviečiami kokia nors ap
gaule. Pvz. sausio mėn. minima 
Lenino mirties sukaktis. Tada 
kaikur didesnieji propagandinin
kai paskelbia, kad, girdi, visi 
kviečiami “perrinkti kolūkio pir
mininko”, o tuo reikalu praneši
mą padarys atvykęs iš rajono at
stovas. Tačiau tas “atstovas” vie
toj kolūkio rinkimų kalba apie 
Lenino “nuopelnus5’ darbo žmo
nėms. Ką darys vargšai kolcho- 
zininkai — taip “savanoriškai su
sirinkę” turi klausytis. O paskum 
bolševikinė spauda rašo, kad to
kiam ir tokiam Lenino mirties 
sukakties minėjime ten ir ten 
labai gausiai dalyvavo darbo 
valstiečiai ir kolektyvininkai. Jie 
tik tokiu būdu “patraukiami” į 
komunistų pusę.

Moralinį spaudimą daugiausia 
jaučia įvairių -rūšių tarnautojai, 
paskum fabrikų darbininkai, o 
kolūkininkai — šiuo atžvilgiu 
gal “laisviausi”, užtat medžiagi
niu atžvilgiu rezultatai priešin
gi. Tarnautojų vidurkinis atly
ginimas siekia nuo 600 iki 1000 
rublių. Gaunąs pvz. 600 rb. atly
ginimo turi mokėti 12% mokes
čių (6 pajamų ir 6 “bevaikių” 
mokesčių), pirkti “savanoriškai” 
paskolas, “savanoriškai” draus
tis ir tt. Žodžiu, visi iš jų stengia
si išspausti kiek galint didesnę 
sumą. Gaunantieji stambesnius 
atlyginimus įvairių mokesčių tu
ri mokėti daugiau. Darbininkai 
nors nepatenkinti, bet per tiek 
laiko su savo padėtimi apsiprato. 
Daugiausia už visus nepaten
kinti kolūkininkai. Ir savaime 
suprantama: iš buvusių savaran
kiškų žmonių dabar yra padary
ti valstybės vergai. Visi labai ge
rai prisimena ankstesnius laikus 
ir gyvenimą Nepriklausomoje 
Lietuvoje.

Pranešimai
Tautinę Katalikų Bažnyčią” yra 
perdėti. Padėtis nėra tokia blo
ga, kaip kaikas galvoja. Lietu
viai už savo tradicijas kovoja 
kiečiau, nei to tikėjosi okupan
tai. Ypač šiuo metu lietuviškas 
ir okupantams priešiškai yra nu
siteikęs mūsų kaimas. , ’

apie “Lietuvos

PALENGVINK SKAUDŲ SLOGOS 
KANKINIMĄ SU 

Buckley’s Cinnamated Capsules 
: N-82-R

— Vašingtonas. — Katalikų 
vyskupai JAV gruodžio 26 d. pa
skelbė maldos dieno už Tylinčią 
Bažnyčią anapus “geležinės už
dangos”. Tai jau ketvirti metai

katalikai vieša malda prisimena 
persekiojamuosius.



WINDSOR, Ont
Fordo įmonių streikas' labai 

slegia ir mūsų tautiečius. Pasku
tiniu laikotarpiu padėtis kiek 
pagerėjo, nes pilnu tempu po 
ilgų vasaros atostogų pradėjo 
darbą General Motors ir Chrys
ler fabrikai. Be to, Chrysler už
baigė milžinišką fabriko praplė
timo pastatą (dabar yra vienas 
iš didžiausių pastatų Kanadoj) 
ir priėmė kelis šimtus naujų dar
bininkų. Į tą skaičių pateko ir 6 
lietuviai. Tikisi ir daugiau patek
ti. Patekimas ten komplikuotas. 
Jo kelius surado p. Statkevičius, 
o jo dėka visi kiti. Fordp streiko 
pabaigos nesimato. Jei jis pasi
baigtų, veik visi lietuviai vėl tu
rėtų darbo.

Metinis visuotinis susirinkimas 
įvyko gruodžio 12 d. Iš valdybės 
pirm. Petro Januškos pranešimo 
paaiškėjo, kad suruošti 2 šokių 
vakarai, 2 koncertai (orkestro 
“Trimitas” ir op. sol. Radzevičiū
tės)', 2 paskaitos ir vienas paren
gimas su programa - veikalu, ku
rį atliko Detroito vaidintojų gru
pė, vadovaujama p. Pusdešrio.

Dalyvauta eisenoj ir taut, šo
kių grupė dalyvavo scenoj Wind
sor© miestui minint 100 metų’Su-' 
kaktį. Taip pat taut, šokių grupė 
išpildė programą specialybių 
kursų užbaigtuvėse. Savo kolo
nijoj ir per vietos CBE radio 
stotį padaryti visų minimų 
švenčių — Vasario 16, Motinos 
Dienos, Birželio Tragedijos ir kt. 
— minėjimai.

Įsteigtas skautų būrelis. Jam 
priklauso visi šeštad. mokyklos 
vaikai. Būrelis priklauso Detroi
to Tuntui ir gyvai veikia.

Atgaivinta šeštad. mokykla, 
kuri dėl patalpų ir mokytojo sto
kos pereitais metais buvo darbą 
nutraukusi.

Baigiamas sutvarkyti bend
ruomenės knygynas. Čia daug 
sumanumo ir darbo įdėjo naujai 
įėjęs Į v-bą p. Statkevičius ir tik 
šiais metais Įgijusi mokytojos 
teises M. Čiuprinskaitė.

Iš revizijos komisijos praneši
mo, kurį padarė E. Zatorskis, pa
aiškėjo, kad dėl nedarbo veikla 
piniginiu atžvilgiu buvo nuosto
linga ir kasoj dabar likę apie 
$300. Iš eilės 4 metus apylinkei 
vadovavo Petras Januška. Dau
giausia jo pastangų dėka naujai 
Įsikūrusi apylinkė^?a|i^iįUŽsire- 

’ * koniendavo miesTemsucemėnta- 
vo savus lietuvius veiklos darbe. 
Dėl augančios šeimos ir kūrimosi- 
priežasčių, kad ir labai susirin
kusiųjų prašomas, toliau vado
vauti nesutiko. Už atliktus visuo
menei darbus revizijos komisija 
ir vedęs susirinkimą J. Ražaus- 
kas visų vardu išreiškė nuošir
džią padėką.

Bendruos pasikalbėjimuos iš
kilo- gal ir pagrįstas nepasiten
kinimas, kad suteiktos nepilnos 
žiinos apie kolonijos veiklą iš- 

, leidžiant leidinį “II-ji Lietuvių 
Diena”. Praleista, kad veikia 
šeštadieninė mokykla.

Į naują valdybą išrinkti: pirm. 
Vyt. Kačinskas, ižd. ir švietimo 
vadovas Ignas Statkevičius ir 
sekretorius Urbonas Jonas.

Po ilgo bylinėjimosi galutinoj 
teismo Įstaigoj Jonas Giedriū- 
nas laimėjo bylą prieš vieną 
miesto policininką, kuris su ma
šina užvažiavo ant jo ir sunkiai 
sužalojo. Jam priteista su visom 
išlaidom $10 500. Jis pasveiko, 
bet dėl rankos sulaužyto kaulo 
galės dirbti tik lengvesnius dar
bus.

Eismo nelaimėj sunkiai suža
lota gailestinga sesuo Nelė Pet
rauskaitė. Sulaužytas kojos kau
las — guli Metropolitan ligoni
nėje.

Keliolikai kolonijos choristų, 
o ypač V. Tautkevičienei sugrį
žus iš ūkių nuo vasaros darbų, 
vėl atgaivintas kolonijos choras. 
Jam vadovauja J. Sinkevičius. 
Tiek jo suorganizavimui, tiek jo 
gyvavimui daug pasidarbavo J. 
Miliauskas, kuris nesenai sukū
ręs lietuvišką ir katalikišką šei
mą apleidžia mūsų koloniją, ir 
pastoviam apsigyvenimui per
sikelia į Worchester, JAV.

Tiek buvGsi valdyba, kuriai 
visuomenės reikaluose buvo klus 
nūs Juozas Miliauskas, tiek cho
ras ir visa kolonija kaip nuošir
džiam ir tauriam lietuviui linki 
jaukaus šeimos gyvenimo ir ten 
įsijungti į visuomeninį darbą.

Labai apgailestaujama, kad 
tie, kurie turi chorui tinkamus 
balsus, nuo jo pasitraukė.

Su vietos CBE radio stotim 
prieš du, metus užmegstas ryšys. 
Kas šeštadienį 2-2.30 vai. yra 
tautybių pusvalandis, kurį per
transliuoja ir per Toronto CJBC 
stotį. Labai dažnai pusvalandyje 
dalyvauja ir lietuviai. Programa 
vedama anglų kalba ir naudoja
mos lietuviškos plokštelės. Kalė
dų pirmą dieną pusvalandis pra
tęstas iki vienos valandos. Bus 
apibūdinami tautybių kalėdiniai 
papročiai ir giesmės. Labai gaila, 
kad mums nepavyko gauti nei 
vienos grynai lietuviškos kalė
dinės giesmės plokštelės. Tas

nuostabu ne tik radiofonui, bet 
ir mums. Kur lietuviškos kalė
dinės giesmės ir kaip jas paro
dyti šia reta proga kitiems?

• Prašomi pasiklausyti tos radio 
valandėlės ir išgirdus lietuvišką 
dainelę — parašyti sveikinimą - 
padėką CBE radio stočiai, Wind- 
sore. Asmeniški laiškai ne tik 
padeda mums lietuviams bet ir 
tos programos vedėjui Mr. John, 
Jeanette, kuris labai mėgsta lie
tuviškas dainas ir kiekviena pro
ga panaudoja radio programai.

Fordo kompanija dar nesusita
rė su vietos unija. Per 5.700 dar
bininkų streikuoja. Streikuoda
mi jie atsidūrė dideliame varge 
ir skurde. Šeimos neturi ko val
gyti. Kaimynas nuo kaimyno 
skolinasi duonos gabalą ir kitus 
maisto produktus. Šeimynų vai
kai vaikšto per namus ir elge
tauja duonos kąsnio. Vaizdas 
kaip Vokietijoj tremtyje. Piketi- 
ninkai per dienas ir naktis guli 
brezentinėse palapinėse o jų 
draugai piketuoja Fordo dirbtu
ves. Iš šono žiūrint, atrodo keis
tai ir liūdnai, kad tokioj šaly ne
gali kaip nors kultūringiau rei
kalus tvarkyti. Bedarbiams ir 
streikininkams Kalėdos bus liūd
nos ir skurdžios. Viso Windsore 
be darbo yra apie 25 000 žmonių. 
Kai Fordas nedirba, ir šalutinės 
dirbtuvės neturi darbų bei už
sakymų.

Chryslerio Co pradėjo dirbti 
dviem pamainom. Priėmė naujų 
ir senų pašaukė per 3 000 darbi
ninkų, Jų tarpe 8 lietuvius. Šiuo 
momentu lyg kiek bedrabių su
mažėjo gatvėse ir mažiau vaikš
to. Tikimės, kad Fordo kompani
ja susitars su vietos unija ir kai 
musė pavasarį atsigaus viso 
mies-to gyvenimas. Dabar daug 
krautuvių yra parduodamų ir 
nuomojamų.

Ligoniai. Gailestingoji sesuo 
Nelė Petrauskaitė grįždama iš 
ligoninės žengė per Tecumseh 
Rd. ir auto-mašinos buvo per
blokšta ant meksfalto. Pasėkoje 
sulaužyta koja ir be sąmonės nu
vežta Į Metropolitan ligoninę. 
Sunkiai sužeista nugaroj ir gal
voj. Dabar koja yra gipse ir teks 
pasirgti kiek ilgiau.

Kalėdų eglutė. Gruodžio 26 d. 
Kroatų salėje mūsų mažiesiems 
buvo Surengta Kal^&ų' eglutė. 
Nors didesnieji sakė kad čia ne
tikras Kalėdų senelis, bet jis vi
sus apdovanojo mažomis dova
nėlėmis. Šeštad. mokyklos mo
kiniai vadovaujami mokyt. M. 
Čiuprinskaitės, atliko trumpą 
programėlę.

Darbo reikalai Windsore ne
gerėja. Fordas dar vis tebestrei- 
kuoja ir streikui mesimato galo, 
nes nei viena pusė. nenori nusi
leisti. Gandai sklinda, kad jei 
iki vasario pirmos kompanija 
nesusitars su unija, tai Fordas 
visai uždarys savo fabrikus Ka
nadoje. Chrysler kompanija ple
čia savo fabriką ir priėmė porą 
tūkstančių naujų darbininkų į 
tų laimingųjų tarpą pateko kele
tas lietuvių.

Knygynėlis, vedamas O. Ra- 
žauskienės, vis didėja, tik gaila 
nėra daug skaitytojų. Ypač mūsų 
jaunieji turėtų daugiau skaityti 
lietuviškų knygų ir padėti į šalį 
komikus.

SVARDIAU NEI IŠLAISVINIMAS
(Atkelta iš 5 psL) - 

šiasi naujam karui”. Tuo tarpu 
tuo pačiu metu diplomatai iš 
Maskvos pranešė, apie gausų Ry
tų Europos kom-valstybių kariš
kių švaistymąsi Kremliaus rajo
ne ir spėja, jog čia vyksta dideli 
pasitarimai. Taipėjuj, Formozo- 
je, kiniečių priemjeras sakėsi ži
nąs, jog rusai netrukus pradėsią 
ofenzyvą Ramiajam vandenyne.

Pavergtiesiems didelis 
moralinis sustiprinimas 
Pabaltiečių diplomatai ir poli

tikai buvo viešai pripažinti dėl 
jų sugebėjimo ir inięjatyvos lais
vajam pasaulyje. Jie išsiskyrė 
Pavergtųjų Tautų Seime ir savo 
diplomatija Europoje, privedu- 
sia prie neteisybės daromos Rytų 
Europos tautoms iškėlimo. Iki 
šiol turimomis žiniomis, Europos 
Tarybos Ministerių Komiteto 
(prilygstąs senatui) Paryžiuje 
deklaracija, jog jis suprantąs 
“Europą, įskaitant pavergtąsias 
tautas” tūrėjo ryšio su faktu, kad 
nuo gruodžio 20 dienos JAV vy
riausybei artimas NYTimes pra
dėjo kasdien sielotis Pavergtųjų 
Seimo darbais ir rezoliucijomis. 
Gruodžio 19 d. Paryžiuje susi
rinkęs Europos Tarybos Ministe
rių Komitetas, pirmininkaujant 
Stephanos Stephanopoulos iš 
Graikijos... tarp kitko paskelbė, 
kad “apsvarstęs Patariamosios 
Europos Asemblėjos (Consulta
tive Assembly) rezoliucijas dėl 
pavergtųjų Europos valstybių 
ateities ir religijos persekiojimų 
Rytų ir Centro Europoje, komi
tetas jungėsi prie Asemblėjos, 
pritardamas pastarosios tikėji
mui dėl visos Europos vienybės 
ir deklaravo savo pasitenkinimą 
Patariamosios Asemblėjos atsto; 
vų solidarumu ir bičiuliškumu”. 
Apie tą patį laiką The New York 
Time redakcija Niujorke pasi
kvietė pas save Pavergtųjų Tau
tų Seimo Niujorke pirmininką 
Vilis Masons- iš Latvijos su ru
munų Davrila ir su jais kalbėjosi 
apie šio Seimo tikslus ir jo ryši 
su Europos Taryba. Išvadoje se
kė geri straipsniai su geromis 
antraštėmis: (XII. 20) “Exiles 
Seek Link to Europe Council” 
pusė straipsnio buvo paskirta 
“Vaclovui Sidzikauskui iš Lietu
vos” ir jo rezoliucijai, kad Sei
mas prašytų Kersteno Komite
to rezoliuciją.pateiki Jungtinių 
Tautų, sprendimui; (XIL 21.) 
“Exile Talks Close with Plea to 
Free” ir du vedamuosius “Soviet 
Colonialism” ir “The Captive 
Nations”; (XII. 22) “Exiles visit 
Dulles to Present Plaint”. Ap
gailint, kad šiam Seime nėra at
stovaujami pajėgūs ir augą lie
tuvių politiniai sambūriai, miela, 
jog lietuvių tauta su savo dele
gacijos pirmininku Sidzikausku 
yra viena iš šio seimo iniciato
rių ir užkulisio varyklių.

Keistas NATO galvosūkis
Visa Amerikos ir Europos 

spauda rūpinosi, kam duotina 
teisė įsakyti Vakarų ginkluotoms 
pajėgoms panaudoti atominį 
ginklą. Jūsų bendradarbiui tai 
atrodė pašėlusiai keistas sampro
tavimas patvirtinąs nepakeičia
mą Įsitikinimą, kad didžiosios 
galybės susiries kaip yra neiš
vengiamos gėrio ir pikto visatos 
grumtynės. Viena aišku buvo, 
jog niekas neklaustų leidimo

gintis atomais nuo puolančių So
vietų. Vakarai sutriuškintų TS 
RS tironus kaip kirminus? Gin
čo ir abejonių priežastis esanti 
naujoji NATO ir Amerikos kari
nė doktrina! Norima užbaigti su 
Maskvos imperialistais, o grei
čiausias būdas, jei NATO ka
riuomenės naudotųsi atomais. 
Tačiau Europoje bijomasi, kad 
sovietai tada pradėtų masinį Va
karų didmiesčių naikinimą ir 
kliūtų patiems politikams. Dėl
to nedrįstama aiškiai pasisakyti 
— užtat ir tas Paryžiaus pakto 
apgailėtinas delsimas ir Dulles 
su ’ Eisenhoweriu įtikinėjimai, 
jog “taikingai sugyvensim 50 
metų”! Europiečiai nujaučia, kad 
suleidus NATO generolą Gruen- 
ther ir maršalą Montgomery į 
krūvą su “Die Streitkrafte blitz- 
kriego” Lenkijoje ir iki Maskvos 
specialistais, per “30 dienų” 4 bū
tų karšta pasauly! Bet ką laimė
tų.tie abejojantys Tamošia'i’? Ko
dėl delsti su Jungtinių Tautų 
žemėje epocha?

Pasibaigė Jungt. Tautų sesija
Jungtinės “Didžiosios” ir Pa

vergtosios Tautos pabaigė T954 
m. sesijas. Viena atstovavo dar 
laisvas vyriausybes ir atominių 
galybių norus, kita, benamius 
profesionalus politikus. Apie pir
mąją rašė toks NYT: “Asemb- 
lėja nėra žmonijos parlamentas 
... (kuris) atrodo negali būti su
organizuotas tikrai demokratiš
ku būdu, nes mažai tautelei argi 
duotinas toks pat balsas, kaip ir 
gigantams? Kartais stebėtojams 
atrodė, kad JT prisilaikė demo
kratijos ;.. Spauda, televizija ir 
radijas informavo žmones apie 
viską, kas svarbesnio buvo JT. 
(Deja, spauda, TV ir radijas pa- 
baigon nutylėjo Pavergtųjų Sei
mą! Tik Zigmund Nagorski in
formavo visų tautybių laikraš
čius susilaukdamas bendradar
bių stokojančių leidėjų dėkingu
mo). NYTimes manė, kad JT 
kalbėtojai buvo girdimi “visam 
pasaulyje” suprantant, kad idė
jos ne bombos nulems pasaulio 
ateitį”. Dienraštis gyrė JT pir
mininką olanda Eelco N. van 
Kleffens, kuris buvęs ir “orus ir 
neutralus”. Dienraštis sakėsi ne
įsivaizduojąs geresnio pirminin-
ko tikrajam žmonijos parlamen-l

PRIEŠ LEMTINGUS SPRENDIMUS
(Atkelta iš 2 psl.)

čiau visi pabrėžia, kad Berlynas 
savo ypatinga padėtimi yra skir
tingas nuo kitų Vokietijos vieto
vių ir kad čia visos partijos pir
moj eilėj yra demokratinės, o tik 
paskiau įvairuoja pagal atskirus 
atspalvius. Bavarijoje, kur CSU 
balsų skaičius iš 27,4% 1950 m. 
pakilo iki 38%, o atstovų skai
čius iš 64 į 83 iš bendro 204 at
stovų skaičiaus,

netikėtai sudaryta socialde-» 
mokratų vidaus reikalų mi- 
nisterio dr. Hagnerio vado
vaujamą vyriausybę iš visų 
grupių, išskyrus CSU.

Svarbiausieji CDU laikraščiai, 
vertindami rinkimus, pažymi, 
kad jie rodo Adenauerio politi
kai vokiečių visuomenės pasiti
kėjimą. Ollenhauerio “sekun
dantas” Hesseno min. pirm. Zin- 
nas buvęs “išmestas iš balno”, o 
atstovų santykis tarp socialde
mokratų ir CDU Hessene iš 47:12 
pasikeitęs į 44:24. Bavarijoje so
cialdemokratai tepasiekė 1950 m. 
rezultatus 28,1%. Kancleriui 
ypač svarbu, kad Vokietijos Fe- 
deralinėj Taryboj (Bundesrate) 
būtų išlaikyta reikalinga % bal
sų dauguma. Toji dauguma ypač 
svarbi ratifikuojant Paryžiaus 
susitarimus. Mat, gali prireikti 
pakeisti kai kuriuos .konstituci
nius paragrafus. Dabar dauguma 
jau suardyta.

Egzilų politikai reiškia Nuo
monę, kad reikia su gyvu susi
domėjimu sekti busimuosius Va
karų pasitarimus su Maskva, nes 
per juos viena ar kita forma bus 
paliestas taip pat kraštų už ge-

ležinės uždangos likimas. Baimi
namasi, kad amerikiečiai nebū
tų priversti ir čia padaryti tam 
tikrų nuolaidų, apie kurias jau 
dabar taikaus sugyvenimo su 
bolševikais šalininkai vakaruose 
kalba. Ypač bijomasi, kad Vaka
rai neitų su Sovietais derėtis 
tam nepasiruošę ir nepakartotų 
lemtingų praeities klaidų, už ku
rias dabar nekaltai kenčia dau
gelis pavergtųjų Europos tautų.

— Kanadoje š. m. birželio pra
džioje buvo vyrų daugiau negu 
moterų visose amžiaus grupėse, 
išskyrus 25-34 metų tarpe. Mote
rų daugiau negu vyrų tik tarpe 
25-34 amžiaus ir virš 74 m.

nuomone negalėjo sutikti — be
pigu būti “oriam ir neutraliam”, 
kada jo tėvynė, tų pačių ameri
kiečių išvaduota, džiaugiasi pre
kyba su tironais ir kolonijomis. 
Pavergtieji supratę didžiųjų 
valstybių normalius egoistiškus 
interesus, daugiau dėmesio gal 
kreipė JAV gen. ir politiko W. 
H. Wilbur nuomonei knygoje: 
“Guidepost to the Future”. Įžan
goje ten prašoma suprasti pa
saulio realybę ir tai, kad ši ne
laiminga pasaulio padėtis yra ne 
likimo ar atsitikimo vaisius, bet 
mūsų pačių kūrinys! Jis perspė
jo visus “neprekiauti” likimu 
tautų, kurios mums nepriklauso. 
Remdamasis Sumner Wells do
kumentais kaltino, kad JT Įsteig
tos pavergtosios Europos kančių 
ir kraujo kaina. Prez. Roosevel- 
tas žinojęs, kad už įstojimą Į JT 
Stalinas reikalaus trijų balsų, 
Mandžiūrijos, Japonijos ir Vo
kietijos reparacijų ir “saugumo 
TSRS kaimyninėse valstybėse”. 
Gen. Willbur sako: “Apie tai pa
galvojus šiandien atrodo, jog tai 
kolosališkas kvailiausias ir be- 
prasmingiausias -• dalykas”. Iki 
šiol Jungtines Tautos teįrodę, 
kad jos yra priemonė priversti 
mažuosius nusilenkti didžiųjų 
valiai: “Jungtinės Tautos iki šiol 
nerado progos Įsikišti didžiosios 
valstybės bylon su mažosiomis. 
Taip buvo Egipte, visose sateli
tinėse valstybėse, su Rusų ver
gija Rytų Vokietijoje ir su Pa
baltijo valstybėmis. (Sakoma, 
jog JT vadovaują diplomatai 
griežtai sudraudę JAV atstovą 
JT, norėjusį paskelbti Kersteno 
komiteto atradimus). Lietuvos, 
Latvijos. Estijos ir milijonų ki
tų vergijos Jungtinių Tautų “na
riui” '— TSRS toleravimas ne
nuplaunama šios tarptautinės 
organizacijos gėda.

Lietuvio elektros ir apšildymo kompanija
DEDA NAUJAS APŠILDYMO KROSNIS:

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

tionning”,
* Perstato apšildymą iš anglių 

į alyvą.
* Taip pat atlieka įvairiausius 

elektros instaliacijos darbus.

Pigiausios kainos.
'Darbas atliekamas gerai ir 

sąžiningai.
Išsimokėjimo sąlygos — 24 mėn.

Techniški patarimai veltui.

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

D. BRITANIJOS LIET. PROBLEMOS
(Atkelta iš 3 psL)

dėl iš skaitytojų, iš S-gos skyrių 
gauna griežtų protestų ir rezo
liucijų. šio laikraščio reikalais 
susirūpino ir Vokietijos LB Kr. 
Taryba, kuri savo posėdyje š.m. 
spalio 23-25 d..d priėmė griežtą 
rezoliuciją, reikalaujančią, kad 
“E. Lietuvis” būtų tikroje to žo
džio prasmėje bendruomeninis 
organas ir vengtų atskirų asme
nų ir institucijų įžeidinėjimo.

Reorganizacijos reikalingumas
Svarstant lietuvybės išlaiky

mo problemą D. Britanijoje, iš
kyla organizacinės veiklos reor
ganizacijos reikalingumas.

DBLS organizacija yra tik 
sambūris lietuvių, norinčių joje 
būti nariais, ji neapjungia visų 
lietuvių kaip bendruomenės na
rių ir, kaip jau esu minėjęs, pa
sidarė nekovinga ir neveikli. 
Skatinimai, raginimai, konferen
cijos, vizitai nesukels kovingumo 
ir veiklos dvasios, nes pati orga
nizacinė DBLS struktūra yra at
gyvenus ir netinkama.

Turint prieš akis mūsų ilgalai
kę tremtį, mūsų visuomeninės 
veiklos svoris turi būti permes
tas į kitą sritį. Šiandien bolševiz
mas naikina mūsų tautą, steng
damasis išplėšti jos savitą kul
tūrą. Mūsų, gyvenančių laisva
jame pasaulyje, pagrindinis už
davinys yra atremti šias bolše
vizmo užmačias. Visos mūsų pa
stangos turi būti nukreiptos į 
tautinės kultūros išlaikymą. Šis 
uždavinys yra skirtas Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenei. Jos pir
mutinis ir pagrindinis rūpestis 
veikti lietuvius, kad išlaikytų 
savo tautybę, savos kultūros ver
tybes. Tik tuo atveju mes galė
sime būti naudingi ir pozityvūs 
ateityje savo tautai padėdami 
jai atstatyti smurtu nutrauktą 
ryšį su vakariečių tradicijomis, 
nei ne ti k mes, bet ir emigra
cijoje auganti naujoji karta liks 
ištikima savo kraštui, savo tau
tai; jeigu ji bus mūsų kultūros 
tęsėja — reikšmingai pasakė 
naujai LB Vokietijos Krašto Ta
rybai VLIKo VT pirmininkas ir 
LIT valdytojas K. Zaikauskas 
spalio 23-25 d. posėdyje.

Čia ir išryškėja D. Britanijos 
lietuvių bendruomenės kaip or
ganizacijos .reikalingumas. Didž.

Britanijoje veikia Lietuv. Bend
ruomenė, kuri sudaryta iš vei
kiančių Anglijoj ir Škotijoj or
ganizacijų, o ne pavienių asme
nų. Tokia organizacinė struktūra 
prieštarauja pačiai bendruome
nės kaip organizacijos idėjai, nes 
ji apima tik dalį lietuvių, kurie 
priklauso organizacijoms, o visi 
kiti, kurie nepritarė organizaci
jų tikslams, liko išjungti iš Bend
ruomenės. D. Britanijos Lietu
vių Bendruomenė esmėje yra tik 
organizacijų sambūris arba cent
ras, kurios tikslas yra... Deja, 
nežinau koks jos tikslas, nes jos 
statutas vietos spaudoj nebuvo 
paskelbtas, gi jos darbai visuo
menei nežinomi, išskyrus meti
nius tarybos posėdžius 3 asmenų 
valdybai išrinkti. Tokios struk
tūros bendruomeninė organiza
cija visuomet bus neveikli ir ne
kovinga nes nė viena organiza
ciją negali perleisti savo tikslų 
siekti kitai organizacijai, nes tuo 
pačiu ji save likviduotų.

Mūsų organizatoriai D. Brita
nijoj pasirinko visiškai klaidingą 
kelią. Vietoje suburti visus lietu
vius, senuosius ir naujuosius, į 
Lietuvių Bendruomenę, jie nu
ėjo sambūrių keliu, kurie tik su
smulkino lietuvių bendruomenę 
į mažas grupeles. Klaidingu ke
liu nuėjo ir Londono kolonijos 
visuomenininkai ir kultūrinin
kai, kurie pasitraukė iš didžiau
sios šiame krašte organizacijos 
— DBLS veiklos, palikdami jai 
be tinkamų vadovų ir kurdami 
naujus sambūrius. To pasekmės, 
jei ne katastrofiškos, tai ir ne
džiuginančios, nes organizacijos 
neskaitlingos savo nariais tik ve
getuoja, bet nekovoja už lietu
vybės išlaikymą.

Šių liūdnų faktų akivaizdoje, 
visi, kuriems rūpi lietuvybės iš
laikymo problema, turi ieškoti 
naujų kelių, naujų būdų,'naujų 
organizacinių priemonių pakelti 
lietuviškos dvasios kovingumą 
prieš asimiliacijos procesą ir už 
lietuviškos kultūros išlaikymą.

Šio straipsnio autoriaus nuo-

Laiškas redakcijai
Pone Redaktoriau,

p. S. Lozoraičio jr., paskelbtas 
“TŽ” lapkričio 25 d. laiškas ge
riau negu kas kita pailiustruoja 
apgailėtiną dalykų stovį mūsų 
pasiuntinybėje Romoje.

1950 m. vasarą man teko pra
leisti Romoje keletą neužmiršta
mų dienų. Atsimindama ministe- 
rio Balučio “Perduok mano lin
kėjimus ponui Girdvainiui”, vie
ną popietę, pasiskambinus tele
fonu, nuvažiavau į pasiuntinybę.

Nei ministerio Girdvainio, nei 
p. S. Lozoraičio (Š.D.Sr.) nete
ko pamatyti. Mane priėmė S. Lo
zoraitis jr., jei neklystu, ir po va
landėlės p. Lozoraitienė maloniai 
išleido, kaip viešnią iš toli — dar 
ir palydėjo.

Rašydama tos kelionės repor
tažus “Draugui” regis nepaminė
jau, kad šiai benaudei misijai su
gaišau labai brangų pusdienį, ku
rio po šiai dienai gailiuosi, nes 
per tai apturėjau neatperkamą 
skriaudą — Romoje būdama įle- 
pamačiau prof. Z. Ivinskio.

S. Prapūolenytė.

AUTOMATINIS 
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mone, D. Britanijos lietuviai turi 
nedelsiant vykdyti visuomeni
nio gyvenimo reorganizaciją. 
Vietoj merdėjančios DBLS ir ne
veiklaus organizacijų centro, va
dinamo Bendruomene, reikia or
ganizuoti PLB Didž. Britanijos 
Krašto Lietuvių Bendruomenę, 
kurios nariai bus visi lietuviai, 
ir naujieji ir senieji. Kaip iš
spręsti senųjų išeivių dalyvavi
mą šioje organizacijoje, tai jau 
būtų statuto rengėjų problema, 
kurią irgi bus nesunku išspręsti, 
nes jau yra šioks toks ryšys su 
jų organizacijomis dabar vei
kiančioje Bendruomenėje.

Naujos santvarkos įvedimas 
valstybėje dažnai iššaukia dide
lius sukrėtimus, gi reorganizaci
ja organizacijos gyvenim’ė iš
šaukia visuomenės susidomėji
mą, visuomenininkų judrumą, 
naujų veikėjų pasirodymą; iš
nyksta buvę nesusipratimai, ne
pasitikėjimas ir įtarinėjimai. Re
organizacija D. Britanijos lietu
vių gyvenime yra vienintelė iš
eitis lietuvybės išlaikymui su
stiprinti.

P. S. Šis straipsnis (dabar, pri
sitaikant prie šio laikraščio skai
tytojų papildytas) kaip diskusi
nis buvo pasiųstas “Europos Lie
tuviui”, bet nebuvo išspausdin
tas ir po trijų savaičių, autoriui 
paprašius, buvo grąžintas.

Iškeldamas D. Britanijos lie
tuvių problemas, turiu tikslą at-' 

j kreipti D. Brit. visuomenininkų 
dėmesį ir, neturint galimumo 
padiskutuoti “E. Lietuv. skilty
se, pasvarstyti šiuos klausimus 
susirinkimuose ir privačiuose pa- 
pasikalbėjimuose, nes netrukus 
Įvyks metinis DBLS skyrių at
stovų suvažiavimas, kuriame at
stovai turės progos pasisakyti 
opiausiais mūsų visuomeniniais 
klausimais. Kadangi “Tėviškės 
Žiburiai” yra labiausiai mėgia
mas ir plačiai skaitomas D. Bri
tanijoje, todėl naudojuosiu šio 
laikraščio redaktoriaus svetingu
mu ir tariu širdingą lietuvišką 
ačiū. J. Varčius.

ė d o s •

Kalėdinė dvasia, atremta į

tikėjimo uolą, yra geros valios pareiškimas

visiems geros valios žmonėms ir kartu mūsų

vedamoji jėga beieškant kelio į

pastovią taiką žemėje.

Švęsdami šiemetines Kalėdas

sustiprinkime ir vėl mūsų tikėjimą

į žmoniją ir iš naujo ryžkimės

uždaviniui padaryti pasaulį geresniu —

pasaulį, atspindintį Kalėdų tikėjimą

su jo amžina taikos žinia žemėje

visiems geros valios

žmonėms,

Che JHouse of Seagram
W .3
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šradimą apsaugan- 
llą /vadą/ nuo su-

Vmėo Krėvės

H kultūros ir knyg^ pastolio
us liko skolingi apte $660, o ūž 1954

žinsko krautuvėje — 1212 Dun
das St. W., “Tulpės” valgykloje 
pas p. Grigaitį — 940 Dundas St 
W. ir “Tėviškės Žiburių” achni- 
nistracijoje.

Anglą kalbos kursai 
prie Toronto uft-to darbą prade
da sausio 4 d. ir vyksta kas ant
radienį bei ketvirtadienį 7.30 - 
9.30 vai. vak., Ontario Colėge of 
Education patalpose — 371 Bloor 
St. W.

Kursai skiriami pažengusiems. 
Mokestis: $15 už 20 pamkokų.

Saleziečių Gimnazijos 
direktorius

dažnai juos būdavo priveisti 
keisti. Išradėjas nusistatė pats 
savo išradimą (specialias plokš- 
teles, kurios neduoda siūlui suk- 
tis) ir gaminti. Jo įmonė veiks 
POP. Metal Stamping Co vardu.

mžtetas nuoširdžiai dėkoja už jau 
atsiųstas aukas ir praneša, kad 
aukų rinkimas pratęsiamas iki 
1955 iri. koVb mėn. 1 dienos.

• .-L X »

Spaudos jubiliejinį leidinį dar 
ruošiatoasr išlėfeti ir' jau esą 
tį keli pirmieji straipsniai.

statyti mėtus dar yra skolingi apie 
■*'"30. Gal skaitytojas, kuris sko

las $5 maho, kad jis vieninte- 
;ok& Deją taip nėra ir nerei-

popiežiškajame institute ruošiasi 
šv. Rašto doktoratui.

SVEIKUHMM “T. ŽIBURIAMS”
(AtkeltoiŠ 5' psl)

dr. Kun. J. Zeliauskas širdingai rai glaudžią bendriją, kurios 
dėkoja Toronto I-jam gimnazi
jos rėmėjų būreliui už gautas 
vieno mokinio išlaikymui aukas
— $60 už 1954 m. spalio, lapkri
čio ir gruodžio mėnesius.

“Savo ir visų mūsų įstaigos 
gyventojų (auklėtinių ir auklė
tojų) vardu siunčiu širdingiau
sius sveikinimus bei prisimini
mus maldoje. Garbė Dievui 
augštybėje ir taika žemėje geros 
valios žmonėms. Kad toji taika 
ir ramybė nužengtų ir ant visų 
mūsų mylimųjų, likusių po prie
spauda”, linki direktorius.

Kalėdų Eglutė
Kalėdų Eglučių parengimai— 

nenaujiena, bet jie virsta neei
liniu dalyku, kai į juos įdedama 
daugiau dvasios. Tokiais atve
jais eglutė lieka tik simboliu, o 
parengimo turinys atskleidžia 
visiškai naują požiūrį ir sutei
kia kitą, dažnai neįkainuojamą 
prasmę.

Šitaip tenka vertinti ir torbri- 
tieeių lietuviukų eglutę, kurią 
sausio 2 d. parengė šeštad. Mai
ronio vardo pradžios mokykla, 
bendradarbiaudama su tėvų ko
mitetu. Ji dvelkėrikru lietuviš
kumu ir nuoširdumu. Pagrindi
niai parengimo darbininkai, 
kaip kapelionas kun. B. Pacevi- 
čiuš, mokyklos vedėjas mokyt. 
J. Širka, mokyt. A. Šadeikienė 
ir jų talkininkai kiti mokytojai 
bei Tėvų komitetas gali tik pa
sidžiaugti, nes jų puoselėtoji 
sėkla tikrai įsišaknijo mūsų at
žalyno širdyse. Ar gi galėjo jau-

< nas sielas nepaliesti lietuviški 
pusnynai /kun. B. Pacevičiaus 
dekoracijos/, kuriuose skambė
jo lietuviška meliodija ir siautė 
puikus tautinio šokio judesys?! 
Savo geriesiems mokytojams ir 
Tėvų komitetui, netik tėvams, 
bet ir lietuviškai visuomenei 
tenka tik padėkoti.

Parengimo metu buvo suvai
dintas vaizdelis J. Juozuko 
“Šventoji Naktis”. Visi veikėjai
— mokyklos mokiniai.

Tarp kitų programos dalykų 
maloniai nuteikė Raselės Rin- 
kauskaitės smuikavimas. A. K.

Vaikų darželio eglutė
Gruodžio 26 d. vaikų darželis, 

vadov. sesers Gabrielės, kotry- 
nietės, surengė eglutę. Mažieji 
parodė gausiai susirinkusiems 
tėvams turtingą programėlę. 
Pabaigoj buvo išdalintos Kalė
dų senelio dovanos.

Toronto “Caritas”
Kalėdų švenčių proga aplankė 
24 lietuvius ligonis, esančius 
Įvairiose Toronto ligoninėse. 
Atstovai ligonims įteikė kalėdi
nes dovanėles. Keturios netur- 
tingosliet. šeimos švenčių proga 
buvo paremtos pinigais. Prieš- 
gavėninis •‘‘Caritas” ’’parengi
mas įvyks vasario 12 d. UNF 
salėje.

Lankydamiesi Toronte pas gi
mines Kalėdų švenčių metu 
lankėsi “TŽ” redakcijoje xs Va
šingtono Amerikos Balso liet, 
skyriaus tarnautojas inž. Laba
nauskas, svečiavęsis pas p. p. 
Norkus, ir V. Banelis iš Bostono, 
svečiavęsis pas savo tėvus.

Naujųjų Metų dieną Šv. Jono 
Kr. parapijos salėjė atšventė 
savo sidabrines • vestuves — 25 

.metų vedybinio gyvenime su
kaktį. Seni draugai, korporan- 
tai kęstutiečiai, gyvenimo kely 
sutikti nauji bičiuliai ir kviesti 
svečiai su maloniaisiais jubi- 
liantais tą vakarą suaugo į tik- 

dvasia dar ilgai visiems teiks 
malonių prisiminimų. Buvo pa
sakyta ir keletas kalbų,- paskai
tyta prisiųstų sveikinimo tele
gramų, bet formalumai daug 
laiko nėsųgaišino. Visų sveikini
mus ir linkėjimus jubiliantai 
pajuto iŠ entuziastingų dainų, 
net žilagalvių svaigių valsų, 
trankių polkučių ir atvirų džiu
gių šypsnių, skelbiančių nuo
širdų: “Gyvuokit!”...

Koncertuos per radiją
Atvykstąs Cleveland© oktetas 

sausio 15 d. dainuos iš Toronto 
radio CHŲM stot, laike “Tėv, 
garsai” Valandėlės. Tą pat dieną 
oktetas dainuos Jūrų skautų va
kare - baliuje.

P.p. Gulbinai Naujųjų Metų 
išvakarėse susilaukė sūnaus.

Nanjr Kan. hetuviai
Praėjusią savaitę laivu iš Rio 

de Janeiro, Brazilijos, per Niu
jorką atvyko A. Strimaičio šei
ma apsigyvenimui Kanadon ir 
apsistojo 42 Radford St. Toron
to. Kartu atvyko ir St. Strimai
tis, kuris mano pabūti Toronte 
porą mėnesių apsižiūrėjimūi 
biznio galimybių-' Kanadoje, ir 
vėl griš Brazilijon, kur ir jo 
šeima dar yra likusi.

Spaudos B-vės “žiburiai” šėriainkams
“Žiburių” Spaudos Bendrovės metinis šėrininkų susirinkimas 

šaukiamas 1955 m. sausio mėn. 29 d., šeštadienį, 4 vai. pp., “Tėviš
kės Žiburiu” redakcijos patalpose, 941 Dundas St. W.. Toronto.

sukakčiai paminėti išleidžimas 
“Girios Aido” Nr. 11-12. Jį reda
guoja prof. J. Kuprionis.

Liet. Enciklopedija iš fotogra
fo Augustino nupirko 500 Lietu
vos vaizdų, kuriuos panaudos 
enciklopedijoje.

Adomo Mickevičiaus pamink
las Krokuvoje, pastatytas poeto 
gimimo 100 metų sukaktį minint 
1898 m., vokiečių buvo nugriau
tas. Dabar jis esąs atrastas ir vėl 
atvežtas į Krokuvą.

Žurnalistui J. Cicėnui Omahos, 
Nebr., ligoninėje prieš Kalėdas 
buvo padaryta skrandžio opera
cija.

doierių “Ateitis” vienok eis. Jei
gu skaitytojai ir toliau liks tiek 
daug mums skolingi, administ
racija nedrįs teigti; kad “Atei
tis toks ir toliau galės išeiti. Kuo 
Jūsų, malonūs ” Ateities” Skaity
tojai pareina, kad šis mielas mū
sų žurnalas, toks puošnus ir tu
riningas, galėtų reguliariai lan
kyti skaitytojus ir toliau.

Brangūs tautiečiai! Retas iš 
mūsų nėra matęs Lietuvos dra
mos režisieriaus Ipolito ’Fvirbu- 
to pastatymų, a/ girdėjęs apie 
juos. Jis suteikė mums daugelį 
gražių, prasmingų valandų ir 
įnešė didelę duoklę Sėtuvių kub 
tūron. Emigracijos į JAV metu,

Ar jau įsigijai prof. St Šal
kauskio' Ateitininkų Ideologiją?

“Ateities” administracija 
baigdama penktuosius metus 
“Ateities” leidimo, nuoširdžiai 
dėkoja visiems skaitytojams, 
bendradarbiams; ir rėmėjams, 
kurių visų pastangomis buvo ga
lima šis sunkus darbas ištęsėti. 
Ypatinga padėka priklauso re
dakciniam kolektyvui, kurio di- 
delhl pasiaukojimu' ir sumanu
mu “Ateitis” galėjo tokia' puošni 
išeiti.

Vienok šia proga norėtume ir 
savo bėdomis pasidalyti su mie
laisiais Skaitytojais ir Bičiuliais. 
Jaū aiitfi mėtai “Ateftfe” savo- 
biudžeto nesubalansuoja. Nesu
balansuoja dėl to, kad skaityto
jai jai lieka skolingi. Gal kam 
bus nuostabu, bėt tiesa, kad skai
tytojai “Ateičiai”, už 1953 metus

Žiburių” redakcijos patalpose, 941 Dundas St. W., Toronto. 
Dienotvarkė:. / r.'.--- -
' Ir Susirinkimo atidarymas,

Valdybos pranešimas,
Kapitalo Verbavimo Komisijos pranešimas,
Revizijos Komisijos pranešimas,
Diskusijos dėl pranešimų,
1954 m. ataskaitos ir Rėv. Komisijos akto priėmimas,
1954 m. pelno paskirstymas,
1955 m. sąmatos priėmimas,
Valdybos ir Revizijos Komisijos rinkimai,
Einamieji reikalai, 
Susirinkimo uždarymas.

' 2.
3.
4.
5.
&
7.
8.
9.

10.
11.

Nustatytu laiku nesusirinkus kvorumui, po valandos šaukia
mas kitas susirinkimas, kuris bus teisėtas neatsižvelgiant Į daly*- 
vaujančiųjų skaičių.

Šėrinmkas, negalįs susirinkime dalyvauti, gali raštu įgalioti 
save atstovauti kitą šėrininką.

Spaudos BėAdrovės “Žiburiai” Valdyba.

1. Tenelieka nė vieno skaity
tojo skolingo' “Ateičiai’;

2. Kiekvienas skaitytojas su
randą naują “Ateities prenume
ratorių. Tada užtįkrinam, kad 
“Ateitis” bus dar gražesnė ir dar 
turiningėsnė. Administracija.

Turime teisę naudotis 
muziejais ir bibliofekoftiis

Lietuviai išeivijoje kažkodėl 
keistai kuklūs-. Net ir naujakurių 
daugumai tapus Amerikos ar 
Kanados piliečiais dar riėvisada 
drįstame naudotis įstaigomis, ku
rias gyventojai išlaiko savam 
reikalui ir patogumui. Kaip rodė- 
praktika, šios įstaigos mielai su
tinka patarnauti ruošiamas pa
rodas rengiant ar koncertus ar 
kokiuos minėjimus. Radijai, tin- 
įamaf parūbšūš, mielai suteikia 
lietuvių menininkams savo prie
mones, net TV stotys sū didžiau- 
su žingeidūrtiu kimba į mūsų 
kultūrininkų talentus. Net ir da
bar mums kaižkaip “navatna” 
kad lietuviai susivažiuoja ne ko
kioj e salikėje, bėt gėriėūsfam 

■ miesto viešbutyje. Štai Niujorke 
visokių kalbų buvo, j-pg Jonas 
Mekas, su kolektyvu išleidę JAV 
filmų žurnalą “Film Culture”, 
susipažinimo vakarą surengė 
puošniausiam ir prabangiausiam 
Niujorko viešbutyje Waldorf - 
Astoria. a

Arba bėdavojame, kad nepajė
giam visų norimų lietuviškų įsi
gyti bet nedrįstame prašyti ap
linkinių didesniųjų viešųjų bi
bliotekų, turinčių svetimų kalbų 
skyrius, jas mums' parūpinti. Tąš 
galioja tiek Kanados tiek Ame
rikos bibliotekoms. Visai atsitik
tinai šių eilučių rašeiva Quėenš 
Borough Library Niujorke užti
ko .paskutinių lietuviškų knygų 
lentyną. Pasikalbėjus paaiškėjo, 
jog ^aplink gyvenusiems lietu
viams paprašius,. ji susisiekusi 
su “Draugo” leidykla ir jas išsi
rašiusi. Apgailestavo, kad taip 
sunku esą lietuviškų knygų gau
ti. Būtų gera, kad mūsų skaityto
jai ir leidėjai susirūpintų prie 
atitinkamų viešųjų bibliotekų 
kuo didesnius lietuviškos knygos 
skyrius, o tas taip lengva — ir

čiai mus toli pralenkė. ai.
I-joj Vėn. skautų tautinėj sto-

kietijojė. džibvihinkų sanatori
joje. Dabar jam yfa galimybė at
vykti pds juos. Tai, tačiau, yjra 
susiję su išlaidomis: jo sušluba
vusios' širdies' gydymui k- kelio
nei. Jo atvykimui įgalinti £r pa- 
greitinti pravers kiekvienas do
leris. Piniginę paramą prašome 
siųsti šiuo adresu: Mrs. Helen P. 
Rukuiza,. 6501 W. 27th Plaėe, 
Berwyn, Ill.

Augsburgo apylinkės valdyba, 
sudarė iš- paaukotų knygų lietu
viško knygyno branduolį. Ėib- 
lioteka jau sutvarkytą ir ja nau
dojasi bendruomenės nariai. Vo
kietijoje likusiems lietuviams, 
gyvenantiems tik iš pašalpų, ne
įmanoma patiems; įsigyti naujų 
knygų ir biblioteką padidinti. 
Todėl Augsburgo apylinkės lie
tuviai apėliūoja' į- šarvo po visą 

. pasaulį- išsisklaidžiusius brolius, 
o labiausiai- į gyvenusius Augs
burge, kad jie savo tautiečiams 
paukotų bent po vieną lietuvišką 
knygą, kuo tikrai sudarytų“ dide
lį džiaugsmą pasilakusiems.

AteHininku stadijų
Kanados jaunesnieji ateitinin

kai gruodžio 27 ir 28 d. Toronte 
šv. Jono Kr. salėje susibūrė savo 
metinėms studįjomš. Skaičiumi, 
tiesa, jie nebuvo labai gausūs, 
bet dvasia ryžtingi. Dviejų dienų 
bėgyje išklausytos ir išdiskutuo
tos keturios paskaitos: “Pilnuti
nis žmogaus supratimas” — kun. 
dr. J. Gutausko;-“Augštosios mo
kyklos” — p. Astravo; “Ateiti-' 
niftkų veikimo prasmė” — kun. 
dr. Gaidos ir “Lietuvybės išlai
kymas” — J. Matulionio.

'■ ' Antf^į studijų dieną buvo su
ruoštas deklamavimo ir dailiojo 
skaitymą bei visuomeninio su- 

■ brendimo . kėnkurSai. Dailiojo 
skaitymo konkursą laimėjo G. 
Bakaitytė iš Hamiltono, dekla
mavimo pirmąją vietą Lina" Ver- 
bičkaitė iš Hamiltono; antrąją — 
Rita Merkelytė iŠ Toronto, Vi
suomeninio subrendimo — Lina 

. Verbickaitė iŠ Hamiltono.
Studijų dietios" baigtos jaunių 

priesaika ir bėndra arbatėle su 
pasilinksminimu. Priesaiką davė 
vienuolika kandidatų, kurios 
metu į jaunuosius kalbėjo kun.

estai, latviai, lenkai,- ukraime- g Pacevičius. Arbatėlę pajvarrl-

Padėka
Dr. Yčui, Toronte, Vietoj kalėdinių ir 

N. Metų sveikinimų paaukojusiam $15 
Vokietijoj likusiems tautiečiams sušelpti, 
nuoširdžiai dėkojame.

Šalpos Fondo C. komitetas.

Padėka
Staiga ir netikėtai mirus mūsų bran

giam vyrui ir tėveliui a.a. Nikodemui 
Nomikui, nuoširdžių padėka reiškiame 
kun. Ažubaliui ir kun. Pacevičiui už pas
kutinį patarnavimų, taip pat už gėles, 
užuojautų ir už palydėjimų j amžinybę 
p.p. Budreikams, Raščiui, Šarūnams, Šu
tui, V. Valaičiui, Antonavičiams, Kačiu- 
liorns, Tarvydui, Ignatovičiams, Marci- 
neriams, J. Anysui, Mačiulienei, Hesui, 
Grigoičidms, J. Dolmantui ir visiems ki
tiems.

Nuliudusi žmona, duktė, sūnus 
ir artimieji.

Padėka ,
Už suruoštas mums antras išleistuves, 

apcfovanojusiems taip gražiomis ir ver
tingomis dovanomis, už gražias atsisvei
kinimo kalbas nuoširdžiai dėkojome vi
so? giminei: p.p. A. J. Kazlauskams, J. J. 
Rovams, J. J. Valiuliams, M. P. Besas- 
partams, p. E. GriŠkėnienei ir kt.

Dar kartų nuoširdus ačiū!
G. A. Sprainoičiai.

P o d ė k o
Nuoširdžiai dėkoju p. >. Jogėlai už 

grirria, Kalėdų Seneliui — p. Šulcui, p. 
’ Derriikio krautuei už saldainius, p. Pi
voriūnui ir p. Urbonavičiui UŽ taiko.

Taip pat nuoširdus ačiū visiems sve
čiams, gausiai atsilankiusiems į rrtožųjų 
programėlę. Dėkinga

Sės. Gabrielė.

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame Nekalto Prasi

dėjimo sės. Apolinarai už leidimų nau
dotis patalpomis kulinarijos kursams, 
kuriuos rengė KLKM D-jos Toronto sky
rius. Ypatingai didelę padėka reiškiame 
kursų lekfOTėrfis sės. Magdoleritai, p. 
PabedinskierieT ir p. Tatriulaitienei. Taip 
pat dėkojome kursontėms už uolų lan
kymosi.

KLK Mot. D-jos Toronto sk. valdyba.

no meninė dalis, kurioj gražiai ■ 
pasirodė konkūfsą laimėję^ ypač ■ 

vykioj dalyvavo per 2000 skaų- ; ^pudingai padeklamavo Mairo- 
tų. Lietuviams' atstovavo 15 hio Čičinską Romas Vaštokas.

Arbatėlės metu perskaitytas hu
moristinis ta proga išleistas laik- 

draugiai nutarė skirti po vienos raštukas “Uknolis”, kuris sukėlė 
v, -fiang gražaus juoko.

Studijų dienos praėjo įspūdin-. 
goj nuotaikoj 
dvasioj .

skautų su vadovu D. Gineika.
Melbourne ateitininkai - sen

dienos uždarbį Tautos Fondui.
Vitalis Žukauskas gruodžio 5 

d. buvo sužeistas automobilio ka
tastrofoje.

ir jaunatviškoj

desnei daliai mūsų tautos' pa- 
Vergtoi aY ištremtai — spauda 
tra stiprus kovos ginklas. Ten, 
kur dėl mažo lietuvių skaičiaus, 
begali būti rodomas joks Orgahi- 
ąąėinis veikimas, negali veikti 
fiėtuviškoji mokykla — šiuo lie
tuviškuoju skiepu, Hetuviškuoju 
žiburiu yra tik spauda, kuri pa
siekia kad ir tolimiausius pasau
lio kampelius.

KLB Hamiltono apylinkės lie
tuviai nuoširdžiai sveikina “Tėv. 
Žiburių” Redaktorių Dr. A. Ša
poką ir visą redakcinį kolekty
vą penkių metų sukakties proga.

Žengiant į šeštuosius metus 
linkime “Tėviškės Žiburiams” 
nušviesti kelią viso pasaulio lie
tuviams vienu dideliu Tėvynės 

. žiburiu grįžimui į Nepriklauso
mą Lietuvą!

KlK Ramiftono Apylinkės 
Valdyba’.

■ ■ I ■ , ■ ■■ —

KLB1 Toronto apylinkės šal
pos K-tas penkių metų “Tėviškės 
Žiburių’4 jubiliejaus proga svei
kina jų redaktorių dr. A. Šapoką 
ir visą “Tėviškės Žiburių”- ko
lektyvą, linkėdamas jiems svei
katos, ištvermės ir visokiariopos 
pasisekimo jų atsakomingam 
dafbe. Vaidotas,

Toronto Šalpos K-to p-kas..

Lygiai prieš penkeris metus, 
pelnint man kasdieninę duoną 
Vai d’Ot, Que., aukso kasyklų 
niūriuose požemiuose, pasiekė 
žinia, kad Kanados lietuviai ka
talikai pasiryžo lėišti savos min- 
tiės savaitraštį. Nė kiek nedve
jodamas tuojau parašiau vyriau- 
siąm jo organizatoriui dr. A. Ša
pokai laišką, pažadėdamas laik
raštį remti ir bendradarbiavimu 
ir materialiai. Ir štai 1950 metų 
išvakarėse susilaukiu gražaus 
“naujagimio” — “Tėviškės Žibu
rių” pirmojo numerio!

Laikas bėgo! Jo pirmojo ir da
bartinio redaktoriaus dr. A. Ša- 

rpokos dėka “TŽ” išaugo į tvir
čiausią ir įdomiausią savaitraštį 
netik Kanadoje, bėt ir viso lais
vojo pasaulio lietuvių bendruo
menėje.

Būdamas nuolatiniu “T. Žib.” 
bendradarbiu nuo jų pasirody- 

■ mo, turėjau progos patirti, su ko
kiu atidumu jų- redaktorius per
žiūri kiekvieną, kad ir mažiau
sią žinelę.

“Tėv. Žiburiai”, bekompromi- 
siniai saugodami mūsų brangųjį 
katalikų tikėjimą ir tvirtai ko
vodami už mūsų tautinius inte
resus, visiškai pateisino savo at
siradimą ir, tikiu, kad susilaukė 
visų geros valios tautiečių giliau
sių simpatijų.

Penkių metų sukakties proga 
aš' sveikini! redaktorių dr. A. Ša
poką, visus “TŽ” bendradarbius 
it skaitytojus ir linkiu visiems 
Sveikatos, ištvermės ir tos pačios 
tyros dvasios ateičiai, kuria lei
dėjų dėka “TŽ” spinduliavo vi
sai' liėftrviškai aplinkai. Linkiu, 
kad “TŽ” mums šviestų iki to 
meto, kada bus laisvas kelias į 
tėvų žemę!

Kaip TF Hamiltone sk. vedė
jas, aš giliai dėkoju “TŽ” redak-

toriui už tą didelį palankumą, 
kurį' patyriau iš dr. A. Šapokos 
per visą savo, 4 metų veiklą Tau
tos Fonde.

Šių sukaktuvių proga kviečiu 
visus hamiltoniečius lietuvius 
pasikviesti “TŽ” į savo namus f? 
užtikrinu, kad, sykį su jais susi
pažinę, ateity jau niekad nesi- 
skirsitė.

Ilgai gyvuokite “Tėviškės Ži
buriai” ir neškite lietuviškos 
dvasios šviesą į kiekvieno tau- 
tiečo Širdį!

St. Bakšys', 
TFA Kanadoje Hamiltono 

^kyriaus vedėjas.

Didžiai Gerbiamas
Pone Redaktoriau,
Stebėdami Tamstos 5 metų 

darbą ir žinodami kokiose .aplin
kybėse teko nuo pat pirmo nu
merio dirbti, galime tik džiaugtis 
pasiektais vaisiais. “Tėviškės Ži
buriai”, sielodamiesi lietuviško
sios kultūros ir bendruomenės 
reikalais, visada tardavo pozity
vų ir svarų žodį, randantį prita
rimo lietuviškoje visuomenėje. 
Norėtume, kad “Tėviškės Žibu
riai” eitų ir toliau savistoviu kė
liu, kai ką pabardami, sykiu ir 
paminėdami džiuginančius lietu
viškojo gyvenimo reiškinius, bet 
nuolat išlaikydami tėvišką toną.

Redakcijai, leidėjams ir admi
nistracijai linkėtume įprastu 
sėkmingumu ir ištverme kursty
ti lietuviškąją ugnį ir josios švie
są nešti į kaskart augančią skai
tytojų šeimą, kad “Tėviškės Ži
buriai pagaliau' taptų didžiausiu 
tremtyje sukrautu turtu, kokį 
tik galėtume parnešti į laisvą 
mūsų tėvynę.

Toronto' LF Bičiuliai.

Pirmą kartą Kanadoje
Pasaulyje garsūs 
vokiečių “54” mo 
defio Nigh-FMeT- 
ity AM ir FM ra
dijai

BLAUPUNKT 
GRUNDIG.

viso pasaulio 
trumpųjų bangų 

priėmimas.
Specialiai paga

minti Kanadai
Atvykite, pademonstruosime veltui. Garantuoti pataisymai, 

atliekami specialistų radijo mechanikų.
ATLANTIC EXPORT • IMPORT CO.

926 Dundas St. Tororrtd - EM. 4-1633
(priešais šv. Jono Krikštytojo lietuvių bažnyčią)

Taip pat pas mus yra didžiausias pasirinkimas gintaro išdirbinių 
ir kitų dalykų bei dovanų iš Vokietijos, Šveicarijos, Švedijos, 
Japonijos ir kitų kraštų.

* i, .............................. ...............—

OTAVA
1955 m. sausio 9 d. 6 v. v. Sis

ters of Sėrvice^ patalpose 478 
Albert St. šaukiamas visuotinis 
apylinkės narių susirinkimas.

Darbų tvarka: Atidarymas ir 
prezidiumo rinkimas; Valdybos 
pranešimas; Revizijos komisijos 

-pranešimas; Valdybos ir 2 įga
liotinių rinkimai; Revizijos ko
misijos rinkimai; Einamieji rei
kalai.

Pastaba: Skirtu laiku kvoru
mui nesusirinkus, 7 v.v. įvyks 
kitas susirinkimas, kuris bus 
teisėtos, nėatsfžvėigianf į daly
vių skaičių. Apylinkės V-ta.

SLOGOS
ATŠIKltATYSt rie per dienoj, bet per 

vdfcnddt!

KODĖL konkintis slogos vargihirtiais 
per dienas, jei BUCKLEY'S Cinno- 
meted kapsulės gaK tai sulaikyti per 
kelios minutes! Ne vienas, bet KETU
RIŲ ,rū5žų mainys — specialiai pada
rytos sumažinti jūsų temperatūrų ir 
pataisyti jūsų savijautų — padės su- 
no*kiOFr slogos simptomus GRĖlTAl.

12 kapsulių 35c. Šeimos dydžio 79c.

buckley's
JmJUmmi

KALBOS IR PILIETYBĖS PAMOKOS

NAUJIESIEMS ATEIVIAMS

Šios pamokos vyksta beveik Visose Kanados vietovėse. 
JtĮ pagalba jūs išmoksite greičiau šaVū naujojo krašto kalbos 
h* pažinsite Kanadą ir kanadiškąjį gyvenimą.

Ką išmoksite Šiose klasėse^ jums padės įvykdyti Jvtšvį

Jūs galite gauti pilnas detales apie šias klases savo vte- 
tos švietimo vadovybėje (Board 6t Edftc at few), Ms tfetoš 
mokyklos vedėjus', parapijos kleboną. ar dvasininką, savo 
darbdavį arba savtf etninės grupės organizacijų vadovybėje.

Jėigtt jūs gyvenate vietovėje, kur nėra gėlitoybės lan- 
identirids 
> Urtffltfc, 

Onf.

Jau penkeri metai, kai Jūs be 
pertraukos lankote mūsų namus. 
Tad nusipelnėte, kad Jums būtų 
ir žodis tartas.

Taigi noriu pasakyti, kad tu
rite ypatybių, dėl kurių Jus 
mėgstame ir branginame. Turite 
savo kelią ir idėją, bet patinka
te, kad apsižvalgo te ir plačiau. 
Jumyse neretai randi tai, ką kiti 
Jūsų kolegos nutyli. Sakote, kas 
gali nepatikti ne tik “svetimie
siems”, bet ir “saviesiems”, jei 
tik to reikalauja bendrasis tau
tos ir visuomenės labas. O tokio 
skersvėjo taip labai, šiais smege
nų sunykimo laikais reikia-visaim 
lietuviškam politiniam, visuome
niniam ir kultūriniam gyveni
mui.

Tad ištvermės’ir sveikatos Re
daktoriui, geriausios - sėkmės 
Bendradarbiams! Nors sąlygas 
turite sunkias, bet einate geru 
keliu. Tesėkite!

Jūsų
Stasys Barzdukas.

Niuriu ir skaudžiu mūsų tau
tos laikmečiu šit šypteli giedras 
ir džiuginąs pragiedruly s — tai 
Jūsų šauniai redaguojamo sa
vaitraščio skaidriųjų “Tėviškės 
Žiburių” penkmetis.

Lietuviškosios dabarties spau
dos požiūriu tai jau stambi su
kaktis. Juo labiau ir dėl to, ries 
Jūsų “Tėviškės Žiburiai” iŠ vi
so šiandien yra vienas stipriau
sių lietuviškųjų savaitraščių.

Kanada plati — yra daug vie
tos. Platūs irgi visų mūsų lietu
viškieji reikalai. Tad ir visų Lie
tuvos kelių einančių laikraščių 
nėra perdaug. _

Kelis kartus viešėjau Toronte. 
Stebėjau ir Jūsų Redakcijos dar
bo, apystovas. Jos nėra lengvos. 
Tačiau “Tėviškės Žiburiai” di
dingai šviečia vis stipriau ir stip
riau. Linkėčiau būti dienraščiu!

Jonas Leonas, 
“Lietuvių Archyvo” redaktorius.

Malonu sveikinti “TŽ” penk
mečio proga. Laikraštig, kuris 
taip sparčiai auga ir stiprėja, pa
rodo, kad jis patinka publikai.

Be abejo, tokiu atveju redak
cijai tenka pagrindinis nuopel
nas ir ypač dr. Šapokai, vyr. re
daktoriui, kurio sugebėjimų dė
ka laikraštis vis labiau pavirsta 
bėšališka, įdomia — septynių 
(prabėgusių) dienų “pasaulio is
torija”.

Iš kitų bendradarbių neleisti
na nešumifiėti Almu, kurio rū- 
pestrfigai perduodama didž. ang
lų spaudos apžvalga, iš ėsmėš, 
skaitytojui nuima pareigą pa
čiam sekti “New York Time” ar 
kit. didžiuosius dienraščius, tai 
tikra tiesa, nes jo straipsniai pa
sižymi nepaprastu pastabumu,

Hon. J. W. P1CKERSGILL,

Pilietybės ir Imigracijos 
Ministeris.



PRANEŠAME, kad buvę pavieniai brokeriai susijungė į 
vieną bendrovę ir nuo šjh. gruodžio mėn. 10 d. veikia Mann & Martel
Joint Realty^Ltd

vardu

1. Siūlome plačiausią namų pasirinkimą visame Toronte.
2. Sudarome labai geromis sąlygomis paskolas iš bankų.

B*vės centrinė įstaiga randasi

899 BLOOR ST. W. TEL. OL. 6381
skyrius

1609 DUNDAS. ST. W. TEL OL 7996
BendroVė gimė Jūsų geresnio m potorno Vimui. Kreipkitės ir įsitikinsite, kod 
bendroVė:

1. Geriousioi Jums potornous ieškant pirkti namų; Jūs galite pasirinkti la
biausiai patinkama pardaVėja iš na mažo jų skaičiaus, o jie Visuomet pasiruošę 
Jums padėti ir turi tom galimybių bendromis jėgomis su kitų tautybių par- 
daVėjais, jie gali parodyti Jums geriausius namus, kurie ateina rinkon.

2. Greičiausiai galite parduoti saVo namo, nes didelis skaičius pardaVėjų 
turi pasirengusius pirkėjus su įVairiais įmokėjimais ir skirtingų tautybių..

3. Tinkamiausiai išspręsite Visos morgičių problemas, nes specialiai šį 
darbo atlieka asmenys turį pasiūlymų pirkti ir parduoti morgičius bei pinigus 
inVestuoti į morgičius.

4. Prieinamiausiai apsidrausite saVe ir saVo turtą geriausiose kompani
jose, nuodugniai išsiaiškindami apdraudimo sąlygos, Jūsų teises ir apdraudimo 
apimtį.

5. Nuo sausio 15 dienos gausite nemokama lietuViškai kalbančių ir ka
nadiečių adVokatų patarimus įVairiais reikalais.

BendroVė yra Toronto Real Estate Board narys.

VISA TAI ATLIKSITE SAVOJ KALBOJ.
Bendrovė 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

J. TAMUL1ONIS
1245 BLOOR ST W.

1st. tel. OL. 8481. Namų OL 8074.

$3.000 įmokėti, St. Cloir - Boon, 
8 k., pusiau otsk., mūrinis, geri k., 
kietos grindys, 2 Virt., garažas.

$3.500 įmokėti, Bloor - Radford, 
6 k., atsk., mūrinis, nepereinam. k., 
kietos grindys, geros vidus ir garaž.

$8.000 įmokėti, Indian Rd. - High 
Pork Bld., 13 komb., atsk., mūri
nis, kiet. grindys, Vandens - alyVos 
šildymas, garažas. Namas pots saVe 
moka, paliekant saVintnkui S k.

$14.500 pilno kaina, Bloor - Win
dermere, 5 k., Vieno ougšto namas- 
bungalow. Modem, kamb., olyVos 
šildymas, Vieta garažui.
$2.900 įmokėti, Windermere - Bloor.

6 kambarių, mūrinis, atskiros, 
kietos grindys, geri kambariai, 
garažas.

$10.000 įmokėti. Indian Rd. - Bloor. 
.,w mūrinis, atskiras, 2

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

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

ANTANAS MIČICNAS
2336 BLOOR ST.

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

mūrinis, atskiros, vandeniu alyva 
šildomos namas, šoninis įvažia
vimas, garaž. High Park rajone. 

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

$11.900. 6 kambarių, atskiras, van
deniu alyva šildomas. Dideli ir 
gražūs kambariai, moderniška 
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 pilno kaino, 14 kambarių, 
mūrinis, vandeniu - alyva šildo
mas, dvigubas garažas, randasi 
gražiausioj Toronte gatvėj High 
Park Ave. Namas' išmokėtas, 
puikios pajamos.

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

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

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

JOINT REALTY LIMITED

TESLIA
REAL ESTATE

Seniausia, didžiausia ir patikimiausia firma padedanti nusi
pirkti arba parduoti nejudomas nuosavybes; sudaranti pa
skolas; veltui suteikianti informaciįis 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 HAMILTONIEČIAI'
Perkat, parduodat namą? Turit problemų su apdraudimu?

Nepamirškit manęs!
E. KRONAS

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 botus — 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:

' RETA PROGA’!!
32 Vietų puikiai įrengtas restora

nas su 6 did. kamb. butu. Labai že
ma nuoma — 9 metų nuomos sutar
tis. Mažas įmokėįimos. Padaryk pats 
saVe bosu ir apsisaugok nuo nedar
bo ir streikų! Skambink P. Mališaus
kas, OL. 6321.

Willord - Annette, $15.500, įmo
kėti apie $4.000. Visai atskiros, 6 
grožių komb., square plono, naujo 
mūro nomos. ŠVorus iš louko ir Vi
daus. AlyVos šildymas, garažas. Sk. 
P. Mališauskas, OL 6321.

Medlond - Annette. $21.500, įmo
kėti opie $7.000. 11 grožių komb., 
lobai gero mūro Visoiotskiras nomos. 
Jeigu ieškot gero namo — būtinai 
pamatyk šį namo! Skambinti P. Ma
lišauskas, OL. 6321.

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Aute Collision
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 

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

561 - 567 KEELE ST.
1% Block South of St. Clair Namų tek CE. 1-3444

TORONTO, ONT.

TEL. junction 4773

Sav. G. KERAITIS

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

Garantuotas saugojimas. Mokama 
atsiimant Garantuojama. 
Pasiimame ir pristatome.

Specialybė: 
Cheminis valymas įvairių 

rūsių užuolaidų.
138-46 CLAREMONT STR.

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

valyti viską duokite žinomai 
firmai:

< TELEF. EM. 8-4557
30 metų valymo patyrimas

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

Advokatai — Notarai

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

W. A. LENCKI, B.A., L.LuB.

Advokatas — Notaras

100 Adelaide SL W<
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt

Suite 410
394 Bay St, Toronto, Ont 

Telef.: EM.4-9912

Vienintelis licenzijuotas 
elektros kontraktorius

J. BARAKAUSKAS
Master Electrician

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

Žemiausios kainos
236 HUMBERSIDE AVE.

Telef. LY. 9947 
Toronto

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas 
ANTANAS ČEPONIS 

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
persta ta u: 

eurOpietiškus ir vietinius radijo apara
tus, patefonus, visų paskirčių automa
tus. Kintamos or tiesioginės srovės 

motorus.
Ba to, opimu namus’pilnam instalia
vimui or pakeitimui srovės, duodu 

techniškus patarimus.
Skambinti telef. KE. 1080 

44 GWYNNE AVE., TORONTO

PERKANT - PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ 
KREIPKITĖS Į LIETUVIŠKĄ BIURĄ

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

579 College St. (kampas Manning) OL. 2324, - OL. 2325

A

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

KREIPKITĖS
899 Bloor St W. Tel. OL 6381

į šiuos pasirengusius patarnauti lietuvius agentus:

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

J. KAŠKELIS, R. ŽULYS.

arba
1609 Dundas St W. Tel. OL 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.

899 BLOOR ST. W,

JOINT REALTY LIMITED
1609 DUNDAS ST. W.ir

A. W. FACLINGEK
REAL ESTATE

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

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

KELETAS PAVYZDŽIŲ:
$4.000 įmokėti, Grenadier - Roncesalles, mūrinis, 7 kamb. per 2 ougštus, 2 

VirtuVės, 2 garažai, alyVos šildymas.
$5.500 įmokėti. Bloor - Ossington, labai gero mūro, atskiras, vandeniu alyva šil

domas, 9 k., 3 virtuvės, visi kambariai dažyti, du garažai. .
$5.000 įmokėti. Roncesvalles - Howard Park Ave. Labai gero mūro, 8 k. van

deniu alyva šildomas, garažas.
$4.000 įmokėti. Bloor - Alhambra. Mūrinis, atskiras, 6 k. i< šildomas saulės 

kambarys, garažas. r
$3.000 įmokėti. Runnymede - Annette, gero mūro, 6 k., labai gerame stovy 

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 — nepirkite, bet būtinai paskambinkite mums, 

kad sužinotumėte kiek mes turime pardavimui namų ir kur jie randasi.

S. KUZMAS
Office OL. 6357. Namų LA. 4129

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 AVE. Telef. LL 92035.

Margis Vaistinė
408 RONCESVALLES AVE.

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

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

Jonas V. Margis, Phm. B.

šios savaitės pasiūlymaiMūsų
$3.000 įmokėti, 8 kamb., mūri

nis, atskiras namas, alyVa šildomas,
2 mod. Virt., garažas, pilna kai

na $14.000. Rusholme Dundas 
rajone.

$2.000 įmokėti, 6 kamb., mūrinis 
namas, naujai išremontuotas, alyVa 
šildomas. Galima tuoj įsikroustyti. 
High Park rajone. Kaina $13.000.

$2.000 įmokėti, 7 kamb., mūrinis 
namas, olyVo šildomas, mod. Virt-, 
Vieta garažui. Runnymede - Annette 
rajone. Kaina $14.000.

$4.500 įmokėti, 8 komb. mūrinis 
namas, mod. Virt., 4 dalių prausyk- 

' !a. Balansui -Viena skola 8 metam.
Dufferin - Bloor rajone. Namo kaina 
$16.500.

$3.500 įmokėti, 8 komb. mūrinis 
namas. Mod. Virt., garažas. Bath
urst - College rojone.Koina $14.500

$3.000 įmokėti, 8 komb., mūri- . 
nis nomos, 2 Virt., olyVo šildomas, 
Pilno kaino $14.500. High Pork ra
jone.

$2.000 įmokėti, 6 kamb. naujai 
išremontuotas namas, mod. Virt., 
galimo įsikroustyti per 10 dienų.

$2.000 įmokėti, 8 komb., mūrinis 
atskiros namas. Lengvos išmokėjimo 
stlygos. iPIno kaino $14.500. Do- 
Verouht - Bloor rajone.

$3.000 įmokėti, 11 didelių komb. 
mūrinuis narnos. Vandeniu - olyVo 
šildomas, 4-rios Virt., garažas, šo
ninis įVažioVimas. aBIansui otVira 
skola 10 metų, nuoma $105 į tris 
mėn. plius 6 pro. Namas dabar duo
da nuomos apie $320 į mėnesį. Rus
holme - College rajone.

$3.500 įmokėti, 8 komb., mūri
nis namas, 2 mod. Virt., alyVa šild., 
Vieta garažui. Kaina $14.800, Bat
hurst - Bloor rajone.

' $3.000 įmokėti, 6 k., mūrinis na
mas. Mod. Virt., olyVo šildomas, ga
ražas, didelis kiemas, St. Clair rajo
ne. Kaina $ 14.000.

$4.000 įmokėti, 7 kamb., mūri
nis, atskiros narnos, priVotus įVo- 
žioVimas, mod. Virt. ,naujai išrem., 
St. Cloir — Christie rajone. 
$16.500.

$2.000 įmokėti, 10 komb. 
nis narnos dupleksas. Pilno 
$12.800 Bathurst - Bloor rajone.

$3.000 įmokėti. 6 kamb. mūrinis 
namas, mod. Virt., lengvos išmokė
jimo sąlygos. aKina $14.500 Brok- 
Bloor rajone.

$4.000 įmokėti, 10 komb., mūri
nis, atskiros narnos, Vandeniu • oly
Vo šildomas. Balansui Vieno skola 
10 metų. Bloor - High Pork rajone.

$20.000 įmokėti, 500 Vietų moder 
niškas kinas. Naujos dadysis ekra
nas, diejų metų senumo mašinos. 
Gražus 6 kamb. bptas iri kino. Meti
nės pajamos apie $35.000, Vakarų 
Toronte. M

$15.000 įmokėti, didelė maisto 
produktų krautuVė su namu; du 4 
kamb. butai,’Vandeniu - alyVa šil
domos. KrautuVė doro apie $2500 
opyaVrta į saVaitę. College - Grace 
rajone. • ,

$15.000 įmokėti. 3 kroutuVės ir 
4 apartamentai. Namas duoda apie 
$800 pajamų į mėnesį. Visi nuomi
ninkai be sutarčių. Viena skola ba
lansui. Oisngton - College rajone.*

$10.000 įmokėti, 3-jų butų, mū
rinis atskiras namas, naujos. Bloor - 
Gladstone rajone.

$5.000 įmokėti, 11 kamb., mūri
nis atskiras namas — dupleksas, di
delis gražus kiemas. LengVos išmo
kėjimo sąlygos. Bloor - High Pork 
rajone.

$5.000 įmokėti, 7 kamb., mūrinis 
narnos, 2 mod. Virt., olyVo šildomos, 
rinkos kaina apie $16.000, parduo
damos už $14.500. Dufferin - Col
lege rajone.

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.

Wright AVe, - Roncesvoles. $13.- 
200. Gero mūro, 6 komb. narnos. 
Gražios kietm. grindys, 2 Virt., di
delis gražus kiemas su geru įVažia- 
Vimu. Nomos lobai skubiai parduo
damos. Nepraleiskite progos pama
tyti šį gero pirkinį. Skambinti P. Gry
bas, ME. 247J.

Runnymede — Annette. $2.500 
įmokėti, gero mūro, 6 gražių kamb. 
nomos. Kietm. grindys. Vieta 2 ga
ražams. Nomos reikalingos mažo re
monto, todėl ir kaina gano žemo. 
Skambinti P. Grybas, ME. 2471.

Muir - College, 6 komb. atskiras 
mūrinis nomos, kitm. grindys, mod. 
Virt., 4 gabalų Vonia, galimybė gara
žui. Vieno skola balansui. Skambin
ti P. Kerberis, ME. 2471.

Sylon AVe. - HoVelok. 10 komb. 
atskiros mūrinis narnos, kVodroti- 
nis plonos, kietm. grindys, karštu 
Vandeniu šildomos, 4 Virt., Vieta 
garažui, apie $230 pajamų mėne
siui. Skambinti P. Kerberis, ME 2471

College prie Conoid AVe. U ‘ k. 
atskiras mūrinis nomos, pirmos augš- 
tos tinkamos kroutuVei, kietmedžio 
grindys .nepereinami kambariai —• 
centre hall. Karštu Vandeniu - alyva 
šildomos, 2 Virt., 2 Vonios, dvigu
bas garažas, Virš $300 nuomos gau
na mėnesiui, geros biznis, nomos be 
skolų. Skomb. P. Kerberis, ME. 2471

Kaina

mūri- 
koina

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PREKYBA TORONTE

/

MOHAWK FURNITURE COMPANY$6.000 įmokėti, 10 kamb., mū
rinis atskiras namas — dupleksas. 
Lobai gražioje ietoje. Bloor - High_ 
Park rajone.

$20.000 pilno kaino už mūriniį 
atskiro narna Rusholme • College ra
jone. 8 kamb. per du ougštus, 2 mo
dem. Virt. Vandeniu - olyVo šild.

2446 • 8 DANFORTH AVE. TELEF.: OX 4444, OX 0977

Turime daugeli lobai gerų Ir {vairiomis kainomis bei {mokėjimais namų, kurių dėl vietos stokos neįmanoma paskelbti.

* VAIKU BALDAI,

3. BUCANTAS 
OL S443

Turime perdaVimui 18 tabako ūkių, 
{mokėjimai nvo $5.000 pradedant.

V. JUČAS 
OL 2324

Antradieniais ir trečiadieniais nno 7 vaL vakaro duodami 
dinLtei*

Pacific-Humberside, $14.200. Ge
ro -mūro, 9 komb. ir saulės komb., 
narnos. Kietm. grindys, olyVos šildy
mas, didelis gražus kiemas. 3 garažai 
su šoniniu įVožioVimu. Lobai gerų 
pajamų nomos. Parduodamos dėl se
natvės. Skomb. P. Grybas, ME. 2471.

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS BALDAIS
★ RADIJO,

★ KROSNYS,
★ ŠALDYTUVAI,

* SKALBIMO MAŠINOS,
* TELEVIZIJOS APARATAI,

* SIUVIMO MAŠINOS,
* ĮVAIRŪS K1UMAI,

V. PALIULIS 
OL 232S

I-
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Dr- M. Arštikaitytė
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V A SIS - Vasiliauskas
REAL ESTATE and BUSINESS BROKER

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

as.

14 DUNDAS - BROCK., $r.50d įmo- 
. keti, 6 dideli kambariai ir garažas

2. BLOOR - SYMINGTON. $1.500 
įmokėti, 6-šių kambarių mūrinis

namas ir garažas.
3. OSSINGTON-QUEEN. $1.500 įmo

kėti, 6-Šių kambarių mūrinis na
mas, vandeniu apšildomas, didelis 
kiemas ir g<

4. BLOOR - Sri5\W. $2.900 įmokėti, 
6 dideli kambariai, gero mūro, dvi 
modernios virtuvės, alyva šildomas.

5. DELAWARE - BLOOR. $3.900 įmo
kėti, 8 dideli kambariai, mūrinis, 
alyva šildomas, didelis kiemas ir ga
ražas.

6. BLOOR - CONCORD. $4.500 įmo
kėti, 8 dideli kambariai, mūrinis, 
alyva Šildomas, didelis kiemas ir 2 
garažai.

■ M

Dr. L. SIMON
Odos ir Veneros ligų specialistas.

3 Spadina Rd., Toronto
(Bloor - Spodina kampos)

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

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

Pritaiko akinius 
167 College (kampas McCauI) 

Kabineto Nr/ 9 
Toronto

J^atietarnauja -paskirčiai . !
Hannoyerio parlamente buvo 

svaršfcĄ^s kurortų klausimas. 
Kądang^ nemaža 'dalis kurortų 
buvo? is palies ar net visiškai už- kaikuriais vyrais dėl jų drąsos, 
leisti'treįrrtiniams išrytų, tai vie- o__2___ ,
nas atstovas savo kalboje paste- tavęs to nieko nejaučiu, vien tik 
bėjo: meilę...

, —. Taigi,4 mano ponai, tenka i ---------- —
prisiminti, kad 42*1 lovų netar-Į 
nauja savo paskirčiai...

— Kaip tai netarnauja paskir
čiai? — šūktelėjo vienas parla
mentarų. — O kas gi dabar su 
lovomis daroma?

Nedaug -jam darbo 
Malenkcvas. giriasi turįs labai 

gerą šunį.
— Jis kanda net mano drau

gus . r ?
—jam tenka kąsti — 

pastebi /Molotovas,
.. j Abu vienodi

Elgeta - giedodamas maldas 
skundžiasi:

Sušęlpkit gerieji" žmonės varg
šą. Nuo-;,vakar ryto, nieko nesu 
valgęs... s.

— Štai vienas centas — sako 
praeivė: — bet pasakyk tamsta, 
kaip galėjai taip nusigyventi?

— O! maloningoji ponia, ta 
pati yda kaip ir jūsų: išlaidumas.

Abi bailios
—- Žinai, ponią,, mano tarnaitė 

taip baili, taip bijo vagių, kad 
net dienos metu laiko užrakinus: 
duris.

— M; 
bijo vagiu, kad nakčiai pašikvie-1 y.— -
čia i virtuve policininką . J penkias dienas savaitėje vasaros 

' ' ■ . ' ■ metu ir tris kartus žiemos metu
Viršininkas ir valdinvs i

— Ką tamsta įsivaizdini? Ma- i 
hai, kad esi toks pat kaip ir aš 

nis
---------------- . . . ....... . . . jei manai, kad esitoks nat. • menėie, ii buvo muzikos mok v- 

u nuolatiniais varžovais i draugą, kurį rusai, kaip ir kitus . kaip aš> tai esi visiškas asilas . .. į toja. Nežiūrint tų didelių skirtu-
- - --:jmųtarpmuzikcsirvaldymoap-

Alg. Birutis. Daukša, Bagdo-; džiuoja “labasais’’ (nuo žodžio; ’’ krauto laivelio vingiuotais pa-
• £; i “labas”), prieš kiek laiko San-: Teisėjas vagiui: krančių kanalais, ji išmoko su-

čiuose ‘‘partiesė” kelis iš jų. Ži-• — T am kiaulių vogimui -turiu J maniai valdyti laivelį ir daryti 
padaryti galą’ 6'hai niekas iš į kai kuriuos mechaninius patai- 
mūsų nesijaus saugūs ...

7. RVSHOCME RD. - COLLEGE. Imo- 
kėti $4.900, 9-nių didelių kamba
rių/ gero muro, kvadratinis planas, 
alyva apšildomas.

8. HIGH PARK - BLOOR. $5.000 įmo
kėti, 9 kambariai, atskiros, mūri
nis, vandeniu alyva apšildomas, di

delis kiemas ir garažas.

9. GRENADIER RD. - RONCESVALLES 
$6/100 įmokėti, 1 1 didelių kamba
rių, 2-jų atskirų butų, atskiras mū
rinis namas, vandeniu apšildomos, 
2 garažai.

10. RONCESVALLES - SUNNYSIDE 
Ave., $6.900 įmokėti4, 11 dide- • 
lių kambarių, gero mūro, kvadra
tinis planas, atskiros, vandeniu

. Šildomas, apie $300 pajamų į mė
nesį.

11. COLLEGE - D0VER60URT RD. 
30 didelių kambarių, 6-šių atskirų 
butų, labai gero mūro, vandeniu 
alyva šildomos, garažams vieta, 
apie $9.000 pajamų į metus, ge
ros pirkinys.

12. BLOOR - CRAWFORD. 35 dide
lių kambarių, 7-nių atskirų butų, 
mūrinis, vandeniu alyva Šildomas, 
7 garažai, apie $10.000 pajamų 
j metus, geros pirkinys, apie 
$12.000 įmokėti.

13. ST. CLAIR - OAKWOOD. $4.900 
įmokėti, 7 kambariai, labai gero 
mūro, atskiros, alyva šildomas, di
delis kiemas, ir šoninis įvažiavi
mas, geras pirkinys.

REIKALINGAS LIETUVIS AGENTAS
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms. Sudarome paskolas, įkai
nuojame parduodamas nuosavybes. Jūsų patarnavimui.

J. K. BALSYS V. BUTRIMAS
Kreiptis telefonu: ME. 4605.

V. VASILIAUSKAS

SPORTO AKTUALIJOS
Niujorko Lietuvių SK futboli

ninkai gruodžio 5 d. pralaimėjo 
JAV tautinės taurės varžybų 
rungtynes prieš S C Eintracht 
pasekme 1:4. Kadangi varžybos 
dėl taurės pravedamos vieno mi
nuso sistema, lietuviai toliau 
varžybose nebefiguruoja.

Niujorko Lietuvių SK futboli
ninkai gruodžio 12 d. pirmeny
bių rungtynėse pralaimėjo stip
riai vokiečių Eintrachto koman
dai pasekme 2:5. Antroji vienuo
likė* kapituliavo 2:3.

Gruodžio 19 d. mūsiškiai run
gėsi su pernykščiu lygos meiste
riu — German Hungarian. Smar
kiai sulietuvintas, bet, deja, kar
tu ir susilpnėjęs sąstatas šiaip 
taip išvengė skaudesnio pralai
mėjimo prieš viena klase augš- 
čiau žaidžiantį Germ. Hungarian 
klubą. Priešininkai, šiemet žai
džią be pralaimėjimo, pasitenki
no 3:0 pergale. Rezervinė lietu
vių komanda nelygioj kovoj žu- 
,vo. pasekme.Ouū...._ JJ ....

Pirmam lygos varžybų ratui 
pasibaigus, Lietuvių SK-vienuo
likė iš vienuolikos rungtynių lai
mėjo 3, pralaimėjo 5 ir sužaidė 
3 lygiąsias. Įvarčių santykis — 
23:25,'lentelėj užimama vieta — 
IX-

Niujorke atsigavo ir lietuviai 
krepšininkai. Prieš keletą metų 
mūsiškiai dalyvavo vietinės YM 
CA Bažnytinės lygos pirmeny
bėse, garbingai iškovodami meis
terio vardą. Tuo laiku (1949-50) 
Lietuvių Atletų klubo komandoj 
žaidė tok’ios žvaigždės, kaip Ali. 
ir Ad. Andriuliai, Al g. Birutis, 
Alg. Lauraitis, A. Ošlapas, A. 
Bagdonas, K. Čėrkeliūnas ir kiti. 
Ilgainiui, geriesiems žaidėjams 
išsiskirsčius arba pasenus, lietu-

A. STANČIKAS
Baigęs Notional Radio Institute Radio 

ir televizijos skyrių.

rašo Bajoras [taurės.
-—------- " Pasaulio futbolo meisteriai —

viai pirmenybėse nebedalyvavo ; vokiečiai po keletos pralaimėji- 
ir pasitenkino tik atsitiktinėmis i mų pagaliau gruodžio 19 d. Lisa- 
rungtynėmis. : bonoj pasiekė pirmą pergalę, su-

Šiemet Niujorko krepšininkai, į pliekdami šeimininkus portuga- 
nors ir daug jaunesniu bei silp-pus 3:0. Kitos tarptautinių rung- 
nesniu sąstatu, vėl įstojo į tos; tvniu Europoj pasekmės: Afgen- 
pačies YMCA lygos pirmenybių j tina 1 Portugalija 3:1, Vengrija - 
varžovų eiles. Laimėję pirmą- į Škotija 4:2. 
sias rungtynes prieš vietinę estų į ' 
-komandą, lietuviai toliau dvi iš: 
eilės pralaimėjo stipresniems L"/? ; ; v ; n _ niekuo blo^esr
amerikiečiams. Laukiama susiti- I užsistodamas uz savo .aUtieQ j . - - < ‘
kimo su ___ ______ . . . , ___ _ . . _
— latviais. Lietuvių spalvas gi- i lietuvius, niekinamai pravar 
na: Alg. 
nas, ~ 
tas. Šlepetys. Kazlauskas. Raz- : 
minas ir Remėza.

Vokietijos ir Anglijos tarp- gng bokso čempionas, tai o__
valstybinės futbolo rungtynės • kiaušiai jam taip lengvai nebūtų 
gruodžio 1 d. Londone pasibaigė * - 
anglų laimėjimu 3:1. Vokiečiai 
iki šiol nėra nei karto pajėgę i pralaimėjo, bet ir buvo priversti 
anglus Įveikti. Iš astuonių susiti-J jį atsiprašyti. O tą.Šociko laimė- 
Jcimų anglai laimėjo šešis ir...ųu jimą Kaunas, kad Hr-,pa tylomis, 
sužaidė lygiom. Šiais metais Vo- atšventė kaip nekenčiamų “laba- 
kietijos, kaip pasaulio meisterio,: su” laimėjimą prieš rusus... 
prestižas yra smarkiai kritęs. Po ! 
netikėtos pergalės Šveicarijoj, j 
vokiečiai nėra laimėję nei vienų I 
tarptautinių rungtynių? Galbūt i 
didžiausias vokiečių pasiteisini- Į 
mas yra tas liūdnas faktas, kad: 
net šeši jų valstybinės komandos 
žaidėjai serga gėltonlige. Be to
kių tarptautinių žvaigždžių, kaip 
Morlock. Rahn ir brolių Fritz ir 
Ottmar Walter vokiečiams liko 
labai mažai vilties grįžti i fut
bole pirmaujančių -autų tarpą.

Japonijoj tarptautini marato
no bėgimą gruodžio 5 d. laimėjo 
argentinietis Reynaldo Gorno. 
Gorno 42 kilometrų ir 195 metrų 
atstumą nubėgo per 2:24:55. Ant
roj vietoj liko favoritas suomis 
Karvonen, trečioj irgi suomis 
Puolakka ir ketvirtoj —korėjie
tis Y. C. Chol.

Brisbane, Australijoj gruodžio 
15-18 d. amerikiečių mėgėjų lau
ko teniso komanda lengvai su
dorojo Europos baigmininkus — 
švedus pasekme 5:0. Amerikie
čiai. atstovaujami Vic Seixas, 
Tony Trabert ir Ham Richard
son, toliau susitiks su Austfali- 
jos žaidėjais baigminėse rungty
nėse dėl pereinamosios Davis

Šocikas, visos Sov. Sąjungos 
sunkaus svorio bokso' čempionas,

noma, jei tai būtų buvęs ne visos | 
i arei-

išėję. Bet rusų “komandiraipa
matę su kuo turi reikalą, ne tik

“JOSEPHINE 
BEAUTY JSALON”

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

jaus sustojimo.
Tel. EM. 8-4138.

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

prieinamos. Susitarus dirbama 
vakarais.

B
OKULISTĖ

BEJNAR - BUKOWSKA 
dirbo nuo 1944 metų.

94 LAWS ST., TORONTO 
(prieš-3146 Dundas St. W.) 

Telefonas LY.?0052
Priėmimo vol.: 10 ryto iki 9 vok., sek- 
mod. ir šventod. nuo 2-4 vol. popiet.

■lanoji dar bailesnė. Ji taip

Tikroji meilė
Ar tu prieš mane ką jau 

mylėjai, mano angele?
— O, ne, brangusis. Žavėjausi

jėgos, gražumo, proto, bet dėl

Kanados geležinkeliai
Kanada stovi trečioje vietoje 

pasaulyje geležinkelių bėgių at
žvilgiu. Turima daugiau kaip 
"'5.000 mylių bėgių ir tiktai So
vietų Sąjunga ir JAV turi dau
giau. Canadian Pacific Railway 
yra didžiausia transportavimo 
sistema pasaulyje, kuri apima 
geležinkelius, oro linijas, telefo
ną, telegrafą bei viešbučius. The 
Canadian National Railways ge-

į ležinkelis yra didžiausias Šiauri
nėje Amerikoje. (C. Sc.)

Br. Kolumbijos plaukiojanti 
krautuvė \

Didelė dalis Br. Kolumbijos 
pakraščio panaši į Skandinavijos 
fjordus. Dėl to yra vietovių, ku
ries yra maždaug 20 mylių nuo 
Vancouverio, Kanados trečiojo 
savo didumu miesto, ir neturi 
plentų vedančių į jį.

Mrs. Madge Winfield gimė 
Saskatchewane ir gyveno preri
joje. didžiausią savo gyvenimo 
dali. Dabai- ji vadovauja plau
kiojančiai .maisto krautuvei, 28 
pėdų motorlaiviui, kuris aplan
ko šias atskirtas bendruomenes

— jei oras yra ne per pavojingas 
irklam laiveliui apleisti uostą.

;?■!;'! Prieš II Pasaulini kara. kuria-
Įme ji tarnavo Kanados kariuo-

j tarp muzikes ir valdymo ap-

Priima iš anksto susitarus
Telef.: oHiso WA. 1-3584 

namų WA. 3-5555

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W. 

(prie Dufferin)

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

Rentgenas pagal susitarimą.

Telefonas ME. 2933.

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

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

Telefonas EM. 6-2696.

NAUJAS KABINETAS 
280 Roncesvalles Avė.

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

Telefonas OL. 4778.

———
. Dr. Jonas Yčas

Gydytojas ir chirurgas 
1390 DUNDAS ST. W.

(torp Gladstone ir Rushoime Rd.)

Priima ligonius ir gimdyves 
šiokiadieniais nuo 2 iki 4 vai. 
p.p. ir nuo 6.30 iki 8 vai. vak., 
šeštadieniais nuo 2 iki 4 vai. 
p.p. arba pagal susitarimą.

Telefonas LO. 1794
Toronto

Dr. A. Rati now
L.M.C.C.

Dirbęs Europos ir Kancdos ligoninėse
Vidous ligų specialistas: širdies ast 

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

Tel. WA. 1-6708

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

TORONTO . -
(lėiimas iš 613 Brock Ave.)

Priima ligonius, gimdyves ir moterų 
ligomis sergančios kasdien nuo 1-4 ir* 
nuo 5-8 vai. p.p., šeštadieniais nuo 
11-3 vai. p.p., kMulaiku pagal susi
tarimų.

. Telefonas OL 6851

Dr. J. ŠEGAMOGAS
Specialistas chirurgas z

4906 Wellington, Verdun, 
Montreal 19.

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

Tel: YO. 3611 —
PO. 6-9964.

office

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akušeris

$10 nuolaidos, kas atsineš šį skelbimą ir pirks nemažiau kaip už S50

RADIO APARATUS
Aparatai paimami ir gražinami i 

namus veltui. 
Darbas garantuotas.

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

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

ČOLLIS FURNITURE COMPANY
439 QUEEN. ST. W. (prie Spadfna). ToL EML-6-80M • -

Biles & Wrattėn
ADVOKATAI, NOTARAI 

ir tt.
John F. Biles, 

Leonard E. Wratten.
Telefonai:

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

Toronto.

Rumunijos frante
(Atkelta iš.2 psl.) • ,

- * irr ( Visai nesenai r Geringas norėjo Į į 
■pavesti man suformuoti Messer-i j 
sehmitt 410 n^ikintuxni dalinį p 
kovai prieš sąjungininkų ketųr-J 
motorinius bombonešius.’ Nuo to 
pasiūlymo atsisakiau). Narnas ir 
sodas sutvarkyti gražiu papras
tu skoniu, Niekur pleko nėra per 
daug prabąngiška ar perdėta. 
Pažvelgus matosi, kad šeima ' 
da paprastą gyvenimą, kaip 
visi kiti žmonės. '

Man yra duodama oficialus 
priėmimas kabinetę, kurio daug i 
langų atveria gražų vaizdą į di-1 
dingą kainų pabaramą. Tačiau ■ 
įdomiausia y?a Goringo palinki- ; 
mas prie senų drabužių ir papro- Į 
čių. Nesugebu aprašyti drabužio.] 
kurį jis yra užsivilkęs. Tai kaž-j 
kas panašu į savotiškos, spalvos I 
senovės romėnų togą, susegtą] 
auksine saga. Jis rūkė ilgą iki i 
žemės pypkę su labai gražia iš į 
dramblio kaulo galvute. Kiek 
prisimenu, mano tėvas turėjo 
■kažką panašaus jdar tada, kai 
pypkė buvo didesnė už m’ane. Po 
valandėlės, kurios metu jis aty- 
džiai apžiūrėjo mane, pradėjo 
kalbą. Visa- paaiškėjo. Esu čia, 
kad gaučiau naują pasižymėji- ] 
mo ženklą. Man prisegama auk- j 
sinis fronto medalis su deųnan- i 
tais, ženklinančiais mano atlik
tus du ūksiančius skridimu į 
frontą. Tai buvo nauja medalio 
rūšis. Niekas kitas jo nėra ga
vęs, nes iki šiam laikui tik aš 
vienas .esu padaręs tiek skridi- i 
mų. Padarytas iš gryno aukso su j 
platinos vainiku ir sukryžiuotais ■ 
kardais viename šone, o žemiau 
iš mažų deimantų sudėta 2 000: 
skaitlinė. Patiko, kad jokie įsipa- i 
reigojimai nelydi šio apdovano
jimo. (Bus daugiau)

Audra yra kartais tokia didelė, 
kad ji turi nuimti prekes nuo 
lentynų ir sukrauti jas i laivo 
•iughą- apsunkinimui. (CSc)

Dr. V.P. Baltrušaitis 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Bendroji praktika, moterų ligos su 
gimdymo pagalba specialiai. 

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

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

susitarimą.

Dr. Paul REKAI
. Vidaus figų specialistas, 

X RAY (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W.z Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Dr. J. K. Michalski
Vertimų biuras, vizos, pasai. Emigra

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

(Prie City Hall) Room 3C8,ĖM.8-9430 
Angių, prancūzų, vokiečių, lenkų, 

rusų ir lotynų kalbomis.

4

PILNA KAINA S19.50.

išsimokėjimas dalimis.
Imperial Sewing firmos pri
tyrusių specialistų, perdirbta

IŠPARDAVIMAS
Nauja mašina

Dr. J.*. VINGILIS
VIDAUS LIGOS

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

’ WA. 1-0219
249 HOWLAND AVE., TORONTO

(prie Dupont ir Bathurst)

tars -----
' Dr. MICHAEL BALKANY

MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 
Gimdymo pogolbo

202 St. Clair Ave. W., Toronto
(prie Avenue Rd.)

Priėmimai pagal telefonini susitarimq
WA. 1-9632 ir HU. 8-7841

Ji

su

Raštinė: OLiver 4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

* i

Vakarais ir šeštadieniais ;
pagal susitarimq

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

D r. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS 

Baigęs universitetą Vokietijoje 
ir Kanadoje.

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

TORONTO

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

2-9 vai. vak. (pagal susitarimą).

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

.■ ■; ir 
chirurgas 

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų

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

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

chirurgas
PritariMO vol.: 2-4.30 ir 7-9 vol. pp. 

386 Bathurst St Toronto
Telef. EM. 8-1344

TIK DABAR! apvali špulė 
apdangalu 829.50.

5 metams garantija!
* Nauja šviesa * Naujas dangtis
★ Naujas motoras* Nauja kojinė

kontrolė

Paskambinkite, pademonst
ruosime Jūsų namuose veltui.

WA. 1-5161
Nemokamai skylių dirbėjas 

pirmiems 25 pirkėjams.
IMPERIAL 

Sewing Machines Co. Ltd. 
289 College St. 

TORONTO, ONT.

Dr. Alexander SZATMARI 
NERVŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

susitarimq.
Telef. įstaigos WA. 1-0556 

namų LL 5228.

Dr. Chas. OKDN
DANTISTAS - CHIRURGAS 
838 Dundas St. W. Toronto 

kampas Euclid Ave. 
Priima vakarais oagal susitarimq. 

Telef. EM. 8-9822

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 ūkis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

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

(at Dundas)

REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

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

600 namų pardavimui

K. Bubelis
Namų telef. RO. 3135

A. Lapaitis
Namą telef. JU. 0917

Rūta Kuprevičienė
Namų telef. MR 3929

P. Dambrauskas
Namų telef. JU 6198

V. Kuzma

Bernhard & Scott
Advokatai, Notarai

Bendroje įstaigoje dirba
Ant. Liudžius

buv. advokatas Vilniuje, 
Tremtinių Reikalams Teisių 

patarėjas.
73 Adelaide St W., Toronto 

Suite 436
Lietuviškai kalbančius 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. 0636.

i

VI. Ivanauskas
Namų telef. LO. 9023

Vincas Pūga
Namu telef. ME. 8760

— .F1 A •

STANLEt SHOE STORE
Augiausios rūšies moterų, vaikų n 
vyrų botai, normalaus dydžio ir platūs 

» EE EEE
1438 Dundas St W. Toronto

DANTISTAS
Dr. ELIAS WACHNA

Priėmimo vai. 10-12, 2-6. Pirmodio- 
niais, ketvirtadieniais priima tarp 7-9.

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

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O

Pritaiko akinius visiems akių defek- 
tBML NHrte aklų nervus, kurie dož 
noi sukelia galvos skaudėjimo ir ner
vingumo. Kolba slayų kalbami-'.
470 College St. W. Toronto
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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. Mašinoms pastatyti vietos daug
Kvietimai gaunami: “TŽ” administracijoje, prie Prisikėlimo ir šv. 

' Jono Krikštytojo parapijų, po pamaldų sekmadieniais.

TORONTO, Cnt.
_ ,fc Vakarinės miįins :

Ateinantį ketvirtadienį Trijų 
Karalių šventėje, ir penktadienį 
r- pirmąjį sausio mėnesį — va
kare 7.30 vai. Šv. Jono Kr. lie
tuvių bažnyčioje laikomos šv. 
mišios. Pamaldų metu klauso
ma išpažinčių ir daloma šv. Ko
munija.

Šv. Jono Kr. parap. žinios
— Praėjusiais metais §v. Jo

no Kr. liet, parapijoje sutuokta 
43 poros, pakrikštyta 65 ir pa
laidota 14 lietuvių. —

— Bažnyčios remontui kalė
dinėje rinkliavoje surinkta viso 
$729.25. Per gruodžio mėnesį 
bažnyčios remonto skolų išmo
kėta $2185.00.

— Sekmadienį vakarais 7.30 
vai. bažnyčioje konferencija ir 
palaiminimas.

— Parapijos kunigai šią sa
vaitę vizituoja šias gatves: St. 
Clarens, Maynard. Springhurst, 
Dunn, Cowan, Gvyne, Close ir 
Lansdawne. -

— Parapijos jaunimo klubo 
susirinkimas penktadienio va
kare tuoj po vakarinių mišių.

— Geradaris J. Dudėlas baž
nyčiai paaukojo stilingą kryžių, 
kuris pakabintas bažnyčios 
prieangyje virš indo švęstam 
vandeniui.

— Moterystės sakr a m e n t ą 
. priėmė: Apolinaras Gotceitas ir 

Sabina Vabalaitė. Pakrikštyta: 
Vanda Nijolė Miniotaitė, Ange
la Zofiia Folertaitė, Danutė 
Klara Hrajuik, Raimundas Al
bertas Niuneva, Zuzana Janina 
Banytė ir Marija Regina Ange
lika Dubinskaitė.

Šv. Jono Krikštytojo Pašalpi- 
nės D-jos metinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, sausio 9 d., 
3 v. p.p. Šv. Jono Kr. parapijos 
salėje, kuriame bus renkama 
šiems metams valdyba ir pa
teiktas pr. mettj veiklos prane
šimas.

Lietuvių mokykla
po Kalėdų atostogų mokslą pra
deda šį šeštadienį, sausio 8 d.
9 vai. rytą. Mokyklai paremti 
sausio 29 d., šeštadienį, UNF sa
lėje įvyksta didelis parengimas.

. “Daina” grupės
narių susirinkimas įvyks sausio
9 d., sekmadienį, 3 vai. p.p. 51 
Woodside Ave., tel. LY.6348, 
pas p. Rukšienę. Kadangi šis su
sirinkimas yra metinis ir jame 
bus renkama nauja .valdyba, vi
sų narių pareiga yra dalyvauti.

Valdyba.
Sekmadienių vakarais

Šv. Jono Kr. liet, parapijos sa
lėje vyksta pobūviai, skirti lie
tuvių visuomenei. Groja Toron
to liet, orkestras “Trimitas”.

Padėką reiškiame Par. komi
tetui ir PBRM Būreliui už su
rengtą Naujų Metų sutikimą. 
Ypatinga padėka tenka Būreliui 
ir visoms ponioms, parengu
sioms vaišes. Dėkojame sol. V. 
Verikaičiui ir muz. St. Gailevi- 
čiui už improvizuotą programą 
pobūvio metu.

— Sausio 9 d., sekmadienį, 4 
vai. klebonijos patalpose įvyks 
Kanadoje gimusio jaunimo po
būvis.

— Pakrikštyti: Alvydas An
tanas Urbonas, Joana Lukas, L. 
Lukas, Viktoras Paulius Jaške- 
vičius, Ramutė Stanislava Knei- 
taitė, Antanas Ignas Mackela, 
Edvardas Dailidė, Romualdas 
Arnaldas Vytautas Dulkė, Eu
genija Birutė Petrylaitė, Ramo
na Jadvyga Vaičiūnaitė, Teresė 
Birutė Jurėnaitė, Algirdas Vin
cas Strumyla, Ona Rūta Olekai- 
tė, Jonas Gegužis. •

— Aprūpintas paskut. sakra
mentais mirė Sergijus Paulio- 
nis. Palaidotas gruodžio 31 d. iš 
Šv. Agnietės bažnyčios. Velionis 
buvo Prisikėlimo bažnyčios ir 
vįenuolyno fundatorius.

— Ateinančią savaitę lanky
sime parapijiečius sekančiose 
gatvėse:. Glendale Ave., Ridley 
Gdns., Algoniquin Ave., Fern 
Ave., Wright Ave., Fermenagh 
Ave., High Park Blv., West
minster Ave.

— Sausio mėnesį bus išsiun
tinėti pakvitavimai visų aukų, 
suteiktų praeitų metų bėgyje, 
sąryšyje su atleidimu nuo in
come taksų. Jei kas būtų pakei
tęs gyvenamą vietą ir neprane
šęs apie tai raštinei, prašomas 
pranešti.

— Nauji Prisikėlimo bažny
čios ir vienuolyno fundatoriai: 
garbės fundatorius — Juknevi
čius E. R.; fundatoriai: Baltakys 
J. N.. Baltrušaitis J., Buttinger 
F. V-. Caprackaitė M., Čepaus- 
kas B.B.. Guoba M. O., Jablons
kis J., Petravičius J. M., Pūkas 
A., Sonda.

— Ypatingą padėką reiškia
me vaikų darželiui, kurie nuo 
savo smulkių santaupų BS Fon
dui Kalėdų proga paaukojo $30.

— Eidami į betkurį “Fam
ous Players” teatrą, nusipirkit 
pamaldų salėje ar klebonijoje 
bilietą. Kompanija duoda 20% 
bažnyčios statybai.

— 1954 metais parapijoje pa
krikštyta — 73, priėmė pirmą 
komuniją — 39, paruošta kon
vertitų — 7, sujungti moterys
tės sakramentu — 32, aplankyti 
bei aptarnauti šv. sakramentais 
— 137 ligoniai, palaidota — 12.

Inž. P. Leliš vietoje sveikini
mų švenčių proga paukojo Kul
tūros Fondui 20 dol.
■RHnnaBMMBHMnaaiaK

Didžiai Gerbiamam
A. A. N I K Op E M U I N A M IK U 1 mirus, 

Poniai Namikienei, jos sūnui ir dukrai nelaimės valandoje 
gilią užuojautą reiškia

Jonas Dalmantas.
n

Pp. V. Paulionienei, V. S. Paulioniams, J. I. Kliorikaičiams,

vyrui, tėvui ir uošviui S. PAULIONIUI mirus,

liūdesio valandoje užjaučia
St. Ant. Zig. Ben. Jackevičiai.

A. A. PAULIONIUI SERGIEJI mirus,
jo žmonai V. Paulionienei, sūnui V. Paulioniui bei jo šeimai 
ir dukrelei I. Kliorikaitienei bei jos vyrui Klorikaičiui, liū
desio valandoje reiškiame gilią užuojautą

J. N. V. Mickevičiai.

džios užuojautos reiškia

A. A. SERGIEJUI PAULIONIUI mirus,

velionio žmonai, dukrai su vyru ir sūnui su žmona nuošir-

Juozefa ir Pranas Dovidaičiai. 
■■■■■■■■■■■■U

>
Pp. Paulionienę, Paulionius ir Kliorikaičius mylimam vy
rui, tėvui ir uošviui

SERGIJUI PAULIONIUI mirus,
skausmo valandoje giliai užjaučiame

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Liet. Radio Programa 
“Tėvynės Prisiminimai” 

praneša, kad per 4 metus trans
liuotos programos iš St. Cathe
rines Radio stoties daugiau ne
bus. Nuo šio šeštadienio, sausio 
8 d. ši programa perkeliama į 
TORONTĄ ir bus reguliariai 
transliuojama tuo pačiu laiku, 
3 vai. iki 4.05 vai. p.p. šeštadie
niais iš galingos Toronto stoties 
CHUM, banga 1050.

Malonūs radio klausytojai yra 
prašomi savo radio aparatus at 
cukti Jau nuo šio šeštadienio 
□anga 1050 iš Toronto.

Norint paduoti įvairiausių ži
nių, skelbimų, sveikinimų ir kt., 
kreiptis į Radio vai. vedėją J. R. 
Simanavičių, 77 Salem Avė., To
ronto, telef. OL. 1274’.
Klaipėdos šventės paminėjimas 
Toronte numatytas sausio 16 d., 
sekmadienį, dėl ruošiamo buv. 
prezidento a.a. A. Smetonos mi
nėjimo yra atšauktas.

A.a. prez. A. Smetonos 
minėjimas

Sausia 16 d., sekmadienį 4 v. 
Prisikėlimo parapijos /kino/ sa
lėje, Dovercourt ir Colege gat
vių kampas, įvyks viešas a.a. 
pirmojo ir paskutinio neprikl. 
Lietuvos resp. prez. ir Vasario 
16 akto signataro A. Smetonos 
vienuoliktųjų mirties metinių 
minėjimas. Mišios už a.a. Sme
tonos vėlę bus laikomos tą die
ną abiejose parapijose. Paskaitą 
apie velionį skaitys žurnalistų 
sąj. pirm. V. Rastenis iš Niu
jorko. Po paskaitos momentui 
pritaikinta vokalistų ir instru
mentalistų programa. Įėjimas— 
aukos už programas.
Organizacinis Minėjimo K-tas.

Naujas jūrų budžių vadas
1955 metams Toronto jūrų bu

džių įgulos vadu išrinktas .jūrų 
ps. G. Kačanauskas.
Išnuomojome su baldais vedusių porai 
kambarys ir virtuvė gerame rajone. Tel. 
KE. 4395, nuo 8-12 dienos metu ir nuo 
6-9 Vai. Vakare.

Išnuomojama 2 kambariai ir Virtuvė II 
augšte; Vieta mašinai. Tel. OL. 8010, 
Bloor - Ossington rajone.

Išnuomojamo 2 kambariai ir VirtuVė, 
ir Vienas kambarys ir VirtuVė, be to 
2 kambariai su VirtuVe IH-me augŠte 
317 Indian Rd.

Išnuomojama 2 kambariai/ VirtuVė ir 
saulės kamb., be baldų, tel. LA. 3768.

Išnuomojama 2 kambariai ir VirtuVė II 
augšte, be baldų ir 1 kambarys*su Vir
tue III augšte, su baldais, tel. LL. 4237. 

išnuomojamas kambarys ir virtuvė su 
baldais ar be baldų II augšte. 5 Mont
rose A., tel. OL. 1523.

Išnuomojamas II ougštos iš 2 kamb., be 
baldų, VirtuVės ■ ir prausyklos; yra ga
ražas. VirtuVėj sunkioji elektros laina. 
Tel. LY. 3667. ____________ _______

Išnuomojome High Pork rojone 2 kam
bariai III augšte su ar be baldų, $10 
saVaitci, 120 Glenlakc AVe.

Išnuomojama kambarys ir VirtuVė, be 
baldų, tel. KE. 9308. Crowford St. 442.

Išnuomojamas front, kambarys ir Vir
tuVė 261 Rockston Rd. — Ossington - 
College — tel. LO. 3470. Su baldais ar 
be. Šiltas Vanduo.

Išnuomojami 2 kambariai III augšte 
Vyrui ar merginai, 693 Dovercourt Rd. 
arti Bloor.

Išnuomojama 3 komb. ir VirtuVė II 
augšte, 2 kamb. III augšte ir frontinis 
kambarys I augšte; 'garažas. 11 DorVol 
Rd. arti Dundas - Bloor, prie gero su
sisiekimo. Kreiptis po 5 Vai. Vak.

Išnuomojamo 2 kamb. ir Virtuvė, ir 1 
kambarys. Garažas. 406 Durie Street, 
Bloor - Runymedc rajone.

Išnuomojamos gražus naujai išdekoruo- 
tas 3 kamb. su atskira vonia butas I 
augšte Apart, name miesto centre, arti 
Queen West. $80 mėn. tel. ME. "6498.

Išnuomojamas didelis front, kambarys, 
tinka vienam arba dVicms. 37 GiVins 
tS. tel. LO. 6613.

PRIETELIAU, Naujųjų Metų sutikime 
Lietuvių Namuose paskolinęs parkerį iš 
A. Karaliūno, malonėk gražinti į "Tfev. 
Žiburių" redakcija.

Kur praleisi savaitgali?
SPORTININKAI KVIEČIA:

7.30 vai. vak., UNF salėje įvyks linksmas 
ŠĮ ŠEŠTARIENĮ, sausio 8 dieną,

Gros Toronto Lietuvių Orkestras “Trimitas” 
VEIKS TURTINGAS BUFETAS ir kt. staigmenos.

Toronto lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti
Sporto klubo “Vytis” valdyba.

REMKITE GERUS DARBUS LINKSMAI!
PIRMAS LINKSMA VAKARIS 1955 METAIS 

SAUSIO 15 DIENĄ

ROBERTS RESTORANE, HAMILTONE
King ir Sanford gatvių kampas

• BENI FER1 MUZIKA

Turtinga loterija, 
Bufetas, Gėrimai, 
Pradžia 7.30 vai. vak.

a
Pamaldos už buvusį 

LR Prezidentą
Sausio 9 d. 9.30 vai. ryto, Šv. 

Jono Kr. bažnyčioje bus laiko
mos gedulingos pamaldos už 
mirusį LR prezidentą ir skautų 
sąj. šefą A. Smetoną.

Pamaldų metu giedos solistė 
p. Ščepavičienė ir smuiku gros 
St. " 
ma

Kairys. Visuomenė kviečia- 
dalyvauti.

Škautų-čių Tautininkai.

Šv. Andriejaus liut bažnyčioje 
Carlton ir Jarvis gatv. kampe, 
sausio 9 d., 1 vai. lietuvių pa
maldos. Jose bus švenčiama 
Trijų Karalių šventė, baigianti 
kalėdinį sezoną. Pamokslo te
ma: Dievo Garbės atspindys.

Kun. d-r. M. Kavolis.

Pranešimas
Sausio 9 d., 2 vai. Liet Na

muose šaukiamas visuotinis L. 
Medžioklės ir Žūklės klubo na
rių susirinkimas. Visi klubo na
riai prašomi dalyvauti.

Klubo valdyba.

Skautų Kalėdų Eglutė
Toronto skautų-čių tuntai 

ruošia Kalėdų senelino sutiki
mą bei skautišką arbatėlę sau
sio 9 d. 3 vai. TLNamuose.

Seneliui išvykus bus šokiai. 
Maloniai kviečiami tėveliai bei 
mūsų bičiuliai kartu su jauni
mu praleisti vakarą. Įėjimas 
50 centų. • Tuntininkai.

į ■ >i

JEIGU
JŪS IEŠKOTE PIRKTI NAMĄ ARBA NORITE PAR
DUOTI — VISOKERIOPAS INFORMACIJAS JUMS 

____  SUTEIKS IR MIELAI TARPININKAUS

B. Sakalauskas
Telefonai: KE. 3216, namų LO. 1410

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

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

Rengia Hamiltono 
LK Moterų Draugija. 

Maloniai kviečiame visus.

Kalėdų eglutė. Montrealio šeš
tadieninių mokyklų rengiama 
bendra Kalėdų eglutė įvyks sau
sio 9 d. 3.30 vai. 325 De Montig- 
ny gatvėj (išlipti St. Catherine 
ir St. Denis gat. sankryžoj — ten 
pat kur įvyko pernai). Įdomi 
programėlė vaikams ir suaugu
siems. Vaidinimas “Kur gyvena 
Kalėdų Senelis” — inscenizuota 
pasakėčia “Žiogas ir skruzdėlė”, 
deklamacijos, žaidimai.

Po vaidinimo Kalėdų Senis at
vyks su dovanėlėmis. Vėliai šo
kiai, žaidimai ir dainos. Bufetė
lis. Maloniai kviečiami vaikai, 
tėveliai ir svečiai.

Pranešimas. Gruodžio 18 d. 8 
v.v. Montrealio senųjų ir naujų
jų ateivių lietuviškų organiza
cijų atstovai, susirinkę Šv. Ka
zimiero parapijos salėje, daly
vaujant abiejų parapijų klebo
nams, kun. J. Bobinui ir kun. J? 
Kubiliui SJ, priėmė rezoliuciją, 
kurioje išreiškė pageidavimą re
formuoti KLB Montrealio apys
unkės vadovybę įsteigiant KLB 
Montrealio Apylinkės Tarybą 
Dabartinė apylinkės valdyba 
prašoma sustabdyti vykdomus 
senąja tvarka rinkimus į apylin
kės valdybą, pratęsti savo ka
denciją dar 2 mėnesiams ir per 
tą laiką pravesti rinkimus į apyl. 
Tarybą, pravesti lietuv. organi
zacijų registraciją ir sušaukti 
pirmąjį KLB Montrealio apylin
kės tarybos posėdį.

KLB Montr. apylinkės valdy
ba savo posėdyje š.m. gruodžio 
19 d. tai rezoliucijai pritarė ir 
ėmėsi žygių jos įgyvendinimui.

Pranešimas. Sudarymui KLB 
Montrealio apylinkės Tarybos 
skelbiama lietuviškų organiza
cijų registracija. Nuo sausio 5 
d. iki 23 d. imtinai užregistruoti 
savo organizaciją prašome šiuo 
adresu: L. Balzaras, 6935 Maza
rin St., Montreal 20, tel. PO. 
66232 kasdien nuo 6 vai. iki 9 
vai. vak., o sekmadieniais v-bos 
pirmininkas budės AV parapi
jos salėje 377 Willibrord Ave. 
nuo 12 iki 1 vai. p.p.

Ištrauka iš KLB didžiųjų ko
lonijų organizacijų nuostatų:

1. Skaitlingose apylinkėse vi
suotinių apylinkės susirinkimų 
funkcijoms atlikti renkamos 
apylinkės Tarybos.
. 3. Apylinkės Tarybą sudaro:

a. rinkti nariai,
b. organizacijų atstovai,
c. Apylinkės v-bos nariai.

. Kiekviena apylinkėje vei
kianti liet, organizacija, kuri 
pritaria I\LB tikslams kaip kad 
jie yra numatyti Liet. Bendruo
menės statuto pirmame straips
nyje, gali siųsti savo atstovą į 
apylinkės tarybą, jeigu ji bus 
įsiregistravusi apylinkės valdy
boje ir 1.1.

6. Kuri organizacija atitinka 
Į KLB statuto pirmo straipsnio 
[ reikalavimams nustato KLB 

apylinkės valdyba.
Apyl. valdybos pripažinta’ ne

atitinkančia minėto straipsnio 
reikalavimams organizacija gali 
per 30 dienų skųstis garbės teis
mui. Jo sprendimas galutinis. 
Ištrauka tikra.

“TŽ” spaudos baliaus 
bilietų dar galima gauti kasdien 
“TŽ” administracijoje ir pas 
platintojus. Šį sekmadienį bilie
tai bus pardavinėjami po pa
maldų Šv. Jono Kr. parapijos 
salėje ir prie išėjimo Prisikėli
mo parapijos pamaldų vietoje.

Hamiltone bilietų galima gau
ti parapijos salėje spaudos kios
ke.

TIKSLIAS IR SĄŽININGAS infor
macijas apie Jūsų namų šildymų 
natūraliu gezu Toronte teikia 

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

Dėmesio ponioms 
ir panelėms!

DIPLOMUOTA plaukų šukuotoją daro 
pusmetinius ir laikinus sušukavimus 
pagal susitarimą.

546 DELAWARE AVE.
Telefonas ME. 4300.

Sav. K. ŠLEKIENĖ

THE PARISIAN LAUNDRY 
Company of Toronto Ltd.

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

Į NAMUS.

KAUKIų BALIUS 
įvyks sausio 8 d. 7 vaL vak. po
licijos salėje 1474 St. Catherine 
Street E.

Įdomiausios kaukės bus pre
mijuojamos. Šokiams gros “Li- 
tuanica”. Veiks bufetas, loterija 
ir daug įdomybių. Įėjimas $1.25.

Rengia Skautų-čių Tėvų - Rė
mėjų Būrelis.

. Montrealio kronikos reikalu. 
Paskutiniu, ypač kalėdiniu lai
ku vis. dažniau pasitaikė, kad 
laiškas “T. Žiburiams” su nau
jienomis iš Montrealio pavėla
vo, nežiūrint, kad visuomet 
naktį į pirmadienį būna išsiun
čiamas. Blogiausia, kad laiškas 
vėluoja dažniausiai kai būna 
skubių ir svarbių pranešimų.

Todėl “TŽ” Montr. Korespon
dencijų Skyrius 1955 metais 
laišką išsiųs kiekvieną sekma
dienį 4 vai. pp. Visus praneši
mus, skelbimus ir kitas, naujie
ms iš Montrealio lietuvių kolo
nijos, parapijų, organizacijų, 
šeimų, įvykių ir tt. prašome 
įteikti sekmadienį po pamaldų 
Spaudos kioske AV parapijos 
salėje Pr. Rudinskui arba Iz. 
Mališkai asmeniškai ar telefo
nu HE. 0850 ne vėliau kaip kas 
sekmadienį 3.30 vai. pp.

E. Kuprevičiūtės ir A. Kupre
vičiaus koncertas įvyks sausio
15 d. Plateau salėje.

Vasario 16-tą švęsime bendrai. 
Pereitais metais Montrealyje bu
vo surengti 2 vieši Vasario 16 
minėjimai. Artėjant 1955 m. Va
sario 16-sios minėjimui, visuo
menėje ir spaudoje pasigirdo vi
sai rimtų ir pagrįstų pageidavi
mų, kad tokio dvilypumo reikia 
būtinai" išvengti, o šią šventę su
ruošti kaip galima įspūdingiau 
visos Montrealio lietuvių visuo
menės jungtinėmis pastangomis. 
Tad gruodžio 18 d. Šv. Kazimie
ro parapijos salėje, abiejų para
pijų klebonų sutartinai buvo su
šauktas Montrealio lietuviškų 
organizacijų atstovų pasitarimas, 
kuriame buvo išrinktas Vasario
16 šventei rengti komitetas tokio 
sąstato: Adamonis Henrikas, 
Baltuonis Pranas, Balzaras Leo
nas, Gudas Leonas, Leknickas 
Jonas, Lukoševičius Juozas, Lu
košienė Eugenija, Navickas An
tanas, Šimelaitis Pranas ir Vaza- 
linskas Alfonsas.

Pasitarimui pasibaigus, komi
tetas pasiliko dar valandėlei ir 
išrinko prezidiumą: pirm. — A. 
Vazalinskas, vicepirm. — J. Lek
nickas ir sekr, — P. Šimelaitis. 
Taip pat, pasinaudodamas su
teiktąja kooptavimo teise ir at
sižvelgdamas į organizacijų at
stovų pareikštus pageidavimus, 
komitetas nutarė pakviesti gar
bės nariais: kun. J. Bobiną, kun. 
J. Kubilių SJ. M. Arlauskaitę, 
M. Aukštaitę, P. Juškevičienę ir 
V. Sirvydą. •'

Tuo būdu bus tiktai vienas Va
sario 16 minėjimas, rengiamas 
specialaus komiteto. Tas duoda 
gražių vilčių, kad busimoji šven
tė bus tikrai graži bei įspūdinga 
visų lietuvių vieningumo de
monstracija. A. V.

BE DYGLIy NE ROžėS
Švenčių metu patiriame daug 
malonumų bet nėra rožių be 
dyglių — pasitaiko ir nelaimių 
Tačiau “Take it easy!”. Švenčių 
džiaugsmų neaptemdykit!. Jei 
su jumis atsitiks tas pat kaip ir 
su šiuo džentelmenu, nepames
kit galvos, nerauki t sau plaukų 
— tai nieko nepadės.

Išeitis viena — tuojau pat nu
neškite savo eilutes ir marški
nius i naują latvių įmonę —

HANK’S CLEANING and Laundry
1605 BLOOR STREET WEST. TEL. LL. 0909 

tarp Dundas St. W. ir Indian Road 
IR VĖL VISKAS BUS GERAI.

A. Garbenis

Jefremovų šeima

ALINGI NAMAI PARDAVIMUI*

REKOMENDUOJA
LAUDER, arti St. Clair. $3.500 įmokėti, 8 kamb., plytų namas, geros planas, 

oro - anglių šildymas, 10 metų otViros morgiėius, nėra garažo. Pilna kai
no $13.500.

PACIFIC - BLOOR, $5.000 įmokėti, 8 kamb., plytų namas, vandeniu - olyVa 
šildomos, įVožiaVimos ir 2 garažai. Viso $18.500.

HEWITT - RONCESVALLES, $4.000 įmokėti, 10 kamb. plytų namas, Vande
niu - atyVo šildomos, Vienas garažas. Viso $17.500.* Balansas 10 metų 
otViros morgičius.

OAKMOUNT - BLOOR, įmokėti $8.000, 12 kamb., gražus, atskiras namas, 
priVatus įVožiaVimas ir garažas, Vandeniu -šildCKnas, 3 modernios Vir- 
tuVės. Galima tuojau užimti. Viso $28.000. *

AL GARDENS
REAL ESTATE

1411 BLOOR STREET WEST. TORONTO, ONTARIO 
TeMwrai: LO. 273B, LA. 8772. Vekorzh HU. 9-1543.

BALTIC MOVERS & CARTAGE
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. ŠALDYTUVŲ pervežimo 
specialistai. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas sąvartų j Mont- 
realj, Londonu, Windsor^, Hamiltonų, 
North Bay, Sudbury ir kitur.

30 DEWSON ST. TEL. OL 1403 
TORONTO

Mielam vyrui, tėveliui’ it uošviui
SERGIJUI PAULIONIUI nitus, 

liūdesio valandoje ponią V. Paulionienę, pp. jPaulionių ir 
pp.Kliorikaičių šeimas nuoširdžiai užjaučia

D. ir SL Rukšai, Gačioniai, Kačanauskai.


